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Sammanfattning 

I föräldrakooperativa förskolor verkar pedagoger och vårdnadshavare i nära samarbeten. Detta 

examensarbete syftar till att nå pedagogers perspektiv på föräldrasamverkan och professionalitet i 

föräldrakooperativ. Studien baseras på kvalitativa intervjuer med pedagoger med erfarenhet av just 

denna förskoleform. Intervjuerna har analyserats med stöd i poststrukturalism och diskursanalytisk 

metod. I resultaten synliggörs hur föräldrakooperativens särskilda förutsättningar för 

föräldrasamverkan både skapar hinder och möjligheter. Pedagogerna upplever å ena sidan att deras 

professionalitet begränsas av familjära pedagog-föräldrarelationer samt deras roll som arbetstagare 

gentemot vårdnadshavare. Å andra sidan framkommer det att pedagogerna känner sig engagerade i sitt 

yrke och att nära, prestigelösa pedagog-föräldrarelationer stödjer deras yrkesutövning. Med grund i 

den föräldrakooperativa förskoleformen synliggör studien alternativa sätt att praktisera 

föräldrasamverkan, sätt som både kan verka underminerande och stärkande i pedagogers 

professionssträvanden.  

Nyckelord 

föräldrasamverkan, professionalitet, föräldrakooperativ, diskursanalys, poststrukturalism 



 

 

 

Innehållsförteckning 

Förord ............................................................................................................... 1 

Inledning ................................................................................................. 2 

Bakgrund .......................................................................................................... 3 

Tidigare forskning ................................................................................... 4 

Föräldrakooperativ barnomsorg som indirekt kritik mot välfärdsstaten ...................... 5 

Styrkor och svagheter i den föräldrakooperativa förskoleformen ............................... 5 

Föräldrasamverkan – framgångsrikt och föreställningsrikt ....................................... 7 

Föräldrasamverkan som potentiellt hot mot pedagogers professionalitet .................... 8 

En pusselbit som saknas … .................................................................................. 9 

Syfte och frågeställningar ..................................................................... 10 

Poststrukturalistisk teoribildning .......................................................... 10 

Diskurser ..........................................................................................................10 

Foucaults maktbegrepp ......................................................................................11 

Subjektivering ...................................................................................................12 

Positionering .....................................................................................................13 

Poststrukturalismens möjligheter i denna studie ....................................................13 

Kvalitativa intervjuer ............................................................................ 14 

Urval, informanter och genomförande ..................................................................15 

Forskningsetiska överväganden ...........................................................................16 

Databearbetning och diskursanalytisk metod ........................................................17 

Studiens kvalitet ...............................................................................................19 

Resultat och analys ............................................................................... 19 

Den kooperativa familjediskursen ........................................................................20 

Integritetsdiskursen som motdiskurs ................................................................22 

Professionalitetsdiskursen ...................................................................................23 

Arbetstagardiskursen som kontradiktorisk diskurs ..............................................26 

Diskussion ............................................................................................. 27 

Resultatsammanfattning .....................................................................................27 

”Hälsningar från föräldrakooperativen” möter tidigare forskning ..............................28 

Resultaten som bekräftelse på befintlig kunskap ................................................28 

Resultaten som kompletterande kunskap ..........................................................29 

En pusselbit är lagd ........................................................................................30 

Betydelse för praktiken och professionen ..............................................................31 

Slutsatser .........................................................................................................31 



 

 

Vidare forskning ................................................................................................32 

Slutord .............................................................................................................32 

Referenser............................................................................................. 33 

Bilagor ................................................................................................... 35 

Bilaga 1. Informations- och samtyckesbrev ...........................................................35 

Bilaga 2. Frågeschema för muntliga intervjuer ......................................................37 

Bilaga 3. Frågeschema för skriftliga intervjuer .......................................................38 



1 

 

Förord 

Jag som skriver heter Josefin och detta är mitt avslutande examensarbete på förskollärarutbildningen, 

Stockholms universitet. ”This is it!”, som popkungen Michael Jackson sa till sina fans strax innan han 

gick bort. Nu är det här inget sista uttalande från min sida (även om jag stundtals tvivlat på att jag ska 

kunna ta mig igenom denna process med livet i behåll). Men jag vill ändå ta tillfället i akt att tacka 

min egen lilla ”fanclub”. Tack älskade familj och vänner för att ni har haft överseende med min 

frånvaro och mitt eviga tjat om diskurser. Tack alla härliga pedagoger som agerat informanter. Och 

tack till Klara Dolk för att du varit en förebild och en engagerad handledare. Att genomföra 

examensarbetet har många gånger varit kämpigt. Men desto fler gånger har det varit kreativt, roligt 

och kunskapsgivande. Min förhoppning är att resultaten också ska bringa relevant kunskap och väcka 

nya spännande funderingar hos dig som läser. 
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Inledning 

Den föräldrakooperativa förskolan anlitar vanligtvis inte vikarier men idag har det gjorts ett undantag 

och hon var snabb att rycka in. Ett ypperligt tillfälle att knyta kontakter inför den egna 

förskollärarkarriären. Hon har bestämt sig för att göra bästa möjliga intryck och medan de andra 

pedagogerna lugnt sippar på morgonkaffet välkomnar hon barn och föräldrar i tamburen. Allt går 

enligt planen. Hon är nöjd med tryggheten hon förmedlar och sträcker på sig lite extra när nästa 

förälder anländer.  

- Hej, god morgon! Det är jag som ska vikariera här under veckan. Hon sträcker fram handen, ler och 

ser mannen ögonen.  

Han dröjer en aning, innan han ger hennes hand en snabb skakning. 

- Jag vet. Det var jag som anlitade dig.  

Hon öppnar munnen men tappar orden. Plötsligt vet hon inte alls hur hon ska förhålla sig till mannen 

framför henne. Han vänder henne ryggen innan han med bestämda steg korsar avdelningen och 

försvinner in på förskolans kontor. Hon blir stående. Vad hände precis? All trygghet och pondus hon 

samlat på sig under morgonen rinner ner i fötterna och ut på golvet där det bildar en pöl av osäkerhet. 

Förvirringen är total. Hade hon precis presenterat sig för en pappa, och gjort bort sig inför sin chef – 

samtidigt!?  

Det är i situationen ovan som ett första frö till detta examensarbete sås. Det är jag som är den 

förvirrade vikarien och mina dagar på föräldrakooperativet väckte många funderingar. Jag upplevde att 

jag fick tillgång till en annars sluten värld. En värld fylld med värme och familjär stämning, men 

också en värld där de rollfördelningar och relationer jag var van vid kastades omkull. År 2015 drevs 

fyra procent av svenska förskolor som den fristående förskoleformen föräldrakooperativ (Örstadius 

2015). De följer samma läroplan och nationella riktlinjer som övriga förskoleformer (Skolverket 2015, 

s. 2). I skollagens (SFS 2010:800) artonde till tjugonde paragraf finns särskilda bestämmelser för 

fristående förskolor som syftar till att säkerställa att de kvalitetsmässigt ligger i linje med de 

kommunala och därmed skapar förutsättningar för likvärdig utbildning oavsett driftsform.  

Det som skiljer föräldrakooperativen från andra förskoleformer är vårdnadshavarnas1 höga grad av 

delaktighet. Det är vårdnadshavarna som driver kooperativen utifrån en princip om lika inflytande 

mellan medlemmarna. De turas om att agera styrelsemedlemmar samt ingå i olika ansvarsgrupper. I 

många föräldrakooperativ agerar de också vikarier. Det övergripande pedagogiska ansvaret har den 

professionella personalen (Vamstad 2016, ss. 69–70). Att vara kooperatör2 i ett föräldrakooperativ 

medför höga krav på engagemang. I föräldrakooperativ är kooperatörerna ofta högutbildade 

höginkomsttagare och barnen är boende i hushåll med två föräldrar. Det är många gånger vad som 

krävs för att vardagen med barn i föräldrakooperativ ska fungera. Dessa aspekter tros ha begränsat 

förskoleformens potential att tilltala den bredare massan (Theodorsson 2003, s. 227; Vamstad 2012b, 

ss. 48,58).  

Med sitt höga föräldraengagemang rimmar föräldrakooperativen väl med nutida läroplanens riktlinjer 

som förespråkar ett nära och förtroendefullt samarbete mellan hem och förskola. Läroplanen beskriver 

att föräldrar ska ges möjlighet till reellt inflytande i verksamheten inom ramarna för de nationella 

                                                      
1 Jag kommer vidare använda begreppen ”vårdnadshavare” och ”förälder” synonymt för att beskriva den 

som har vårdnaden om ett barn. Inget begrepp är nödvändigtvis kopplat till ett biologiskt föräldraskap. 

2 Den som är medlem i en kooperativ förening benämns ”kooperatör”. 
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målen (Skolverket 2016, s. 13). I Skolverkets allmänna råd för måluppfyllelse står det att 

vårdnadshavares rätt till insyn och inflytande ska ses som en självklarhet. Vidare beskrivs att förskolan 

bör vara tydlig med vilka delar av verksamheten som vårdnadshavare kan påverka (Skolverket 2017, s. 

25). Sedan mina dagar som vikarie på ovan nämnda kooperativ har jag varit nyfiken på den 

föräldrakooperativa förskoleformen. Kooperativ barnomsorg är ett eftersatt forskningsområde och 

särskilt få är de studier som intresserat sig för verksamheterna på djupet (Vamstad 2012b, ss. 61,63). 

Det här examensarbetet närmar sig föräldrakooperativens särskilda förutsättningar på ett sätt som inte 

gjorts förut. För även om samverkan mellan hem och förskola uppmuntras i alla förskoleformer 

(Skolverket 2017, ss. 24–25) så medför den föräldrakooperativa varianten särskilda omständigheter i 

det avseendet. Kooperatörerna agerar dels kunder i form av föräldrar, dels chefer i form av pedagogers 

arbetsgivare. Vad medför samverkan med vårdnadshavare i föräldrakooperativen för pedagogerna3? 

Hur är det att ha sin kund som chef? Vilka effekter får det för pedagogernas professionalitet? Den här 

uppsatsen är mitt försök att ta reda på det. 

Bakgrund 

I det här avsnittet introduceras kooperation som föreningsform följt av föräldrakooperativens framväxt 

genom historien.  

År 2012 uppmärksammades den kooperativa föreningsformen av Förenta Nationerna som en central 

faktor i det globala arbetet för demokrati, fred, stabilitet och utveckling. De positiva värden som FN 

understrykte kan spåras till kooperationens grundtanke. Begreppet kooperation kan översättas till den 

ekonomiska principen om samarbete. Det är en föreningsform där människor samverkar demokratiskt 

för att tillfredsställa ett gemensamt behov (Vamstad 2012b, ss. 11–12). Kooperativa föreningar 

förekommer i olika former och varierar gällande mål, syften, kulturer och värderingar (Nykoop-

utredningen 1991, s. 4). Hur de bedrivs beror på vilket intresse som medlemmarna behöver tillgodose. 

Det kan exempelvis handla om boende-, vård- eller barnomsorgskooperativ. Till skillnad från andra 

företagsformer drivs inte kooperativ av en önskan om ekonomisk avkastning för medlemmarna. Det är 

tron på samverkan och självhjälp som utgör grunden (Kooperationsutredningen 1981, s. 23). 

Kooperation bygger på demokratiska principer och sammankopplas ofta med positiva värden i 

samhället (Vamstad 2012b, s. 12). De punkter som här beskrivits är de mest grundläggande 

gemensamma värdena för kooperativen. Fortsatt kommer den här texten att fokusera på kooperation i 

form av föräldrakooperativa förskolor. 

Det är inom barnomsorgen som kooperation är mest utbrett och har störst ekonomisk betydelse i 

Sverige. Det tros bero på flertalet historiska händelser. Föräldrakooperativens framväxt kan delvis 

förstås som en effekt av 1968 års barnstugeutredning. I den utreddes den svenska barnomsorgen i syfte 

att professionalisera den. Utredningen diskuterade storskalig, statlig barnomsorg. 

Barnstugeutredningen tros ha medfört att en del föräldrar kände sig åsidosatta och avskärmade från 

politiska beslut som rörde deras barn. Ett antagande är att det skapat motivation att driva egen 

barnomsorg och råda bot på känslan av maktlöshet och utanförskap (Vamstad 2012b, ss. 45,61,64). År 

1977 blev kooperationens framväxt synlig då staten tillsatte Kooperationsutredningen med syfte att 

utreda kooperativens roll i samhället (Kooperationsutredningen 1984, s. 8). Omkring denna tid 

uppstod allt fler föräldrakooperativ, många småskaliga och inriktade på Montessori- eller 

                                                      
3 Jag kommer att använda ”pedagog” som ett samlingsbegrepp vilket innefattar barnskötare, förskollärare 

och förskolechefer.  



4 

 

Waldorfpedagogik. Den statliga barnomsorgens enformiga pedagogik i kombination med 1980-talets 

ekonomiska kris och brist på förskoleplatser gav föräldrakooperativen en skjuts framåt. På 1990-talet 

utgjorde de cirka tio procent av alla svenska förskolor (Vamstad 2012b, ss. 46–47). Med anledning av 

den kraftiga ökningen tillsattes Nykoop-företagsutredningen år 1991. Den statliga utredningen 

analyserade kooperativt företagande i termer av möjligheter och hinder. Utredningen identifierade 

ytterligare förklaringar till föräldrakooperativens framgång; missnöje med den offentliga sektorn, 

konsumenters ökade krav på individanpassade lösningar, yngre generationers vidgade kunskapsbas 

samt viljan att gardera sig mot statliga försämringar. Nykoop-företagsutredningen förutspådde en ljus 

framtid för föräldrakooperativen (Nykoop-företagsutredningen 1991, ss. 1,5,7,17). 

Faktum är dock att de förutspådda framgångarna aldrig nåddes. På 1990-talet uppstod konkurrens i 

form av vinstdrivande förskolor. Mot dessa kämpade föräldrakooperativen i motvind och gör så än 

idag (Vamstad 2012b, s. 49). Många har under åren lagts ner till förmån för andra bolagsformer och 

det senaste decenniet har föräldrakooperativen minskat i stadig takt. Sedan år 2000 har mer än var 

fjärde föräldrakooperativ försvunnit (Örstadius 2015). De som överlevt konkurrensen har gjort det 

tack vare generationer av engagerade föräldrar (Vamstad 2012b, s. 48). Det är sedan 1990-talet just 

medborgerligt engagemang som håller föräldrakooperativen flytande då många samhälleliga aspekter 

som tidigare gynnade företagsformen har försvunnit.  

Idag är kooperation en lösning när marknaden eller den offentliga sektorn inte lever upp till 

medborgarnas krav (vilket redogörs närmare i kommande avsnitt). Det innebär inte att kooperativen är 

en nödlösning utan snarare alternativ och i många fall vinnande koncept (Vamstad 2012b, ss. 59,86). 

Föräldrakooperativ ger vårdnadshavare utrymme att utveckla och påverka barnomsorgen genom 

demokratiska former (Theodorsson 2003, s. 115). Kooperativen har också en stark social funktion som 

skapar möjligheter för människor att verka tillsammans och ge medborgarna makt över sin tillvaro 

genom att bryta ner några av de samhälleliga barriärer som begränsar deras handlingsfrihet (Vamstad 

2012b, ss. 49–50,62). I nästa avsnitt ges en översikt av det forskningsfält som tillsammans med mina 

egna funderingar ligger till grund för denna studie. 

Tidigare forskning 

I mitt sökande efter tidigare forskning gick det upp för mig att föräldrakooperativen, trots att de 

återfinns i flera delar av västvärlden (Vamstad 2016, s. 69), getts begränsat utrymme i forskningsfältet 

nationellt och internationellt. De få studier som finns behandlar främst kooperativen på makronivå och 

gör sällan anspråk på att beskriva verksamheterna eller professionellas upplevelser av dem djupgående 

(Gofen & Blomqvist 2014; Vamstad 2007, 2012a, 2016). Annika Theodorsson (2003), hemmahörande 

inom socialpedagogiken, är den enda forskare jag funnit som studerat kooperativen närgående på 

verksamhetsnivå, då i syfte undersöka fenomenet deliberativ demokrati4. På grund av den 

knapphändiga forskningen om föräldrakooperativ skrivs detta examensarbete fram utifrån flera 

kunskapsområden. Den forskning som trots allt finns har jag delat in i två teman: föräldrakooperativ 

barnomsorg som indirekt kritik mot välfärdsstaten samt styrkor och svagheter i den 

föräldrakooperativa förskoleformen. Då inga av studierna kring föräldrakooperativ fokuserar på 

                                                      
4 I en deliberativ demokrati är samtal mellan människor det viktigaste verktyget för beslutsfattande och 

problemlösning (Theodorsson 2003, s.14). 
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föräldrasamverkan eller professionalitet ur ett pedagogperspektiv lyfter jag även fram forskning som 

på ett mer allmänt plan handlar om normer och föreställningar kring föräldrasamverkan samt 

pedagogers professionalitet. På så sätt fokuserar jag områden som på olika sätt är relevanta för 

uppsatsens syfte och i mötet med varandra ringar in det forskningsproblem som presenteras längre 

fram. 

Föräldrakooperativ barnomsorg som indirekt 

kritik mot välfärdsstaten  

Johan Vamstad, verksam vid Ersta Sköndal Högskola, är en av få forskare som intresserat sig för 

kooperativ barnomsorg (Vamstad 2007, 2012a, 2016). Vamstad är hemmahörande vid avdelningen för 

forskning om det civila samhället och har alltså inte en pedagogisk utgångspunkt i sina studier 

(Vamstad 2012b, s. 6). I sin avhandling från 2007 diskuterar Vamstad hur privata 

barnomsorgsalternativ är en effekt av den svenska välfärdsstatens tillkortakommanden. Det är delvis i 

statens misslyckande att uppfylla medborgarnas behov och önskemål som kooperativens framväxt 

bottnar. Detta har i kombination med möjligheten att tillämpa alternativa pedagogiska inriktningar och 

införandet av maxtaxan5 varit avgörande för den svenska kooperativa barnomsorgens framgång 

(Vamstad 2007, ss. 115,124). I en annan publikation identifierar Vamstad vårdnadshavares 

anledningar att driva föräldrakooperativ och redogör för ytterligare motiv; brist på förskoleplatser i 

kommunal verksamhet, brist på förskolor i glesbebodda områden samt önskan om makt och inflytande 

i förskolan (Vamstad 2016, ss. 75,77,79).  

Anat Gofen och Paula Blomqvist (2014, s. 548) understryker även de statens roll i kooperativens 

framgång. I sin forskningsstudie identifierar de flertalet orsaker för föräldrars involverande i 

utbildningssystemet. Likt Vamstad (2007 ss. 115,124; 2016, ss. 75,77,79) framhåller de viljan till 

inflytande över det egna barnets lärande och alternativa pedagogiska idéer som vanliga orsaker. Där 

utöver nämns missnöje med den statliga undervisningen samt att föräldrakooperation är naturlig 

följdeffekt av det delade ansvar för barns uppväxt som blivit norm under senare år. Föräldrar har i och 

med möjligheterna till inflytande och engagemang blivit medproducenter av utbildning och den 

kooperativa förskoleformen beskrivs som en möjlighet att förändra systemet till fördel för barnen i det 

(Gofen & Blomqvist 2014, ss. 546,550–551,559). Trots de beskrivna kriterierna menar Vamstad 

(2016) att tron på statens förmåga generellt är stark och att det därför är anmärkningsvärt att svenska 

medborgare valt att överta statens ansvar i form av egendriven barnomsorg. Istället för att staten svarar 

mot medborgarnas behov har medborgarna omvänt ordningen och valt att svara mot statliga krav och 

riktlinjer, och de har gjort det med bravur (Vamstad 2016, s. 69).  

Styrkor och svagheter i den föräldrakooperativa 

förskoleformen 

Föräldrakooperativa förskolor förknippas ofta med högkvalitativ barnomsorg (Vamstad 2007, s. 166). 

I sin artikel från 2012 undersöker Vamstad kvaliteten i kommunala kontra föräldrakooperativa 

förskolor. Artikeln är baserad på samma empiriska material som utgjorde underlag för författarens 

avhandling från 2007 där 271 familjer och 116 pedagoger deltog i två enkätundersökningar vilka 

kompletterades med ett mindre antal kvalitativa intervjuer. Resultaten visade att förskoleformerna var 

                                                      
5 ”Maxtaxa” är en förkortning för maximal taxa vilken kortfattat anger ett pristak för förskoleavgifter. 
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likvärdiga kvalitetsmässigt gällande kundnöjdhet men att kooperativen ledde på flertalet andra 

punkter. Föräldrar till barn i kooperativa förskolor var nöjdare med förskolepersonalen. Föräldrar med 

erfarenhet av olika förskoleformer visade störst nöje med kooperativen. Verksamma pedagoger i 

föräldrakooperativ visade högre tillfredställelse än andra gällande personaltäthet samt den fysiska och 

psykosociala arbetsmiljön. Studien beskriver också att uppfattningar om vad som är god 

servicekvalitet skiljer sig. I kommunala förskolor, vilka representerar den dominerande uppfattningen, 

beskrivs en stark tro på kvalificerat arbete av professionella utövare. För högt brukarinflytande riskerar 

därmed att påverka kvaliteten negativt. I kooperativen ses god servicekvalitet tvärt om som ett resultat 

av en dialog mellan brukare och professionella som i samverkan producerar tjänster (Vamstad 2012a, 

ss. 1173,1179,1181,1183–1187). Det är just den dialogen som Theodorsson (2003) fokuserar på i sin 

avhandling om deliberativ demokrati i föräldrakooperativ. Hon drar slutsatsen att det demokratiska 

engagemang som den kooperativa förskoleformen medför skapar goda grunder för fortsatt samhälleligt 

engagemang hos kooperatörerna och stärker deras självkänsla (Theodorsson 2003, ss. 222,226). 

Vamstads studie påvisar sammanfattningsvis att kooperativen håller högre kvalitet än kommunala 

förskolor trots medproducenter utan professionell kompetens eller utbildning. Resultatet går därmed 

emot den allmänt vedertagna uppfattningen om hur hög kvalitet uppnås. Nyckeln till kooperativens 

framgång tros bottna i de goda pedagog-föräldrarelationer som organisationsformen erbjuder 

(Vamstad 2012a, ss. 1173,1175,1187).  

Gofen och Blomqvist (2014, s. 560) redogör för en kritisk aspekt rörande föräldrakooperativens 

kundkrets. Homogena föräldragrupper utgör ett hot mot de demokratiska värderingar som 

styrdokumenten förespråkar, menar författarna. Theodorsson (2003, s. 227) för liknande resonemang 

och beskriver fenomenet som orättvist gentemot den stora massan. Föräldragruppen kan alltså dels ses 

som en positiv kvalitetshöjare, dels som policyproblem och hot mot statliga regleringar. Vidare kritik 

som riktats mot den föräldrakooperativa förskoleformen rör beslutsfattande processer vilka har visats 

fungera bra på formell nivå men mindre bra på informell nivå. Tanken om lika inflytande mellan 

medlemmar och pedagogers ansvar för de pedagogiska frågorna kan vara svår att upprätthålla. Risken 

finns att en mindre grupp medlemmar tar större utrymme och därmed inkräktar på andras 

ansvarsområden. Den demokratiska tanke som kooperativt företagande bottnar i tar sig alltså inte 

nödvändigtvis demokratiska uttryck (Vamstad 2016, s. 70). Vidare kritik rör det faktum att föräldrar 

både agerar kunder och medproducenter av förskoleverksamheten. Det kan skapa otydligheter 

gällande vem som kan stå till svars för bristande kvalitet eller andra tillkortakommanden i 

verksamheten. Vårdnadshavares dubbla roller kan också skapa värdekonflikter där högkvalitativ 

utbildning och brukarnas åsikter eller önskemål riskerar att krocka (Vamstad 2012a, ss. 1176–1177).  

Mycket av kritiken som riktats bottnar i den makt som föräldrarna besitter och hur det kan få negativa 

konsekvenser för den pedagogiska verksamheten. Vamstad (2007, s. 164) beskriver att sådan kritik 

kommer från personer verksamma i andra förskoleformer. Hur föräldrakooperativen upplevs inifrån, 

av de verksamma, framgår knapphändigt av tidigare forskning. Gofen och Blomqvist (2014) förklarar 

det motstånd som finns mot vårdnadshavares ökade makt utifrån föreställningar och normer kring 

föräldraskap. De menar att föräldrar förväntas anta vissa accepterade roller. De normerande 

föräldrarollerna står i kontrast till idén om kooperativ barnomsorg då de inte överensstämmer med 

tanken om delat ansvar för barns omsorg och utbildning. Föräldrars entreprenörskap i skolsystemet 

innebär alltså en ny roll som går emot redan existerande värderingar och förväntningar. I en 

föräldrakooperativ kontext måste föräldrars olika roller som vårdnadshavare, kunder och 

samarbetspartners kunna samexistera för att verksamheten ska bli framgångsrik. Författarna menar att 

det är ett komplext arbete eftersom rollerna står i naturlig kontrast till varandra (Gofen & Blomqvist 
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2014, ss. 547,552,562). Under nästa rubrik redogörs för forskning kring normer och föreställningar i 

pedagog-föräldrarelationer. 

Föräldrasamverkan – framgångsrikt och 

föreställningsrikt 

Föräldrasamverkan är ett område som intresserat forskare sedan många år tillbaka om än i andra 

kontexter än den föräldrakooperativa (Addi-Raccah & Arviv-Elyashiv 2008; Graham, Wang & 

Berthelsen 2016; Handler 1971; Hughes & Mac Naughton 2000; Lang, Tolbert, Schoppe-Sullivan & 

Bonomi 2015; Löfdahl 2014a; Karlsson 2006; Markström 2011; Persson 1994; Whyte & Karabon 

2016). Att samverkan har goda effekter för barns lärande och utveckling har påvisats utifrån olika 

utbildningskontexter och delar av världen (Addi-Raccah & Arviv-Elyashiv 2008; Graham, Wang & 

Berthelsen 2016; Lang, Tolbert, Schoppe-Sullivan & Bonomi 2015; Whyte & Karabon 2016). 

Föräldrasamverkan har utöver dess gynnsamma effekter för barn beskrivits som ett sätt att berika skola 

och förskola kulturellt. Familjer och utbildningssystem anses gynna varandra (Whyte & Karabon 

2016, ss. 207–209). I en longitudinell australiensisk studie framgår att såväl barns socioemotionella 

förmågor som deras framtida akademiska bedrifter drar fördel av god samverkan (Graham, Wang & 

Berthelsen 2016). Nyckelfaktorer i hur samverkan fungerar är enligt Sarah N. Lang et al. (2015, ss. 

41–42,49) kommunikationen parterna emellan, om de stödjer eller underminerar varandras arbeten och 

intentioner samt hur konflikter hanteras. Även om utbildningssystem världen över främst styrs av 

statliga riktlinjer och bestämmelser så visar tidigare forskning att föräldrar utgör en viktig faktor. 

Audrey Addi-Raccah och Rinate Arviv-Elyashiv beskriver i en israelisk artikel att det är en global 

trend att föräldrar ges ökat inflytande. En trend som bottnar i allt starkare marknadstänk och 

kundfokus i kombination med bevisat positiva effekter för barns utveckling och lärande (Addi-Raccah 

& Arviv-Elyashiv 2008, ss. 394–396).  

Det tidigare forskningsfältet belyser utöver föräldrasamverkans positiva följder för verksamheterna 

och barnen även dess svårigheter. Dessa beskrivs många gånger bottna i normer och föreställningar 

kring föräldraskap, barnomsorg och pedagogyrket (Hughes & Mac Naughton 2000, Karlsson 2006, 

Persson 1994, Whyte & Karabon 2016). Sven Perssons (1994) artikel om föräldrars föreställningar om 

barn och barnomsorg bygger på en enkätstudie och beskriver att den syn som föräldrar har på 

förskolan i Sverige är en effekt av dels historiska idéer, dels det omgivandande samhället. Persson 

(1994, s. 152) menar att föräldrars föreställningar kan skapa svårigheter om de krockar med 

pedagogers och parternas förväntningar på varandra därmed inte överensstämmer. Också Marie 

Karlsson (2006) beskriver potentiella motstridigheter i samverkan mellan föräldrar och barnomsorg. 

Det gör hon utifrån föräldrars upplevelser och i relation till dominerande föreställningar om 

föräldraskap. Hon identifierar några vanliga typer av pedagog-föräldrarelationer; experter kontra 

okunniga amatörer, jämlika samarbetspartners samt producenter och konsumenter. Kategorierna är 

enligt författaren problematiska då de bygger på idén om intressekonflikter mellan föräldrar och 

pedagoger vilket kan skapa motsättningar dem emellan. Karlsson tydliggör slutligen att 

föräldrasamverkan är komplexa processer som riskerar att befästa stereotypa normer om föräldrar, 

pedagoger och barn samt att en förståelse för det är nödvändig för att kunna tillvarata samverkans 

positiva effekter (Karlsson 2006, ss. 14,32,35–36,263,265).  

Snarlikt Karlsson (2006) menar Patrick Hughes och Glenda Mac Naughton (2000 ss. 243,256) att 

pedagoger och föräldrar tenderar att kategoriseras som varandras kontraster med grund i normer och 

föreställningar. Deras forskningsstudie är genomförd i den australienska förskolemiljön och diskuterar 
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likt Karlsson (2006) hur föreställningar skapar avstånd mellan pedagoger och föräldrar. Utifrån 

postmodernistisk teoribildning beskriver författarna att det är just i normer om föräldraskap och 

pedagogers professionalitet som problematiken med föräldrasamverkan grundas (Hughes & Mac 

Naughton 2000, ss. 241,244,247,256). Kristin Lyn Whyte och Anne Karabon (2016) beskriver i sin 

artikel hur de roller som pedagoger och föräldrar erbjuds utifrån normerande föreställningar medför 

tydliga förväntningar. Förväntningarna formar deras sätt att vara och interagera med varandra och i 

detta är makt en central aspekt. Författarna beskriver att pedagoger i och med sin yrkesroll har ett 

naturligt maktövertag och att maktaspekter försvårar samarbetet mellan hem och utbildningssystem. 

Författarna understryker slutligen att även om föräldrasamverkan medför en viss problematik så finns 

en stark vilja hos både pedagoger och föräldrar att skapa förutsättningar för lyckat samarbete (Whyte 

& Karabon 2016, ss. 210,216–218). I de beskrivna studierna är pedagogers yrkesroll en central aspekt 

i föräldrasamverkan. Vad innebär det då att vara professionell pedagog och hur hanterar pedagoger sin 

egen professionalitet i möten med vårdnadshavare?  

Föräldrasamverkan som potentiellt hot mot 

pedagogers professionalitet  

Begreppet professionalitet ges i tidigare forskning olika innebörder. Maria Simonsson och Ann-Marie 

Markström (2013, s. 2) diskuterar förskollärares professionalitet i sin artikel om utvecklingssamtal och 

använder då begreppet synonymt med yrkesidentitet. Paula Berntsson (1999) redogör för specifika 

definitioner av närliggande begrepp där profession avser yrke och där den som på ett yrkesmässigt, 

effektivt sätt genomför sitt yrke med hänsyn till de regler som gäller anses vara professionell. Vidare 

beskriver författaren att professionalisering är en process på kollektiv nivå medan professionalism 

avser kompetenser på individnivå (Berntsson 1999, s. 200). Simonsson och Markström (2013, s. 2) 

menar att förskollärare skapar sin yrkesidentitet i samspel med andra och i relation till omgivningen. 

Yrkesidentiteten är således ett resultat av både samhällets syn på yrkesgruppen och av processer på 

individnivå i möten med andra. Till skillnad från Berntsson (1999) gör författarna alltså ingen 

gränsdragning mellan kollektiva och individuella professionaliseringsprocesser.  

Addi-Raccah och Arviv-Elyashiv (2008, s. 395) redogör för ytterligare en förståelse av fenomenet som 

skiljer sig från övriga forskare. De beskriver läraryrket som semiprofessionellt. Författarna menar att 

pedagoger inte kan betraktas som professionella då deras arbete i hög grad regleras av statliga 

riktlinjer. Denna syn delas inte av tidigare nämnda författare som beskriver tydliga strategier för att 

uppnå professionell status. Kunskapsmonopol, tillgång till vetenskapligt grundad kunskap och tillit 

från omgivningen beskrivs som viktigt (Berntsson 1999, s. 199). Till skillnad från Addi-Raccah och 

Arviv-Elyashiv (2008) framhåller Simonsson och Markström (2013, s. 12) statliga riktlinjer som en 

positiv tillgång i processen att stärka yrkesgruppens status. Genom att agera i linje med styrdokument 

kan förskollärare ”göra” sig själva till professionella. Även Berntsson (1999) beskriver 

styrdokumenten, och då i form av förskolans läroplan som positiv för pedagogers 

professionssträvanden. Hon menar att det inte är yrkesgruppens frihet som är central, utan dess fulla 

ansvar för pedagogiska frågor (Berntsson 1999, s. 199).  

Som tidigare beskrivits är föräldrasamverkan en viktig del av barnomsorgen och pedagogyrket. 

Flertalet forskare har identifierat vårdnadshavares inflytande och engagemang som ett potentiellt hot 

mot pedagogers professionalitet (Addi-Raccah & Arviv-Elyashiv 2008; Berntsson 1999; Hughes & 

Mac Naughton 2000). Med ökat föräldrainflytande ökar risken för rivalitet och läraryrkets makt och 

status riskerar att begränsas (Addi-Raccah & Arviv-Elyashiv 2008, ss. 395–397). Yrkesgruppens 
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autonomi och monopol på pedagogiska frågor tenderar att ifrågasättas (Berntsson 1999, s. 205). Det 

kan medföra att lärare känner sig osäkra och nedvärderade i sin professionalitet (Addi-Raccah & 

Arviv-Elyashiv 2008, s. 410). Föräldrasamverkan kan därmed så som Berntsson (1999) beskriver det; 

verka deprofessionaliserande, det vill säga hota pedagogers professionella yrkesidentitet. Föräldrars 

rätt till inflytande kan förstås som ett ifrågasättande av behovet av professionell kompetens i 

förskolan, menar forskaren (Berntsson 1999, s. 206). Forskning har också visat hur pedagoger värnar 

om sin professionalitet genom olika strategier. Ett sätt är att ta avstånd från vårdnadshavare genom att 

kategorisera dem som motsatser till den egna yrkesgruppen (Hughes & Mac Naughton 2000, s. 247) 

vilket exemplifierades i tidigare avsnitt om normer och föreställningar. Ett annat sätt är sociala 

utestängningar; att eliminera andra grupper från det egna kunskaps- och yrkesmonopolet. Pedagogers 

kunskapsmonopol är en viktig resurs för deras professionella status. Att distansera vårdnadshavare 

från pedagogiska frågor kan vara ett sätt att stärka den egna professionaliteten (Berntsson 1999, s. 

203). 

Pedagogers professionalitet som begrepp och fenomen är komplext. I det här examensarbetet kommer 

jag, likt Simonsson och Markström (2013), att använda professionalitetsbegreppet för att beskriva 

pedagogers yrkesidentitet. Jag kommer dock likt Berntsson (1999) att skilja på samhälleliga processer 

och processer på verksamhets- och individnivå. Begreppet professionalitet i denna text avser därmed 

pedagogers yrkesidentitet så som den formas i möten med vårdnadshavare i föräldrakooperativa 

förskolor. För att beskriva processen i vilken pedagogerna själva agerar professionellt kommer jag 

använda begreppet ”professionssträvanden”. Professionalitetsaspekten utgör en av de pusselbitar som 

är nödvändiga för att förstå pedagogers situation i föräldrakooperativen. 

En pusselbit som saknas … 

Även om ovan forskningsöversikt avhandlat många aspekter och infallsvinklar som berör 

forskningsproblemet som fokuseras i denna uppsats tycks vissa bitar saknas. ”Kunskapspusslet” är inte 

komplett. Den föräldrakooperativa förskoleformen på makronivå utgör en pusselbit där 

förskoleformens uppkomst, kvalitet, styrkor och svagheter ryms (Gofen & Blomqvist 2014; Vamstad 

2007, 2012a, 2016). Den andra pusselbiten är föräldrasamverkan som dels beskrivs som gynnsamt för 

verksamheterna och barnen, dels problematiskt med grund i normer och föreställningar (Addi-Raccah 

& Arviv-Elyashiv 2008; Graham, Wang & Berthelsen 2016; Hughes & Mac Naughton 2000; Karlsson 

2006; Lang, Tolbert, Schoppe-Sullivan & Bonomi 2015; Persson 1994; Whyte & Karabon 2016). Den 

tredje pusselbiten utgörs av professionalitet vilket beskrivs som viktigt för pedagoger men också hotat 

av föräldrasamverkan (Addi-Raccah & Arviv-Elyashiv 2008; Berntsson 1999; Hughes & Mac 

Naughton 2000; Markström 2013). Jag upplever att det saknas pusselbitar i forskningsfältet om de 

föräldrakooperativa förskolorna. Ett tomrum som bland annat behöver fyllas med vad 

föräldrakooperativens särskilda förutsättningar gör för pedagogerna och deras professionalitet. Den 

kooperativa organisationsstrukturen skapar utrymme för föräldrasamverkan på ett sätt som är svårt att 

jämföra med andra förskoleformer. De studier som rör samverkan och professionalitet tar avstamp i 

andra utbildningskontexter och är därmed inte fullt applicerbara på föräldrakooperativen. Under nästa 

rubrik formuleras ett syfte som aspirerar på att utgöra åtminstone en pusselbit i kunskapspusslet om 

föräldrakooperativen. 
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Syfte och frågeställningar  

Utifrån det identifierade tomrummet i forskningsfältet kommer jag i detta examensarbete undersöka 

föräldrakooperativens särskilda förutsättningar och dess effekter för pedagoger. Syftet med studien är 

att nå pedagogers perspektiv på föräldrasamverkan och den egna professionaliteten i en 

föräldrakooperativ förskolekontext. Jag närmar mig ämnet utifrån följande frågeställningar: 

• Hur upplever pedagoger de nära relationerna till vårdnadshavare som föräldrakooperativen 

erbjuder? 

• Vilka möjligheter och begränsningar medför föräldrasamverkan för pedagogers 

professionssträvanden i en föräldrakooperativ förskolekontext? 

Poststrukturalistisk teoribildning 

I startgroparna för examensarbetet läste jag på om diverse teorier. Jag hade en relativt klar bild av vad 

jag ville undersöka. Mina funderingar, som i det stadiet var långt ifrån färdigformulerade 

forskningsfrågor, gnagde i mig och jag behövde en teori som kunde hjälpa mig i sökandet efter svar. 

När jag fick nys om Michel Foucault och poststrukturalismen kände jag direkt att jag hittat hem. Makt, 

diskurser, subjektivering … det var ju precis det mina funderingar kretsade kring! Om än iklädda lite 

mer vardagliga ord. Nedan presenteras min förståelse av poststrukturalistisk teoribildning. En teori 

som finns i en mängd olika former vilka idag har en etablerad plats i akademien (Lenz Taguchi 2013, 

ss. 9,51). Den franske filosofen Michel Foucault är framträdande inom teorin och det är till stor del 

utifrån hans tankar som det här avsnittet skrivs fram. Foucault studerade diverse frågor som rör 

samhällen och människorna i dem (Foucault 1988, s. 109). Inom poststrukturalismen talas det om ”den 

språkliga vändningen” vilken innebär en syn på språk som meningsbärande (Lenz Taguchi 2013, ss. 

56,137). I relation till denna uppsats medför det att informanternas utsagor bär på innebörder som 

säger någonting om kontexten de samtalar om. Språket skvallrar om diskurser som verkar i den 

föräldrakooperativa förskoleformen.  

Diskurser 

Inom poststrukturalismen är diskurs ett grundläggande, om än ett svårdefinierat begrepp. Hillevi Lenz 

Taguchi (2013) beskriver att diskurser är innebörder och betydelser i det som sägs, och på så sätt är de 

starkt förknippade med språket. Diskurser är sammantagna normer, idéer och föreställningar kring 

någonting. De påverkar människors handlande, tänkande och tillblivande. Diskurser kan vara 

skiftande, föränderliga, kontextuella och historiska. De genomsyrar oss människor och de samhällen vi 

lever i. Det är i linje med diskurser som vi iscensätter och upprätthåller vår omvärld. De spelar 

exempelvis en central roll i hur vi kategoriserar oss i binära uppdelningar, så kallade dikotomier (Lenz 

Taguchi 2013, ss. 16,18,103). Maggie MacLure (2003) beskriver att dikotomier spelar en viktig roll i 

hur sanning, kunskap och normalitet produceras (MacLure 2003, ss. 9–10). I avsnittet ”Resultat och 
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analys” belyser jag närmare dikotomierna pedagog-vårdnadshavare, arbetstagare-arbetsgivare, hem-

arbetsplats och privatliv-arbetsliv som exempel på diskursiv påverkan.  

Olika diskurser påverkar oss av varierande grad och de diskurser som påverkar oss i hög grad benämns 

dominerande diskurser. Vi är inte alltid medvetna om deras existens och normerande verkan men de 

dominerande diskursernas effekter är ofta påtagliga (Lenz Taguchi 2013, ss. 18,61,129). Utifrån den 

förståelsen kan pedagogernas berättelser i denna studie ses som praktiska konsekvenser av verkande 

diskurser. En diskurs kan också vara motstridig, även kallat kontradiktorisk, vilket handlar om att dess 

innebörd konkurrerar med andra diskursiva innebörder. En motdiskurs däremot, är en sådan som tar 

spjärn mot det allmänt vedertagna genom människors motstånd (Lenz Taguchi 2013, ss. 65,100). I 

analysavsnittet utläser jag effekter av två dominerande diskurser i föräldrakooperativen. Jag visar 

också hur pedagoger går samman i en motdiskurs samt förhåller sig till kontradiktoriska diskurser.  

Foucault var en av de första som såg sambandet mellan diskurser och makt. Han beskrev diskurser 

som maktbärande. När diskurser skapas och upprätthålls producerar de social makt genom reglering, 

moralisering och kontroll av sociala praktiker (Foucault 1988, ss. 115,245). Det är via diskursiva 

innebörder som maktproduktion sker inom individer. Diskurser är många gånger kollektivt 

producerade men de lever vidare i enskilda individer genom reglering av tankar och handlingar (Lenz 

Taguchi 2013, s. 58). Det är just diskursers praktiska konsekvenser för människor som gör fenomenet 

relevant att studera. Målet är inte att avgöra deras sanningshalt eller lämplighet utan att förstå hur de 

producerar idéer om sanning och normalitet samt hur det skapar möjligheter och begränsningar i de 

sociala praktikerna (Foucault 1988, s. 118). Då diskurser kan vara kontextuella kan vi utgå ifrån att de 

inte nödvändigtvis ser likadana ut i föräldrakooperativ som i andra förskolor. För att förstå den 

föräldrakooperativa förskoleformen är det lämpligt att försöka komma åt verkande diskurser. Detta 

genom att granska diskursers effekter vilka framträder som praktiska konsekvenser i språkliga 

praktiker. Diskurser är som sagt maktbärande. Men vad är egentligen makt? 

Foucaults maktbegrepp 

Makt förknippas ofta med lagar, regler och förbud. Men det är varken dess rätta ansikte eller dess alibi 

skriver Foucault (1988). Makt kan ta sig uttryck på många olika sätt och Foucault menade vidare att en 

medvetenhet kring maktens mekanismer är en förutsättning för att förstå oss själva och den värld vi 

lever i. Makten är ständigt närvarande och vi kan omöjligen finna oss själva utanför dess följder. Den 

är samexisterande med våra kroppar och det samhälle vi lever i samt en nödvändighet för våra 

relationers existens. Vad Foucaults maktbegrepp erbjuder är en syn på fenomenet som sträcker sig 

förbi makt som förtryckande, hierarkisk och exkluderande. Han tydliggjorde också dess åtråvärda 

följder så som tillfredställelse och glädje och menade att det är just dessa som ger den styrka. Om 

makten enbart varit negativ hade den varit alltför skör för att kunna fortlöpa i oss och i våra samhällen. 

Denna tvetydighet har tillåtit makten att djupt rota sig i mänskliga sammanhang. Den är varken statisk 

eller abstrakt utan i ständig förändring med fysiskt påtagliga konsekvenser. Makt är därmed inte 

ensidigt en förtryckande funktion utan snarare ett produktivt nätverk som uppfyller hela våra sociala 

kroppar (Foucault 1988, ss. 57–59,61,119,139,141–142,159). Denna distinktion är mycket central i 

Foucaults förståelse.  

Hur produceras då makt, om inte genom förtryck? Foucault menade att maktens källa inte går att 

finna. Den kommer varken enbart uppifrån eller utifrån utan genom enskilda individer i samtida, 

komplexa processer med kollektiv av människor (Foucault 1988, s. 65). Den reproduceras i handlingar 

och mentaliteter genom oss själva och andra och får konsekvenser för våra praktiker (Lenz Taguchi 



12 

 

2013, s. 59). Makt skapar villkor för människors beteenden, tänkande, handlingar och attityder. Våra 

kroppar blir genom maktens inverkan villkorade. Trots maktens styrka är vi inte offer för dess effekter. 

Vi har möjlighet att göra motstånd och därmed förändra våra villkor. Foucault menade att motstånd är 

en naturlig del av makten, och att motståndet kan komma likväl inifrån som utifrån. Makten kan dra 

sig tillbaka, omorganiseras eller förflyttas. Motstånd och makt verkar i en ständig process (Foucault 

1988, ss. 125,142). 

Maktrelationer är sammanfattningsvis komplexa nätverk som behöver förstås och synliggöras på 

många nivåer, där både dess förtryckande och fördelaktiga följder tas i beaktning (Foucault 1988, s. 

56). Den föräldrakooperativa förskoleformen vänder och vrider på de hierarkier och maktrelationer 

som vi är vana att se i andra förskoleformer. Detta i och med föräldrakooperativens särskilda 

förutsättningar för samverkan samt vårdnadshavares och pedagogers multipla roller. Med stöd i 

Foucaults maktbegrepp skriver jag i analysen om hur makt produceras pedagoger och vårdnadshavare 

emellan. Jag visar också hur pedagoger agerar i linje med diskurser som är maktmässigt gynnsamma. 

Detta ska inte förstås som att makt är statiskt eller någonting som går att ”besitta”. Det ska inte heller 

tolkas som ett försök att finna maktens källa, då det inte är möjligt utifrån Foucaults (1988) tankar. I 

analysen har jag snarare tillämpat maktbegreppet för att beskriva möjliga steg i en ständigt föränderlig 

maktprocess. En process som har betydelse för pedagogernas subjektivering.  

Subjektivering  

Så diskurser är språkliga, maktbärande föreställningar som villkorar våra möjligheter att vara och bli 

till. För att tydliggöra varför diskurser är relevanta att belysa kan det förstås i relation till begreppet 

subjektivering. Begreppet avser poststrukturalismens syn på det mänskliga varandet, eller snarare det 

mänskliga tillblivandet i världen. Det handlar om att varje person konstitueras i mötet med de 

diskurser och sammanhang som hen har tillgång till (Nordin Hultman 2004, s. 167). Begrepp som 

subjekt, subjektivitet, subjektivering och subjektifikation förekommer ibland parallellt inom 

poststrukturalistisk teoribildning (Foucault 1988; Lenz Taguchi 2013; Nordin Hultman 2004). I denna 

text har jag valt att för tydlighets skull använda de två förstnämnda, där subjekt avser individen i sig, 

och subjektivering den process i vilken individen blir till. Vi skapar oss själva, och skapas av vår 

omgivnings diskursiva innebörder i en samtidig process. Det är just det som subjektivering handlar 

om. Att se människan som ett subjekt innebär att se hens möjligheter att bli till på olika sätt i olika 

sammanhang (Lenz Taguchi 2013, s. 53; Nordin Hultman 2004, s. 169). 

Omgivningen skapar villkor för subjektivering. Samtidigt bär varje person på en viss uppsättning 

kulturella normer och värden som hen kan välja att identifiera sig med eller inte. Det är individens 

egen handling i processen som avser subjektets agentskap; möjligheten att själv påverka sin tillblivelse 

(Lenz Taguchi 2013, ss. 18–19,99). En poststrukturell subjektsyn innebär alltså att allt subjektet 

känner, tänker och gör utgår ifrån meningsbärande diskurser i sammanhanget. I relation till 

diskurserna sker den dubbla subjektiveringsprocessen som verkar både utifrån och inifrån subjektet 

självt. Det här synsättet gör det möjligt att förflytta fokus från individen till kontexten (Nordin 

Hultman 2004, ss. 168,176). Hur påverkas då pedagogers subjektivering av föräldrakooperativens 

diskursiva innebörder? I deras tillblivelse är positionering ytterligare ett centralt begrepp. 
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Positionering 

Bronwyn Davies och Rom Harré (2014) beskriver att positionering är då vi i samtal skapar och 

kategoriserar och själva och andra inom diskursiva praktiker. Positionering kan ske interaktivt och 

reflektivt där det första avser då ett subjekt positionerar ett annat och det andra avser subjektets 

positionering av sig själv (Davies & Harré 2014, ss. 11,32). I tillblivelsen ges subjektet en position och 

kategoriserar samtidigt in andra i olika positioner (Lenz Taguchi 2013, s. 81). En samtalshandling är 

alltid en positioneringshandling, menar Davies och Harré (2014, s. 14). Den positionering som sker 

skapar ramar för subjektets handlingsmöjligheter då subjektspositioner medför varierade förväntningar 

och föreställningar (Boréus 2015, s. 165). När subjektet väl identifierat sig med en viss position 

kommer hen också att se på världen utifrån positionens synvinkel och de diskursiva innebörder som 

det medför (Davies & Harré 2014, s. 27). Att ha antagit subjektspositionen som professionell pedagog 

är ett exempel i den här studiens analysdel. Med andra subjekt delar vi våra förväntningar och 

förutfattade meningar och dessa blir en del av vilka vi kan, och vill vara (Nordin Hultman 2004, s. 

170). I analysen framkommer att pedagoger föredrar vissa subjektspositioner över andra. Det kan 

bottna i att subjekt tenderar att positionera sig i linje med positioner som medför gynnsamma effekter, 

exempelvis makt (Davies & Harré 2014, s. 13). Personer kan på så sätt positionera sig maktmässigt till 

varandra i ljuset av de maktbärande föreställningar och förväntningar som olika roller medför (Lenz 

Taguchi 2013, ss. 60,91).  

Vilken positionering som är möjlig beror på vad sammanhanget erbjuder och på personens inneboende 

diskurser. Subjekt omkonstituerar ständigt sig själva, och vilken position som än tas så är subjektet en 

sammanfattad version av de motstridigheter och föreställningar hen bär på och de som kontexten 

erbjuder (Lenz Taguchi 2013, ss. 55,95). Positionering kan slutligen förstås som en mångfacetterad 

process. Det handlar inte om att subjekt tvingas in i en diskurs utan snarare om subjektets sätt att 

förhålla sig till det nätverk av diskurser som omgivningen erbjuder (Nordin Hultman 2004, s. 169).  

Poststrukturalismens möjligheter i denna studie 

Vad poststrukturalism handlar om är att komma åt det som vi är mitt uppe i, det som inte alltid är 

synligt men som får påtagliga konsekvenser för vilka vi kan vara och vad vi kan göra (Lenz Taguchi 

2013, ss. 146,172). Mycket i framskrivna teoriavsnitt är hämtat i Foucaults tankar. Själv beskrev 

Foucault sina verk som fragment av verkligheten snarare än absoluta sanningar. Han förespråkade ett 

användande av dem som spår att följa, utan tydlig startpunkt och slutpunkt. Likt en verktygslåda som 

kan bidra till nya upptäckter och förståelser. Det kritiska förhållningssätt som Foucault förespråkar ska 

också tillämpas på hans egna verk, så att inte heller de kan anta formen av dominerande, 

normaliserande diskurser (Foucault 1988, ss. 78–79,81). Att anta ett teoretiskt perspektiv är ett 

effektivt sätt att komma åt vissa fenomen, men det utesluter också andra sätt att förstå verkligheten. 

Det teoretiska perspektivet färgar oundvikligen resultatet och leder det åt ett visst håll (Karlsson 2014, 

s. 21). Utifrån detta teoriavsnitt har poststrukturalistismen potential att dels begreppsliggöra 

pedagogers upplevelser av den föräldrakooperativa förskoleformen, dels synliggöra och ifrågasätta det 

som deras upplevelser villkoras av. I nästa avsnitt beskrivs den metod som använts för att fånga 

informanternas upplevelser. 
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Kvalitativa intervjuer 

Denna studie är kvalitativ; den berör samhället, människorna i det och samspelet dem emellan (Ahrne 

& Svensson 2015, s. 9). Då syftet är att nå pedagogers erfarenheter, upplevelser och tankar föll 

metodvalet naturligt på intervjuer. Metoden är fruktbar för kvalitativa forskningsfrågor och möjliggör 

fördjupad förståelse för mänskliga uppfattningar. Rent praktiskt är en intervju ett samtal mellan 

informant och forskare kring ett avgränsat tema i en väldefinierad situation där syftet är att nå 

informantens syn på temat (Fägerborg 2011, ss. 85,88-89,97-98). I denna studie genomförde jag 

intervjuer på olika sätt baserat på informanternas egna önskemål; muntligt vid möte, skriftligt via post, 

skriftligt via mejl, över telefon, videosamtal och röstssamtal över internet. Jag upplevde de muntliga 

intervjuerna och den med videosamtal som mest fruktbara. Telefonintervjun, röstsamtalet och de 

skriftliga intervjuerna medförde flest begränsningar. De skriftliga intervjuerna gav få möjligheter till 

fördjupning. Informanternas svar blev stundtals ytliga och det var av olika skäl ibland svårt att förstå 

svaren. Telefonintervjun gick inte att ljudinspela och intervjun med röstsamtal över internet stördes av 

svårigheter med tekniken. Under rubriken ”Forskningsetiska överväganden” beskriver jag närmare hur 

jag hanterade dessa dilemman etiskt. 

Internet har öppnat upp för vida intervjumöjligheter och bör, likväl som andra metoder reflekteras 

kring (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 39). I den här uppsatsen har internet varit en enorm 

tillgång som öppnat upp för kontakt med informanter som annars inte vore möjlig. Men jag tror ändå 

utifrån mina egna erfarenheter att det optimala hade varit att få intervjua samtliga informanter vid 

fysiska möten. Då hade störningsmoment som strulande teknik, begränsade inspelnings- och 

fördjupningsmöjligheter kunnat undvikas och empirin6 kunnat bli än mer innehållsrik. 

Intervjuers struktur handlar om hur bundet samtalet är kring förbestämda frågor. Strukturerade 

intervjuer kan ringa in ett ämne väl medan ostrukturerade kan öppna upp för nya frågor. Jag 

kombinerade de två i vad som benämns semistrukturerade intervjuer. Valet gjordes med visionen att 

skapa ett samtal som både ringar in det fenomen som ska undersökas och lockar fram fler nyanser och 

dimensioner (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 38). Inför intervjuerna gjordes frågescheman7 (Se 

Bilaga 2 & 3) utifrån studiens syfte. Forskningsfrågor översattes till intervjufrågor så att de kunde 

frambringa relevant information utan att vara för teoretiska (Fägerborg 2011, s. 98; Löfgren 2014, ss. 

146,148). Scheman underlättar riktningen på samtalet men riskerar också att begränsa informanters 

berättande (Löfgren 2014, s. 149). Frågeschemana bestod i drygt tjugo frågor vid muntliga intervjuer 

och fjorton frågor vid skriftliga intervjuer. Följdfrågor var viktiga verktyg för fördjupning (Fägerborg 

2011, s. 99). Flera av frågorna var öppna och tematiska till sin karaktär. Detta för att skapa utrymme 

för informanternas egna initiativ (Löfgren 2014, s. 149). Den semistrukturerade formen blev allt 

eftersom de muntliga intervjuerna pågick allt mindre strukturerad. Ordningen på frågorna kastades om 

och frågor både uteblev och tillkom. Jag valde i dessa stunder att prioritera informanternas spontana 

och öppenhjärtiga berättande; att ta fasta och bygga vidare på deras egna utsagor. Det faktum att 

intervjuerna genomfördes enskilt kan ha underlättat informanternas engagemang i att delge sina 

upplevelser och tankar (Fägerborg 2011, ss. 91,93).  

                                                      
6 Jag använder begreppen ”empiri” och ”material” synonymt för att beskriva det intervjumaterial som 

denna studie bygger på. 

7 Begreppen ”frågeschema” och ”intervjuguide” används ofta synonymt. I den här texten har jag valt att 

för tydlighets skull enbart använda förstnämnda begrepp. 
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Intervjumetoden har både för- och nackdelar. En fördel är att materialet kan kopplas till ett större 

sammanhang och individens uttryck blir då talande för förhållandena i den kontext som samtalet avser 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 34). I denna uppsats har pedagogernas uttryck blivit talande 

för den föräldrakooperativa förskoleformen. Intervjuer är också en komplex metod som ställer höga 

krav på medvetenhet hos tillämparen. Ett samtal sker aldrig i ett vakuum utan påverkas av rådande 

omständigheter. Omgivningen och maktrelationer får effekter för utfallet och i förlängningen resultatet 

(Eriksson-Zetterquist 2015, s. 46). I mina intervjuer blev omgivningens påverkan tydlig när 

intervjuerna skedde på informanternas arbetsplatser. Jag upplevde ibland att det blev känsligt att 

diskutera arbetsplatsen samtidigt som vi befann oss på den. Det förekom stundtals viskande vilket jag 

förstod som en strategi för att undvika att andra pedagoger skulle få höra sådant som kunde framställa 

förskolan eller informanten i dålig dager. Min egen maktposition framträdde också vid de muntliga 

intervjuerna. Det hände ofta att informanterna sökte bekräftelse på sina uttalanden. I sådana situationer 

försökte jag tydliggöra att jag sökte deras upplevelser, inte sanna eller rätta svar.  

Intervjuers karaktär gör att materialet inte kan förstås som en sanning utan som en spegling av ett 

samtal i en viss situation. Bristen på sanningsanspråk ska inte förstås som negativ. Målet är inte att 

beskriva världen som den är, utan att få tillgång till kunskap om samhället och människan utifrån 

individen själv (Fägerborg 2011, ss. 92,96). 

Urval, informanter och genomförande 

Det mest självklara urvalet jag gjorde var att avgränsa mig till den föräldrakooperativa 

förskoleformen. Då förskolors organisatoriska förutsättningar kan variera var det viktigt att 

intervjuerna skedde på olika föräldrakooperativ så att empirin inte blev en spegling av en specifik 

förskolas förutsättningar utan representativ för kooperativen som grupp.  

Till en början var min tanke att enbart intervjua förskollärare baserat på att de enligt läroplanen 

(Skolverket 2016) har uttalat ansvar för den pedagogiska verksamheten. Då andra pedagoger visade 

intresse valde jag att inkludera dem också. Jag märkte snabbt att det var ett bra val som bidrog till 

nyanserat material och geografisk spridning. Mina egna föreställningar om förskollärare som de med 

bäst insikt i verksamheten ställdes snabbt på ända när jag fick tillgång till spännande kunskap av både 

förskolechefer och barnskötare. 

Att hitta pedagoger till intervjuerna var i början något av en kamp. Föräldrakooperativ är ofta små 

verksamheter där det kan vara särskilt svårt för pedagoger att avsätta tid utanför barngruppen. De 

flesta av de nio informanter som medverkade ställde upp på sin fritid och jag fann dem via 

annonsering i sociala medier. Urvalet kan närmast beskrivas som ett snöbollsurval (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne 2015, s. 39). Ett fåtal fann jag via gemensamma kontakter. Informanterna8 är 

personer i olika åldrar och med olika utbildningsgrad; två barnskötare under förskollärarutbildning, 

fyra personer med kombinerad förskollärar-/förskolechefstjänst, och tre förskollärare. Deras 

gemensamma nämnare är erfarenheten av arbete i ett eller flera föräldrakooperativ. Informanternas 

yrkeserfarenhet av förskoleformen varierar mellan ett och 26 år. De har sammanlagt arbetat i elva 

föräldrakooperativ och det är dessa elva som informanterna pratar om i empirin. Förskolorna sträcker 

sig från norra till södra Sverige och återfinns i olika miljöer så som storstad, förort, landsbygd och 

skärgård.  

                                                      
8 Jag har valt att inte delge informanternas ålder och könstillhörighet då jag anser att det är irrelevant i 

relation till studiens syfte.  
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Intervjuerna genomfördes på informanternas arbetsplatser (två stycken), med videosamtal (en 

intervju), med röstsamtal via sociala medier (en intervju), över telefon (en intervju), och skriftligt (fyra 

intervjuer). Samtliga intervjuer utöver de skriftliga och telefonintervjun ljudinspelades med en extern 

enhet. Jag valde att använda ljudupptagning för att jag ville fånga samtalen i sin helhet och vara 

närvarande i intervjusituationen. Inspelade intervjuer har högt värde som källa förutsatt att de är 

ansvarsfullt hanterade. De är då innehållsrika och ger goda analysförutsättningar (Fägerborg 2011, s. 

105). En timme avsattes för varje intervju där information om studien och samtycke ingick. De 

inspelade intervjuernas längd varierade mellan 25 och 55 minuter.  

I och med att denna studie avser att nå pedagogers upplevelser utesluter den andra grupper vilka 

verkar och är delaktiga i föräldrakooperativen, så som barn och vårdnadshavare. När dessa omtalas i 

materialet är de viktigt att komma ihåg att det görs utifrån ett pedagogperspektiv. Uppsatsen ger inte, 

och gör inte heller anspråk på att ge en heltäckande bild av de föräldrakooperativa förskolorna. 

Förskolor är komplexa verksamheter och de subjektiva upplevelser som här presenteras utgör ett av 

många perspektiv på föräldrakooperativen. 

Forskningsetiska överväganden  

Vetenskapsrådet (2011) definierar i sin skrift om god forskningssed etik som motiverad, medveten, 

reflekterad moral. Vidare beskrivs att ett etiskt förhållningssätt är avgörande för ett arbetes kvalitet 

(Vetenskapsrådet 2011, ss. 15,24). I det här avsnittet presenteras och diskuteras de etiska frågor jag 

ställts inför i min forskningsprocess. Min vision har varit att se på arbetets samtliga delar genom 

”etikglasögon”; att förstå etik som en mängd val, överväganden och reflektioner genom hela 

undersökningsprocessen (Löfdahl 2014b, s. 36). 

I examensarbetets startfas handlade etiken främst om att skapa ett syfte grundat i genuin nyfikenhet. 

Alternativa syften där jag riskerade att bli moraliserande valdes bort. Det utifrån tanken att en forskare 

alltid bör sträva efter att bidra med material som inte är baserat på personliga åsikter (Pripp 2011, s. 

73). Forskningsfrågorna formulerades så att de inte riskerade att påverka de deltagande fysiskt och 

psykiskt eller bli alltför privata (Löfdahl 2014b, s. 34). Syftet och designen i denna studie är ett 

resultat av olika intressen som vägts mot varandra i visionen att utforma en undersökning som på ett 

etiskt försvarbart sätt bidrar med relevant kunskap.  

Deltagarna har garanterats konfidentialitet och anonymisering. Konfidentialitet betyder att inga 

obehöriga fått ta del av materialet. Anonymisering innebär att kopplingar som kunnat hänföra en viss 

person eller organisation till materialet eliminerats (Löfdahl 2014b, s. 38; Vetenskapsrådet 2011, s. 

67). Jag anonymiserade empirin redan på transkriptionsnivå och informanters deltagande föregicks av 

samtycke. Information om studiens syfte och frivillig medverkan har getts skriftligt till alla 

informanter och muntligt i de fall det varit möjligt (jfr Vetenskapsrådet 2011, s. 30). I ett informations- 

och samtyckesbrev beskrevs undersökningen ytligt (Se Bilaga 1). Jag frågar mig om studiens syfte bör 

ha beskrivits mer djupgående för de medverkande. Information om studien bör alltid redogöra för 

inslag som kan påverka informanters villighet att delta samtidigt som det är nödvändigt att skilja på 

studiens syfte och dess teoretiska perspektiv (Pripp 2011, s. 81). Det är minst sagt komplext att 

informera på ett ärligt sätt utan att bli för specifik och försvåra framtida ändringar. Jag hanterade detta 

etiska dilemma genom att de informanter som ville fick se frågeschemat i förväg samt läsa studiens 

syfte. Transparens är en central aspekt i forskningsetik (Löfdahl 2014b, s. 35) och bör enligt min 

mening också gälla gentemot informanter. 
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I Vetenskapsrådets (2011, ss. 42–43) riktlinjer rörande intervjustudier framhålls att de frågor som 

ställs ska reflekteras kring gällande vilka effekter de kan få för informanter. I frågeschemat uttalas inte 

fenomenen frågorna syftar i att nå, exempelvis maktrelationer. Frågorna är istället utformade så att 

svaren blir talande för det aktuella fenomenet. Intervjustrategin kan ifrågasättas etiskt. Är det 

försvarbart att formulera intervjufrågor så att det inte framgår vad frågan avser att undersöka? Att 

arbeta med intervjuer öppnar upp för en rad etiska frågor och en medvetenhet kring detta är 

nödvändig. Som tidigare diskuterats har även omgivande kontext samt rådande maktrelationer 

betydelse för utfallet (Eriksson-Zetterquist 2015, s. 46). Jag antog ett medvetet förhållningssätt kring 

detta i syfte att skapa en trivsam intervjustund. Det är intervjuarens ansvar att skapa en 

intervjusituation som inte orsakar obehag genom att exempelvis jämna ut maktassymmetrier 

(Fägerborg 2011, s. 100). Vid ett tillfälle bidrog den goda stämningen till att intervjun antog formen av 

ett lättsamt samtal. Det blev då svårt för mig att hålla min objektiva forskarroll. I transkriptionen 

upplevde jag min egen roll som för framträdande och stundtals styrande. De delarna i materialet 

eliminerades från studien. I telefonintervjun upplevde jag att distansen mellan materialet och 

informantens berättelse stundtals blev stort. Detta på grund av att jag inte hann återge samtalet 

ordagrant vid transkribering när jag samtidigt intervjuade. Jag valde att inte använda mig av dessa 

delar för att undvika orättvisa, långsökta tolkningar. Jag tog samma beslut gällande delar i de skriftliga 

intervjuerna och den med röstsamtal där jag hade svårt att förstå delar av informanternas svar. Med 

undantag för enstaka intervjusvar som eliminerats av etiska skäl har samtliga transkriptioner utgjort 

underlag för analys i ungefär lika stor utsträckning. Sammanfattningsvis har jag använt empirin på ett 

sätt som minimerar risken för missvisande eller oetiska tolkningar. Nyttjandekravet har tillämpats 

vilket inneburit att empirin enbart använts i examensarbetet och kommer att förstöras när arbetet 

avslutats (Löfdahl 2014, s. 38).  

I en text som den här är forskarens, i detta fall min egen inblandning i processen central. Min 

delaktighet är dels avgörande för uppsatsens tillblivande, dels medför den att hela processen är 

genomsyrad av mina val, tolkningar och intryck (Pripp 2011, s. 65). Faktumet går inte att komma 

ifrån, och kanske är det inte heller önskvärt. Visionen har istället varit att genom bland annat 

etikavsnittet öppenhjärtigt och transparent redogöra för de val och reflektioner som framställningen 

medfört och synliggöra min egen påverkan. Att jag tillämpat och beaktat forskningsetiska principer 

ska inte förstås som att studien är etiskt felfri utan snarare som att etiska överväganden gjorts 

systematiskt, processen genomsyrats av transparens samt att studiens konsekvenser avvägts mot dess 

nytta kontinuerligt (jfr Löfdahl 2014, ss. 34–35; Vetenskapsrådet 2011, ss. 37–38). 

Databearbetning och diskursanalytisk metod 

En kvalitativ analys kan genomföras på olika sätt (Öhlander 2011, s. 265). Analysen är processen i 

vilken studiens material systematiskt hanteras och tolkas för att frambringa ett resultat (Fejes & 

Thornberg 2015, ss. 34–35). Här beskriver jag hur jag gick tillväga i framställningen av analysen; hur 

genomfördes transkribering? Hur sorterades materialet och hur tolkades innehållet? Jag har använt mig 

av diskursanalytisk metod. I en sådan är insamling, hantering av material och analys inte så tydligt 

uppdelade (Bolander & Fejes 2015, s. 93). För tydlighets skull har jag nedan beskrivit processen steg 

för steg. I verkligheten har stegen dock många gånger varit flytande.  

Transkribering är den process där talat språk översätts i skrift. Det kan göras olika beroende på målet 

med analysen (Fägerborg 2011, s. 107). Jag har följt några grundregler i mina transkriberingar; allt 

prat har skrivits ut ordagrant, det har tydliggjorts vem som sagt vad, nya repliker har markerats genom 
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radbyte och betoningar kursiverats. Tystnad och fördröjning har beskrivits med tre punkter, skratt och 

andra känslouttryck har markerats. De citat som presenteras i analysen har skrivits om till mer läsbart 

skriftspråk. Ord som informanterna syftat till men inte uttalat har skrivit inom hakparentes. Detta för 

att underlätta för läsaren, i övrigt har citaten inte ändrats.  

Varje transkription kompletterades med relevant, anonymiserad information om kontexten och 

informanten (Fägerborg 2011, s. 108). Jag var noga med att inte utesluta ord i mina transkriptioner för 

att jag ville komma så nära informanternas berättelser som möjligt och därmed skapa förutsättningar 

för en välgrundad, högkvalitativ analys. Målet med intervjuerna var att uppnå mättnad, det vill säga att 

kunna identifiera samband och mönster i empirin (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, ss. 39–42) 

vilket jag också upplevt att jag gjort. Det första jag gjorde efter transkriberingen var en snabb läsning 

av samtliga transkriptioner. I läsningen utgick jag från frågorna; vad återkommer? Vilka mönster 

framträder? När jag identifierat några återkommande teman (exempelvis ”rollen som arbetstagare”, 

”den familjära stämningen” med flera) sorterade jag innehållet i transkriptionerna efter dessa och 

började fundera på hur jag kunde förstå temana i termer av diskurser och i relation till studiens syfte 

och frågeställningar. De teman jag såg förstod jag som präglade av bakomliggande diskursiva 

innebörder. I framställningen av analysen tolkade jag pedagogernas uttryck som praktiska 

konsekvenser av mer eller mindre dolda diskurser. Utifrån den förståelsen skrev jag fram verkande 

diskurser i föräldrakooperativen. Där efter gick jag igenom materialet mer djupgående utifrån 

frågorna; vilka subjektiveringsmöjligheter erbjuds? Hur positionerar sig pedagogerna? Hur produceras 

makt? 

Då det här examensarbetet tar avstamp i poststrukturalistisk teoribildning föll analysmetodvalet 

naturligt på diskursanalys. Metoden är så som den används inom samhällsvetenskapen starkt influerad 

av Foucault (Boréus 2015, ss. 178,182). Där av rimmar den väl med studien och har potential att på ett 

fördjupat sätt svara mot dess forskningsfrågor. En diskursanalys gör det möjligt att ifrågasätta sådant 

som är för givet taget (Bolander & Fejes 2015, s. 92). Det handlar om att granska språkliga utsagor, i 

detta fall intervjutranskriptioner, som uttryck för hur vi förstår vår verklighet och vad det får för 

konsekvenser för oss som subjekt (Boréus 2015, s. 177). Målet är att förstå hur diskurser produceras, 

vad de gör med oss och vilka effekterna blir. Tanken är inte att framställa en sann verklighetsbild utan 

att se vilka beskrivningar av omvärlden som framträder och hur de påverkar subjekten i den (Fejes & 

Thornberg 2015, ss. 109–111). 

Diskursanalysmetoden förekommer i olika former (Bolander & Fejes 2015, s. 92). Formerna utgår 

ifrån olika förståelser av diskursbegreppet (Boréus 2015, s. 180). Begreppet har tidigare redogjorts för 

och det är också den förståelsen som är utgångspunkten i analysen. Det vill säga diskurser som 

maktbärande normer, idéer och föreställningar (Foucault 1988, s. 115; Lenz Taguchi 2013, s. 18). Eva 

Bolander och Andreas Fejes (2015, s. 96) beskriver att Foucault själv inte gav några riktlinjer kring 

hur en analys bör genomföras. Utifrån den tanken är min analys influerad av diskursanalysens 

grundtankar utan att följa förbestämda modeller eller steg. Jag har, som ovan beskrivits, gjort min egen 

steg-för-steg-process utifrån idén om att varje material är unikt och behöver hanteras därefter 

(Öhlander 2011, s. 272).  

Min egen påverkan i analysen kan inte undgås. Det är dock inte nödvändigtvis negativt. Jag är likväl 

som informanterna medproducent av resultaten. I en diskursanalytisk tradition förklaras det utifrån att 

forskaren aldrig är fristående från diskurserna (Bolander & Fejes 2013, s. 94). Jag hade omöjligen 

kunnat analysera diskurser på avstånd då också jag är en produkt, och medproducent av dem. Därför 

blir också denna studie en produkt och producent av diskursiva innebörder. Analysen innehåller 

flertalet binära uppdelningar och är oundvikligen genomsyrad av mina inneboende diskursiva 
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innebörder. Jag vill här tydliggöra min medvetenhet om att analysen, strukturmässigt, visar en något 

förenklad bild av en komplex verklighet, men att förenklingar varit behövligt för textens läsvänlighet. 

Min vision med detta avsnitt har varit att låta dig som läser följa mina steg i analysprocessen och själv 

bedöma analysens skälighet och trovärdighet. Sammanfattningsvis har den diskursanalytiska metoden 

i den här uppsatsen, likt teorin fungerat som en verktygslåda vilken använts som stöd i att förstå 

materialet och svara mot syftet och forskningsfrågorna. 

Studiens kvalitet 

Jag har i tidigare avsnitt diskuterat några kvalitetsaspekter löpande, så som etiska överväganden, 

begränsningar och möjligheter i metodval, avgränsningar, urval, genomförande och min egen 

forskarroll. Utöver det som löpande nämnts är studiens generaliserbarhet värd att lyfta då 

generaliserbarhet emellertid används som mått på kvalitet (Svensson & Ahrne 2015, s. 27). Studien är 

avgränsad på flera nivåer. Det är just avgränsningarna som gjort det möjligt att komma åt tidigare 

obesvarade frågeställningar. Som läsare ber jag dig ha i åtanke att svensk förskola är ett 

mångfacetterat, komplext fenomen och denna uppsats belyser en av många vinklar; 

föräldrakooperativen, samt ett perspektiv inom dessa; pedagogernas. Föräldrakooperativ ser olika ut 

likväl som upplevelserna av dem är subjektiva. Utifrån det kan jag omöjligen göra sanningsanspråk, 

men jag kan och jag har gjort mitt allra bästa för att frambringa skäliga resultat applicerbara på 

föräldrakooperativa förskolor som grupp, exempelvis genom systematisk självreflektion och 

geografisk spridning i materialet. Slutligen bör resultaten förstås och bedömas kvalitetsmässigt inom 

ramarna för uppsatsens kunskapsanspråk. Även om resultaten kan inspirera till nya sätt att se på 

föräldrasamverkan ska de ska inte generaliseras till ett större sammanhang än det studien avsett att 

undersöka.  

Mina val har onekligen färgat resultaten och säkerligen hade andra tillvägagångssätt kunnat få syn på 

andra spännande saker. Jag har format min process utifrån hur jag bäst ansett att forskningsfrågorna 

kunnat besvaras. Min vision har varit att transparent och prestigelöst redogöra för valen jag gjort med 

de för-och nackdelar det inneburit. Detta för att du som läser själv ska kunna ta ställning till denna 

studies kvalitet.  

Resultat och analys 

Här tillämpas den diskursanalytiska metoden på materialet som intervjuerna bringat. Materialet ställs i 

relation till studiens syfte och frågeställningar med hjälp av tidigare beskrivna poststrukturalistiska 

begrepp. I analysen har jag tolkat empirin som präglad av diskurser i föräldrakooperativen. Utifrån det 

presenteras två dominerande diskurser, en motdiskurs samt en kontradiktorisk diskurs. Dessa förefaller 

verka i samtida parallella processer där de villkorar pedagogernas yrkesutövning i 

föräldrakooperativen. Varje avsnitt svarar mot en frågeställning och resultatet sammanfattas i slutet av 

respektive avsnitt.  
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Den kooperativa familjediskursen 
Fördelar är att det känns mer engagerat att arbeta på en förskola med kooperativ, finns mer hjärta och 

intresse från föräldrar än i andra verksamheter. (Ur intervju 2) 

För att besvara denna uppsats första frågeställning om hur pedagoger upplever det nära samarbete med 

vårdnadshavare som föräldrakooperativen erbjuder har jag försökt komma åt verkande diskurser i 

föräldrakooperativen. Jag utläste bland annat effekter av vad jag valt att kalla ”Den kooperativa 

familjediskursen”. Den utgörs av sammantagna normer, idéer och föreställningar (jfr Lenz Taguchi 

2013, s. 18) som är sammanlänkade med den föräldrakooperativa förskoleformen. Diskursen är i hög 

grad kontextuell men kan också förstås som historisk då dess innebörder delvis förefaller följa av den 

kooperativa demokratiska grundtanken. Utifrån informanternas tal tycks både pedagoger och 

vårdnadshavare iscensätta den föräldrakooperativa verksamheten i linje med denna diskurs. De tänker, 

handlar och blir till utifrån kontextens diskursiva innebörder. Det som är återkommande inom Den 

kooperativa familjediskursen är strävan efter jämlikt engagemang och familjära pedagog-

föräldrarelationer. Konsekvenser av detta kan utläsas i intervjuutdraget ovan där pedagogen nämner 

”engagerat”, ”hjärta” och ”intresse” när hen talar om föräldrasamverkan. Jämlikhetsidealet kan förstås 

som grundat i den kooperativa idén. Kooperation bygger på demokratiska värderingar, alla ska 

påverka lika mycket. I materialet har pedagogerna uttryckt förväntningar på jämlikt bidragande mellan 

pedagoger och vårdnadshavare; alla förväntas engagera sig i lika hög utsträckning. Tre informanter 

uttrycker de växelvisa förväntningarna så här: 

Föräldrar har ibland upplevts som oengagerade i verksamheten och mest låtit pedagogerna styra på så 

sätt. (Ur intervju 4) 

Men till exempel någon [förälder] är brandskyddsansvarig, och så har den personen inte kontrollerat 

brandvarnaren på flera månader fast den har det ansvaret. Det blir lite såhär konstigt. (Ur intervju 5) 

Och sen får man räkna med att det kräver, eller att det förväntas att du ska brinna otroligt mycket för 

ditt jobb. Jag menar, föräldrarna lägger ju så mycket av sin fritid i kooperativet så någonstans 

förväntar de sig att du ska göra samma sak. Det är ju någonting de brinner för. Så att de förväntar lite 

att du ska brinna lika mycket. (Ur intervju 8) 

I de första två utdragen uttrycks pedagogers förväntningar på föräldrar, i det tredje uttrycks en 

pedagogs upplevelser av föräldrars förväntningar. Föreställningen om jämlikt engagemang yttrar sig åt 

båda håll och blir en växelvis verkan mellan vårdnadshavares och pedagogers förväntningar på 

varandra. Det sker reflektiv och interaktiv positionering från båda parter. Jag förstår detta som en 

följdeffekt av Den kooperativa familjediskursens innebörder. Det första citatet tyder på ett missnöje 

över ojämn arbetsfördelning vilket kan bottna i att det strider mot den kooperativa grundtanken. I 

materialet samtalas ibland vårdnadshavare om som ”oengagerade” och ”inte tillräckligt sociala” för att 

passa in. Då informanterna i intervjuerna ombeds ge råd till föräldrar handlar samtliga råd om att tänka 

över om det finns tid och engagemang nog för den kooperativa förskoleformen. ”Det gäller att ha tid 

och intresse att engagera sig” säger en informant. En annan råder föräldrar att ”känna efter om man har 

tid utöver sitt arbete, för det kräver ju en hel del om du ska vara delaktig i ett kooperativ”. Jag tolkar 

det som talande för hur diskursen har producerat normalitet; det höga engagemanget är det normala i 

kontexten. Som en följd av det blir det onormala det motsatta och det anses inte önskvärt. En 

informant beskriver att hen upplever att det förväntas att hen ska göra ”det lilla extra” i sitt 

pedagogarbete. Det verkar tillsynes som en självklarhet att bidra med högt engagemang vilket jag 

förstår som en praktisk konsekvens av den bakomliggande diskursen. Diskursens normerande och 

allmänt vedertagna karaktär i kombination med dess påtagliga effekter gör att den uppfyller kriterierna 

för en dominerande diskurs (Lenz Taguchi 2013, ss. 61,129). En diskurs med potential att verka både 
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inkluderande och exkluderande. Pedagogerna uttrycker inte bara förväntningar på engagemang, fyra 

av dem beskriver också att de känner sig extra engagerade i den föräldrakooperativa kontexten. Två 

informanter säger som följer: 

Vi [pedagogerna] orkar vara engagerade på ett annat sätt. (Ur intervju 5)  

Jag tror inte att jag skulle vara lika engagerad som jag är här om jag jobbade i kommunal 

[förskoleverksamhet]. (Ur intervju 3) 

Min tolkning är att pedagogerna känner engagemang för att de i sin subjektiveringsprocess blir till 

som engagerade pedagoger i linje med den dominerande diskursen. Det är ett exempel på hur 

diskursen påverkar subjektens tankar, känslor och tillblivelse. När subjekt delar sina förväntningar 

med varandra blir dessa en del av vilka subjekten vill och kan vara (Nordin Hultman 2004, s. 170). 

Pedagogerna uttrycker sin önskan om engagemang gentemot vårdnadshavare, de möter samma 

förväntning tillbaka och där av vill de vara, och blir just engagerade. 

Som tidigare nämnts rymmer Den kooperativa familjediskursen, likt namnet antyder, familjära 

pedagog-föräldrarelationer. Informanterna samtalar om relationerna med ord som ”vi-känsla”, 

”vänskap” och ”innerlighet”. Här följer tre exempel ur materialet: 

Många såg det [föräldrakooperativet] som ett andra hem. (Ur intervju 7) 

Samarbetet blir enklare för att de [föräldrar] vågar ställa tokiga frågor. Det är aldrig någon som tar 

illa vid sig. Det ligger ingen prestige i det. Jag tycker att det är lättjobbat. (Ur intervju 4) 

Man arbetar mycket tightare med föräldrarna då [i föräldrakooperativ]. (Ur intervju 1)  

Utifrån pedagogernas tal verkar föräldrakooperativen fylla en social funktion. I föräldrakooperativen 

”håller man ihop” som en pedagog beskriver. En annan säger att kooperativet utgjordes av ”en grupp 

människor som genuint brydde sig”. Samtliga nio informanter uttrycker denna starka 

gemenskapskänsla på något sätt vilket kan tolkas som ett tecken på att Den kooperativa 

familjediskursen är vanligt förekommande i den föräldrakooperativa förskoleformen. De diskursiva 

innebörderna tycks öppna upp för föräldra-pedagogrelationer som sträcker sig förbi de som vi är vana 

vid i andra förskoleformer. Detta kan vara grundat i Den kooperativa familjediskursens potential att 

ifrågasätta binära uppdelningar som pedagog-förälder, hem-arbetsplats och privatliv-arbetsliv. Dessa 

gränser förefaller vara flytande i den sociala praktik som är föräldrakooperativen. Det kan förstås som 

en effekt av att binära uppdelningar inte överensstämmer med den demokratiska, jämlika grundtanken. 

MacLure (2003, ss. 9–10) menar att dikotomier kan vara mer eller mindre djupt rotade. De ovan 

beskrivna dikotomierna tycks även verka inom Den kooperativa familjediskursen, men i mild grad.  

Materialet skvallrar om hur diskursens gränsöverskridande potential öppnar upp för prestigelös 

samverkan och jämlik maktproduktion. Flera informanter beskriver att de via familjära samtal med 

vårdnadshavare fått bättre helhetsbilder av barnen och där med kan göra ett bättre jobb, exempelvis på 

följande sätt: 

Att jag som pedagog också får större insikt i barnens liv liksom och, deras vardag hemma. Alltså ja, 

att man får mer en helhetssyn kring barnet. (Ur intervju 1) 

Jag vet ju också ofta om ett barn mår mindre bra eller om det är nånting. Då vet ju jag bakgrunden till 

det oftast. Jag vet vad som har hänt hemma. Föräldrarna är väldigt öppna och berättar. (Ur intervju 3) 

En pedagog uttrycker att ”alla är trygga med alla”. En annan berättar att hen i föräldrakooperativet 

”blir sedd som en person och inte bara som arbetskraft”. Uttalandena kan förstås som uttryck för hur 

Den kooperativa familjediskursen verkar jämna ut de maktassymmetrier som binära uppdelningar kan 

medföra i och med dess jämlika maktproduktion. Foucault (1988, s. 115) menade att maktprocesser är 

beroende av diskursers karaktär, subjekt som gynnas diskurser producerar makt. Den kooperativa 
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familjediskursen omfamnar föräldrakooperativet som grupp och ifrågasätter dikotomier vilket kan 

förklara den jämlika maktfördelning som tycks produceras inom den. Tre informanter beskriver 

pedagog-föräldrarelationerna som ”prestigelösa” vilket jag upplever är talande för en jämlik 

maktproduktion parterna emellan.  

Baserat på hur jag tolkat informanternas utsagor som diskursiva konsekvenser förefaller Den 

kooperativa familjediskursen vara specifik för och vanlig i den föräldrakooperativa förskoleformen. 

Där producerar den föreställningar och förväntningar på jämlikt engagemang och familjära relationer; 

diskursiva innebörder som upprätthålls av subjekten i den sociala praktiken. Men subjekten har också 

uttryckt ett behov av att göra motstånd mot den dominerande diskursen. Detta motstånd tar fäste i vad 

jag benämner ”Integritetsdiskursen”.  

Integritetsdiskursen som motdiskurs 

Var inte kompis med dem [föräldrarna] på Facebook. Skittöntigt men jätteviktigt. (Ur intervju 4) 

Lenz Taguchi (2013, s. 100) beskriver att en motdiskurs skapas då människor gör motstånd mot ett 

dominerande synsätt. Pedagogerna tar spjärn mot Den kooperativa familjediskursens innebörder i 

Integritetsdiskursen. Sex informanter gör uttryck för ett motstånd mot de familjära pedagog-

föräldrarelationerna. Motståndet bottnar i att de dels upplever att vårdnadshavare inkräktar på deras 

privata sfär, dels att för nära relationer till föräldrar skapar svårigheter i pedagogernas yrkesutövning. 

Två pedagoger uttrycker sig så här: 

Att det blir sådär, väldigt familjärt så att de [föräldrarna] liksom gör grejer som de inte skulle gjort på 

en annan förskola eller såhär kommer in och ställer sin kaffekopp på skrivbordet ungefär. Jag tänker 

att det kan va bra att vara tydlig med att sätta gränser och att inte börja vara såhär för snäll, inte börja 

vara såhär ge ut sitt eget privata mobilnummer till exempel. (Ur intervju 5) 

Börja inte jiddra själv med en familj… och du ska aldrig ge dig in i så mycket privat att du inte kan se 

barnets bästa när det uppstår på förskolan. (Ur intervju 3) 

Pedagogerna uttrycker, trots att de i många avseenden verkar uppskatta den familjära stämningen, 

också en önskan om att värja sig från den. De tycks vilja bibehålla ett visst avstånd till 

vårdnadshavarna. De förefaller dock inte ha några tydliga strategier för hur de ska åstadkomma detta 

utan att gå miste om de familjära relationernas fördelaktiga effekter som beskrivits i ovan avsnitt. 

Informanterna uttrycker svårigheterna med meningar som ”det är lite svårt med de här gränserna” och 

”det är lätt att ryckas med”. När informanten beskriver att det är lätt att ryckas med förstår jag det som 

att det är svårt att motsätta sig den dominerande diskursens förväntningar. En informant berättar att 

personalgruppen ofta samtalar om svårigheterna men inte lyckats finna någon lösning. Grunden till 

problematiken kan återfinnas i Den kooperativa familjediskursens dominans, dess kraft dominerar helt 

enkelt över Integritetsdiskursens. Diskursernas innebörder rivaliserar och Integritetsdiskursen är inte 

tillräckligt stark för att stå upp mot Den kooperativa familjediskursen.  

Integritetsdiskursens innebörder tycks ha en stark koppling till dikotomierna hem-arbetsplats och 

privatliv-arbetsliv. Pedagogernas önskan att värja sig kan också förstås som en önskan att positionera 

sig utanför den dominerande diskursens gränsöverskridanden och agentiskt påverka sina villkor. Om 

de agerar i linje med de binära uppdelningarna kan de verka i maktprocesser som gynnar dem. 

Foucault (1988, s. 125) beskrev att makt villkorar våra kroppar. Genom att ifrågasätta normer och 

föreställningar som begränsar vårt handlingsutrymme kan vi förändra våra villkor. Pedagogernas 

motstånd kan utifrån det ses som ett försök att agentiskt utöka sitt handlingsutrymme via en vidgad 

maktrepertoar. Genom att subjektiveringsmässigt skapas inom de beskrivna dikotomierna kan 

pedagogerna anta subjektspositioner där det professionella värderas högre än det privata och där med 
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nå positiva maktaspekter. Om föräldrakooperativet i första hand skulle ses som en arbetsplats skulle 

det gynna de som arbetar i det, exempelvis. Pedagogerna skulle då hypotetiskt vara mer befogade att 

sätta de tydliga gränser gentemot föräldrar som de efterfrågar. 

Informanterna samtalar om att för nära, gränsöverskridande relationer skapar svårigheter i deras 

yrkesutövning. En pedagog beskriver att ”det är en fara att vara kompisar, svårt att lyfta problem, det 

är lite känsligt då”. Det kan förstås utifrån att subjektspositionen som vän står i kontrast till 

subjektspositionen som professionell pedagog vilket också synliggörs i följande uttalande: 

Man måste alltid kunna ta ett samtal med föräldern oavsett om du är vän till familjen. För jag tänker 

också lite på i ett mindre samhälle, där är du ju oftast vän med föräldern. Och det ska man kunna vara 

här också, nu pratar jag litegrann emot vad jag sa i början där men, jag känner ändå liksom att du 

måste alltid, alltid kunna ta samtalet, ett obehagligt samtal med föräldern. [Pedagoger] får aldrig bli 

så mycket kompis med någon [så att det inte går]. (Ur intervju 7) 

Att vara vän medför andra förväntningar än att vara pedagog, och förväntningarna i sig kan vara 

motstridiga. Det syns i utdraget ovan där informanten pratar om att en för djup vänskap omöjliggör 

professionella samtal. Det tycks komplext för pedagogerna att förhålla sig till subjektspositionerna 

samtidigt och därför väljer de till synes hellre att reflektivt positionera sig utanför Den kooperativa 

familjediskursen och göra motstånd med Integritetsdiskursen för att inte behöva förhandla om sin 

yrkesposition. Pedagogernas motstånd förefaller bottna i viljan att värna om subjektspositionen 

professionell yrkesutövare. Integritetsdiskursen kan där av sägas samverka med 

”Professionalitetsdiskursen” som presenteras under nästa rubrik. 

Det här analysavsnittet har visat på flera nyanser av föräldrasamverkan i föräldrakooperativ. Svaret på 

den första frågeställningen landar sammanfattningsvis i att pedagoger upplever höga krav på eget 

engagemang men också känner sig extra engagerade. Det har också blivit synligt att 

föräldrakooperativens familjära stämning skapar trygghet, trivsel och maktmässigt jämlika pedagog-

föräldrarelationer. Den familjära stämningen medför dock även svårigheter för pedagogerna i termer 

av att bibehålla sin privata sfär och agera i linje med sin yrkesroll. Det här avsnittet visar på att 

förskolan är en komplex verksamhet där många diskursiva innebörder verkar samtidigt, och där den 

föräldrakooperativa formen dessutom bär på särskilda kontextuella innebörder. Nedan redogörs för 

den andra dominerande diskursen som jag tror har präglat informanternas utsagor. 

Professionalitetsdiskursen 
Jag har fått känslan av att föräldrar som väljer kommunala förskolor ser på förskolan som 

barnpassning, det är bara lämna och hämta. Medan i kooperativ är föräldrarna mer angelägna om det 

didaktiska och pedagogiska i verksamheten. Jag tycker man som pedagog på ett kooperativ blir mer 

uppskattad och sedd men också respekterad i sitt yrke. (Ur intervju 2) 

Alltså föräldrarna hade ... trodde att de kunde tycka till om väldigt mycket medan vi tyckte att: nej 

men det är en pedagogisk fråga. Alltså det var lite mer krock där liksom. (Ur intervju 1) 

Inom Professionalitetsdiskursen återfinns svaret på vilka möjligheter och begränsningar den 

föräldrakooperativa förskoleformen medför för pedagogers professionssträvanden; studiens andra 

frågeställning. Intervjuutdragen ovan visar två informanters resonemang kring sin yrkesroll i den 

föräldrakooperativa förskolekontexten. I det första citatet framträder de möjligheter som 

föräldrakooperativen bringar, i det andra begränsningarna. Samtliga nio diskuterar professionalitet i 

relation till föräldrasamverkan vilket tyder på att det spelar en avgörande roll i informanternas 

professionssträvanden. Utdragen exemplifierar den dubbelhet som föräldrasamverkan förefaller 

medföra för pedagogers professionalitet. Tre informanter framhöll huvudsakligen samverkan som 
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stärkande för deras yrkesroll, fyra informanter lyfte enbart negativa effekter och två beskrev både 

positiva och negativa aspekter. Jag har valt att förstå informanternas berättelser som präglade av vad 

jag benämner ”Professionalitetsdiskursen”. Den dominerande diskursen kan förstås som ett resultat av 

historiska och samhälleliga idéer om pedagogyrket (jfr Lenz Taguchi 2013, s. 18). Den tycks inte 

kontextuellt bunden till föräldrakooperativen utan till yrkesgruppen pedagoger. När informanterna 

samtalar görs det utifrån en subjektsposition som professionella pedagoger och i linje med de 

förväntningar och föreställningar som den medför. Pedagogerna kan förstås som produkter av 

diskursen utifrån att de intagit subjektspositionen och där med skapar mening utifrån de diskursiva 

innebörder som den medför (jfr Davies & Harré 2014, s. 27). Professionalitetsdiskursen tycks 

innehålla sammantagna normer och föreställningar som utgör idealbilden av den professionella 

pedagogen. Genom att agera i linje med normerna kan yrkesrollen stärkas och pedagogerna reflektivt 

eller interaktivt positioneras inom diskursen (jfr Davies & Harré 2014, s. 32). De blir till inom 

diskursens ramar.  

I intervjuerna har pedagogernas berättelser gett uttryck för flera föreställningar om föräldrasamverkan 

som kan sägas rymmas inom Professionalitetsdiskursen. Jag har valt ut de två mest återkommande i 

relation till föräldrasamverkan; att uppskattning och respekt från andra stärker yrkesrollen samt att de 

professionella har rätt till monopol på pedagogiska frågor och beslut. Förstnämnda exemplifieras i 

följande uttalanden: 

Man brinner för det [arbetet], och att då möta andra föräldrar som också bryr sig om arbetsplatsen och 

så. Alltså dels så kände jag att man fick mycket respons på sitt jobb, att jag jobbar bättre för att jag 

hade så tydliga kunder liksom eller vad man ska säga. (Ur intervju 2) 

Våra föräldrar är mer insatta, där med har de större förståelse för våra situationer. (Ur intervju 9) 

Diskursen påverkar hur pedagogerna tänker, handlar och blir till och den gör det till synes utan att 

ifrågasättas av pedagogerna. Likt Den kooperativa familjediskursen uppfyller den på så sätt kriterierna 

för en dominerande diskurs (jfr Lenz Taguchi 2013, ss. 61,129). Då informanterna talar om sin 

professionalitet görs det i linje med de diskursiva innebörderna. Den bakomliggande diskursen verkar 

självklar, den är det naturliga. Föreställningen om att uppskattning från andra stärker yrkesrollen kan 

förstås som en av grunderna till samverkans positiva följder för pedagogers professionalitet. 

Informanterna samtalar om föräldrars engagemang som ”roligt” och ”stärkande” i förhållande till det 

egna yrket. De känner sig ”sedda”, ”viktiga” och ”respekterade”. Jag tolkar det som att 

föräldraengagemanget uppskattas för att det ligger i linje med Professionalitetsdiskursen. Föräldrar 

välkomnas under förutsättning att det gynnar pedagogerna. Pedagogerna positioneras interaktivt (jfr 

Davies & Harré 2014, s. 32) som viktiga och det stärker yrkesrollen. Flera informanter beskriver att 

vårdnadshavare respekterar dem mer i sitt yrke efter att själva ha vikarierat i den pedagogiska 

verksamheten. Pedagogernas positiva inställning till denna form av föräldraengagemang kan bottna i 

Professionalitetsdiskursen då den är meningsbärande i sammanhanget och sätter upp ramar för 

subjektens (pedagogernas) tankar och känslor (jfr Nordin Hultman 2004, ss. 167,176).  

Föreställningen om uppskattning är återkommande, likt den om yrkesmonopol. De två kan förstås som 

konkurrerande idéer då de trots att de ryms inom samma diskurs har olika utgångspunkter gällande 

föräldrasamverkan. Sex informanter ger uttryck för deras rätt till yrkesmonopol. Här följer tre 

exempel: 

Så vi försöker ju ha liksom ganska mycket föräldrainflytande, men ... sen så försöker vi också vara 

noga med att säga att: men vi måste va dom som avgör, vi kanske inte kan ta alla era idéer. Vi måste 

kolla att det funkar för barnen att det inte bara blir… Alltså ja, vi måste ha koll på vad som funkar 

och inte funkar. (Ur intervju 5) 
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Man kunde bli gråhårig, för de [föräldrarna] var på detaljplan. De var inne och petade i 

verksamheten. (Ur intervju 4) 

Det skulle jag kunna säga till föräldrar också att, tänk på att ha respekt för pedagogerna, vad de har 

liksom, visa förtroende för dem o deras professionalitet och deras ansvar. (Ur intervju 1) 

Ovan ser vi hur pedagogerna reflektivt positionerar sig i linje med Professionalitetsdiskursen samtidigt 

som de interaktivt positionerar vårdnadshavare utanför den. Professionalitetsdiskursen kan via idén om 

yrkesmonopol där av bidra till att befästa en binär uppdelning mellan pedagoger och föräldrar. Utifrån 

pedagogernas tal verkar uppdelningen mellan dem och föräldrarna djupt rotad gällande deras egna 

professionssträvanden. Tre informanter talar om att vårdnadshavare verkar tro att de ”äger” förskolan 

vilket tyder på att pedagogerna anser att de som professionella har mer befogenheter än föräldrarna i 

verksamheten. Inom pedagogpositionen tycks fördelaktiga maktaspekter produceras. 

Föräldrapositionen och pedagogpositionen står i kontrast till varandra och det kan förstås som grundat 

i pedagogernas vilja att agera i linje med Professionalitetsdiskursen där yrkesmonopolet många gånger 

prioriteras över vårdnadshavarna engagemang. MacLure (2003, ss. 9–10) beskriver att dikotomier är 

centrala i hur normalitet produceras. Dikotomin samtalas här om som det normala medan det onormala 

är då gränser överskrids, exempelvis när vårdnadshavare involverar sig i pedagogiska frågor. 

Informanterna beskriver överskridanden med ord som ”krockar” och ”sprickor” vilket kan tolkas som 

att pedagogernas önskan om yrkesmonopol går stick i stäv med föräldrars vilja till inflytande i 

pedagogiska frågor. Jag förstår pedagogernas samtal som att ett inkluderande av vårdnadshavare i 

pedagogiska frågor skulle kunna ifrågasätta pedagogernas professionalitet och fenomenet möts därför 

av motstånd. Varför förefaller pedagogerna då så angelägna att hävda sin professionalitet gentemot 

föräldrar?  

Foucault (1988, ss. 115,245) beskrev att diskurser är maktbärande; de skapar och upprätthåller social 

makt. Ett förklaringsförsök på ovan fråga är att Professionalitetsdiskursen upprätthålls av pedagogerna 

för att den skapar makt som gynnar dem och tillåter dem att påverka den sociala praktiken. I 

intervjuerna blir det synligt när informanterna beskriver att det är viktigt att det är de som fattar beslut 

rörande pedagogik. De verkar ovilliga att förhandla om makten att utforma sin sociala praktik som är 

föräldrakooperativet. Att agentiskt positionera sig som professionell i linje med den maktbärande 

Professionalitetsdiskursen kan alltså vara ett fördelaktigt steg i en ständig maktprocess. Utifrån 

Foucaults (1988, ss. 59,119,158) förståelse av maktbegreppet är inte pedagogernas främsta syfte att 

dominera eller exkludera vårdnadshavarna. Deras drivkraft verkar snarare vara att slippa förhandla om 

den makt som ger dem njutning, nöje och tillfredställelse när de får betraktas som professionella 

yrkesutövare. Professionalitetsdiskursen kraft och dominans kan utifrån Foucaults (1988, ss. 

59,119,158) tankar bottna i dess åtråvärda följder för den som väljer att positionera sig inom den. När 

vårdnadshavare gör anspråk på pedagogiska frågor så innebär det ett ifrågasättande av 

Professionalitetsdiskursen. Vårdnadshavarnas försök kan tolkas som ett motstånd mot den diskurs som 

begränsar deras handlingsutrymme. Det är ett exempel på hur motstånd och makt verkar i en ständig 

process (Foucault 1988, s. 142). Det uppstår alltså som jag förstår det ett missnöje hos pedagogerna 

när de upplever att vårdnadshavare inkräktar på deras professionalitet genom att överskrida den binära 

uppdelningen dem emellan och på så sätt förskjuta den maktproduktion som Professionalitetsdiskursen 

bringar.  

Trots att Professionalitetsdiskursen förefaller auktoritär så är den ingen enväldig härskare. Den möts 

också av diskursiva angrepp som delvis kommer inifrån pedagogerna själva. I informanternas tal har 

jag som beskrivits kunnat utläsa en stark vilja att bli till och verka inom Professionalitetsdiskursen, 

men jag har också upptäckt hinder i tillblivelsen. Hinder som bottnar i den föräldrakooperativa 
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förskoleformens organisationsstruktur där Professionalitetsdiskursen verkar sida vid sida med den 

kontradiktoriska ”Arbetstagardiskursen”. 

Arbetstagardiskursen som kontradiktorisk diskurs 

Största skillnaden [mellan föräldrakooperativ och andra förskoleformer] är att föräldrarna är ens 

chefer på ett helt annat sätt. Håll sams med föräldrarna! (Ur intervju 7) 

Att vara pedagog i ett föräldrakooperativ medför multipla subjektspositioner. Likt ovan citat uttrycker 

är pedagoger gentemot föräldrar både professionella yrkesutövare och arbetstagare i en samtidig 

subjektiveringsprocess. Lik väl som vårdnadshavare agerar kunder, föräldrar och arbetsgivare. ”Det 

gäller att veta vilken hatt man ska ta på sig”, som en informant uttryckte det. Utifrån pedagogernas tal 

har jag lagt märke till effekter av en Arbetstagardiskurs som verkar parallellt med 

Professionalitetsdiskursen i situationer av föräldrasamverkan. Diskursen tycks, så som den 

förekommer i föräldrakooperativen, kontextuell då det är unikt för föräldrakooperativen att 

pedagogerna behöver förhålla sig som arbetstagare gentemot sina kunder; föräldrarna. Att vara 

arbetstagare medför särskilda normer och förväntningar. Förväntningar som till synes står i kontrast 

till det professionella och därmed skapar praktiska begränsningar för pedagogernas 

professionssträvanden. Arbetstagardiskursen kan förstås som en kontradiktorisk diskurs till 

Professionalitetsdiskursen då diskursernas innebörder, förväntningar och handlingsmöjligheter 

konkurrerar och är motstridiga (jfr Lenz Taguchi 2013, s. 65). Inom Professionalitetsdiskursen är 

pedagogerna främst professionella gentemot föräldrar, inom Arbetstagardiskursen är de främst deras 

anställda. Sex informanter samtalar om svårigheter med att vara både arbetstagare och professionell 

gentemot vårdnadshavare. Lenz Taguchi (2013, s. 65) skriver att subjekt blir motstridiga som en följd 

av diskursers motstridighet. Jag förstår informanternas dilemma som grundat i de kontradiktoriska 

diskurserna som dels sätter käppar i hjulet för varandra, dels för informanterna. En informant beskriver 

dilemmat så här: 

Som arbetstagare kan det vara svårt att säga nej till föräldrar när man också är arbetstagare, som sagt. 

Man vill göra föräldrarna nöjda för att jag jobbar åt dem. Samtidigt som jag måste säga nej för 

barnens skull, eller för det pedagogiska. Och det är väl det som är det svåra liksom. (Ur intervju 1) 

Informantens beskrivning skvallrar om Arbetstagardiskursens innehåll. Utifrån hens ord är det inte 

önskvärt att en arbetstagare säger emot sin arbetsgivare då arbetstagaren bör göra sin arbetsgivare 

nöjd. Det kan förstås som en effekt av att Arbetstagardiskursen verkar normerande, det är norm att 

förhålla sig till sin arbetsgivare på ett visst sätt (jfr Lenz Taguchi 2013, s. 129). Att en pedagog säger 

emot en förälder förefaller mer accepterat. Subjektet kan inte fullt ut anta subjektspositionen av 

arbetstagare utan att det inkräktar på hens subjektsposition som professionell. Jag tolkar mina 

informanters utsagor som att de står inför ett dilemma där de i och med Arbetstagardiskursen inte kan 

fullfölja sina professionssträvanden likväl som de inte kan agera helt i linje med vad som förväntas av 

en god arbetstagare under påverkan av den dominerande Professionalitetsdiskursen. Diskursernas 

praktiska konsekvenser blir i detta fall mycket påtagliga. Pedagogerna språkar om deras 

subjektsposition som arbetstagare med ett visst motstånd, en säger följande: 

Det kan bli ganska jobbigt. Man kan känna sig ganska kontrollerad. (Ur intervju 5) 

Informanterna tycks ovilliga att agera i linje med Arbetstagardiskursen och bli till som arbetstagare. 

De verkar mer angelägna att reflektivt positionera sig som professionella. Min tolkning är att det 

bottnar i diskursernas maktbärande funktioner där Arbetstagardiskursen skapar makt som är till 

pedagogernas nackdel, vilket ovan citat visar (jfr Davies & Harré 2014, s. 13). Att pedagogen känner 

sig kontrollerad kan vara en effekt av Arbetstagardiskursens förtryckande funktioner där 
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arbetstagarens handlingsutrymme begränsas. Arbetstagardiskursen tycks producera mer av maktens 

förtryckande effekter än dess fördelaktiga för de professionella. Det tolkar jag som präglande i ovan 

citat där informanten använder ordet ”jobbigt”. Förtryck överskuggar gynnsamma aspekter och 

helhetsupplevelsen blir därför negativ. Arbetstagardiskursen innefattar en binär uppdelning mellan 

arbetstagare och arbetsgivare där sistnämnda har större möjligheter att förhandla om maktens 

fördelaktiga effekter. De två diskurserna är ett konkret exempel på hur subjekt kan positionera sig 

maktmässigt till varandra i ljuset av maktbärande positioner och föreställningar. Men det görs, som 

Foucault (1988, s.55) beskrev, inte enbart av fri vilja. Omgivningen är en del i subjektens tillblivelse. 

Två informanter säger att de vill göra ”gott intryck” på sina arbetsgivare och att det kan begränsa dem 

i den dagliga verksamheten. Genom Arbetstagardiskursen villkoras pedagogernas subjektivering; den 

begränsar deras agentskap och det får konsekvenser får deras handlingsmöjligheter i den sociala 

praktiken.  

Analysavsnittet tyder på att Professionalitetsdiskursen och Arbetstagardiskursen möts i 

föräldrakooperativen på ett sätt som de inte gör i andra förskoleformer på grund av organisatoriska 

förutsättningar. Mötet mellan de två exemplifierar den komplexa process som maktmässig, diskursiv 

subjektivering innebär. I processerna förskjuts, förändras och omvandlas makten (Foucault 1988, 

s.142) i pedagogernas tillblivelse- och positioneringsarbete. I linje med Foucaults (1988, s.65) tankar 

är ovan analys ett exempel på hur makt produceras genom enskilda individer i komplexa processer 

med kollektiv av subjekt. Den diskursivt skapade makten villkorar pedagogernas 

professionssträvanden. Sammanfattningsvis landar svaret på den andra frågeställningen i ett resultat 

som visar på hur föräldrasamverkan både kan stärka och stjälpa pedagoger i deras yrkesroll. Det visar 

också på svårigheter med att förhålla sig till multipla subjektspositioner i form av vårdnadshavare som 

både föräldrar och chefer, och till sig själva som både arbetstagare och professionella då rollernas 

diskursiva innebörder är kontradiktoriska. 

Diskussion  

Nu har jag redogjort för det underlag som utgör mitt bidrag till ”kunskapspusslet” om 

föräldrakooperativen. I det här avsnittet kommer jag börja med att sammanfatta studiens resultat för att 

sedan diskutera dem i relation till delar av det tidigare forskningsfältet. Hur kan denna studies resultat 

förstås i relation till andra forskningsstudier? På vilket sätt understödjer eller ifrågasätter den tidigare 

resultat? Vilken ny kunskap bidrar den med? Vilken plats har den i forskningsfältet? Det är dags att 

färdigställa min pusselbit.  

Resultatsammanfattning 

Syftet med examensarbetet var att nå pedagogers perspektiv på föräldrasamverkan och den egna 

professionaliteten i föräldrakooperativa förskolor. Jag närmade mig ämnet utifrån två frågeställningar; 

hur upplever pedagoger de nära relationerna med vårdnadshavare som föräldrakooperativen erbjuder? 

Vilka möjligheter och begränsningar medför föräldrasamverkan för pedagogers professionssträvanden 

i en föräldrakooperativ förskolekontext? 
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I analysen skrev jag om praktiska konsekvenser av två dominerande diskurser där den ena bär på 

innebörder kring vad som förväntas av den som är delaktig i ett föräldrakooperativ, och den andra 

kring vad som förväntas av den som är professionell pedagog. Jag identifierade också effekter av en 

motdiskurs och en kontradiktorisk diskurs. Tillsammans utgör dessa de diskursiva innebörder som 

pedagoger bär på och möts av i sitt yrkesutövande i föräldrakooperativen. Diskurserna rymmer 

förväntningar och föreställningar som verkar samtidigt, parallellt och motstridigt i stunder av 

föräldrasamverkan och professionssträvanden.  

Analysen utmynnar i ett resultat som åskådliggör både svårigheter och möjligheter med 

föräldrasamverkan och dess effekter för pedagogers professionalitet i en föräldrakooperativ 

förskolekontext. Pedagogerna upplever sin professionalitet som underminerad med grund i deras roll 

som arbetstagare gentemot vårdnadshavare. De upplever också att de familjära relationerna till 

vårdnadshavare kan skapa hinder för deras yrkesutövning och professionssträvanden. Resultaten visar 

samtidigt hur föräldrakooperativens nära pedagog-föräldrarelationer har positiva följder för 

pedagogers professionalitet. Pedagogerna känner sig sedda, uppskattade och engagerade. De familjära 

relationerna öppnar också upp för prestigelösa samtal vilket underlättar pedagogernas arbete med 

barnen. Det dubbeltydiga resultatet visar på den komplexitet och mångfald av diskursiva innebörder 

som verkar i och på de föräldrakooperativa förskolorna och dess pedagoger. Nedan diskuterar jag hur 

resultaten kan förstås i relation till tidigare forskning. 

”Hälsningar från föräldrakooperativen” möter 

tidigare forskning 

Här har jag valt ut delar av den forskning som jag tidigare redogjort för och ställt den i relation till 

mina egna resultat. Då den befintliga forskningen om föräldrakooperativ främst befinner sig på 

makronivå är den av förklarliga skäl svår att likna med den här uppsatsen som är på verksamhets- och 

individnivå. I relation till forskningsfältet om föräldrakooperativ är ”Hälsningar från 

föräldrakooperativen” snarare ett kompletterande bidrag än ett stöd till befintliga studier. Av denna 

anledning är det främst delar av forskningen kring föräldrasamverkan och professionalitet som jag har 

valt att lyfta nedan. Jag börjar med att redogöra för de aspekter av studiens resultat som bekräftar vad 

tidigare forskning om föräldrasamverkan och professionalitet sagt. Därefter beskrivs delar av resultatet 

som strider emot, eller adderar ny kunskap. Slutligen sammanfattar jag mitt examensarbetes bidrag till 

forskningsfältet.  

Resultaten som bekräftelse på befintlig kunskap  

När jag studerade mina resultat i relation tidigare forskning påträffade jag att många av de svårigheter 

med föräldrasamverkan och professionalitet som redogjorts för bekräftas av mina resultat. 

Svårigheterna i föräldrakooperativen tycks alltså inte skilja sig avsevärt från svårigheter i andra 

förskole- och utbildningsformer vilka tidigare forskning utgår ifrån. De kritiska aspekter som trots allt 

tycks vara specifika för föräldrakooperativen förefaller vara grundade i mer generella företeelser, som 

normer och föreställningar kring pedagog- och föräldraskap. 

Flertalet studier påvisar hur normer, föreställningar och binära uppdelningar skapar svårigheter i 

föräldrasamverkan (Hughes & Mac Naughton 2000; Karlsson 2006; Persson 1994; Whyte & Karabon 

2016). Det har också framkommit i mina resultat där problematiken som pedagogerna upplever kan 

anses bottna i diskursiva motstridigheter, dikotomier och multipla roller. Persson (1994, s. 152) menar 

att det kan bli problematiskt om pedagogers och föräldrars förväntningar på varandra krockar. 
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Resultaten visar att pedagogerna tycker att det är jobbigt att förhålla sig till de förväntningar som 

kommer med att vara arbetstagare och vän gentemot föräldrar, vilket ligger i linje med Perssons 

antagande. Whyte och Karabon (2016, ss. 216–218) menar att de roller som pedagoger erbjuds utifrån 

normerande föreställningar medför förväntningar som formar deras sätt att vara. Mina resultat styrker 

den tesen då pedagogernas multipla roller medför påtagliga konsekvenser för deras 

handlingsmöjligheter.  

Tidigare forskning har också framhållit samverkan som ett hot mot pedagogers professionalitet (Addi-

Raccah & Arviv-Elyashiv 2008; Berntsson 1999; Hughes & Mac Naughton 2000). Hughes och Mac 

Naughton (2000, s. 247) beskriver olika strategier som pedagoger utövar gentemot föräldrar för att 

värna om sin yrkesroll. I resultaten går det att utläsa hur pedagoger, i linje med Hughes och Mac 

Naughtons uttalande, tar avstånd från vårdnadshavare och använder sociala utestängningar när de dels 

värnar om sin integritet, dels utesluter föräldrar från pedagogiska frågor. Berntsson (1999, s. 199) 

menar att yrkesgruppens monopol på pedagogiska frågor är centralt för deras professionssträvanden 

vilket också mina resultat visat exempel på. Pedagogerna har visat en stark vilja att värna om de 

pedagogiska frågorna som deras egna. Författaren menar vidare att föräldrasamverkan kan verka 

deprofessionaliserande (Berntsson 1999, s. 206). Mina resultat stödjer delvis den förmodan då 

pedagogernas utsagor i vissa avseenden tolkas som att deras professionalitet ifrågasätts av 

vårdnadshavares inflytande. Berntssons (1999) slutsats är dock inte helt samstämmig med mina 

resultat … 

Resultaten som kompletterande kunskap 

I relation till ovan resonemang har min uppsats även visat att föräldrasamverkan kan stärka 

pedagogers professionalitet. Jag skulle därmed vilja göra ett tillägg till Berntssons (1999) slutsats och 

påstå att föräldrasamverkan kan vara både deprofessionaliserande och rent av professionaliserande. 

Det är just det som utgör kärnan i den nya kunskap som mina resultat bringar; föräldrasamverkan som 

gynnsamt för pedagogers professionssträvanden.  

Analysen har visat att pedagogerna känner sig sedda och uppskattade i stunder av föräldrasamverkan. 

De har också beskrivit ett högt engagemang för sitt yrke vilket bottnar i det nära samarbetet med 

föräldrar som föräldrakooperativen bringar. Det är en upptäckt som är särskilt intressant att diskutera 

då den inte lyfts i den tidigare forskning om föräldrasamverkan jag funnit (Addi-Raccah & Arviv-

Elyashiv 2008; Graham, Wang & Berthelsen 2016; Handler 1971; Hughes & Mac Naughton 2000; 

Lang, Tolbert, Schoppe-Sullivan & Bonomi 2015; Löfdahl 2014a; Karlsson 2006; Markström 2011; 

Persson 1994; Whyte & Karabon 2016). Det förefaller alltså utifrån min studie att föräldrasamverkan 

inte enbart gynnar barnen och förskolan som verksamhet, utan även pedagogerna på individnivå. Att 

gynna pedagoger är inte det främsta syftet med samarbeten mellan hem och förskola (Addi-Raccah & 

Arviv-Elyashiv 2008, ss. 394–396), men det tycks vara en lyckosam följdeffekt som förtjänar att 

uppmärksammas. Jag frågar mig hur det kommer sig att det befintliga forskningsfältet inte intresserat 

sig för detta. Är mina resultat undantag från den stora massan? Beror det på att det är ett fenomen 

unikt för pedagoger i föräldrakooperativ? Är det för att föräldrasamverkan inte i första hand 

förknippas med dess effekter för pedagoger? Eller är det så oväntat och otänkbart så att ingen forskare 

kommit på tanken att studera det? Oavsett orsak så blir avsaknaden av forskning talande för den syn 

på föräldrasamverkan som idag är den dominerande. En syn som fokuserar på samverkans svårigheter 

snarare än dess möjligheter ur ett pedagogperspektiv.  

Karlsson (2006) beskriver, likt många andra forskare föräldrasamverkans negativa konsekvenser. I sin 

studie identifierar hon tre vanliga typer av pedagog-föräldrarelationer; experter-amatörer, jämlika 
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samarbetspartners, samt producenter-konsumenter (Karlsson 2006, s. 32). När jag i början av 

framställningen med det här examensarbetet läste Karlssons text tänkte jag att jag skulle kunna 

identifiera någon av dessa typer som mest framträdande i föräldrakooperativen. Såhär i efterhand kan 

jag säga att jag sett tecken på alla relationstyperna och fler där till. Ingen relationstyp tycks dominera 

över den andra, de förekommer i ungefär lika hög utsträckning. Det tycker jag visar på de vida och 

dikotomiupplösande möjligheter som kooperativen medför i termer av föräldrasamverkan. Karlsson 

(2006, s. 265) menar slutligen att föräldrasamverkan riskerar att befästa stereotypa normer om 

föräldrar och pedagoger. I mina resultat ser jag snarare hur föräldrasamverkan i kooperativen kan 

öppna upp för flera sätt att interagera.  

De gränsöverskridande roller som pedagoger och föräldrar antar i föräldrakooperativ kan som 

framkommit i analysen ses som olika steg i en ständigt pågående maktprocess. Whyte och Karabon 

(2016, s. 210) beskriver att pedagoger i och med sin yrkesroll har ett naturligt maktövertag gentemot 

föräldrar. Mina resultat dementerar det med grund i Foucaults (1988) maktbegrepp. Makten är inte 

befäst i den mening som författarna beskriver. De multipla subjektspositioner som både 

vårdnadshavare och pedagoger erbjuds producerar makt på ett alternativt sätt. Resultaten har visat en 

maktprocess som är långt mer komplex än den Whyte och Karabon (2016) beskriver. En process där 

varken pedagoger eller föräldrar ”besitter makt”. De förhåller sig snarare fortlöpande till ett ständigt 

pågående förlopp. I detta är makten föränderlig samt omväxlande gynnsam och förtryckande. Och 

specifikt för föräldrakooperativen tycks den särskilt ofta vara likvärdigt förtryckande och gynnsam för 

båda parter vilket resulterat i jämlika, prestigelösa pedagog-föräldrarelationer. 

Som inledningsvis beskrivits är det svårt att koppla min studies resultat till tidigare forskning om 

föräldrakooperativa förskolor då de utgår från olika nivåer och perspektiv. Trots det finns det några 

intressanta möjliga liknelser med de befintliga forskningsstudierna. Vamstad (2012a, 2016) och Gofen 

och Blomqvist (2014) stannar korta stunder upp och berör föräldrakooperativen på verksamhets- och 

individnivå i sina studier, då utifrån ett föräldraperspektiv. Författarna skriver då om vårdnadshavares 

multipla roller och hur dessa kan skapa värdekonflikter och motstånd (Gofen & Blomqvist 2014, s. 

562; Vamstad 2012a, ss. 1176–1177). Gofen och Blomqvist (2014, ss. 552,562) menar att de roller 

som föräldrarna antar i kooperativen står i naturlig kontrast till varandra men måste kunna samexistera 

för att verksamheten ska bli framgångsrik. I min studie visar resultaten på samma komplexitet men ur 

ett pedagogperspektiv. Även pedagogerna måste förhålla sig till multipla roller som står i kontrast till 

varandra och kan leda till värdekonflikter. Jag tror likt Gofen och Blomqvist (2014) att 

föräldrarollernas samexistens är en förutsättning för en lyckad verksamhet, men jag tror att 

pedagogrollernas samexistens är minst lika viktig. Den existerande forskningen visar i det avseendet 

en relativt ensidig bild av ett komplext och mångfacetterat fenomen. Jag tror att föräldrakooperativens 

framgång är ett resultat av samexisterande roller från båda parters håll i kombination med lyckade, 

gränsöverskridande möten pedagoger och föräldrar emellan.  

En pusselbit är lagd 

I mötet med det tidigare forskningsfältet har det blivit synligt att pedagogers upplevelser av 

föräldrasamverkan och professionalitet i föräldrakooperativa förskolor delvis överensstämmer med 

tidigare studiers slutsatser om föräldrasamverkan och professionalitet, men också att fältet lämnar 

frågor obesvarade. Föräldrasamverkan är komplexa processer som kräver komplexa redogörelser, där 

både för- och nackdelar beaktas. Nu när den här studien nått sina resultat inser jag att den inte enbart 

är en pusselbit i kunskapspusslet om föräldrakooperativen, den är också ett tillägg till forskningsfältet 

om föräldrasamverkan och professionalitet. Där fyller den ett tomrum som jag inte ens visste fanns. 
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Det var uppenbarligen otänkbart även för mig att se föräldrasamverkan som både 

deprofessionaliserande och professionaliserande för pedagoger. Resultaten visar på båda dessa 

funktioner, men den sistnämnda är ändå den mest förvånande och intressanta att lyfta. Det här 

examensarbetets viktigaste poänger är därför enligt min mening dels att det synliggör en 

forskningsmässigt underrepresenterad förskoleform, dels dess erkännande av föräldrasamverkans 

positiva följder för pedagogers professionalitet. Pusselbiten är lagd, om än i fler pussel än jag hade 

kunnat tro. 

Betydelse för praktiken och professionen 

Jag tror att resultaten i den här studien kan bidra med att påvisa den komplexitet som kommer med 

föräldrasamverkan, och kanske kan den inspirera till nya sätt att tänka kring fenomenet. Kanske kan 

någon vidga sina vyer gällande vad det innebär att vara professionell pedagog gentemot föräldrar och 

på så sätt öppna nya dörrar. Dörrar som leder till rum som inte är helt problemfria, men som också kan 

vara fyllda av stärkta yrkesroller, prestigelösa verksamheter och jämlika pedagog-föräldrarelationer. 

Vidare anser jag att de olika alternativen som svensk barnomsorg erbjuder förtjänar att bli 

representerade i forskningsfältet. Om förskoleformernas olika variationer lyftes skulle berörda 

personer kunna göra välgrundade val av förskoleform och det tror jag skulle gynna både 

verksamheterna och människorna i dem. Föräldrakooperativen har, som nämnts i avsnittet om tidigare 

forskning, mött en del kritik. Kritik som närmast kan betraktas som ogrundad med tanke på den 

knapphändiga forskningen kring föräldrakooperativen. En mer heltäckande forskningsöversikt skulle 

potentiellt kunna reda ut ogrundade föreställningar. Där utöver har flertalet av de informanter jag mött 

uttryckt ett behov av mer forskning kring den föräldrakooperativa förskoleformen. De behöver det för 

att veta hur de ska förhålla sig till sina egna verksamheter, har de beskrivit. Tillsammans utgör de 

framskrivna aspekterna motiv till varför den här studien är relevant för praktiken och professionen. 

Slutsatser 

Jag har döpt det här examensarbetet till ”Hälsningar från föräldrakooperativen”. En titel som jag finner 

talande i dubbel bemärkelse. Dels antyder den att förskoleformen sällan förekommer i 

forskningssammanhang, och nu kommer och säger att ”här är vi!”. Dels talar den för att 

föräldrakooperativen faktiskt har någonting att hälsa oss (vi som inte har erfarit förskoleformen). Vilka 

hälsningar är det föräldrakooperativen har kommit med? Vilka slutsatser är möjliga att dra? 

Djupdykningen i de föräldrakooperativa förskolorna har varit en ögonöppnare på många sätt. Inte hade 

väl jag reflekterat över alla de diskurser och binära uppdelningar som villkorar våra 

förskoleverksamheter, de var ju bara ”självklarheter”. Jag tror att det är viktigt att vi som pedagoger 

reflekterar över sådana aspekter, och att vi vågar ifrågasätta sådant som vi idag tar för givet. Då tror 

jag att vi också kan komma åt rötterna till många av de svårigheter vi upplever i våra verksamheter. 

Och precis som föräldrakooperativen fått exemplifiera, så har vi en del att vinna om vi vågar pröva 

andra sätt att tänka och handla. 

Föräldrasamverkan är idag en central del av pedagogyrket. Samtidigt är höjandet av pedagogyrkets 

professionella status på tapeten (Thorell Stårsta 2017). Är föräldrasamverkan verkligen ett hot mot 

pedagogers professionalitet? Ja, i vissa avseenden. Men jag skulle vilja påstå att det lika gärna kan 

vara professionssträvandena som utgör ett hot mot lyckosam föräldrasamverkan. Min huvudpoäng här 

är just att dessa två inte behöver stå i kontrast till varandra, tvärt om. Låt oss pröva att förbise binära 
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uppdelningar som skapar motsättningar oss emellan. Det finns för- och nackdelar med allt, men en 

central slutsats är att nära samarbete med föräldrar medför fler fördelar för pedagoger än vad tidigare 

forskning visat. Föräldrarna är en stor och viktig del av förskolans värld. Låt oss se dem som 

tillgångar, inte bara för verksamheten och barnen – utan också för oss pedagoger i våra 

professionssträvanden.  

Vidare forskning 

Det här examensarbetet har gett mig svar på många frågor, men det har också väckt många nya. 

Många pusselbitar saknas fortfarande. Forskningen om föräldrakooperativ behöver fortsätta framåt då 

aspekter som barns och föräldrars perspektiv på förskoleformen knappt är representerade i 

forskningsfältet. Utifrån min egen empiri har jag också sett flertalet potentiella forskningsfrågor, så 

som kompetensutveckling i föräldrakooperativ och frågan kring styrelsens pedagogiska kunskaper. 

Hur fungerar det att driva förskola utan pedagogisk utbildning? I min empiri har jag också kunnat 

utläsa föreställningar och förväntningar på föräldrar i föräldrakooperativ. I relation till studiens syfte 

valde jag att inte fördjupa mig särskilt i dessa men jag tänker att det är ett ämne värt att lyfta framöver. 

Vilka föräldrar anses lämpliga i föräldrakooperativen? Vad får det för effekter för vilka barn som får 

tillgång till verksamheterna? Och vad blir följderna sett i relation till jämlikhet och likvärdig 

utbildning? Jag tänker vidare att även andra fristående förskoleformer förtjänar mer utrymme i 

forskningsfältet. Vad medför olika förskoleformer för människorna i dem? Slutligen vill jag också 

lyfta föräldrasamverkans positiva effekter för pedagoger som ett område att studera vidare. Det finns 

enormt mycket forskning i termer av pedagoger och föräldrasamverkan, men den förefaller i nuläget 

vara ganska ensidigt fokuserad på dess svårigheter. 

Slutord 

Arbetet med denna uppsats har varit både omvälvande och givande. Det har stundtals vänt upp och ner 

på hur jag ser på omvärlden och min plats i den. Plötsligt är allting diskursivt villkorat och jag vet inte 

längre vem jag är, jag vet bara vem jag blir. 

Nu är det dags för mig att bli till på ett nytt sätt i en ny diskursiv praktik, och anta min subjektsposition 

som professionell pedagog. Och med mig bär jag en ny syn på föräldrasamverkan. 
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Bilagor  

Bilaga 1. Informations- och samtyckesbrev 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
Hej! 
 
Mitt namn är Josefin och jag är student på Barn- och Ungdomsvetenskapliga Institutionen, avdelningen för 
förskollärarutbildning och förskoleforskning vid Stockholms universitet. Inom ramen för min sista och 
avslutande kurs på förskollärarutbildningen ska jag skriva ett examensarbete. Min studie syftar till att nå 
pedagogers perspektiv på föräldrasamverkan och den egna professionaliteten i en föräldrakooperativ 
förskolekontext. 
 
För att samla in material till arbetet skulle jag vilja intervjua pedagoger med erfarenhet av arbete i 
föräldrakooperativa förskolor. Tid och plats överenskommes utifrån medverkandes önskemål. 
Intervjuerna beräknas ta cirka en timme och kommer att spelas in med ljudupptagning.  
 
Ett självständigt arbete är reglerat av regler om tystnadsplikt, personuppgiftslagen (1998:204) samt 
Vetenskapsrådets skrift om God Forskningssed. Detta innebär exempelvis att barnets, familjens, 
personalens och förskolans identitet inte får avslöjas och att fullständig konfidentialitet gäller. Allt 
insamlat material kommer därmed att avidentifieras och inga listor/register över personuppgifter 
kommer att upprättas. Det dokumenterade materialet får endast användas för vår egen bearbetning och 
analys samt sammanställas i en uppsats. Materialet kommer att förstöras efter att uppsatsen är godkänd. 
Uppsatsen kommer att publiceras digitalt.  
 
Med detta brev vill jag be om ditt medgivande för medverkan i studien. All medverkan är frivillig och kan 
när som helst avbrytas. Samtycker du till studien så skriver du under bifogad blankett.  
 
Önskar du ytterligare information är du välkomna att kontakta mig eller min handledare vid Stockholms 
universitet. 
 
 
 

Vänlig hälsning Josefin Forsberg Koel 
 
Josefin Forsberg Koel  
076 024 XX XX 
josefin_1XX@hotmail.com 
 
 
Klara Dolk (handledare) 
Stockholms Universitet 
Barn och Ungdomsvetenskapliga Institutionen 
106 91 Stockholm 
klara.dolk@buv.su.se  

mailto:klara.dolk@buv.su.se
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Förfrågan om samtycke till medverkan i studie. Återlämnas ifylld till Josefin Forsberg Koel innan/i 
samband med tillfälle för intervju.  
 

 
 
Jag medger att delta i studien. 
 
 
Pedagogs namn……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
Pedagogs namnunderskrift……………………………………………………………………………………………………. 
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Bilaga 2. Frågeschema för muntliga intervjuer 

 
(Intervjun inleds med muntlig information om frivillig medverkan och etik samt signering av 

samtyckesblankett) 

Inledningsvis … 

1. Kan du berätta vad du jobbar med och hur länge du har jobbat på den här förskolan? 

2. Hur kommer det sig att du valde att arbeta i ett föräldrakooperativ? 

3. Har du erfarenhet av andra föräldrakooperativ? 

4. Har du erfarenhet av andra förskoleformer; kommunala och privatägda? 

Roller/positioner 

5. Kan du beskriva förskolans organisationsstruktur i termer av ledning, styrelse, chef och 

personal? 

6. Vad har de olika rollerna för ansvarsområden? 

7. Hur tillsätts nya styrelsemedlemmar? 

8. Hur sker beslutsfattande processer?  

9. Vem ansvarar för frågor som rör det pedagogiska arbetet? 

10. Vilket inflytande har styrelsen över det pedagogiska arbetet? 

- vilken formell påverkan har de? 

- vilken informell påverkan har de? 

11. Vilket inflytande har vårdnadshavare som inte är styrelsemedlemmar över det pedagogiska 

arbetet?  

Föräldrakooperativens särskilda förutsättningar 

12. Upplever du att föräldrakooperativ skiljer sig från andra förskoleformer?  

- På vilket sätt? 

13. Vilka för- och nackdelar upplever du med organisationsformen? 

14. Hur skulle du beskriva samarbetet mellan styrelsen och pedagogerna? 

- vad fungerar bra? Finns det något som fungerar mindre bra? 

15. Hur upplever du det att ha föräldrar som styrelsemedlemmar? 

- Kan du ge exempel på när det fungerar bra/ när det har fungerat mindre bra? 

16. Finns det någonting som du hade önskat att styrelsen hade mer kunskap om/ insikt i? 

17. Finns det områden där du önskar att styrelsen hade haft mer/mindre inflytande? 

Pedagog-föräldrarelationer 

18. Hur skulle du beskriva din relation till styrelsen? 

19. Hur skulle du beskriva din relation till övriga föräldrar? 

20. Tror du att pedagog-föräldrarelationerna i föräldrakooperativ skiljer sig från i andra 

förskoleformer? 

- På vilket sätt?  

- Av vilken anledning? 

21. Vilka för- och nackdelar upplever du med det nära samarbetet med föräldrar som 

föräldrakooperativens organisationsstruktur medför? 

Avslutningsvis … 

22. Vilka råd skulle du vilja ge till andra pedagoger som arbetar/ är intresserade av att arbeta i 

föräldrakooperativ? 

23. Vilka råd skulle du vilja ge till vårdnadshavare som agerar / kan komma att agera 

styrelsemedlemmar i föräldrakooperativ? 

24. Vilka råd skulle du vilja ge till övriga föräldrar som har barn/är intresserade av att placera sina 

barn i en föräldrakooperativ förskola? 
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Bilaga 3. Frågeschema för skriftliga intervjuer 

 

 

Erfarenheter 

1. Beskriv kort hur din erfarenhet av den föräldrakooperativa förskoleformen ser ut. 

2. Har du erfarenhet av andra förskoleformer (privata/kommunala), på vilket sätt? 

Organisationsstruktur 

3. Beskriv kort organisationsstrukturen i de kooperativ du varit verksam i. 

4. Hur såg/ser ansvarsfördelningen ut? 

5. Vilket inflytande har/hade styrelsen över det pedagogiska arbetet? 

- Vilket formellt inflytande har/hade de? 

- Vilket informellt inflytande har/hade de? 

Den kooperativa formen 

6. Hur kommer det sig att du valt att arbeta i föräldrakooperativ? 

7. På vilket sätt upplever du att kooperativen skiljer sig från andra förskoleformer? 

8. Vilka för- och nackdelar ser du med den kooperativa förskoleformen? 

Föräldrarelationer 

9. Hur skulle du beskriva samarbetet mellan styrelsen och personalen? Ge gärna exempel på 

något som fungerat bra och något som fungerat mindre bra. 

10. Finns det något du hade önskat att styrelsen hade mer insikt i/kunskap om? 

11. Finns det områden där du önskat att styrelsen haft mer/mindre inflytande? 

12. Tror du att föräldra-pedagogrelationer ser annorlunda ut i föräldrakooperativ än i andra 

förskolor? 

- På vilket sätt och av vilken anledning? 

Avslutningsvis … 

13. Vilka råd skulle du ge till andra pedagoger som arbetar i/ är intresserade av att arbeta i den 

föräldrakooperativa förskoleformen? 

14. Vilka råd skulle du ge till föräldrar som är involverade i/ intresserade av att bli involverade i 

den föräldrakooperativa förskoleformen? 

 

 

Tack för din medverkan! 
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