
Beteckning:________________

Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi

Kommunala och kooperativa förskolor. 
En jämförande studie.

Frida Hådell och Lisa Skjuttorp
December 2007

Examensarbete, 15 högskolepoäng
Didaktik

Lärarprogrammet
Handledare: Kerstin Bäckman

Examinator: Christina Gustafsson





Hådell. F, Skjuttorp.L (2007): Kommunala och kooperativa förskolor. En jämförande studie.

Examensarbete i Didaktik. Lärarprogrammet. Institutionen för pedagogik, didaktik och 

psykologi. Högskolan i Gävle. 2007.

Sammanfattning

Denna studie belyser skillnaden mellan kooperativ och kommunal förskoleverksamhet. Vår 

studie visar olikheter och likheter inom de förskolor som medverkat i arbetet. De områden 

som belysts är administration, utbildning samt de fyra förskolornas uppkomst. Vi har 

koncentrerat oss på skillnaderna och vad som styr förskolorna.

Syftet med studien är utifrån de belysta områdena att ge information till våra läsare om 

skillnader i dessa ämnen. Eftersom det finns så lite information kring vad en kommunal 

respektive kooperativ förskola har för åtaganden, vill vi ge kännedom om vad som skiljer de 

olika förskoleformerna åt. Studien har gett oss en djupare inblick då vi lärt oss mer utifrån 

vårt yrkesval efter vår tid på lärarutbildningen.

Personal inom kommunala respektive kooperativa förskolor har intervjuats, även 

förskolechefen i kommunen. De pedagoger som medverkat arbetar i olika delar av en 

kommun i södra Norrland.

Resultatet framgår genom de olika intervjuerna och med tabeller för att enkelt kunna läsa vad 

som skiljer de olika förskolorna åt. Stor vikt har lagts på vad pedagogerna sagt och även deras 

uttalanden för att ge en levande bild. Även förskolechefens inlägg lyfts fram. 

Vår slutsats är att tydliga likheter och olikheter finns eftersom pedagogerna arbetar på olika 

sätt och organisationerna är olika. Det har varit intressant att få genomföra studien eftersom vi 

har fått ny kunskap för vårt framtida arbete som blivande förskollärare.

Nyckelord: förskola, kommunal förskoleverksamhet, kooperativ verksamhet.
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Inledning och begreppsförklaring

Kommunala verksamheter finns i form av förskolor och skolor och de bedrivs via kommunen. 

Kommunerna är verksamheternas uppdragsgivare (Skollagen 1: a kap § 4). En rektor finns 

inom varje område som bestämmer med delaktighet från personalen. Det finns olika former 

av förskoleverksamhet under kommunalt ansvar som till exempel förskola och familjedaghem 

(Skollagen § 2). Kommunen kan sluta avtal med enskilda personer om att de får starta och 

driva en förskoleverksamhet. De har då insyn och ger stöd till verksamheten genom till

exempel budgetpengar (Skollagen 2: a kap § 5). De enskilda förskolorna finns i form av 

friskolor, personalkooperativ och föräldrakooperativ. Kooperativen har en egen styrelse som 

driver och bestämmer. Beroende på form av förskola ser styrelsen olika ut. 

     Förskolorna är uppbyggda på olika sätt, men alla har samma mål och uppdrag att sträva 

mot. Förskolans uppgift är att påbörja ett livslångt lärande hos barnen. Pedagogerna ska ge 

barnen både trygghet och lärdom i deras vardag. Förskolan ska ha en verksamhet där lärande 

och omsorg går hand i hand (Lpfö-98). Läroplanen, skolplanen och skollagen ska följas i båda 

förskoleformerna (Werner 2005).

     Vår första fråga till pedagogerna vi intervjuat är:

”Vad utmärker en kommunalförskola/föräldrakooperativ?”

Denna fråga ger oss en förståelse för hur pedagogerna på förskolorna ser på sin verksamhet. 

Det är en begreppsförklaring från dem och därför vill vi dela med oss av den. De pedagoger 

som arbetar inom den kommunala förskolan menar att kommunen är deras arbetsgivare och 

att regler och lagar som följer Lpfö 98 och andra förordningar ska följas då pedagogerna ska 

arbeta efter de målen. De samarbetar med kommunen. Personalen från den kooperativa regin 

säger att den drivs som en privat förskola med en styrelse som arbetsgivare. Det är en stor 

delaktighet från föräldrar. En pedagog säger så här:

Jag tror att det är föräldraengagemanget, det är nog det som är mest centralt. 

Delaktighet från föräldrarna. Det är så att föräldrarna bildar en förening som 

driver kooperativet med en styrelse som är ansvarig. Jag tror att det finns en 

närhet mellan personal och föräldrar för att man pratar om många saker, då allra 

helst om barnen och mer allmänt ”förskoleprat”, det som berör huset och driften 

och såna saker. Så finns det nackdelar också naturligtvis, man brukar säga att 

personalen ”sitter i knäet på arbetsgivaren” och med det menar jag att vi har 

arbetsgivarens barn och så ska man förhandla och ställa krav samtidigt med 

arbetsgivaren, som i fråga är en förälder i detta fall. Det är en balansgång på det 

viset (Pedagog FK: 2).
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Vi valde att ha med citatet eftersom vi anser att det är en bra förklaring från 

pedagogen då han beskriver både för och nackdelar i att driva en egen förskola.

     Intresset för denna studie fick vi under utbildningen på lärarprogrammet. Vi som läst 

inriktning mot förskola har fått djup inblick inom den kommunala verksamheten och den 

pedagogiska synen hos dem som arbetar där. Det som vi vill veta mer om är hur den 

kooperativa verksamheten fungerar och vad det egentligen är som skiljer dessa båda 

verksamheterna åt. Hur ser det ut i dagens förskolor oberoende av administrationens 

uppbyggnad? Spelar det någon roll för barnen och personalen om arbetet sker i kooperativ 

form eller på det kommunala planet? Vilket samarbete finns mellan kommunen och 

föräldrakooperativen? 

     Att hitta litteratur som besvarar dessa frågor har varit svårt eftersom det finns ytterst lite 

böcker och fakta som belyser vårt ämne. Det gör att ämnet blir desto mer intressant eftersom 

det är ett ämnesområde som är nästintill outforskat. 

Syfte och problemformulering

Syftet med denna undersökning är att vi vill ge kunskap till våra blivande kollegor till 

exempel kommunledning samt övriga intresserade om vad som skiljer kommunala och 

kooperativa förskolor åt. Vi vill också ge en inblick i hur förskolornas verksamhet fortgår och 

hur det ser ut på olika områden.

     Följande frågor har koncentreras av vårt intresse att ge information:

Vilken utbildning finns hos dem som arbetar med barnen? 

Hur fungerar det administrativa med till exempel det ekonomiska och intagning av barn? 

Hur startades förskolorna, vilken hade grundidén? 

Hur fungerar verksamheten när det gäller profilering och föräldraåtaganden? 

Vårt syfte är att enbart se och förmedla skillnaderna i förskolorna. Vi utesluter 

värderingsfrågor i denna studie eftersom vi har en tidsmarginal att följa. Nedan följer de 

områden som vi utgår ifrån i vår studie:

 Utbildning

 Administration

 Förskolornas uppkomst



3

Litteraturgenomgång

Detta avsnitt kommer att ta upp relevanta fakta från litteraturen vi hittat om ämnet. Det har 

varit svårt för oss att finna texter och böcker som tar upp vårt ämnesval. Trots detta har vi 

tagit del av vetenskaplig artikel, kommunens handlingsplan, avhandlingar samt övrig 

litteratur. Vi har sökt fakta i internationella databaser som exempelvis ”ERIC”. I övrigt har vi 

använt oss av Internet och biblioteket. 

Kooperativt arbete

Ett livslångt lärande är grunden för förskolans uppdrag. Verksamheten ska vara trygg och 

berikande. Uppdraget ska innehålla en helhet av en bra pedagogik där fostran och lärande är 

sammanflätade (Lpfö -98).

I samarbete med hemmen skall förskolan skapa bästa möjliga förutsättningar för 

att varje barn utvecklas rikt och mångsidigt (Lpfö -98 sid 39).

Sundell, Linderoth, Ek- Lundström och Ståhle (1991) har skrivit en studie där man studerat

Stockholms föräldrakooperativ under 1900-talet. Det som undersökts är bl a hur 

organisationen skiljer sig från den kommunala förskoleverksamheten, föräldraåtaganden, och 

det pedagogiska arbetssättet i kooperativen, i jämförelse med den kommunala (a.a. sid 10).

Bartilsson (1998) beskriver att kooperativa verksamheter skiljer sig på många sätt från andra 

arbeten. Det kooperativa arbetet handlar mer om att uppfylla sina egna önskningar. Man 

arbetar ideellt och efter sitt intresse och sina behov. Författaren menar att verksamheten blir

ett med sig själv och resultatet är något som man själv byggt upp. Han beskriver att den som 

arbetat inom kooperativ ledning kanske har svårt att arbeta kommunalt, då makten inte längre 

infinner sig på samma nivå. Han menar dock att det inte är det enklaste att själv bedriva denna 

form av verksamhet eftersom det är lätt att lägga ner för mycket tid och energi i sitt arbete.

     En kooperativ förskola startas eftersom det finns sociala, kulturella och ekonomiska skäl 

då personer i omgivningen är i behov av barnomsorg i någon form (a.a. sid 36). Författaren

menar att verksamheterna vuxit fram då kommunerna inte räckt till inom arbetsområden som 

exempelvis äldreomsorg, barnomsorg (förskoleverksamhet) och fritidsverksamhet. I 

tillvägagångssättet vid nystart av en kooperativ förskola ska det finnas en affärsidé, ett mål 

och en bra grupprelation (a.a. sid 12). Författaren trycker på att det är viktigt att påvisa att 

varje person i gruppen har egna mål och visioner kring ämnet. För att sedan sammanföra 

personernas olika uppfattningar ger han förslag på olika sätt att tänka tillsammans i gruppen. 

En samhörighet uppstår och de kan fortsättningsvis arbeta vidare på samma nivå (a.a. sid 13 
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och 14). Gällande affärsidén bör nystartarna1 tänka på frågan om vem kunden egentligen är? 

Vad den kräver och har för behov? (a.a. sid 21). Det finns även två olika slags myndigheter att 

kontakta. En för underlag och assistans som länsstyrelsen och länsarbetsnämnden. De hjälper 

bl a till med eventuella bidrag om det finns underlag för det i den kommun där förskolan 

startar. Den andra myndigheten påverkar genom att godkänna tillstånd. Dessa organisationer

är polis, kommunala nämnder samt patent och registreringsverket (a.a. sid 99).

Vad säger lagen om förskoleformerna?

Enligt skollagen § 2, har alla barn har rätt till barnomsorg och skolgång (Werner 2005). Lagen 

innebär också att (§ 20) verksamhet som inte har tillstånd av kommunen kan bötfällas. Denna 

lag bygger på § 13 som kräver tillstånd för öppning av kooperativ förskoleverksamhet (a.a. 

sid 22-23). Sundell, Linderoth, Ek- Lundström och Ståhle (1991) beskriver att själva 

organisationen styrs genom en förening bestående av föräldrar och personalrepresentanter 

(a.a. sid 6). Föräldrars uppgift är att driva kooperativet och de har fler uppgifter att sköta inom 

verksamheten i jämförelse med den kommunala förskolan (a.a. sid 26). Dessa uppgifter är till 

exempel städning, styrelseuppdrag, matlagning och ekonomifrågor (a.a. sid 42).

Kooperationen som metod baserar sig på social samverkan, ömsesidig respekt 

och ett personligt ansvarstagande (Sundell, Linderoth, Ek- Lundström och 

Ståhle, 1991, sid 19).

Inom området gällande jämförelse kring kommunal och kooperativ förskoleverksamhet så tar 

Sundell, Linderoth, Ek- Lundström och Ståhle (1991) också upp att fackföreningarna och 

kommunal personal ger kritik till denna typ av verksamhet då föräldrar oftast inte har 

pedagogisk utbildning (a.a. sid 5). Skollagen § 3 säger att förskolan har som uppgift att 

erbjuda barnen fostran och omsorg genom pedagogisk verksamhet. För att driva detta ska det 

finnas utbildad personal med erfarenhet. Gruppen av barn ska vara i passande storlek och 

lokalerna ska vara lämpliga. Ivarsson (2005) säger i sin avhandling att barns sociala förmåga

uppkommer i kontaktskapande med andra barn. Studiens syfte är att ge en förståelse för hur 

barn bygger upp en gemenskap. En viktig aspekt i hur barn bygger gemenskap är närhet och 

det innefattar även närmiljön Det är en bra synpunkt till närhetsprincipen och den lag som 

säger att skolan och förskolan ska ligga nära hemmet och att hänsyn ska tas till föräldrarnas 

önskemål § 8 (Werner 2005).

                                                
1 De som startar upp en ny verksamhet.
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Kommunens åtaganden

Kommunen bär huvudansvaret för förskolan. I varje kommun finns ett utvecklingsprogram 

för förskolan som är framställt av bl a förskolechefen, kommundelschefen och 

utbildningschefen i samarbete med politikerna. Denna plan säger att nämnden har som uppgift 

att se till att mål och bestämmelser för hur de olika verksamheterna bedrivs ska kontrolleras 

och ledas på ett korrekt sätt. Det vill säga via styrdokument som skollagen, förordningar som 

till exempel läroplanen och skolverket, som förklaras nedan:

 Skollagen står för krav och uppgifter från vår regering som ska följas. 

 Läroplanen innehåller mål och direktiv samt värdegrund som pedagoger ska arbeta 

mot på ett passande sätt. 

 Som vägledning finns de allmänna råden för förskolan som skolverket skrivit och 

bestämt (Kristensen 2006).

Arbetet i förskoleverksamheterna

Arbetet inom den kooperativa verksamheten ser olika ut på olika platser eftersom det inte 

finns bestämmelser för hur det ska se ut inom de förskolorna. Exempel på detta är att 

barngrupperna är olika stora eftersom förskolorna har en egen kö där personalen prioriterar 

föräldrar med intresse för kooperativt arbete menar Sundell, Linderoth, Ek- Lundström och 

Ståhle (1991). I sin artikel säger Denessena, Driessena och Sleegers (2005) att påverkan av 

föräldrar som väljer skola till sitt barn får en positiv mening för barnet eftersom föräldrar ofta 

väljer en skola med bra resurser och en bra kvalitet. Det beror i sin tur på att skolorna 

konkurrerar om föräldrarna och erbjuder det bästa så att föräldrarna ska välja dem. Själva 

pedagogiken bestäms av lärarna men eftersom skolan då har en bra ekonomi så finns det 

tillgång för bättre material. Artikeln beskriver också att skolorna tvingas förbättra sin kvalité 

på fler ställen för att locka till sig barn och föräldrars intresse till att välja just den skolan.

     Pedagogiken för ”I Ur och Skur”2 beskriver att föräldrar bör ha en bra inblick i 

verksamheten. Därför finns samverkan mellan föräldrar och personal menar Drougge (2002)

som skriver i sin bok att föräldrasamverkan kan se ut på olika vis gällande både i de

kommunala och kooperativa förskolorna. Den kommunala förskolan har mindre samverkan än 

i den kooperativa förskolan eftersom i föräldrakooperativen är det föräldrarna som är 

                                                
2 Denna pedagogik kommer från friluftsfrämjandets ide kring barns utveckling. De anser att barns behov av 
kunskap, rörelse och gemenskap tillfredställs av att vara i naturen året runt, oavsett väder och att lära sig att vara 
rädd om den. För att en förskola, skola ska kunna ha denna profilering krävs att personalen har gått en utbildning 
inom ”I ur och skur” som är en fristående kurs.



6

personalens arbetsgivare. Då behövs därför en större mängd av samverkan inom 

verksamheten. Författaren skriver att dessa möten sammanfattar barnets vistelse i hemmet och 

i förskolan. När föräldrar och personal får en relation blir det en tryggare tillvaro för barnet 

eftersom en djupare förståelse för uppväxt och tankesätt hos barnet kan nås (a.a. sid 69). 

     I målsättningen för I Ur och Skur beskrivs: 

Genom samverkan med barnens föräldrar uppnås god kvalitet i barnomsorg och 

skola (Drougge, 2002, sid 69).

Gars (2002) har skrivit en avhandling där syftet beskriver föräldrars och förskollärares 

kontakt mellan varandra. Hur den egentliga kontakten ser ut mellan dessa parter och hur

viktig den är för barnet. Hon skriver att det ligger i förskollärarens uppgift att veta hur viktig 

denna kontakt är och att samarbeta med föräldrarna. Det är förskollärarens plikt att ta det 

steget, att ge kontakt och ta den med föräldern menar hon (a.a. sid 52).

     Lpfö -98 säger: 

Förskolan skall komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga 

förutsättningar för att varje barn skall kunna utvecklas rikt och mångsidigt. 

Förskolans arbete med barnen skall därför ske i ett nära och förtroendefullt 

samarbete med hemmen. Föräldrarna skall ha möjlighet att inom ramen för de 

nationella målen vara med att påverka verksamheten i förskolan (Werner, 2005, 

sid 47).

Drougge (2002) har intervjuat pedagoger som arbetat både inom kommunala och kooperativa

förskolor. En av dem menar att förändringen är att det krävs mer socialt samspel mellan 

föräldrar och pedagoger inom den fristående regin eftersom föräldrarna visar ett större 

intresse för själva verksamheten.

     Bartilsson (1998) beskriver den ekonomiska föreningen som kan finnas i en kooperativ

förskola. Det kan även vara att man har en ideell förening. Skillnaden på dessa är att i den 

förstnämnda är ändamålet att gynna representanternas ekonomiska intressen genom en 

verksamhet där de själva får vara med och påverka besluten inom ämnet. I en ideell förening 

arbetar man av egen fri vilja för något som man har som intresse, till exempel i en 

idrottsklubb där syftet handlar om själva idrotten och gemenskapen kring den. Det är alltså 

inte den ekonomiska delen som eftersträvas (a.a. sid 149). När man bildar en ekonomisk 

förening måste vissa föreskrifter uppfyllas och följas. En styrelse och revisor skall väljas och 

vidarebefordras till patent och registreringsverket för granskning och registrering. När 

föreningen bildats och är godkänd så är allt klart för en nystart (a.a. sid 155-156).
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Regler och avtal i kooperativ verksamhet   

Kundkontakten ser olika ut gällande vilken typ av kooperativ verksamhet som finns. I de 

kooperativa verksamheterna där kommunen är huvudkund upprättas ett entrepenadavtal (a.a.

sid 94). Avtalet innefattar bl a beskrivande uppdrag, ersättningar och utvärderingar. Som 

egenföretagare inom kooperativ tar författaren upp att vissa frågor bör ses över när det gäller 

marknadsföringen, bl a prisfrågor som hög eller låg kostnad för barnen eventuella och 

prisreduceringar gällande till exempel syskonpar. Personalfrågor som rör utbildning och 

fortbildning är också att tänka på (a.a. sid 82-83). 

     Författaren tar upp att nystartare av ett kooperativ bör tänka på sina eventuella 

konkurrenter (a.a. sid 22). De måste förklara för sina kunder att de ska köpa verksamhet av 

dem i stället för att gå till en annan förskola. För att stanna kvar som kund är det viktigt att 

medlemmarna är nöjda med konceptet. Det är ett kundperspektiv att tänka på vid kooperativ 

verksamhet eftersom medlemmarna både är ägare och kunder (a.a. sid 76). 

Sammanfattning

Förskolans verksamhet ska bedrivas utifrån lagar och förordningar som regeringen beslutat, 

till exempel läroplanen (Lpfö 98) och de allmänna råden. Det beskrivs inte hur pedagogen ska 

arbeta för att nå målen, det bestämmer personalen själva (Kristensen 2006).     

     Skollagen och läroplanen har många mål som ska följas för barnens bästa. För att målen 

ska kunna uppfyllas bör kontakten mellan barnens vårdnadshavare och personal inom de olika

förskolorna fungera (Werner 2005). Föräldrarna är en viktig del och en länk mellan förskolan 

och hemmet. Ett bra sätt för att få en relation mellan pedagoger och föräldrar är att bjuda in 

dem till förskolan. Miljön bör vara genomtänkt med anpassning inom olika områden för att 

barnen ska få ut så mycket som möjligt av sin förskoletid (Drougge 2002).

     Skillnaden mellan kommunala och kooperativa förskolor är att de sistnämnda drivs av 

både kunden och säljaren då det kan vara så att till exempel föräldrar driver men samtidigt 

betalar för att ha sina egna barn på förskolan (Bartilsson 1998). Inom det kommunala sköts 

förskolan via kommunen (Sundell, Linderoth, Ek- Lundström och Ståhle 1991). Som 

kooperativ företagare kan bidrag vara en tillgång och man bör vid en nystart tänka igenom 

affärsidén och grupprelationen mellan personer som öppnar den nya förskolan. Enligt lag 

måste allt godkännas och registreras (Bartilsson 1998).
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Metod

I avsnittet beskrivs hur vi gått tillväga i vårt ur- och metodval samt hur vi bearbetat materialet.

Metodval

Enligt Stukát (2005) är intervjuer den vanligaste metoden när man ska göra en undersökning. 

Vi valde att arbeta i ostrukturerad intervjuform eftersom vi ansåg att det var nödvändig för att 

få fram så relevanta fakta som möjligt för denna studie. Stukát (2005) menar att vid en 

ostrukturerad intervju har forskaren bestämt vilket område han/hon vill täcka in med hjälp av 

intervjun men kan sen hoppa mellan frågorna och ställa dem när rätt tillfälle kommer. Man 

har ett antal huvudfrågor som ställs till alla som ska intervjuas, men sen följs de upp med 

individuella frågor. 

     Det var lätt att genomföra intervjuerna då det blev en diskussion med varje pedagog. 

Situationen blev mer avslappnad eftersom vi upplevde att informanten kände en trygghet när 

frågorna var fria. Stukát (2005) anser att när man intervjuar en person är det viktigt att låta 

den intervjuade få ett stort utrymme för att han/hon ska få en chans att berätta så mycket som 

möjligt. Det är bra att man som intervjuare får ett samspel med den intervjuade. Det kan leda 

till att man får ut mer information eftersom den intervjuade kan ”öppna” sig mer. En nackdel 

med denna metod är att det är krävande att skriva ut intervjun efteråt. 

     Vid alla intervjuer använde vi oss av en kassettbandspelare eller en Mp3- spelare. Vi ville 

få så korrekt information som möjligt och inte missa något när informationen som 

framkommit i intervjuerna senare skulle bearbetas. Av etiska skäl (Wallén 1996) frågade vi 

innan om det gick bra att vi spelade in intervjun. Vi berättade även för informanterna innan 

intervjuerna, att materialet ska lämnas in till Högskolan för arkivering.

Urval

Utbudet gällande kommunala och kooperativa förskolor i kommunen är brett. När vi valde 

vilka förskolor vi skulle besöka tänkte vi att det kunde finnas eventuella likheter och 

samarbete om förskolorna låg intill varandra. Därför besökte vi två förskolor på östra delen 

och två på södra delen av staden. En pedagog i varje förskola intervjuades. Innan vi besökte 

förskolorna skrev vi ett informationsbrev (bilaga 1) som vi skickade ut via mail, eller gav 

pedagogen innan mötet. Vi hade också förberett intervjufrågor (bilaga 2) som kunde ställas 

ostrukturerat i diskussionsform.
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     Det finns olika typer av kooperativa förskolor utöver den genre som vi valt, som 

personalkooperativ och dagbarnvårdarkooperativ, numera kallade familjedaghem. Vi var mest 

intresserade av föräldrakooperativ eftersom de är privatägda och då de andra står under 

kommunal ledning. 

     Vi intervjuade även förskolechefen i kommunen för att få information över de funderingar 

vi fick, efter intervjuerna med pedagogerna. Vi hade i förväg skrivit en intervjuguide (bilaga 

3) om det vi ville fråga förskolechefen om. 

Bearbetning av materialet

Efteråt skrev vi ut intervjuerna efter vår tolkning. På inspelningarna finns namn på personer 

nämnda. Vi har inte skrivit ut dem i någon intervju och vi har fingerade namn med i arbetet 

pga. etiska skäl. Kassettbanden är märkta med intervju 1, 2, 3, 4 och 5. De lämnas in till 

högskolans förvaring efter ventilering av detta arbete. Intervju 5, som spelades in på Mp3-

spelaren är överbränd på skiva och lämnas till högskolan. Vi har raderat underlaget från 

hårddisken och Mp3: n.

     Stukát (2005) säger att tabeller är ett viktigt hjälpmedel för att tolka resultat. När vi 

bearbetade vårt material ansåg vi att det var passande att redovisa på detta sätt eftersom det 

ger läsarna en överblick. Stukát (1993) visar hur en tabell ska se ut och var texten ska stå i 

förhållande till tabellen. Han tar upp att det ska vara en rubrik över tabellerna som ska ha ett 

nummer som beskriver vilken tabell det är. Denna rubrik ska vara så tydlig att läsarna förstår 

innebörden i den utan att leta ytterligare upplysningar.
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Resultat

Här nedan kommer vi att delge information kring hur pedagoger i de olika förskolorna har 

svarat under intervjuerna. Vi har använt oss av rubriker för varje avsnitt och gjort tabeller och 

skrivit samman fakta där likheter och olikheter på de olika förskolorna visas. Tabellerna gör 

att resultaten framkommer på ett tydligare vis enligt vår reflektion.

     De olika förskolorna har fått namnen KF: 1 och KF: 2 för kommunal förskola, samt FK: 1 

och FK: 2 som betyder föräldrakooperativ. Vi kommer fortsättningsvis att ha dessa 

benämningar på förskolorna i studien.

Utbildning

Tabell 1. Pedagogernas utbildning i de olika förskolorna.

Föräldrakooperativ

1

Föräldrakooperativ

2 

Kommunal

förskola 1

Kommunal

förskola 2

Förskollärare: 2 2 2 3

Barnskötare: 2 2 1 0

Totalt: 4 4 3 3

I tabell 1 visas vilken utbildning pedagogerna har i förskolorna. Båda kooperativen har fyra 

pedagoger som delar på tre heltidstjänster. I intervjuerna beskriver pedagogerna hur det 

fungerar gällande personalstyrkan:

Vi går på rullande schema och vi är en heltidsanställd och två på 75 % och en på 

50 %. Vi har även lediga dagar. Så vi är aldrig fyra personer här. Är vi fyra 

personer här så har jag min administrativa tid, då finns inte jag i barngruppen. 

Tre pedagoger är här mitt över dagen, från kl.10.00 till 14.30. Det är då det är 

som jobbigast (Pedagog, FK: 1)

Vi har tre heltider och en halvtid och även en halvtid i köket. Två gubbar och tre 

damer (Pedagog, FK: 2).

Pedagogen i FK: 1 gav en mer noggrann beskrivning i l jämförelse med vad pedagogen i FK: 

2 sade. Enligt FK: 1 är det aldrig full styrka av pedagoger i barngruppen samtidigt. När alla 

fyra i personalen finns på förskolan så arbetar den intervjuade med pappersarbete på kontoret. 

     Inom de kommunala förskolorna är det tre pedagoger på tre tjänster. Kommunens norm är 

att det ska vara en barnskötare och två förskollärare på varje avdelning. Förskolechefen menar

i intervjun att:
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1 barnskötare och 2 förskollärare är ett beslut från kommunstyrelsen.

Pedagogerna måste följa skollagen och läroplanen. Den säger skall men den säger 

inte hur. Varje förskola kan säga hur och då blir det en arbetsplan (förskolechefen 

i kommunen).

Här tar förskolechefen även upp hur kommunen anser att pedagogerna ska arbeta i 

verksamheten. De ska följa läroplanen och skolplanen. När pedagogerna själva bestämt hur de

ska sträva efter dessa mål så bildar de sin egen arbetsplan.

     Pedagogen i FK: 1 uttalar sig i följande citat om delade tjänster i förskolan:

Det kan finnas en vikarie som täcker upp flera som jobbar mindre, jobbar olika 

dagar. Man måste även tänka på barngruppen, man kan inte ha olika vikarier 

varenda dag (Pedagog, KF: 1)

Hon menar att en vikarie kan ersätta flera pedagoger som har en tjänst på 

förskolan och att det är positivt för barnen om det är samma vikarie. Pedagogen på 

KF: 2 förklarar hur det är i hennes förskola:

Vi är tre heltidstjänster per avdelning, sen är vi fyra personer på dem, det beror på 

deltider. 

Är alla förskollärare? (Vår fråga)

Ja, det är en lyx. Inte lyx men nödvändighet tycker jag. Vi har det bra så. Man ska 

inte kritisera barnskötare men det är framtidstänkande tycker jag (Pedagog, KF: 

2).

Även här delar pedagoger på en tjänst. Den är delad på två personal. På förskolan är alla 

pedagoger utbildade till förskollärare och den intervjuade uppskattar att det är så, och vill utan 

att kritisera barnskötare att det ska vara en strävan att alla pedagoger ska ha denna utbildning.

     På de kooperativa förskolorna är det föräldrar som hjälper till och går in i verksamheten 

när pedagogerna till exempel har möte eller semester. Nedan förklarar pedagogerna med egna 

ord om hur detta fungerar:

Om vi behöver hjälp i verksamheten frågar vi de föräldrar som skrivit upp sig på 

en jourlista. Kan inte de som står på jourlistan så frågar de i sin tur andra 

föräldrar. Behöver vi hjälp så finns de till hands. Det är inte säkert att det blir den 

personen som har jour den dagen som kommer, utan det kan vara någon annan. 

Det fungerar jättebra (Pedagog, FK: 1).

Grundtanken med vår jourlista var att använda den vid sjukdom och snabba 

inhopp av föräldrarna, men det har vi utnyttjat lite eftersom vi har haft någon som 

gått på deltid i personalstyrkan, och då har vi kunnat använda den personen som 

då gått upp i tid och kompa in lite tid på det sättet. Vi har varit flexibla och 

faktiskt väldigt friska i personalstyrkan. Vi använder den schemalagda jourlistan 

när vi har planering i personalgruppen. Sen har vi föräldrar som går in och arbetar 
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när vi har semester eller fortbildning som är planerat i god tid. Det har vi sagt att

vi ska hålla en månads framförhållning så att föräldrarna kan planera med sina 

arbeten (Pedagog, FK: 2).

Båda kooperativen har en jourlista som de utgår efter när de behöver hjälp i verksamheten. På 

FK: 2 har dock pedagogerna varit i mindre behov av assistans då de har varit friska och 

flexibla i sitt arbete. Eftersom de inte haft behov av hjälp pga. sjukdom så kommer deras 

jourlista även tillhands vid planeringstiden i arbetslaget. Då behövs också föräldrar som kan 

vara i barngruppen under tiden.
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Administration

Till det administrativa i vår studie räknar vi den ekonomiska delen i våra intervjuer. Vi tar upp 

vad det kostar att ha sitt barn i förskolorna, hur man får en plats i dem, hur det ser ut i 

samverkan på de fyra förskolorna samt föräldrars åtaganden inom de kommunala och 

kooperativa formerna. 

Konton och budgetansvar

Tabell 2. Konton och budgetansvariga i förskolorna.

Föräldrakooperativ

1

Föräldrakooperativ

2

Kommunal

förskola 1

Kommunal

förskola 2

Ansvarig: Kassör Kassör Rektor Rektor

Konton:

Inventariekonto

Övrigt konto

Personalkonto

Kökskonto

Inventariekonto

Övrigt konto

Personalkonto

Kökskonto

Inventariekonto 

Övrigt konto

Personalkonto

Inventariekonto 

Övrigt konto

Personalkonto

Bidrag:

Årspengar från 

kommunen

Bidrag för varje barn

Årspengar från 

kommunen

Årspengar från 

kommunen

Årspengar från 

kommunen

Nystartarsumma 

från kommunen

Det ser olika ut i förskolorna när det gäller hanteringen av budget. De konton som finns inom 

förskolorna har samma innebörd, som vi förklarar här nedan i punktform:

 Inventariekonto: Pengarna går till saker som förskolorna behöver i sin verksamhet som 

till exempel möbler och leksaker.

 Övrigt konto: Personalens utbildning inom kommunala förskolan betalas från detta 

konto. Även material som alltid ska finnas tillhands inom verksamheten som ex blöjor 

och pedagogiskt material.

 Personalkonto: Personalens löner betalas från detta konto. Inom de kooperativa 

förskolorna belastar även personalens fortbildning detta konto.

 Kökskonto: Eget konto där pengarna går till mat inom de kooperativa förskolorna.
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Tabell 2 visar även att alla förskolor oavsett om de är kooperativa eller kommunala får bidrag3

från kommunen varje år. KF: 1 har fem avdelningar och delar upp sin summa per avdelning 

för att det inte ska bli orättvist mellan dem. Pedagogen säger att:

Vi är ett eget litet område. Denna förskola har ett eget budgetansvar och ska klara 

sig på den budgeten och då är det i förlängningen rektor som är ytterst ansvarig. 

Eftersom jag jobbar här så har jag också ett visst ansvar för budgeten. I vissa fall 

har vi gjort så här att det läggs ut tvåtusen kronor på varje avdelning i övrigt 

konto. Övrigt konto det är till exempel om du går ner och köper en barbiedocka 

på leksaksaffären eller nya gardiner. Ibland kan det bli gnöl och gnäll om det är 

någon som behöver väldigt mycket eller om det är någon som inte behöver 

någonting. Då har vi bestämt vissa år att okej, tvåtusen per avdelning går till såna 

saker som inte hela huset har nytta av (Pedagog, KF: 1).

Pedagogen menar att de fem avdelningar som finns ska dela lika. Ibland kan det bli klagomål 

från en avdelning då det känns orättvist om en av dem får mer/mindre pengar. Vissa år delar 

de därför ut 2000 kronor till varje avdelning så att alla ska få samma summa.

     Det är rektor som är ytterst ansvarig över budgetfördelningen i de kommunala förskolorna 

och denne godkänner inköpen som pedagogerna gör. KF: 2 har även fått nystartarpengar4 från 

kommunen. Detta är ett bidrag som ges till alla öppnade förskolor i kommunen, inklusive 

öppning av kooperativa förskolor. Bidraget ska gå till möbler och material som direkt skall 

finnas för att verksamheten i förskolan ska kunna fungera. KF: 2 har två avdelningar som 

delar på det kommunala årliga bidraget. Pedagogen från förskolan menar att:

Nystartarpengar finns det så att vi ska kunna köpa till exempel soffor, bord osv. 

Det var helt tomt här, inte en pryl, vi fick till och med köpa diskproppen och börja 

från scratch. Jättespännande! Världens entusiasm! (Pedagog, KF: 2).

Hon tyckte att det var spännande att få öppna en förskola från grunden. Det riktigt lyste i 

hennes ögon när hon berättande detta under intervjun.

     Förskolechefen förklarade detta, när vi frågade henne kring nystartarbidrag:

Förskolorna får 250 000 per avdelning för att handla. Det kan vara så att någon 

måste betala ett staket eller något sånt men jag har sagt att jag tycker att det är 

viktigt att de ska köpa till exempel ljudabsorberande bord, så att pengarna ska 

räcka. Jag tänkte just på en förskola där jag arbetade förut där det gjorde stor 

skillnad i miljön när vi fick en ljudisolerande matta för golvet. Det var jättebra.

Som det är idag med dessa pengar så ska de räcka till både ute och innemiljö då. 

                                                
3

Kommunen delar ut ett bidrag till alla förskolor varje år. Båda verksamheterna får samma pengar tilldelade sig 

som tas från ett gemensamt konto. 
4

Pengar som fördelas till förskolorna i kommunen vid nystart. 250 000 kr per avdelning ges ut. Det är den 
lokala samordnaren som bär ansvaret för pengarna men förskolan får själva bestämma vad som ska handlas in.
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Det är vår lokalsamordnare som ansvarar för denna budget och han säger till 

förskolan när det är stopp så förskolorna får handla fram till dess, det de vill ha 

(Förskolechef för kommunen).

Vi tycker att förklaringen var bra och därför tog vi med detta citat. Chefen för förskolan 

betonar att det ska vara en god miljö för barn och pedagoger i förskolan. FK: 1 och 2 har en 

kassör som ingår i deras olika styrelser. Denne har hand om all ekonomi inom förskolorna. 

Personalen har ett delansvar som motsvarar det som ska köpas in till förskolorna.

Pedagogerna beskriver att:

Budgetansvaret är styrelsens och på årsmötet beslutas och fastställs budgeten. Sen 

är det upp till oss i personalstyrkan att hålla detta i verksamheten och samtidigt så 

är det ändå styrelsen som har kontrollansvaret, även kassören, att se hur vi ligger 

till genom listor och ekonomiska rapporter. Det är vi som köper och undviker att 

köpa (Pedagog, FK: 2).

Det är en kassör som håller i pengarna tillsammans med styrelsen. Men sen har 

jag också ett delansvar. Vi har ett bidrag som vi får, sen har vi en redovisning 

varje år, det finns en årsstämma (Pedagog, FK: 1).

FK: 1 säger även att de söker ett bidrag för varje barn i förskolan varje kvartal. Ett belopp 

betalas ut för barn mellan 1-5 år och ett annat för 6-åringarna och detta förklarar pedagogen i 

följande citat.

Det är ett bidrag för varje barn. Det är ett belopp mellan 1-5 år och ett belopp till 

sexåringar. De som går på sexårsverksamheten får komma tillbaka hit om 

föräldrarna känner att de vill ha barnen här. Och då är de här den tid de inte är på 

”lekis”. Då får man hälften av pengarna för dem (Pedagog, FK: 1).

Detta belopp har inte det andra kooperativet uttalat sig om. FK: 1 är den enda förskola som 

nämner att de tar hand om sexåringar efter att de slutat för dagen i förskoleklassen.

Fortbildning för personalen

Fortbildning för pedagogerna belastar ett konto men detta varierar mellan förskolorna. KF: 1 

bestämmer att en pedagog från varje avdelning får gå på fortbildning om den är av intresse för 

verksamheten. Sedan förmedlar pedagogerna vidare till sitt arbetslag. Beroende på vad

fortbildningen kostar väljs vilka som får åka. Detta bestämmer personalen själva. Pedagogen 

sade i intervjun att:

Är det en intressant studiedag så kan man bestämma att en från varje avdelning 

får gå så får man prata med de andra och berätta vad den gick ut på. Det är 

omöjligt att alla ska kunna gå, vi kan inte anställa vikarier till hela huset så fort 
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det är en studiedag. Men sen väljer man efter kostnaden, är det en dag i Gävle 

som kostar 3000 kronor så kanske vi inte skickar någon (Pedagog, KF: 1).

Hon menar här att personal som fortbildas delger de övriga i personalen. Är kostnaden för stor 

så skickas ingen. 

     KF: 2 går på gemensamma verksamhetsträffar. Detta beror på att de har en speciell 

profilering, I Ur och Skur. De brukar då åka en gång per termin. Den intervjuade förklarar:

Vi har nätverksträffar I Ur och Skur som är viktiga för oss att gå på för att få 

inspiration. De träffarna är någonstans i landet. Då åker vi alla, en gång per 

termin (Pedagog, KF: 2).

De intervjuade pedagogerna i föräldrakooperativen säger inom ämnet att: 

Vi får väldigt få erbjudanden från den kommunala sidan. Det sista som var fick vi 

inte veta om. Då tog jag kontakt med en rektor på en skola i närheten och pratade 

med henne. Varje enhet bekostar sina utbildningar och sin kompetensutveckling,

även vi. Då gäller det för mig att vara vaksam och gå igenom all post som 

kommer hit och se ifall någonting passar för oss. Sedan prata med styrelsen om 

hur det ekonomiska läget är, och om vi har möjlighet att gå (Pedagog, FK: 1).

Vi får ingen fortbildning av kommunen och rektorerna har inte så bra koll och det 

tror jag beror på att vi inte tillhör något rektorsområde. Hade vi gjort det så hade 

vi antagligen haft bättre kontakt. De har sina områden att ta hand om och ge 

informationen till och eftersom vi inte tillhör något så blir vi lite bortglömda på så 

vis (Pedagog, FK: 2).

Detta summeras med att FK: 1 anser att de får ett litet antal inbjudningar från kommunen 

angående fortbildningar. Ofta brukar personal och rektor från en kommunal skola samtala 

kring vilka utbildningar som erbjuds och på så vis får de veta när och var en utbildning är. 

FK: 2 har ingen direkt kontakt med kommunen kring utbildningar. Personalen tror att det 

beror på att denna förskoleform förbises eftersom kooperativet inte tillhör något 

rektorsområde.

Kösystem 

Alla föräldrar har rätt att söka förskoleverksamhet enligt chefen för förskolan. Hon menar att:

Det är grunden för förskolan, syftet med den är att alla barn har rätt till förskola. 

Det är grunden, att inget barn ska ställas utanför och diskrimineras för att man 

som förälder är arbetssökande eller föräldraledig (Förskolechefen i kommunen).

Föräldrarna kan söka till vilken förskola de vill och önska en speciell avdelning. Kan inte 

kommunen erbjuda detta inom tre månader så ges en tillfällig plats på en annan förskola
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tillsvidare. Det finns även något som kallas för ”behovsdatum”. Det förklarar förskolechefen 

så här:

När man anmäler sig för en plats i förskolan så får man ett datum för 

anmälningen och sen ett till datum från det att man är i behov av en plats som 

kallas för ”behovsdatum”. Vi är skyldiga att erbjuda en plats efter tre månader. 

Om vi inte kan erbjuda en plats inom den perioden så är vi skyldiga att skicka ut 

ett meddelande där det står att vi inte kan det. Beslutet kan överklagas till 

länsrätten av föräldrarna. Man kan få skadestånd men jag har inte varit med om 

att någon fått det (Förskolechefen i kommunen).

Chefen för förskolan säger att det även finns något som kallas för ”närhetsprincipen” och det 

är att man har rätt till förskoleverksamhet nära hemmet:

Skollagen säger att förskolan ska ligga i närhet till hemmet (närhetsprincipen). 

Men i kommunen är det nära överallt eftersom vi är en liten stad fast enligt mig så 

kommer vi att arbeta för att barnet ska få gå på en förskola nära sitt hem 

(Förskolechefen i kommunen).

I citatet menar förskolechefen kommunen för denna studie. Kommunerna skiljer sig åt 

geografiskt. 

     Förtur finns i olika fall efter en graderad lista. De barn som prioriteras högst är de som har 

behov av särskilt stöd. Kommunens skyldighet är att erbjuda en placering och det är 

kostnadsfritt för föräldrarna. Timmarna för barn i behov av särskilt stöd kan utökas och då 

också kostnadsfritt. Detta söker man hos förskolechefen. IFO5 har alltid förtur när de söker. 

Det handlar då oftast om en familj i kris som är i behov av förskoleverksamhet snabbt. Dessa 

har förtur därefter de som har syskonförtur samt överflyttningar för de barn som fått en 

tillfällig placering. Kölistor där barnen står i turordning distribueras till förskolorna. Det 

innebär inte att förskolorna kan plocka ur kön men de kan däremot påverka listan sinsemellan 

på avdelningarna. Till exempel om en avdelning redan har tre ettåringar så kan de avsäga sig 

en 4: e eftersom det blir för många små barn på avdelningen. Då får en annan avdelning som 

kanske bara har två ettåringar ta det barnet.

Båda kommunala förskoleverksamheterna har en kö i kommunen för intag av barn. Inom den 

kooperativa förskoleverksamheten har FK: 2 en gemensam kö med kommunen. De aktivt 

sökande prioriteras, även de som bor nära, berättar pedagogen. Detta informerade 

förskolechefen om.

     FK: 1 har en gemensam kö med kommunen vilket innebär att kommunen har rätt att 

tillsätta varannan plats på förskolan. Det är föräldrarna som ringer till förskolan och frågar om 

                                                
5  Socialtjänstens individ- och familjeomsorg.
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plats finns. Då hänvisas de till den ansvariga för kön i deras styrelse som registrerar en 

anmälan. Syskon har förtur till plats på förskolan även de aktivt sökande och de som bor i 

närheten. I intervjun berättar en pedagog:

Kommunen har full insyn och rätt att tillsätta varannan barnplats här. För att 

kunna få en plats här står barnen i kommunens kö och i vår kö. 

Så det finns dubbla köer? (Vår fråga)

Ja, det kan man säga, men kommunen har under årens lopp bara tillsatt ett barn.

De som står i er kö, är det de som bor här i närheten? (Vår fråga)

Ja oftast är det så, men sen finns det alltid folk som söker det optimala som kan 

åka en bit. De ringer oftast hit och då talar vi om att vi har full barngrupp och att 

vi inte vet hur det ser ut till hösten riktigt, men att vi har förtur med syskon. Sen 

hänvisar vi dem till en ”köansvarig” i styrelsen. Det finns en som har hand om 

kön i styrelsen (Pedagog, FK: 1).

Kostnader för barnen på förskolan

Kommunen har en maxtaxa (bilaga 4) som visar vad det kostar att ha sitt barn i den 

kommunala förskolan. Man betalar en summa oavsett hur många timmar barnet är i förskolan. 

Man betalar mer pengar om man har två barn eller fler på förskolan. Har barnet fyllt fyra år så 

har man rätt till 15 timmar gratis förskola i veckan. Detta gäller för alla fyra- femåringar i hela 

kommunen, oavsett om de gått på förskolan tidigare och tillhör kommunal eller kooperativ 

förskoleverksamhet.

     FK: 1 får inte ligga högre än kommunens maxtaxa eftersom även föräldrars arbete 

värderas. Pedagogen vi intervjuat förklarar att:

Numera finns det en maxtaxa inom kommunen och eftersom det här är ett 

kooperativ där föräldrarna jobbar i kooperativet så får inte vår avgift ligga högre 

än kommunens. Den måste ligga lägre, för det egna arbetet värderas också. Vi har 

två steg och det är halvtid och heltid. Halvtid, upp till och med 25 timmar och 

utöver det har vi ingen gräns. Halvtid betalar 300 kr och heltid 600 kr per månad. 

Det är låga avgifter. Men då är det arbetet de gör också (Pedagog, FK: 1).

I FK: 2 ligger kostnaden på en heltid på halva kommunens maxtaxabelopp. Priset är reducerat 

efter omsorgstiden. Föräldrarna har en viss valmöjlighet när det gäller omsorgstid. Pedagogen 

menar att:

I kommunen finns en maxtaxa och det är taket som vi inte kan ligga över. Vi 

ligger lägre, föräldrarna betalar halva maxtaxebeloppet på en heltid här eftersom 

de har egen arbetsinsatts att sköta här. Sen har vi så att man kan ha: 20, 30 och 40 

timmars intervall här. Vi har det på detta viset eftersom vi anser att föräldrarna 

tjänar på detta eftersom de kan ha sitt barn här under den tid som de anser sig 

behöva.  Det finns även syskonrabatt här (Pedagog, FK: 2).
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Båda kooperativen har en reducerad taxa i verksamheterna som följer kommunens maxtaxa. I

de kooperativa förskolorna finns det olika bestämmelser när det gäller omsorgstiden.

Samverkan

Inom de kommunala förskolorna har rektor regelbundna samverkansmöten med personalen.

Fackliga representanter från en lärarenhet6 deltar. På ett samverkansmöte diskuteras till 

exempel nyanställning, personalfrågor, arbetsmiljöfrågor, övriga frågor och ekonomiska 

frågor. Anledningen till dessa möten är för att personalen ska kunna vara med och påverka 

och göra sin röst hörd i frågor som gäller deras arbetsplats. Rektor ska diskutera med och få 

personalens syn på frågorna. Det är dock rektor som tar det slutgiltiga beslutet i ett ärende. 

Personalen har ett möte innan samverkansmötet där de får en chans att diskutera igenom de 

punkter som ska tas upp på samverkansmötet.

     Protokollen efter samverkansmöten är offentliga och personalen har tillgång till dem. Detta 

förklarade förskolechefen i intervjun med oss. Pedagogen för KF: 1 gav en förklaring över hur 

de är i hennes förskola gällande ämnet:

Vi har samverkansmöten i huset. Då är arbetsledaren och alla fackrepresentanter

närvarande. Här finns två fackrepresentanter, ett kommunalt och ett från 

lärarförbundet. Plus att två till förskolor i området har sina ombud med från 

kommunal (Pedagog, KF: 1).

Den kooperativa regin ser annorlunda ut eftersom de har en styrelse i varje förskola där 

föräldrar sitter med. Intervjuresultaten visade att de kooperativa förskolorna har flera 

styrelsemöten och ett årsmöte/stämma där allt under året presenteras och nya beslut fattas. 

Dessa beslut kan innebära omval eller nytt val av styrelseledamöter. FK: 1 har förutom 

årsmötet flera styrelsemöten per termin. Där sitter en personalansvarig med som mellanhand 

för personalgruppen och styrelsen. Pedagogen förklarar förskolans styrelse så här:

Styrelsen består av föräldrar och de blir medlemmar. Det här drivs som en 

ekonomisk förening numera och när den startades drevs den som en ideell 

förening. Nu är det medlemmarna som ingår i styrelsen, och det är ingen 

utomstående (Pedagog, FK: 1).

FK: 2 tar upp ekonomiska beslut, budget, avgifter och en ny styrelse utses på deras 

årsstämma. De väljer även till exempel en festkommitté som har hand om fika och mat på 

kommande evenemang. Deras styrelse förklaras:

Det är en styrelse med ordförande, en kassör och en sekreterare. Och så finns 

ytterligare ledamöter plus några suppleanter. Sen är en personal adjungerad, alltså 

                                                
6 Lärarenhet kallas de förskolor och skolor som tillhör en rektor.
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som ingår i styrelsen men inte har rösträtt. Det är då föreståndaren som har den 

rollen. Sen är det så att styrelsen utses av årsmötet. Årsmötet är ett obligatoriskt 

möte med alla medlemmar, man kan inte komma och säga att nej, jag kommer 

inte. Alla familjer ska skicka en medlem till mötet (Pedagog, FK: 2).

Styrelserna i de kooperativa förskolorna ser lika ut. Ovan har de gett förklaring till ett av de 

möten som förekommer under ett år i förskolorna.

Föräldraåtaganden

Tabell 3. Här visas vilka åtaganden föräldrarna har i de olika förskolorna.

Föräldrakooperativ 

1

Föräldrakooperativ 

2

Kommunal 

förskola 1

Kommunal 

förskola 2

Städning: x x

Styrelse: x x

Vikarie: x x

Märka barnens

kläder:
x x x

Föräldragrupp: x x

Vaktmästare: x

Tabell 3 visar vilka åtaganden föräldrar har på de fyra olika förskolorna. KF: 1 har en 

föräldragrupp som vidarebefordrar information till övriga föräldrar från rektor och annat inom 

verksamheten. Gruppen väljs på föräldramötena. I övrigt finns inga direkta åtaganden, menar 

pedagogen förutom:

Moraliska åtaganden som att: ska deras barn gå här så ska de ha passande kläder 

på sig för verksamheten till exempel regnkläder och märkta kläder (Pedagog, KF: 

1).

Detta är något som prioriteras i förskolan och som föräldrar informeras om när barnet börjar 

där.

    KF: 2 säger att eftersom förskolan är så pass ny har personalen inte hunnit skapa någon 

föräldragrupp ännu, det är på gång. De har inte hunnit med mer än ett föräldramöte. 

Personalens önskan är dock att föräldrar ska hjälpa till att rusta gården med ”lekutrymmen” 

för barnen då de själva har ont om tid. Detta är frivilligt för föräldrarna. I övrigt ska barnen ha 

rätt klädsel för både ute och inne aktiviteter och märkta kläder. Pedagogerna vill att 

föräldrarna lämnar in tiderna och schemat för barnen. FK: 1 berättar att deras styrelse är en 

ekonomisk förening. Den består av föräldrar och det är de som sitter i styrelsen som är 
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arbetsgivare. Där har de sina speciella uppgifter som också är deras åtaganden. Vidare, 

förutom dessa åtaganden ska de se till att märka barnens kläder och att barnen har praktiska

kläder på sig när de är på förskolan. Det finns ett städschema där man som familj har städning 

av förskolans lokaler sex gånger på tre månader. Tider och dagar bestämmer man själv. 

Föräldrarna står även med på en jourlista som extrapersonal vid behov i verksamheten. FK: 2 

berättar att även de har en styrelse som är en ekonomisk förening som består av ett visst antal 

föräldrar. Där har de olika uppgifter. Sedan har de en så kallad vaktmästargrupp där övriga 

föräldrar finns. Det finns även en jourlista som används när personalen har planeringstid, 

semester och när de är på utbildning. Då får föräldrarna arbeta i barngruppen under tiden. 

Dessa tider bestäms en månad i förväg så att föräldrarna kan ändra schemat på sitt arbete. Det 

finns också en städlista som bestämmer vilka som ska städa på onsdagar och även under 

helgen när verksamheten är stängd. Pedagogen beskriver nedan vad han anser att föräldrarna 

har för åtaganden i kooperativet:

Föräldrarna ska tillsammans driva en ekonomisk förening som har fem anställda 

kan man säga. 30 personer ska dela ansvar och budget för 4 heltidsanställda. Det 

är de som har ansvaret. De ska möjliggöra att bedriva verksamheten för deras 

barn (Pedagog, FK: 2).
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Förskolornas uppkomst

Här nedan beskriver vi varför förskolorna startade och vilka dess grundare var samt 

förskolornas nuvarande profilering. 

Tabell 4. Vilka som grundade förskolorna och vilket årtal. 

Föräldrakooperativ

1

Föräldrakooperativ

2

Kommunal

förskola 1

Kommunal 

förskola 2

Startår: 1991 1989 1975 2006

Grundare: Föräldrar Föräldrar Kommunen 4 pedagoger

Tabell 4 påvisar när förskolorna startades och vilka personer som grundade dem. Nedan 

förklarar pedagogerna, med egna ord hur det gick till inom de kommunala regierna:

Det var kommunen som startade upp förskolan 1975. Det byggdes ett nytt 

bostadsområde här med en skola och denna förskola för att täcka behovet av 

inflyttande och det fanns inte så många förskolor, det fanns som det hette då 

deltidsförskolor alltså "lekis". Men förskolor så fanns det bara ”kullen” och 

”väster”. Jag tror inte att det fanns något pedagogiskt argument bakom utan 

antagligen på grund av fler förvärvsarbetande mödrar. Så tror jag att det var 

(Pedagog, KF: 1).

Vi var fyra pedagoger som kom med ett önskemål och ringde kommundelschefen 

och sade att vi var intresserade att starta upp, men vi måsta få lov till det först. 

Kommunen var väldigt positiva till iden om en ny förskola. Den här inriktningen 

har växt oerhört inom hela Sverige. Otroligt många har insett att den är bra för 

barnen. Man säger att alla förskolor är ute mycket, och det stämmer, men vi är ute 

på ett medvetet sätt, det känns jätteskönt att vi känner lika allihop. Vi tittade först 

på lokal, men vi tyckte det var bra att öppna kommunalt eftersom det var så stort 

intresse därifrån. Vi fick gå på utbildningar och vi fick göra praktik och 

studiebesök. De satsade verkligen på oss och det känns positivt (Pedagog, KF: 2).

Skillnaden i de kommunala förskolorna är att den ena startades via pedagogers intresse och 

den andra förskolan utifrån behovet i och med att det inte fanns någon förskola på den östra 

sidan av kommunen.

     Inom den kooperativa verksamheten startade FK: 1 när föräldrar pratade ihop sig och 

bestämde att de ville starta upp en förskola eftersom behovet var så stort, i brist på plats.

Personerna tog kontakt med kommunen och bildade en styrelse på en gång som skulle arbeta 

vidare med ärendet. Kommunen var positiv eftersom barnantalet ökade. Styrelsen sökte 

tillstånd hos länsstyrelsen eftersom de hade hittat ett bra hus för förskolan. Beslutet 
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godkändes och en registrering gjordes hos patent och registreringsverket. FK: 2 startades

också upp av en grupp föräldrar som var i behov av förskoleverksamhet eftersom 1988 års 

barnkull var enorm och det inte fanns tillräckligt med platser på övriga förskolor. Det hus som 

föräldrarna ville ha till verksamheten godkändes. Personal anställdes och två av dem arbetar 

fortfarande kvar idag.

Profilering

Tabell 5. Förskolornas inriktningar.

Föräldrakooperativ

1

Föräldrakooperativ

2

Kommunal 

förskola 1

Kommunal 

förskola 2

Profilering:
Språket/vara ute i 

naturen

Leken i 

centrum/vara ute i 

naturen

Språkträning/vara 

ute i naturen

I Ur och 

Skur 

pedagogiken

Enligt tabell 5 kan vi läsa av de fyra olika förskolornas profileringar. KF: 1 säger att deras mål

är att följa läroplanen. Personalen arbetar mycket med språkträning. De använder sig av olika 

metoder som till exempel bilder på samlingen och tecken som stöd för språket. Orsaken till att 

denna profilering startade var att de hade barn med speciella behov av språkträning. Detta

innebar att alla fem avdelningarna fick börja med metoden så att barnen skulle bli 

språkstimulerande och så att pedagogerna skulle få djupare förståelse för barnens agerande.

Pedagogerna tycker att utevistelsen är viktigt och är därför ute mycket. I KF: 2 arbetar

pedagogerna efter läroplanen (Lpfö 98) och I Ur och Skur pedagogiken enligt en informant. 

De arbetar för att alla barn ska ha samma möjligheter. Målet är deras föredöme som gör att 

alla i förskolan ska samarbeta för barnens bästa. Själva pedagogiken innebär att de ska vara 

ute så mycket som möjligt i den utsträckning att alla trivs och mår bra. Pedagogen sade att:

I dagens förskolor kan man arbeta på många vis, det finns många inriktningar och 

intressen, men vi känner att vi har en linje som bekräftar det vi vill (Pedagog, KF: 

2).

Hon menar att de (personalen) är nöjda med sitt val av tillvägagångssätt i sitt arbete för att nå 

målen i läroplanen.

     FK: 1 säger att de följer läroplanen. De tar vara på naturen och värnar om språket. Den 

viktigaste målsättningen som de arbetar mest med är att inget barn ska gå från förskolan och 

känna att de inte har någon kompis. Detta förklarar pedagogen nedan med egna ord:

Den viktigaste målsättningen vi har är att inget barn ska gå härifrån utan att ha en 

kamrat. Ingen ska få känna att det är ensamt, man ska ha en kompis och man ska 
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tillhöra gruppen. Sen har vi en rikedom i naturen runt oss. Just nu jobbar vi med 

att ”hitta vilse”. Barnen tycker att det är roligt. Vi har lilla gruppen och stora 

gruppen och jag går med båda grupperna, men vi växlar till olika platser där de 

får lära sig olika saker (Pedagog, FK: 1).

Här nämner den intervjuade att de arbetar med mobbning just nu i verksamheten och att de är 

ute mycket i naturen.

     FK: 2 beskriver att de lägger vikten på att ta del av olika pedagogiker som passar deras 

verksamhet bäst. De anser att leken ska stå i centrum och de är ute i naturen mycket. Här är 

pedagogens egen förklaring till hur de tänker kring profilering i deras förskola:

Vi har ingen direkt profilering, det man kan säga att vi lägger vikt på är att vi 

plockar från olika pedagogiker i det vi tycker passar. Vi försöker att sätta leken i 

centrum och vara mycket ute. Vi tror att barnen lär sig mycket mer på så vis. Och 

just det att vi inte ska vara frånvarande som personal naturligtvis. 

Språket har blivit en ”grej” eftersom en av personalen har arbetat med 

språkträning. Vi har haft barn med behov av detta så då har hon förvärvat 

kunskaper och det har fungerat bra (Pedagog, FK: 2).

Pedagogen menar att personalen ska vara med i barngruppen som stöd i allt. 

Barnen ska inte få känslan av att de är ensamma och att de får en trygghetskänsla 

då personalen är med i barngruppen. Pedagogen säger att de tror att barnen får 

mest kunskap när de lägger in olika pedagogiker i olika moment i verksamheten.

     Förskolechefen säger att pedagogerna i förskolorna bl a måste följa läroplanen men att det 

kan ske på olika sätt i respektive förskola. Vägen till att nå målen skiljer sig eftersom det finns 

olika pedagogiker och olika människor som arbetar i förskolorna. Föräldrarna har rätt att veta 

pedagogernas åtaganden. Chefen för förskolan uttrycker sig så här:

På föräldramöten brukar jag visa läroplanen och säga att detta kan ni förvänta er 

av oss för detta är ett skall, men inte hur vi uppnår det. Vi måste följa 

kommunförbundets anvisningar också och sen de allmänna råden som skolverket 

har. De är saker vi bör göra. Förskolan i sig har styrdokumenten att följa, först

skolverket och sen har man policy och tillämpningar som man ska följa i 

kommunen också. Till exempel medarbetarpolicy och saker som kommunen har 

bestämt. Vi har till exempel en jämställdhetsplan som måste följas 

(Förskolechefen i kommunen).

Hon menar att förutom att pedagogerna följer läroplanen så finns det ytterligare anvisningar 

för personalen i förskolan. Dessa saker har föräldrar rätt att känna till och då är det bra att ta 

upp det på ett föräldramöte. 
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Sammanfattning

Det finns tre heltidstjänster på varje förskola. Varje avdelning följer kommunens policy, som 

är två förskollärare och en barnskötare. En förskola har tre förskollärare. Förskolorna som är 

kooperativa tycker själva att de erbjuds få tillfällen till fortbildning medan de kommunala 

förskolorna har bra utbud på fortbildning. Utbildningarna betalas med egna konton. Alla 

förskolor har samma system med konton som går in enskilt i förskolorna efter kommunens 

årliga bidrag. Kostnaden för barnen i förskolorna varierar beroende på om de går på 

kooperativ eller kommunal förskola. Kommunen har en så kallad maxtaxa och de kooperativa 

förskolorna får inte ligga över den. Anledningen till det är för att de kooperativa förskolorna 

har föräldrar som styr och bedriver deras verksamhet. De lägger ner sin egen tid i förskolan 

och går in och arbetar ideellt. De har en styrelse som driver hela förskolan. Den består av bl a

av en ordförande och en kassör. Alla medlemmar har ett åtagande på något vis i förskolan. 

Det kan vara att städa eller fungera som vaktmästare. Det är styrelsen som fattar alla beslut. I 

den kommunala förskolan finns en rektor som ytterst fattar alla beslut. Pedagogerna kan vara 

med och påverka i samverkansmöten. 

     Alla förskolor har en gemensam kö för att få en plats, och det är föräldrarna som söker och 

önskar en plats till sitt barn. Föräldrarna har olika åtaganden beroende på om de väljer 

kooperativ eller kommunal regi. Föräldrar som har sina barn i kommunala förskolor har inte 

några betungande åtaganden, de ska se till att barnen har kläder som anpassas till 

verksamheten och att kläderna är märkta osv. Den kooperativa förskolan har desto mer 

åtaganden eftersom det är föräldrarna som driver verksamheten. 

     Tre av förskolorna startades upp mellan 1975 och 1991, eftersom behoven för 

förskoleverksamhet fanns då barnantalet ökat. Den fjärde förskolan startades upp efter en viss 

profilering som inte tidigare funnits i kommunen. Profileringen är I Ur och Skur och 

verksamheten bygger helt på den pedagogiken. De andra förskolorna har bl a naturen som 

profilering och strävar efter samma mål som I Ur och Skur. 
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Diskussion

Här nedan har vi diskuterat studiens resultat. Vi har reflekterat över litteraturen i studien och 

lagt in våra egna tolkningar och synpunkter. Det avslutas med en sammanfattning och slutord.

Utbildning och administration

Utifrån vår studie kan vi se att alla pedagoger inom båda förskoleverksamheterna har 

barnskötare- och förskollärarutbildning. Detta är en policy i kommunen enligt förskolechefen 

(Intervju 2007-10-22). Antalet pedagoger varierar dock i de olika förskolorna då de inom de 

kooperativa har fler personal i sin verksamhet. Man kan då tänka att de kooperativa 

förskolorna har det ”bättre” pga. detta. Men så är det inte eftersom personalen arbetar olika 

tider under veckorna. I barngruppen finns inte mer än tre pedagoger samtidigt. Är det 

ytterligare personal där så gör han/hon andra saker som har med styrelsen att göra. Sundell, 

Linderoth, Ek- Lundström och Ståhle (1991) säger att själva organisationen styrs genom en 

förening bestående av föräldrar samt personalrepresentanter. Föräldrars uppgift är att driva 

kooperativet därför har de fler uppgifter att sköta inom verksamheten i jämförelse med den 

kommunala. 

     Alla barn har rätt till barnomsorg och skolgång enligt skollagen § 2 (Werner 2005). Den 

säger också att (§ 20) verksamhet som inte har tillstånd av kommunen kan bötfällas. Denna 

lag bygger på § 13 som säger att tillstånd krävs för att starta en kooperativ 

förskoleverksamhet. När det gäller den kooperativa förskoleverksamheten så finns även 

föräldrar som en tillgång när personalen är borta pga. någon utbildning, sjukdom etc. Då har 

vi funderat kring vad de har för utbildning och hur det fungerar för ett barn om dess pappa 

eller mamma ska gå in och arbeta med barngruppen eftersom Skollagen § 3 säger att 

förskolan har som uppgift att erbjuda barnen fostran och omsorg genom pedagogisk 

verksamhet. För att driva detta ska det finnas utbildad personal med erfarenhet. Hur påverkas 

barnet av det? Vet föräldrarna hur ett barn fungerar i olika sammanhang och vad som krävs 

efter dess ålder mm? Vi anser att det fungerar bra eftersom barnen antagligen är vana vid att 

det är föräldrar i närheten lite då och då eftersom verksamheten är uppbyggd på det viset. 

     Efter vad som prioriteras i intagningen av barn på de kooperativa förskolorna så visar vårt 

resultat att de som söker till en kooperativ förskola oftast har ett intresse av att vara med och 

driva den. I sin artikel säger Denessena, Driessena och Sleegers (2005) att påverkan av 

föräldrar som väljer skola till sitt barn får en positiv mening för barnet eftersom resurserna i 

skolan då blir av bättre kvalitet. Eftersom kommunen har tillgång till platser hos de 
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kooperativa förskolorna kan det dock finnas ett ointresse av platsen hos föräldrarna anser vi. 

Platsen är inte vald av intresse då. Men kommunen har som uppgift att underrätta föräldrarna 

om situationen eftersom man kan byta plats om man inte är nöjd (Förskolechefen, Intervju, 

2007-10-22).

     Gällande pedagogernas fortbildning så visar det sig att de kommunala förskolorna betalar

sina kurser med ett konto som kommer från kommunen, ett så kallat övrigt konto. Detta konto 

belastas även av blöjor och pedagogiskt material. Personalen menar att de inte kan åka på så 

mycket kurser då de måste prioritera vilka som ska få åka och kostnaden på utbildningen. Ju 

fler kurser de går på desto mindre material till barnen anser vi. Men samtidigt sker en 

kompetenshöjning i förskolan i samband med kurserna så det är på två sätt. Vi tror att 

utvecklingen hos personalen visas i arbetet med barnen och då kan det hjälpa barnen i olika 

situationer. De kooperativa förskolorna säger att de inte får många erbjudanden kring 

utbildningar. De tror att detta beror på att de blir bortglömda eftersom de inte hör till något 

speciellt rektorsområde. Vi anser att det kan vara så. Om pedagogerna vill öka sin kompetens 

inom ett område kan de undersöka vilket utbud som finns. Rektorerna ansvarar för lärarnas 

kompetensutveckling inom respektive lärarenhet. En förståelse för att rektorerna inte 

kontaktar kooperativen finns hos oss. När de kooperativa förskolorna väl fortbildas tas pengar 

från deras personalkonto. Vad vi kan reflektera kring då är att det inte påverkar barnens 

tillgångar materiellt sett då eftersom pengarna tas från samma konto som pedagogerna får sin 

lön från. 

     Budgeten på de olika förskolorna ser i princip lika ut. Skillnaden är vilken person som har 

budgetansvar. Inom kommunala delen är det rektor och i den kooperativa är det kassören i 

styrelsen. Pedagogerna anser att de själva kan påverka vad som ska köpas in efter vad de ser 

behövs i förskolan. Det kan de göra på sina samverkansmöten. Det är då nödvändigt att ha 

dessa möten tycker vi. Det är betydelsefullt för barnens skull att pedagogerna har möjlighet att 

säga till om olika saker eftersom det är de som arbetar i barngrupperna och vet vilka behov 

som finns.

     Konton finns för olika delar. Det som skiljer förskolorna åt här är att de kooperativa har ett 

kökskonto eftersom de lagar sin mat och handlar själva. Efter vad personalen på varje förskola 

sagt så får alla en summa pengar från kommunen för varje år. Den summan är lika för alla och 

ska delas upp i förskolornas olika konton. Föräldrakooperativ 1 säger att de söker ett bidrag 

för varje barn men det vet vi inte om det andra kooperativet gör då de inte nämnt detta i någon 

intervju. I så fall har FK: 1 ännu ett hjälpmedel där pengarna kan användas i verksamheten. Vi 

har reflekterat över till vilket konto de pengarna går och antar i och med detta att alla 
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kooperativa förskolor kan söka bidraget. Vi hoppas att de pengarna går till barnen och deras 

behov. Detta är en ytterligare frågeställning som uppkommit under arbetets gång. 

     Det kostar att ha en förskoleplats i ett kooperativ, lika som hos kommunen. Priserna är 

dock lägre i ett kooperativ. Det beror på att ägarna arbetar ideellt (Bartilsson 1998). 

Kommunen har en maxtaxa för halv och heltid. I den kooperativa förskolan finns möjlighet att 

ändra till det antalet timmar man vill ha sitt barn på förskolan. Det upp till kooperativet och 

styrelsens bestämmelser kring hur deras förskola ska ha det. Bartilsson (1998) beskriver att 

kooperativa verksamheter skiljer sig på många sätt från andra arbeten. Det kooperativa arbetet 

handlar mer om att uppfylla sina egna önskningar. Man arbetar ideellt och efter sitt intresse 

och sina behov. Alla bestämmelser i ett kooperativ tas upp i samverkansmöten. En styrelse 

kommer fram till ett gemensamt beslut i den kooperativa förskolan.

Förskolornas uppkomst

Likheter finns mellan 3 av 4 förskolors grundande. De bildades pga. bristen på platser 

eftersom det var för många barn i kommunen. Bartilsson (1998) menar att en kooperativ 

förskola grundas eftersom det finns sociala, kulturella och ekonomiska skäl till det då 

personer i omgivningen är i behov av det i någon form. I själva öppnandet är det föräldrar 

som tagit tag i allt. De bildade själva föreningar och letade ett hus som blev godkänt. 

Kommunen startade den kommunala förskolan på öster eftersom det inte tidigare fanns någon 

förskola på den sidan av staden. Den andra kommunala förskolan öppnade eftersom 

profileringen I Ur och Skur inte fanns i kommunen tidigare. Inom den profileringen arbetar 

personalen med att vara ute med barnen så mycket som möjligt i olika grupper beroende på 

barnens ålder. Pedagogiken handlar om att barnen ska lära sig att ta hand om vår natur och 

vara rädd om allt i den. Vi observerade att de andra förskolorna tycker att det är viktigt att 

vara ute med barnen när vi granskade deras målbeskrivningar och planeringar. När vi 

intervjuade pedagogerna svarade alla att de hade som mål att vara ute med barnen. De arbetar 

efter samma mål och utgår från läroplanen. Kommunen bär huvudansvaret för förskolan i våra 

olika samhällen. I kommunen för vår studie finns ett utvecklingsprogram för förskolan som är 

framställt (2006) av bl a förskolechefen, kommundelschefen och utbildningschefen i 

samarbete med politikerna. Denna plan säger att nämnden har som uppgift att se till att mål 

och bestämmelser för hur de olika verksamheterna bedrivs ska kontrolleras och ledas på ett 

korrekt sätt. Det vill säga via styrdokument som skollagen och förordningar, till exempel

läroplanen.
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     Åtaganden för föräldrarna är lika även om det gäller deras egna barn. Vi menar då att de 

ska se till att barnen har passande kläder för ute- inne lek och att deras kläder är märkta. 

Olikheten finns då föräldrarna ”hoppar in” i verksamheten på de kooperativa förskolorna och 

att de är delaktiga i städningen och planeringen för barnen eftersom det är de som driver 

förskolan. Alla föräldrar som har sitt barn i de kooperativa förskolorna ingår i en grupp som 

har hand om en viss syssla, till exempel städning. Föräldrarna i de kommunala förskolorna har 

en föräldragrupp men den är inte obligatorisk.

Sammanfattning

Vi har sammanfattat hela studien (bilaga 5), där skillnader och likheter framkommer. Vi anser 

att det är lätt att läsa och se likheterna samt olikheterna i en tabell. Vi belyser enbart skillnader 

efter den information vi har i vår studie. Allt som skrivs i detta arbete står efter våra resultat 

och vi menar studiens fyra förskolor när vi skriver, eftersom vi inte kan dra allmänna 

slutsatser för övriga förskolor.

     Tabellen visar att båda förskoleformerna strävar mot att pedagogerna arbetar efter Lpfö -

98. Pedagogernas utbildning är förskollärare och barnskötare. Det finns tre heltidstjänster per 

avdelning. Båda formerna tar betalt för att ha barnet på förskolan men summan är olika. 

Kommunen betalar bidragspengar varje år till förskolorna. Båda har en budget med olika 

typer av konton. Möten äger rum hos båda förskoleformerna för att komma fram till olika 

saker. De kallas för samverkansmöten inom kommunal regi och för styrelsemöten i de 

kooperativa. Föräldrarna har speciella åtaganden beroende på om de har sitt barn på 

kooperativ eller kommunal förskola.

     De kooperativa förskolorna styrs som en ideell förening bestående av föräldrar. Det är 

styrelsen. De har egna bestämmelser kring taxan för barnen i förskolan och beslutar själva 

antalet timmar som barnen får vara på förskolan. När det fattas personal är det föräldrarna 

som går in och arbetar i barngruppen och de kooperativa förskolorna i denna studie har 4 

pedagoger anställda på tre tjänster. Dessa kooperativa förskolereformer har delat konto med 

köket och all städning sköts av föräldrarna. 

     De kommunala förskolorna styrs i denna studie via rektor/kommunen. Förskolorna i denna 

studie har tre pedagoger på tre tjänster på varje avdelning. När det fattas personal går vikarier 

in och arbetar med barnen i grupperna. Det finns ytterligare aspekter som vi inte belyst i 

denna studie. Det är att kommunala förskolor har ett kök med kökspersonal, eller får maten av 

kommunen och de har en städpersonal som städar. Detta är också en skillnad mot den 
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kooperativa förskoleverksamheten. Anledningen till att vi inte undersökt dessa delar i 

intervjuerna är för att ingen av oss haft det i åtanke.

Slutord

De frågeställningar vi belyste i vår problemformulering var:

Vilken utbildning finns hos dem som arbetar med barnen? Hur fungerar det administrativa till

exempel ekonomin och intagning av barn? Hur startades förskolorna? Vem hade grundidén? 

Hur fungerar verksamheten gällande profilering och föräldraåtaganden? Vilka är skillnaderna 

i förskolorna och hur påverkar dessa i så fall personal och barnen inom verksamheterna? 

     Vi anser att dessa frågor är besvarade i och med denna studie. Vi vet att personalen som 

arbetar på varje förskola har en grundutbildning, antingen som barnskötare eller som 

förskollärare. Administrationen bygger på en budget från kommunen. Förskolorna har olika 

konton för olika områden som de själva ansvarar för i samarbete med rektor eller styrelse,

beroende på om det är en kommunal eller en kooperativ förskola. Intagningen av barnen sker 

via en kö. Kommunen har en egen kö och kooperativen har sin kö, men kommunen har 

möjlighet att tillsätta varannan plats i kön till de kooperativa förskolorna. Nystarten av de 

kooperativa förskolorna gjordes av föräldrar beroende på att de saknade plats för sina barn i 

förskoleverksamhet. Kommunen startade förskolorna efter pedagogers vilja och förfrågan 

kring en ny profilering och eftersom det saknades en förskola på östra delen av staden. 

Verksamheten i förskolorna fungerar ungefär lika i utbudet gällande profilering och 

föräldraåtaganden. Målen i förskolorna utgår från Skollagen och Lpfö-98 men vägen till dessa 

mål beror på hur förskolans pedagoger väljer att arbeta i barngrupperna. Största skillnaden 

mellan kooperativ och kommunal förskola är vem som bestämmer och styr. Rektor och 

kommunen ansvarar för den kommunala förskoleverksamheten och styrelsen i den 

kooperativa. Sedan finns det ytterligare skillnader bl a kostnaderna för att ha sitt barn i 

förskolan och att det är föräldrarna som går in i barngruppen när det behövs extra personal. I

den kommunala förskolan är det vikarier som går in och arbetar.

     Vi har tidigare nämnt att vi inte ville lägga in värderingar i studien men vi vill delge er 

våra uppfattningar efter att ha arbetat med denna studie.  De två sistnämnda frågeställningarna 

i vår problemformulering var hur vi tycker att arbetssättet fungerar i de olika typerna av 

förskolor? Har det någon betydelse hur de drivs - kommunalt eller kooperativt? Vi anser oss 

ha fått förnyade kunskaper kring den kooperativa förskoleverksamheten eftersom vi studerat 

förskoleverksamheten samt fått en inblick i hur de arbetar och hur den är uppbyggd. När det 

gäller de kommunala förskolorna i studien så stämmer dessa väl med våra tidigare 
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erfarenheter inom lärarutbildningen. Arbetssätten i båda formerna fungerar bra. I denna studie 

har vi funnit att det finns utbildade lärare som strävar mot samma mål inom både kommunala 

och kooperativa förskolor. Vi anser därför inte att det har någon betydelse om förskolan är 

kommunal eller kooperativ.

     Slutligen vill vi framföra att vi tycker att denna studie har gett oss betydande kunskaper för 

vår övergång från lärarutbildningen till det fortsatta arbetslivet eftersom den har öppnat nya 

synsätt inom vårt yrkesval. Vi vill tacka alla som medverkat i studien. 
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Bilaga 1, Informationsbrev

Vi är två studenter som läser till förskollärare med inriktning natur, teknik, matematik på 
Högskolan i Gävle. Vi läser nu vår sista termin och ska skriva vårt examensarbete. 

Studien avser att belysa skillnader mellan kommunal förskola och föräldrakooperativ. Vi 
kommer att besöka fyra slumpmässigt valda förskolor i Xxxx kommun. 
Om det finns möjlighet vill vi se eventuella dokumentationer (t ex verksamhetsplaner) kring 
förskolorna. 

Syftet med vårt examensarbete är att få en fördjupad kunskap inom verksamheterna och se 
hur det administrativa ser ut (ekonomi, kontakten till kommunen, rutiner, nystart) för att delge 
andra informationen. 

Vi kommer att intervjua en pedagog inom varje verksamhet i ca 30-45 minuter med hjälp av 
en bandspelare. Vi avser att behandla datamaterialet konfidentiellt.

Om det passar i Er verksamheten skulle vi önska ett studiebesök i samband med intervjun för 
att få en inblick i verksamhetens rutiner.

Med vänliga hälsningar 

Lisa Skjuttorp Frida Hådell
Mobiltelefon: xxxxxx Mobiltelefon: xxxxxx 
Mail: xxxxxx Mail: xxxxxx

Handledare: Kerstin Bäckman
Mail: xxxxxx
Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi 
Högskolan i Gävle
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Bilaga 2, Intervjufrågor till personalen i kommunala och kooperativa förskolor

Vad utmärker en kommunal förskola/föräldrakooperativ/personalkooperativ?

När startade denna förskola? 

Varför startades den och av vem?

Beskriv organisationen; budgetansvar, upphandling/ramavtal/inköp etc.

Hur ser samarbetet med kommunen ut organisatoriskt (ledningsträffar, samverkansmöten 
etc.)?

Hur många pedagoger är anställda (heltidstjänster)?

Vilka kategorier finns det (förskollärare, barnsköterska, lokalvårdare, kokerska, 
ekonomibiträde, vaktmästare, föreståndare/rektor/styrelse)?

Vilken utbildning har personalen?

Hur stor är barngruppen?

Vilken ålder har ni på barnen i förskolan?

Hur fungerar kösystem/intagning av barn?

Vad kostar det för föräldrarna att ha sina barn i denna förskola?

Finns det speciella åtaganden som föräldrarna har i förskolan?

Berätta hur den dagliga verksamheten ser ut (öppettider, rutiner, planerade aktiviteter, 
matlagning etc.)?

Vilken profilering har förskolan?
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Bilaga 3 Frågor till förskolechefen i kommunen

Hur ser kommunens policy ut gällande val av personal på varje avdelning?

Vad är maxtaxan i kommunen för att ha sitt barn på förskolan?

Timmar (barn/barngrupp) – regler för varje avdelning?

Finns kösystem i förskolorna för barnen?

Vilka av barnen har förtur i kösystemet i så fall?

Regler som en förskola måste följa? (lagar/förordningar)

Vem beslutar detta?

Hur ser budgeten ut i förskolorna?

Vilka konton finns hos förskolan?

Vad är nystartarbidrag och hur fungerar det?

Vad är samverkan? Vilka personer medverkar?

Länken förskola – kommunen (kommunal/kooperativ)
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Bilaga 4, Tabell

Maxtaxa gällande kommunen.
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Bilaga 5, Sammanfattande tabell

Tabell 6. Sammanfattning över likheter/skillnader i förskoleformerna.

Föräldrakooperativa
förskolor

Kommunala 
förskolor

Vad är personalens 
utbildning?

Barnskötare/förskollärare Barnskötare/förskollärare

Vilka arbetar som extra 
personal? 

Föräldrar Vikarier

Vem är budgetansvarig? Kassör Rektor

Vilka konton finns i 
förskolorna?

Inventariekonto
Övrigt konto
Personalkonto
Kökskonto

Inventariekonto
Övrigt konto
Personalkonto

Vilka/et bidrag finns?
Pengar från kommunen varje 
år

Pengar från kommunen varje år

Vem bestämmer i 
förskolorna?

Styrelse Rektor/kommunen

Hur kommer man fram 
till bestämmelserna i 
förskolorna?

Styrelsemöten Samverkansmöten

Vad kostar det att ha ett 
barn i förskolan?

Halva maxtaxabeloppet, eller 
efter egen bestämmelse

Går efter kommunens 
bestämda maxtaxa

Vilken kö ska barnen 
anmälas till för att få en 
plats?

Gemensam kö med kommunen Kommunens kö

Vilken/a grundade 
förskolorna?

Föräldrar Kommunen

Vilka profileringar 
prioriteras?

Vara ute i naturen Vara ute i naturen

Vilka är pedagogernas 
åtaganden? Lpfö-98 Lpfö-98

Vilka är föräldrarnas 
åtaganden?

Styra förskolorna för barnens 
bästa

Se till att barnens kläder är 
anpassade till verksamheten

Hur många tjänster 
finns det på varje 
avdelning?

Tre heltidstjänster på fyra 
pedagoger

Tre heltidstjänster på tre 
pedagoger


