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Sammanfattning 

Syftet är att undersöka 62 stycken vårdnadshavares beskrivning av hur de motiverar val av förskola 

med religiös profil utifrån ett fenomenologiskt perspektiv. Vår frågeställning är: Hur beskriver 

vårdnadshavarna sitt val av förskola? Hur beskriver vårdnadshavarna sina upplevelser av en förskola 

med religiös profil? Tillsammans med fenomenologi och begreppen fenomen, förförståelse och 

livsvärld så kom vi till resultatet att det var väldigt individbaserat men att det fanns flera 

sammanhängande teman. De beskrev valet av förskolan utifrån rekommendationer, personligt besök 

av förskolan och dess närhet till hemmet. Flera tog upp den religiösa profilen som anledning för val av 

förskola samt att flera valde förskolan utöver den religiösa profilen. Vi har funnit att vårdnadshavare 

ser förskolor med specifik profil som ett komplement till barnens utveckling och att det beror mera på 

deras egen syn på vad förskolan kan bidra till deras barn. 
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Förord 

Det här examensarbetet har skrivits av oss två författare, Margreth Engfors och Betty Gradin. Det är 

vår förhoppning att efter den är avklarad att vi ska bli yrkesverksamma förskollärare och kunna bidra 

till förskolan. 

Margreth Engfors är en ung person med lätt vana av datorer och kan vara helt skamlös i sitt intresse av 

väldigt många olika saker. Sarkasm, fantasi och berättelser är nog alltid Margreths favoriter. Kanske. 

Ganska ofta åtminstone. I det här fallet blev det religion där skrivpartnern ledde tacklingen av ämnet. 

Läs Bettys inledning nedan och ni får ett ganska stort hum om vilket sammanhang uppsatsen har 

tillkommit. Däremot, för att vara personlig, “Ett personligt tack till min mamma som har stöttat mig 

igenom hela utbildningen. Tack så mycket!” Ett tack går även till Betty som kämpade ända in i det 

sista. Studien är äntligen klar. 

Betty Gradin är en eftertänksam, analyserande och praktisk person. Hennes största önskan är att alla 

ska få vara som de är oavsett ålder, i en fördomsfri värld. Nyfikenhet är en stor drivkraft, såsom att 

prova sådant som jag inte har någon erfarenhet av, som att beforska vårdnadshavarnas val av religiös 

förskola. Den erfarenhet som jag kunde koppla till vårt ämne i denna uppsats. Handlade om ett samtal 

med en vårdnadshavare samma år som mitt barn skulle börja skolan. Samtalet handlade om val av 

skola, där mina tankar och funderingar ifrågasättas mer än en gång. Jag var nyfiken på hur de andra 

vårdnadshavarna tänkte kring val av skola, för sina barn. Eftersom mitt barn, inte skulle få gå på den 

skolan som låg närmast vårt hem. Min föreställning var att vi bodde nära skolan, men inte enligt 

stadsdelens närhetsprincip. För mellan skolan och vår hemadress finns många hus med barn som ska 

börja skolan samtidigt som mitt barn, och de bor närmare skolan än vi. Vad var viktigast för mig och 

mitt barn, i val av skola? Det var att få gå i samma skola, kanske även samma klass, som några av sina 

kompisar från förskolan. Lika viktigt var att vägen till och från skolan skulle vara säker, genom att ha 

möjlighet att gå eller cykla på gång- och cykelbanor. Jag diskuterade det här med en annan 

vårdnadshavare som svarade att för hen och hens barn var det viktigaste att skolan ställer höga krav 

och hade sträng disciplin för elever och lärare. Så den skolan som låg närmast deras hem var inte 

aktuell, för den uppfyllde inte vårdnadshavarens krav. Jag undrar om hen hade funderat på engelska 

skolan? Jo, det hade hen men tyckte inte att den heller uppfyllde hens krav. Vårdnadshavaren säger, 

funderar på den Katolska skolan, de uppfyller kraven som jag har. Okej, sa jag och tankarna började 

snurra i mitt huvud så pass mycket att jag tappade fokus på vad vårdnadshavaren sa för ett ögonblick. 

Till slut sa jag, men er familj är muslimer? Jo, säger vårdnadshavaren, men den muslimska skolan 

uppfyller inte heller mina krav. Detta samtal fick mig att fundera en hel del på val för mitt barn. Vad är 

det som är viktigt? Det fick mig att börja tänka på att val inte behöver ske enligt traditioner eller 

religiös övertygelse. Parametrarna är så många att ta hänsyn till, att valet inte nödvändigtvis behöver 

följa en logisk förklaring. För att försöka nå det slutgiltiga målet, som i det här fallet var en 

disciplinerad utbildning. 

Jag vill passa på att tacka min skrivpartner Margreth, för hennes evighetslånga tålamod, samt mina 

barn som också har haft ett stort tålamod, gett mig inspiration och idéer under hela utbildningen, min 

man som har hejat på ihärdig, min bror med familj som peppat och berömt i vått och torrt samt min 

mamma som alltid önskar mig det bästa. 

Ett stort gemensamt tack till vår handledare Arniika Kuusisto som alltid var snabb med tips på 

litteratur och bjöd på sitt eget bibliotek. Vi fick en massa underbara idéer av henne! De andra grupper 

som vår handledare hade erbjöd hjälp och insikt, samt en rungande hejaklack som verkligen inte kan 

underskattas. Och såklart stort tack till de förskolechefer vi kontaktade som gick med på att distribuera 
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enkäterna, och de vårdnadshavare som svarade på den. Vi kunde inte ha gjort det här utan er! Tack så 

mycket! 

 

Författarnas individuella insatser 

I början fördelade vi arbetet väldigt lika med att bägge kollade upp relevant litteratur och sökte efter 

möjliga förskolor som skulle kunna delta. Snabbt visade det sig att Margreth hade bättre koll på datorn 

och fick uppdraget att hitta vetenskapliga artiklar och en lista på förskolor som Betty i sin tur fick i 

uppdrag att kontakta. Betty hade då hand om alla responser och letade efter relevanta böcker i de 

närliggande biblioteken. 

Till mestadels arbetade vi individuellt och tog hand om arbetet som vi kände att vi kunde klara av. 

Enkäten skrevs av Margreth med Bettys och handledarens senare godkännande. Samtyckesbrevet och 

mallen till mailförfrågan som skickades till förskolor var också skriven av Margreth. Mailförfrågan 

skickades ut av Betty och ändrades i den mån som en organisk och växlande konversation gör. 

Tillsammans så hade vi flera konversationer genom inledningsprocessen för att se till att allting 

utfördes korrekt och etiskt. Självaste skrivandet av studien delades upp under olika rubriker som vi 

tacklade individuellt. Vi hade även ett gemensamt dokument i Google Drive1 för att effektivt kunna 

delge våra egna skrivprocesser och på så vis få ett aktivt deltagande. På slutet delade vi idéer fram och 

tillbaka för att få ihop allting till en sammanhängande helhet.  

                                                      
1 En molntjänst där samma dokument kan efter inbjudan ses av olika personer och kan få åtkomst till redigering. 



8 

Inledning 

Vårdnadshavares val av skola har tidigt varit skyddad i skollagen (SFS 1985:1100) och med det 

kommer slutsatsen att det måste finnas olika variationer av utbildningsformer för att ett val ska kunna 

göras. Varför finns en sådan variation? Till vilka riktar sig förskolorna? Med dessa frågor styrde sig 

vårt intresse ytterligare till mångfalden av familjekonstellationer och deras egna intressen till 

förskolor. Läroplanen (Lpfö 2016, s. 13; Lpfö 2018, s. 20) skriver att förskolan och vårdnadshavare 

ska ha ett konstant samarbete. Vårdnadshavarna ska få utrymme för att vara med och ha inflytande i 

verksamheten, vilket då också innebär att föräldrars val och synpunkter i olika avseenden kan påverka 

förskolan. 

Vårt intresse för att skriva denna uppsats om vårdnadshavarnas val av förskola med religiös profil kom 

från en diskussion om just val av förskolor med specifik inriktning. Frågor som vi ställde oss var hur 

vårdnadshavarna resonerar vid val av förskola. Är det närhetsprincipen, utifrån hem och arbetet som 

styr? Är det på rekommendation av andra vårdnadshavare? Kommunens hemsida som visas på nätet 

eller statistiken över antal barn per pedagog, antal utbildade pedagoger som arbetar på förskolan? 

Kanske är det den specifika inriktningen eller profilen som förskolan lyfter? Genom detta så landade 

vi till sist på forskning som undersöker föräldrarnas uppfattningar kring sina val av förskolor som är 

både nödvändigt och aktuellt i frågan om förskolors existens. Vi hoppas att genom denna studie 

undersöka detta, och även bidra till forskningsområdet. 
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Tidigare forskning 

Under den här rubriken redovisar vi de vetenskapliga publikationer och böcker vi hittat inom det 

området vi undersökte. Vårt forskningsämne, vilket är en kombination av föräldrars val av förskola 

och religion, är tillsammans ett underforskat ämne. Separat finns det många studier att tillgå runt om i 

världen men kombinerat så var de svåra att hitta. Därför har även vi separerat forskningen under 

rubriker som tillsammans förhoppningsvis kan ge en enhetlig bild. 

 

Historisk bakgrund 

I den här forskningen är det vårdnadshavarnas val av förskola med religiös profil som intresserar oss. 

Samt dess bakomliggande orsaker eller anledningar till detta val, så som egen trosuppfattning, ej 

troende eller annan trosuppfattning, än den religiösa profil som förskolan erbjuder. Eftersom vi forskar 

om detta på svenska förskolor i Sverige, är det viktigt att kontextualisera ämnet i sin sociohistoriska 

ram. 

Svenska Kyrkan var Sveriges statskyrka från år 1536-2000 som står för en evangelisk-luthersk 

folkkyrka. Redan på 800–talet kom den tyska munken Ansgar med Kristendomen till Sverige 

(Svenska kyrkan 2019). År 1528 kröntes Gustav Vasa (1496-1560) till kung i Uppsala domkyrka. Vid 

denna tid skedde en reformation, det blev en splittring mellan de katolska kyrkans trogna biskopar och 

de biskopar som influerades av den lutherska tron. I sitt kröningslöfte sade Gustav Vasa ”bevara lag, 

rättvisa och fred åt guds kyrka och det folk jag fått att styra”. Detta gjorde att kyrkan och det svenska 

folket sammankopplades och överhuvud över dem båda blev kungen (Martling 2008, s. 95). 

Reformeringen började ta mark och ge resultat efter Gustav Vasas kröning, även om det dröjde 

decennier. Lutheranerna kämpade för en kyrka som var obunden men knuten till den svenska nationen 

och fri från Vatikanens inflytande. Det var så här den nordiska lutherska kristendomen växte fram. 

Denna kristendomsform tog starkt avstånd från katolicismen, samtidigt som den tyska lutherdomen 

lätt den katolska ordningen för kyrkans gudstjänst vara kvar, liturgin (Martling 2008, s. 112).  

År 1593 då den svenska kyrkan tog den augsburgska trosbekännelsen så fanns inte längre något som 

höll kvar vid den katolska kyrkan. Detta ledde till att den svenska kyrkan blev sammanhållen och nära 

knuten till den svenska nationen. Under 1600-talet stärktes kyrkans koppling till nationen Sverige och 

kungen, detta via krig. Detta resulterade i en kyrkohandbok, en skolförordning, ny kyrkolag, en 

psalmbok. Så även Karl XII:s bibel som gavs ut år 1703, där lyftes att kyrkan var enhetlig som 

kännetecknades av en lutherskt ortodox lära och närhet till den svenska nationsbygget. År 1700 var 

staten och kyrkan så tätt sammanbundna att lagen krävde att medborgarna tog nattvarden regelbundet. 

För att vara svensk medborgare vid den här tiden krävdes det att vara döpt. Befolkningens kunskap 

och lojalitet till den lutherska tron säkerställdes genom katekesförhör. Så för att vara praktiserande och 

troende luthersk kristen blev detta detsamma som att vara svensk (Stromberg 1986, s. 100). 

Kyrkans inflytande på staten och samhällets lagar har minskat under de senaste 150 åren. En historisk 

återblick, år 1858 avskaffades den så kallade ‘konventikplakatet’. Detta innebar att människor nu 

kunde träffas för bönemöten i var mans hem, utan att en präst från statskyrkan närvarade. Det fanns 

dock en restriktion för bönemöten, vilket var att dessa inte fick ske samtidigt som statskyrkan hade 

gudstjänst. År 1868 avskaffades bönemötes restriktionen. År 1863 och år 1873 stiftades 
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dissenterlagarna. Nu kunde svenskarna lämna statskyrkan och slippa att bli landsförvisad. Dessa lagar 

blev en markant vändpunkt i frågan om synen mellan den nationella svenska identiteten och 

tillhörigheten av den evangelisk-lutherska statskyrkan. Dock fanns det restriktioner även här, lämnade 

du statskyrkan var du tvungen att samtidigt gå med i ett annat samfund som var godkänt av staten. År 

1951 fick detta en radikal förändring då en ny religionsfrihetslag infördes. Vilket gjorde att de svenska 

medborgarna hade rätt att lämna Svenska kyrkan utan att behöva gå med i ett annat samfund. Detta 

kan tolkas som den juridiska kopplingen som bröts mellan Sverige som nation och Svenska kyrkan. 

Den formella separationsprocessen mellan kyrka och stat skedde år 2000. De juridiska banden mellan 

politiskt projekt och kyrkan finns än idag. Då exempel Sveriges statschef förväntas bekänna den 

evangelisk-lutherska tron samt att det politiska systemet har ett starkt band till Svenska kyrkan. Enligt 

lagtext är Svenska kyrkans uppgifter för församlingarna att fira gudstjänst, ha undervisning, utöva 

diakoni och mission (Lag om Svenska kyrkan SFS 1998:1591). 

Den finländska sociologen Susan Sundback menar att anledningen till de nordiska folkets lojalitet mot 

sina statskyrkor kan vara ett uttryck för sin nationella identitet. Statskyrkorna är den starkaste kedjan 

till folkets egen historia, traditioner och kulturen (Sundback 2000, ss. 34-73). Detta menar även 

religionssociologen Göran Gustafsson att medlemskapet i Svenska kyrkan upplevs som en förlängning 

av det nationella medborgarskapet istället för en troshandling. Detta syns även i de danska och norska 

kyrkorna (Gustafsson 1997, s. 91). Sociologen Grace Davie jämför svenskarnas religiösa identitet med 

situationen i några andra länder i Europa. Hon beskriver de olika relationerna befolkningen har till sina 

nationella kyrkor utifrån tro (believe) och tillhörighet (belong). Detta går att förklaras genom de 

prostkristna i Storbritannien som tror men tillhör inte någon kyrka medan vi i Skandinavien gör 

tvärtom. Vi tillhör Svenska kyrkan medlemsmässigt men utan att tro (Davie 1994, ss. 93-94). Ett 

resonemang att fortsätta vara medlemma i Svenska kyrkan kan vara en lojalitet rent historiskt sett, som 

en kristen nationstillhörighet (Sundback 2000, s. 69). År 1930 var medlemmar i frikyrkorna även 

medlem i Svenska kyrkan, alltså ett dubbelt medlemskap (Willander 2014). Detta kan vara en följd av 

att en del folk gjorde skillnad på sitt trosmässiga engagemang, via frikyrkan och sitt nationellt 

religiösa engagemang via Svenska kyrkan. I dag är det annat då de frikyrkliga medlemmarna, inte är 

med i Svenska Kyrkan. Denna parallell går att dra med de frikyrkliga medlemmarna som inte är 

medlemmar i Svenska kyrkan enligt (Davie 1994, ss. 93-94).  

 

Föräldrars och barns rättigheter 

Sverige har sedan 1951 haft religionsfrihetslagen där det blev en grundläggande rättighet att ha sin 

egen tro, vilket Willander (2019, s. 13) skriver är påföljd av flera olika historiska religiösa segment. 

Alla svenska medborgare har enligt denna lag en rättighet att välja sin religion. Dessutom har den 

svenska regeringsformen en lag i 2 kap. 1-2 § (SFS 1974:152) att varje medborgare garanteras 

religionsfrihet att ensam eller gemensamt utöva religionsfrihet, den så kallade positiva 

religionsfriheten. Å andra sidan har varje medborgare enligt regeringsformer rätt att avstå och ett 

allmänt skydd mot tvång att tillhöra eller tillkänna sig en åskådning eller trossamfund, en negativ 

religionsfrihet (SFS 1974:152). 

Den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

friheterna (Europakonventionen) skriver i artikel 9 ett ytterligare skydd för religionsfriheten. Det 

innebär en frihet att utöva sin tro med undantag för de föreskrivna lagar som i ett demokratiskt 

samhälle är nödvändig för säkerheten, skydd av allmän ordning, personers fria rättigheter, hälsa eller 
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moral. EKMR skriver vidare i artikel 2 att ingen får förvägras rätten till undervisning, och staten ska 

respektera föräldrarnas rätt att tillförsäkra sina barn sådan utbildning och undervisning som står i 

överensstämmelse med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse. Forskning av föräldraval 

utgår ifrån att det finns ett val att göra. Att föräldrar har rätt till valet av skola har funnits med i 

skollagen från 1985, där det står: 

Vid fördelningen av elever på olika skolor skall kommunen beakta vårdnadshavares önskemål om att 

deras barn skall tas emot vid en viss skola så långt det är möjligt utan att andra elevers berättigade 

krav på placering i en skola nära hemmet åsidosätts eller att betydande organisatoriska eller 

ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen.  

        (4 kap. 6 §, SFS 1985:1100). 

Lägg tillsammans den grundlagsskyddade religionsfrihetslagen, EKMR:s mänskliga rättigheter med 

skollagen om rätten att välja skola så blir då förskolor med konfessionell inriktning ett val med stöd av 

flera olika rättighetslagar. Alla förskolor är en del av en institutionaliserad verksamhet, en verksamhet 

som följer de lagstiftningar och riktlinjer utsatta för deras arbete. I Sverige finns skollagen som styr 

alla utbildningar, inklusive förskolan som har hela kapitlet 8 i skollagen där bestämmelser som 

utbildningens syfte, barngrupper, miljö och när barn ska erbjudas förskola bland annat regleras. De 

andra skolformsövergripande kapitel är 1-4 och kapitel 6 som förskolan omfattas av (SFS 2010:800). 

Det här ger en stark grund till vad förskolan ska innehålla och omfatta. 

Diskrimineringsombudsmannen har ansvar för de lika rättigheter som ska finnas i Sverige. Det ska 

vara ett bemötande på lika villkor och det här inkluderar alla verksamheter. DO uttrycker bland annat 

att utbildning ska, ”Främja likabehandling oavsett religion eller annan trosuppfattning.” (DO 2013, s. 

35). Det är då ett beslut som ska följas av alla förskolor oavsett profilering. Det här innebär att 

innehållet på förskolan är principiellt detsamma när det kommer till barns rättigheter. DO uttrycker 

även att ”Alla föräldrar ska med samma förtroende kunna skicka sina barn till skolan, förvissade om 

att barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra religiösa åskådningen.” (DO 

2013 s. 14). Detta gäller dock inte för fristående skolor och förskolors utbildning som enligt Skollagen 

(SFS 2010:800, i 1 kap. 6-7 §) ska vara icke-konfessionell, däremot får utbildningen i övrigt ha en 

konfessionell inriktning och deltagandet i dessa inslag ska vara frivilligt. En religiös profil på 

förskolan betyder att den arbetar utifrån antagandet att värderingarna från religionen ska genomsyra 

verksamheten och har då en riktad utbildning med tillstånd från staten, men precis som DO skriver, 

diskrimineringsgrunderna gäller fortfarande. De förskolorna med religiös profil ska fortfarande ha 

likabehandlingsarbete, följa läroplanen och vara ett tryggt ställe för barnen att befinna sig i. De har 

exakt samma krav på läroplan, skollagen och andra internationella regler, men har ett 

undantagstillstånd när det gäller konfessionella inslag i övrigt. 

 

Vad vet vi om föräldrars val av förskola? 

Internationellt sett ser vi att föräldrars val av förskoleverksamhet ändras beroende på vilken studie som 

utfördes då studierna gav olika svar. De föräldrar som finns i olika länder har oftast liknande svar, som 

kan synas längre ner i texten, men prioriteringarna brukar skifta. 

I Kina finns det en studie om vikten av föräldrars val av förskola, som heter Early Childhood 

Education and Care in Urban China: The Importance of Parental Choice. Nyland, Nyland, och 

Maharaj (2009) skriver i sin studie att resultaten varierade starkt beroende på den information som nås 

ut till föräldrarna. Vet de om vilka val som finns? Kulturen skrivs också som en stor faktor till hur 

föräldrarnas val blir. Det här kan synas även i studien Nisskaya (2018, s. 602) gjorde om föräldrars val 
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av förskola i Ryssland. Där framkom det att en av de svårigheter som finns är att förskolor som helhet 

har generaliserats i landet. Anpassningar till individuella behov funkar inte alltid eftersom förskolorna 

är formade så att största mängden av barn har tillgång till utbildning. Resultatet av studien reflekterar 

det genom att närhet och omsorg till barnen var listad som den främsta prioriteringen av föräldrarna, 

och att utbildning var mindre viktig. Det här kan då förstås som kulturellt betingat i att det berodde 

starkt på landets egna politiska förfaranden. 

Huntsinger och Jose (2009) skriver i sin studie Parental involvement in children’s schooling: Different 

meanings in different cultures ytterligare om den kulturella påverkan i utbildning för barn. Författarna 

menar att även efter en flytt till en annan kontinent så tar föräldrar oftast med sig sedvänjan från deras 

egna land. Det här har ett inflytande på vad de anser är viktigt och vad de kommer sätta större vikt på. 

På sista sidan avslutar de studien med orden, “Parents are not likely to quickly abandon a cultural 

tradition that has worked so well for several thousand years.” (2009, s. 409) Kulturen som den 

beskrivs i den här studien kan då tolkas vara en starkt påverkande faktor till föräldrars val. 

Noble (2007) gjorde en liknande studie i Australien för att öka förståelsen av föräldrars val och drog 

slutsatsen att det var oerhört flexibelt. Det fanns en social och kulturell påverkan likt det författarna 

ovan skrev om, men även pragmatiska åsikter som närhet till förskola. Resultatet blev att valen var 

både komplexa och pragmatiska. Paralleller kan dras till vad författaren Hiles (2018) skriver är 

anledningar till att föräldrar väljer Montessoriskolor i Amerika. Främst var det intresse för Montessori 

konceptet i både dess principer och senare resultatbaserad forskning i skolan. Föräldrarna hade genuint 

intresse för vad dessa skolor stod för. Det fanns också den pragmatiska synpunkten att skolan var nära. 

Kopplingarna till de här två studierna är intressanta då de befinner sig på två olika kontinenter. Ifall de 

studier ovan också inkluderas så syns en röd tråd med föräldrars komplexa och även enkla anledningar 

i den forskningen som finns. Kan föräldraval vara så lika, världen över? 

Denna fråga kan försöka besvaras med Hu, Yang, och Ieongs (2016) studie Chinese urban and 

suburban parents' priorities for early childhood education practices: Applying Q-sort methodology 

där det beskrevs en förvåning på vad svaren blev. Deras resultat visade på att kinesiska föräldrar 

främst prioriterade omsorg, till skillnad från tidigare studier om Kina där deras föräldrar såg kvalitet 

på utbildning som mest attraktiv. Den här studien visar på ett skifte inom den generationen av 

föräldrar som inte hade förväntats då flera olika studier skrev det motsatta, inkluderat Huntsinger och 

Jose (2009) som baserade sin studie i Amerika på nyinflyttade föräldrar. 

Att resultaten ändras verkar inte vara en ny observation i dessa studier. Men det kan medföra en 

förvirring till vad som är den så att säga ‘sanna’ resultatet. Vad vi kan ta ifrån det här är däremot vilka 

faktorer som spelar mest roll. Det är omsorg, närhet, utbildning, kulturen, samhället och andra 

variationer av individbaserade behov som kan synas om och återigen i dessa studier. Dessa teman syns 

även i de andra studierna, oavsett land. Föräldrars val speglar samhället just då, och det betyder att 

samma studie i en annan del, andra föräldrar och eller annan tid speglar det samhället just då. Eftersom 

samhället är ombytlig i att deras individer åldras så betyder även att studierna kommer vara olika. Men 

det är just dessa olika återkommande faktorer som är av intresse och något som vi kommer ta upp 

igen, senare i diskussionsdelen. 

 

Religion och förskola 

Den forskning som finns om ämnet i Sverige har många liknelser med den internationella forskningen 

men är självfallet grundad i det svenska samhället med dess historia och kulturella utveckling. 
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Sveriges bakomliggande historia är skrivet i tidigare rubrik och just de lagliga följderna i en annan. Så 

huruvida samhället och vårdnadshavare ställer sig i frågan om skolor som har konfessionella inslag, 

allt från förskola till universitet, ska försökas klargöras under den här rubriken. 

Frågan om föräldraval är i fokus i Damgrens (2002) doktorands avhandling i pedagogik från Malmö. 

Frågorna som ställdes i intervjun stämmer i hög grad överens med vår egen. Varför har dessa föräldrar 

valt en fristående skola? För att svara på den frågan förklarar Damgren (2002, ss. 73, 76) att det finns 

både etniska och religiösa skäl till att just starta en friskola. Det etniska var att fylla i ett behov att ge 

barn en undervisning på sitt modersmål med hemlandets språk, kultur och religion inbakat. Det 

religiösa skälet kan ses som en protest mot det reducerade rollen religionen oftast har i de kommunala 

alternativen och är ämnad för att tillfredsställa dessa behov och intressen. 

Det finns kritik riktad mot att ha fristående skolor, och då speciellt skolor av olika typer med 

konfessionella inslag som kan ses främst genom media och nuvarande politik. Däribland Jan 

Björklund, Liberal politiker och tidigare utbildningsminister, som uttryckte i en DN debatt hösten år 

2005 att religiösa skolor borde stoppas (Dagen Nyheter 2005). Artikel bibehöll bland annat att skolan 

aldrig får bli en förlängning av föräldrarnas kulturella och religiösa uppfattningar. Här blir då kritiken 

att barnen blir isolerade och får inte en enhetlig syn på samhället och sina medmänniskor. Att detta är 

en bra diskussion att framföra skriver Damgren (2002, s. 128) men menar även att det är mer komplext 

än vad det kan framställas. I sin studie kring fristående skolor berättade många föräldrar och barn en 

känsla av segregation i den kommunala skolan där den fristående skolan kunde tillgodose deras behov 

av utbildning på ett sätt som de kände passade bättre. Deras anledning till att välja bland annat skolor 

med religiösa inslag var allt från att trivas med den förra skolan till att de ansåg skolan hade ett bättre 

upplägg än alternativen. Det visar på en dikotomi på vad som presenteras mellan media, politiker och 

vårdnadshavare av barn. 

Religion i Sverige beskrivs av Schmitt (2012) genom den svenska skolpolitiken som något med en 

lång historisk bakgrund. Dagens Sverige har fortfarande spår av denna historia och författaren pekar ut 

läroplanen som ett exempel. Den har utarbetats från lagar som i sin tur har utarbetats från en tid då 

Sverige var ett kristet land, med kristna värderingar. Artikeln hävdar att skolan oundvikligen har 

religion i, för Sverige var ett religiöst land. De attityder som finns idag kring religion i förskola är 

främst centrerad på traditionella högtider och har till mestadels fått bort stämpeln religion, som Lucia 

och Påsk. Det finns däremot fortfarande starka spår kvar idag som är vardaglig i det svenska 

samhället. Det här kan däribland synas i en debattartikel som skrevs i DN (1949) av den då 

chefredaktören Herbert Tingsten. Artikeln beskrev folkets stora antipati mot kristendomen som 

religion men ett mera glatt förhållningssätt när det kommer till religion som tradition. Kyrkesvistelser 

var till exempelvis inte populärt men attityden ändrades när det blev dags för barndop. Det är sådana 

kontraster som visar på den tidens, och den nuvarande till viss del, attityd till religion. Följaktligen kan 

religion tolkas vara acceptabel i vissa sammanhang. 

Utbildning och religion har separerats, däribland traditioner med religiösa värderingar som blir kritiskt 

granskade i utbildningen. Skolverkets (2012) juridiska vägledning kring religiösa inslag i bland annat 

förskolor skriver tydligt om högtider att “En sådan samling får dock inte rymma religiösa inslag som 

bön, välsignelse, trosbekännelse, predikan eller annan form av förkunnelse.” (2012, s.6) Det visar den 

officiella ståndpunkten svensk utbildning har idag kring religion. Puskás och Andersson (2017) skriver 

i deras studie “Why Do We Celebrate …?” Filling Traditions with Meaning in an Ethnically Diverse 

Swedish Preschool hur pedagogerna inte kan undvika att märka disharmoni inom ämnet. Resultatet 

visade på en didaktisk utmaning för pedagoger som försöker balansera mellan traditionella, kulturella 

och religiösa värderingar, samtidigt som de försöker förmedla nytänkande och framskridning. De 

mångkulturella barngrupperna i det svenska samhället ska vara inkluderande samtidigt som de ska 
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följa läroplanen. Det handlar om att pedagogerna måste agera åt båda hållen; traditionellt och 

nytänkande, vilket var det som skapade svårigheter i den studien. Det fanns även en osäkerhet från 

pedagogerna att de inte hade tillräckligt med kunskap för att lära ut ämnet. Religion är enligt dessa 

pedagoger ett ämne som ska hanteras med högsta respekt och ifall det inte går, så vill de hellre 

undvika det helt och hållet. 

Reimer (2019) utvecklar det etiska snår-fältet som Puskás och Andersson (2017) går in på för deras 

pedagoger. Forskningen heter Secularism and religious traditions in nonconfessional Swedish 

preschools: entanglements of religion and cultural heritage och fokuserar på normer och mångfald i 

förskola där just denna konflikt med religion och utbildning kan synas. Den historiska utvecklingen av 

landet tillsammans med synen på religion har skapat ett varsamt tillvägagångssätt från 

utbildningssystemet och de pedagoger som följer läroplanen. Dagens Sverige är sekulariserat och då 

blir frågan om religion och förskola ett känsligt ämne med många olika åsikter, allt från sympati till 

antipati.  
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Syfte och frågeställningar  

 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka 62 stycken vårdnadshavares beskrivning av hur de 

motiverar val av förskola med religiös profil utifrån ett fenomenologiskt perspektiv. 

Frågeställningar: 

1. Hur beskriver vårdnadshavarna sitt val av förskola? 

2. Hur beskriver vårdnadshavarna sina upplevelser av en förskola med religiös profil? 
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Teoretiskt perspektiv 

Under denna rubrik beskrivs och motiveras det teoretiska förhållningssättet vi har valt. Vi beskriver 

och motiverar centrala begrepp som används i analysen och sedan förklarar hur de relaterar till 

varandra och till studiens syfte. Teorin är ämnad för att rikta vår blick till de aspekter som undersöks 

enligt Svensson (2015, s. 208) och då vi avser att undersöka vårdnadshavarnas motiveringar kring val 

av förskolor med konfessionell inriktning så skulle en teori om till exempel omsorg eller barns 

utvecklingsstadium vara mindre lämpade. En teori som lyfter syftet lämpar sig bättre. Den teorin som 

vi till slut beslöt oss för var fenomenologi vilket innebär att subjektet är utgångspunkten och sedan 

tolkas. Back och Berterö (2015, ss. 148-150) skriver att teorin är en del av de postteorier som finns 

och ämnar beskriva, tolka och förstå. Den har både en hermeneutisk och fenomenologisk grund och är 

studien av saker och ting som fenomen. Eftersom vårt fokus i syftet är vårdnadshavarnas tankar och 

åsikter så framhävs detta med ett fenomenologiskt perspektiv. 

Szklarski (2015, ss. 131-133) och Bjurwill (1995, s. 49) beskriver fenomenologi som ett perspektiv 

med filosofisk bakgrund för att förstå omvärlden genom individen. Hur ser världen ut för oss, genom 

oss? En bild av verkligheten uppstår genom interaktionen och är då en fenomenologisk 

verklighetsbild. 

Just förståelsen av världen framhåller Bengtsson (2005, s. 12) som en komplex förståelse, ”Det som 

visar sig förutsätter med andra ord någon att visa sig för; fenomenbegreppet innesluter därför ett 

ömsesidigt beroende mellan subjekt och objekt." Citatet visar på att fenomenologi är besläktad med 

andra meningsskapande teorier där interaktionen sätts i fokus. Just upplevelsen av föremålet är i fokus. 

Föremål, vare sig det är levande ting eller ej, ses som länkade till varandra. Ett föremål är därmed inte 

bara ett föremål utan det har även ett förhållande, en koppling till andra föremål i sin omgivning. 

Fenomenologin grundades på 1900-talet av Edmund Husserl och har sedan utvecklats av olika 

fenomenologiska filosofer och författare (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 41). Teorin har fått olika spår 

och betydelser av dessa författare enligt Bengtsson (2005, s. 11) och Bjurwill (1995, s. 18) men 

gemensamt har de andan av “gå tillbaka till sakerna” vilket är Husserls egna slagord. Vi tolkar det som 

att betoningen ska vara på att låta deltagarna komma till uttryck. Det känns väldigt relevant i koppling 

till vårt syfte då vi vill undersöka vårdnadshavarnas egna erfarenheter. 

 

Begrepp 

Att arbeta med denna teori betyder att människors analys och beskrivning av ett fenomen är av stort 

intresse, och Dahlgren och Johansson (2015, s. 162) skriver att det betyder att forskningen styrs till 

stor del av den data som insamlas, vilket i sin tur betyder att de begrepp som en sådan här studie har 

kommer utifrån datainsamlingen i senare teman. Det blir alltså begrepp som tillkommer i efterhand 

och är ordval som deltagarna själva har valt. Men som alla studier har även den här ett principiellt 

fokus. 

 



17 

Fenomen 

Självaste ordet fenomenologi är latinskt och betyder läran om fenomen. I denna studie så kommer vi 

försöka hitta dessa fenomen som betonas av deltagarnas egna ord kring val av förskola. Det blir alltså 

ett av de begreppen vi kommer att använda, och Bengtsson (2005, s. 12) beskriver fenomen likt “det 

som visar sig”. Fenomen är något som framträder, både spontant och analytiskt. Smith, Flowers och 

Larkin (2009, ss. 27-28) menar att fenomen kan inte fullt ut förstås för att genom just förståelsen så 

har vi tolkat den. Individen förstår nog den bäst men så fort utomstående försöker rama in den i sin 

egen förståelse så ändras fenomenet. Däremot så behövs den visa sig för någon för att kunna bli ett 

fenomen. Begreppet betyder då enligt Bengtsson (2005, s. 12) att subjekt och objekt är ömsesidigt 

beroende av varandra. Som talspråket lyder så ‘missförstå mig rätt’. Det handlar om att fenomen ska 

kunna fritt uttryckas och lika fritt bli tolkad. I analysen kommer vi leta efter fenomen som deltagarna 

själva har uttryckt. 

 

Livsvärld 

Ett begrepp som kommer användas flitigt är livsvärld. En av de fenomenologiska författarna är 

Bengtsson (2005, s. 19) och uttrycker sig så här om begreppet: ”I livsvärlden finns det strängt taget 

inte enskilda föremål. Varje föremål som vi erfar eller hanterar är omgivet av andra föremål och varje 

föremål som vi intresserar oss för hänvisar i sin tur till ytterligare föremål utanför den aktuella 

omgivningen.” Det är ett begrepp som används för att förklara hur världen påverkas av oss, och hur vi 

påverkar världen. Kvale och Brinkmann (2014, s. 30) skriver att det är ett ganska typiskt begrepp att 

använda inom fenomenologi. Utöver att hitta fenomen så är begreppet livsvärld då intresset riktar sig 

mot människors egna upplevelser, alltså hur individer tolkar fenomen i sin egen verklighet. Det 

betyder till exempel att en telefon är bara en komplicerad samling av plastbitar men i individens hand 

blir den ett verktyg för samtal, den får ett värde både ekonomiskt och sentimentalt som skulle ändras 

beroende på vilken individ som frågades. Livsvärld menar att allt har en historia som vi som individer 

alltid tolkar. Det är mer än summan av den fysiska faktan. Det är upplevelser, minnen, känslor och 

betraktande. Det är en värld präglad av individens egna erfarenheter. Livsvärld som begrepp kan inte 

fånga en beskrivning av det faktiska, utan det kan bara fånga individens egen unika upplevelse. 

Genom denna studie använder vi just detta begrepp som ett verktyg för att förstå de olika 

upplevelserna vi har fått tillhanda om. 

Viktigt att bejaka med det här begreppet är däremot att livsvärlden som helhet inte kan studeras. 

Bengtsson (2005, s. 4) skriver att inga frågor är tillräckliga för att förstå allt som involveras, utan det 

går bara att få en liten bit av vad som representeras. Genom våra frågor i studien så får vi alltså bara en 

bit av deras livsvärld och representerar inte allt de förnimmer. Vi kommer aldrig att förstå världen på 

samma sätt som andra individer själva gör. Vi kommer däremot använda begreppet livsvärld för att 

visa på den verklighet som deltagarna själva beskriver. 

 

Förförståelse 

Begreppet förförståelse används i samband med tidigare erfarenheter eller förutfattade meningar enligt 

Smith, Flowers och Larkin (2009, s. 25). Det är främst ett hermeneutiskt begrepp men är nära besläktat 

till vad fenomenologi framhäver i sin teori. Vi har bestämt oss för att använda begreppet som ett 

verktyg för att förstå vårdnadshavarnas upplevelser och erfarenheter i livsvärlden. Deras förförståelse 

bär de med sig och utvecklas. Begreppet går in på de hermeneutiska grunderna en fenomenologisk 
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teori har eftersom det talar om en process. Vi som individer går från en förståelse till en annan och 

utvecklas i takt med våra nya erfarenheter. Det är en dynamisk relation mellan helheten och delarna, 

en så kallad hermeneutisk cirkel (ibid., 2009, s. 28). Självaste förståelsen skapar mera förståelser. Det 

är essensen av förförståelse. 

 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis så väljer vi fenomenologi som teoretiskt förhållningssätt i denna studie. Det 

hjälper oss att nå studiens syfte i att lyfta några vårdnadshavares val av förskola med religiös profil. I 

vår analys kommer vi att använda oss av följande begrepp: fenomen, livsvärld och förförståelse. De 

inledande begreppen tillsammans med teorin blir således de verktygen som kommer att användas för 

denna studie.  
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Metod 

Under den här rubriken motiveras valet av metod som vi använde. Vilka styrkor och svagheter som vi 

hittade både innan och efteråt samt hur metoden reflekterar till vårt teoretiska förhållningssätt, syfte 

och frågeställningar. Det kommer vara konkret hur vi tänkte genom konstruktionen av studien och 

några reflektioner kring metoden. 

Val av metod 

I Handbok i Kvalitativa metoder (Ahrne & Svensson, 2015, s. 9) introduceras begreppet kvalitativa 

metoder som ett sätt att arbeta med, till exempel genom fältobservationer, analys av text, intervju eller 

enkät. Det sistnämnda är metoden som användes i den här studien. De här typerna av 

insamlingsmetoder kallas för sinnesdata enligt Ahrne och Svensson (2015, s. 19) och betyder 

sinnesupplevelser som att se, höra, smaka, lukta eller känna. Då vi vill få deltagarna att berätta om sina 

upplevelser är dessa olika metoder passande för att uppnå detta. 

Den metod som valdes blev till sist enkäter. Eftersom syftet är att undersöka vårdnadshavares val av 

förskola med religiös profil så passar enkäter för att på mest ändamålsenliga sätt nå ut till flest 

föräldrar på den korta tid vi blev givna att skriva detta examensarbete. Att boka möten för intervjuer 

skulle ge för många komplikationer när det gäller schema men också den senare transkriberingen av 

samtalen tidsmässigt. I en enkät ges vårdnadshavarna utrymme att både tänka på svaren men också 

utrymme att formulera deras svar på ett sätt som passar dem. Det passar också oss genom att vi kan 

fokusera på att skriva inledande delen av uppsatsen för att sedan samla ihop svaren i resultat. För att se 

till att enkäten sker med ett större urval och att samla in mer material så menar Eriksson-Zetterquist 

och Ahrne (2015, s. 42) att sex personer i ett samtal är den lägre ribban. Och ifall det appliceras till en 

webbenkät så siktade vi på minst det dubbla, med ett relativt oberoende deltagande av varandra. 

Den enkäten som skapades hade omfattningen av 17 frågor (se Bilaga 1). Enkäten berörde frågor kring 

förskola, nöjdhet och skäl till val. Enkäten innehöll både öppna och slutna frågor i att en del frågor 

hade svarsalternativ medan andra frågor var öppen för fri diskussion. Även de slutna frågorna hade 

alternativet att skriva in något under Övrigt och blev således öppen för de som valde att skriva 

ytterligare. 

Intervjuer som metod är enligt Back och Berterö (2015, ss. 153-156) ett sätt att framhäva upplevelser, 

tankar och känslor hos individen. Det ger individen utrymme att sätta en personlig prägel på samtalet. 

Därför är den mer lämpad än exempelvis att skugga individen i en observation. Däremot då den metod 

som valdes ändå blev enkät så valde vi att använda intervjutekniker i vårt skrivande av frågor. Sättet vi 

skrev enkäten var en applicering av intervjumetoder fast i skriven form, som att använda oss av öppna 

frågor vilket Jepson Wigg (2015, s. 242) skriver är en möjlighet för deltagaren att fritt berätta sin egen 

tolkning av frågan. Det gav deltagarna eget utrymme att svara istället för frågor som 1-5 ‘korrekthet’. 

Särskilt i fenomenologi så är individens upplevelser viktigare än att försöka härleda uttalandets 

korrekthet på basis av någon sorts betygsskala. Dessa öppna frågor var inte obligatoriska i 

webbenkäten och deltagarna hade på så sätt makt i att välja att inte svara på dessa frågor (ibid., 2015, 

s. 241). Det här känns speciellt viktigt för oss då vi inte vill att deltagarna skulle känna sig påhoppade 

eller att deras förskoleval kritiseras i frågorna. Genom att lämna dessa öppna så gav vi möjligheten för 

deltagarna att själva framföra sin åsikt, likt hur muntlig diskussion skulle te sig. 
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Statistikmyndigheten SCB (2019) skriver på sin webbsajt “Dokumentation kring metodval” att enkäter 

är bra lämpad för en statistisk undersökning. Frågorna ändras inte i ton eller mening beroende på 

frågaren och tid, utan det förblir samma frågor och påverkas därmed inte av den som intervjuar eller 

observerar likt andra insamlingsmetoder. Den ändras inte och diskriminerar inte utifrån förutfattade 

meningar. En enkät skapar en likvärdig grund för alla att svara på. Däremot har enkäter som nackdel 

att vara statistisk och inte kunna ändra sina formuleringar efter situationen. Eriksson-Zetterquist och 

Ahrne (2015, s. 38) skriver att fördelen med konversationer är förmågan att vara flexibel och 

anpassningsbar, att kunna förbättra sina frågor i en process som enkäter helt enkelt inte kan. När det är 

utskickat så är det låst. Specifikt den andra frågan i enkäten (se Bilaga 3) uppfattade många som att de 

behövde detaljera deras svar. Det blev bra för oss för vi fick mer av den information vi samlade men 

gjorde så att vi ångrade formuleringen lika fullt. Därför var det viktigt redan från början att vara noga 

med formuleringar, för det vi söker efter är berättelser och upplevelser som inte skulle ha berättats till 

oss utan våra frågor (Ahrne & Svensson, 2015, s. 20). Vi kan dock se i efterhand att det hade varit 

intressant att veta mer om vårdnadshavarnas bakgrund och identitet, såsom om de själva har haft en 

religiös uppväxt samt ålder och kön då det skulle tillsätta ett större underlag för diskussion. 

Insamlingen från start till slut tog ungefär tre veckor. 

 

Urval och avgränsningar 

Studien genomfördes inte på någon specifik plats utan deltagarna hade enbart kontakt med oss via 

webbenkäten. Vi sållade inte baserat på ålder, kön eller liknande, utan vi utförde studien i koppling till 

förskolor med konfessionella inslag. Våra deltagare var därmed vårdnadshavare med barn i en sådan 

förskola. 

Valet av förskolor skedde främst genom att leta på olika sökmotorer via internet. Urvalet gick till på 

olika sätt, ett sätt var att endast söka på förskolor med religiös inriktning vilket endast gav ett fåtal 

förslag. En upptäckt som gjordes var att många kommuner runt om i Sverige listar på deras hemsida 

de kommunala och fristående förskolor som finns i kommunen. Detta gjorde att vi kunde gå in på de 

fristående förskolornas hemsida för att få reda på vilken profil eller inriktning som de hade. Det var 

inget urval på de religiösa profilerna vi hittade utan ifall det var tydligt skrivet att förskolan hade 

konfessionella inslag på deras hemsida så kom de med på vår kontaktlista. Först letade vi främst i 

Stockholmsområdet men insåg att vi behövde utöka urvalet till att inkludera förskolor från hela landet 

från norr till söder. Slutligen blev det 19 förskolor som valde att vara med i studien. 

Då vi har främst valt en webbenkät som skickades ut genom webbpost så finns det alltid ett stort 

bortfall av respondenter. SCB (2019) skriver att detta är vanligt då vi människor på den här tiden har 

vant oss vid att sålla bort och att vara sparsamma med vår tid. Urvalet blir till stor del av de som var 

vänliga nog att svara, vilket vi förstås är tacksamma över. 

Till slut fick vi 62 stycken olika svar och därefter kommer urval och avgränsningar utav det vi 

använder i resultat. Det var svårt med tanke på den stora mängden, men vi använde främst olika citat 

som uttalade sig tydligt vad de menade. Vi tog självklart mer otydliga citat som kontrast fast till 

mestadels blev det att de mera mångordiga svaren får mer utrymme i analysen då det finns mera att 

analysera i deras svar. Däremot så får de mindre språksamma av deltagarna utrymme att synas i de 

frågor det finns diagram. Deras svar kalkyleras tillsammans och visas upp procentuellt. 
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Undersökningsmaterial/personer 

Våra deltagare var vårdnadshavare med barn i förskolor med konfessionella inslag. Vi hade aldrig 

direkt kontakt med deltagarna utan tog kontakt med förskolechefen på respektive förskola, som i sin 

tur kontaktade sina vårdnadshavare. Därmed fanns inget urval på våra deltagare. Det materialet vi 

använde kom utifrån fokus av våra begrepp och liknande studier som vår egen. Vi sökte därmed efter 

litteratur och forskning som involverade föräldraval av någon form. Vi hittade skeptiska och hyllande 

artiklar, lagtexter och andra relaterade dokument. 

 

 

Genomförande 

Datainsamlingen skedde i tre olika faser. Då vi hade valt att använda enkät ganska tidigt i processen så 

visste vi att vi behövde främst ett sätt att distribuera den. Genom papper var nog vår första tanke, men 

kostnaden av produktion och miljötänkandet hindrade oss. På vilket sätt skulle vi nå ut till vår 

målgrupp då? Knacka på dörrar? Social media? Stå utanför förskolan och introducera oss, samt dela ut 

enkäter till de intresserade? Efter lite diskussion fram och tillbaka så landade vi till sist på en 

webbenkät. I den första fasen kontaktade vi förskolorna direkt genom mejl (se Bilaga 1), med en 

förfrågan att skicka ut en länk till nuvarande vårdnadshavare. Där i hade vi även etiska överväganden, 

vilket kommer beskrivas mer ingående i rubriken kring forskningsetiska överväganden nedan. 

Datainsamlingen hanterades strikt konfidentiellt. 

Av de förskolor med konfessionella inslag så sållade vi inte på de som vi kontaktade utan vi hittade de 

förskolor som låg placerade runt Stockholmsområdet. I början var det svårt eftersom vi var osäkra hur 

många vi skulle behöva kontakta. Det var en väldig stor skepsis från oss själva att vi skulle få 

tillräckligt många svar med tanke på de stora bortfallet vi räknade in på svaren. Det gjorde så att vi 

utökade vår lista med flera förskolor från olika län i Sverige. Vilken pedagogisk inriktning de hade var 

inte en del av urvalet då det konfessionella inslaget i sig själv var av betydelse. En del förskolechefer 

tackade artigt nej, en del accepterade oftast med det preliminära godkännandet att de skulle titta på 

enkäten först och en del fick vi inte kontakt med alls. Till slut blev det då 19 deltagande förskolor utav 

43 kontaktade. 

Fördelen med den här metoden var att vi kunde vara säkra på att målgruppen stämmer överens med 

vårt syfte, med andra ord vårdnadshavare med barn i förskola med konfessionell inriktning. Eftersom 

vi sökte oss direkt till sådana förskolor så fanns det ingen osäkerhet kring denna fråga. Vi kunde 

därmed gå rakt in i de frågor som kändes mest relevanta till denna studie. Nästa fas var det rent 

praktiska. Vi skrev ner enkäten och samtyckesbrevet, dubbelkollade så att språket var korrekt och att 

vi förmedlade våra åsikter förståelsebart innan vi till sist skickade iväg enkäten till de deltagande 

förskolorna. Då vi redan innan visste vad vi skulle studera så kan våra frågor ha varit mera ledande än 

vi medvetet ansåg, trots att vi var noga med att kontrollera just detta. Det skedde en diskussion mellan 

oss skrivpartners och vår handledare innan den blev till sist godkänd. Däremot så fanns en nackdel till 

enkätmetoden som visade sig bli intressant i längden, vilket var det slutgiltiga efter den har skickats ut. 

Frågorna kan inte ändras, och förtydligande från vår och deras sida kan inte efterfrågas. Detta gjorde 

så att en del utvecklade i detalj vad de menade och vi fick mer information än frågan hade ämnat att få. 

En ytterligare nackdel var något som vi hade räknat med och snabbt kunde se reflekteras i 

datainsamlingen. Vi har ingen statistik på hur många vårdnadshavare som fick enkäten och beslöt sig 

för att inte svara eller glömde men bortfallet gissar vi på att vara mera än hälften. En av de 
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förskolechefer vi fick kontakt med påpekade detsamma och frågade om att få enkäten på papper 

istället, för att av erfarenhet så får verksamheten mest respondenter på det viset. Här tillkom en 

ytterligare diskussion men vi beslöt oss för att vara tillmötesgående och gå med på villkoret. Enkäter 

skickades ut genom förskolan till vårdnadshavare som vidare skickade svaren tillbaka genom post. 

Mestadels av datainsamlingen som syns i resultatdelen kom utifrån dessa svar. 

Den tredje fasen var den sista när det gäller kompilation av datainsamlingen. Det både skrevs in i ett 

kalkylark och omvandlades till diagram under självaste insamlingen. De papperskopior vi fick blev 

transkriberade in till samma upplägg. Med hjälp av syftet kunde vi koncentrera oss på fenomen som 

uppkom i deltagarnas svar. Då vi fick ett rimligt stort antal så var vi inte oroliga för att sakna data 

inför analysen. Men det här avslutas självaste insamlandet av data. 

I resultatdelen nedan så har vi försökt vara så transparent som möjligt av den insamlade empirin. På så 

vis kan läsaren själv också utvärdera resultaten i ljuset av de val som gjorts. Genom att visa hur vi kom 

fram till svaren och hur vi analyserade det med tidigare forskning så synliggörs vilka slutsatser som 

drogs. När de vet vilka frågor som gavs för att förstå vad, kan studien även bli transparent i att de 

möjliga begränsningar en viss fråga har då även kan fortsättas bli kritiskt granskad utöver det vi själva 

har upptäckt. Resultatet kan kopplas till vart svaren härrör från, och på så vis har vårt genomförande 

tydliggjorts för studie. 

 

Databearbetning och analysmetod 

Under den här rubriken beskriver vi hur vi har gått tillväga när vi har bearbetat och analyserat 

datainsamlingen. Vi skrev kort om detta i ovan rubrik, att självaste transkriberingen av det data vi fick, 

skedde i samma process som när vi fortfarande samlade in empirin. 

När enkäten väl var genomförd så bearbetades den och analyserades. Dahlgren och Johansson (2015, 

s. 167) beskriver en fenomenografisk analysmodell där de olika stegen inblandad i att analysera det 

insamlade materialet finns. Att bekanta sig med just materialet är ett steg som kan göras medan 

materialet samlas in, vilket vi gjorde genom att noga föra listor på de deltagande förskolorna, satte upp 

kalkylark med de olika svaren och genomförde stapeldiagram. Genom att föra kontinuerliga och 

utförliga anteckningar så ökar urvalet av material som kan användas. Det här underlättar senare steg av 

självaste analysen. Öberg (2015, s. 63) menar att genom transkribering av sitt material bibehålls 

upplevelserna i minnet och ligger nära till hands. Då vi inte har material som kan transkriberas likt vad 

en intervjumetod eller observation skulle ha gett genom att lyssna, ställa frågor och skriva ner vad vi 

uppfattar, så kan vi ändå bearbeta och inta den information som vi får aktivt genom att just göra listor 

på det material vi får och använder. Listorna vi skrev delades upp under de rubriker som frågorna 

ställdes under. Även Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015, s. 51) skriver att fördelen med en process 

som fördelar arbetet och kategoriserar det är att man lär känna materialet på en annan nivå och kan 

inleda tolkningsarbetet tidigare. Det sparar tid och gör så att analysen påbörjas medan allt fortfarande 

är så nära minnet som möjligt. 
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Forskningsetiska överväganden  

Vetenskapsrådets (2017, ss. 7-14) God forskningssed är den som vanligen följs i all forskning, och där 

innefattar frågor som integritet, konfidentialitet, frivillighet och anonymitet. De etiska principerna kan 

sammanfattas i fyra centrala principer. Informationskravet som innebär att de medverkande personerna 

informeras om syftet och hur undersökningen kommer att utföras. Samtyckeskravet som innebär att 

deltagande personer gör det av egen fri vilja. Konfidentialitetskravet innebär att de uppgifter som 

samlas hanteras med stor konfidentialitet och att sådana uppgifter förvaras oåtkomliga för obehöriga. 

Nyttjandekravet som innebär att de uppgifter som samlats in från medverkande personer får endast 

användas för den undersökningen som de medverkat i, eftersom medverkande inte har i de andra 

kraven varken blivit informerad eller samtyckt om vidare forskning. 

Vi har följt dessa fyra principer ovan genom att i alla steg av forskningen granska ifall något av det 

etiska ansvaret kan sättas i drift. Pripp (2011, s. 51) skriver om reflektion och etik där alla dessa etiska 

moment under uppsatsens gång ska dubbelkollas. Det här stämmer mest överens i självaste 

datainsamlingen för oss. Vi följde Stockholms Universitets egna hänvisningar om GDPR och 

samtycke. Deltagarna informerades i början och i slutet av enkäten att all personlig information vi får 

kommer att fingereras genom hela uppsatsen, vilket Kaijser och Öhlander, 2011, s. 51) tar upp som en 

metod för att ingen ska känna sig utpekad och således uppfylla konfidentialitetskrav som förknippas 

med kvalitativ forskning. Det gjorde vi för att precis som vad författaren tar upp och påpekar är att 

konfidentialitetskravet är till för att skydda alla inblandade i alla sorts situationer. Både oss forskare 

men också våra deltagare. Däremot gav vi möjligheten att bli kontaktade i efterhand för de som vill 

läsa den avklarade uppsatsen, men vi gjorde det tydligt att all kontaktinformation endast sparas för det 

syftet och raderas sedan efteråt. Sekretessen betonas av Kaijser och Öhlander (2011, s. 52) och är 

avgörande när det gäller forskning som även behandlar privat information. Uppgifterna som blev 

samlade kommer enbart användas i skolbruk för forsknings och studieändamål. 

Dessutom så var vi medvetna om förskolornas egna etiska riktlinjer i att de inte kan ge ut 

vårdnadshavarnas namn och adress ifall vi ville direkt kontakta några föräldrar. Kommuner och staten 

i sig själv har heller inga offentliga listor med det vi söker efter med just anledningen att det är bevakat 

under personliga integritetslagar som GDPR. Istället gick vi igenom förskolechefen som i sin tur gav 

ut enkäten i förskolans avdelningar. På inget sätt har vi haft någon direkt kontakt utan det var alltid 

genom en mellanhand. Mejlet vi skickade (se Bilaga 1) var riktad mot just förskolechefen för att 

kunna få samtycke i kontakt med vårdnadshavare. Löfdahl (2014, s. 36) skriver att deltagare oftast 

berättar specifikt om verksamheten i frågor likt det vi gör. Eftersom förskolan skulle med all 

sannolikhet nämnas så ville vi ha informerat samtycke inte bara från deltagaren utan även från 

förskolechefen. Det faller då inom ramen för kraven på konfidentialitet och samtycke. 

När det gällde sökning av litteratur ville vi att den skulle vara utan stark subjektivitet. Vi ville hitta 

litteratur med objektiva uppfattningar och förhållningssätt, för att få den omfattande bilden vi sökte. 

Det betyder att mycket av den litteratur vi hittade lästes igenom trots att det kanske inte togs till bruk i 

vår studie. Vårt etiska tänkande här blev att dels så ska vi kunna rättfärdiga de källor vi har använt, 

men dels också av den enkla stilistiska anledningen. Det ska kunna vara rimligtvis enkelt att läsa och 

se över. 

 

Makt 

I merparten av studier är det en forskare eller flera som bearbetar den information som finns att 

tillhanda ta och sedan tolkar den, en så kallad förförståelse. Denna förförståelsen är enligt Smith, 
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Flowers och Larkin (2009, s. 28) en stark påverkande faktor enligt den hermeneutiska cirkeln. 

Förförståelse påverkar tolkningen som i sin tur påverkar hela studiens resultat. Forskaren kan därför 

ses som en betydande makt under forskningen. Vi som forskare bestämmer vad som ska lyftas fram av 

enkätsvaren. Det är vi som tar fram litteratur för att rama in studien och det är vi som sedan diskuterar 

allt. Det är genom våra val och förförståelser som formar studien från början till slut. 

Det kan argumenteras att deltagarna har också en maktposition i enkäten precis som vi forskare, fast 

från olika utgångspunkter. Jepson Wigg (2015, s. 241) menar att forskaren har makt i att den slutliga 

tolkningen alltid ligger i forskarens händer. I motsats så har deltagaren makten att inte svara på 

frågorna. Relationen mellan den som ställer frågorna och den som svarar på frågorna är alltså till stor 

del välvilja gentemot varandra. De som forskar och har interaktioner med andra människor har enligt 

Ahrne och Svensson (2015, s. 29) ansvaret att alltid vara human, empatisk och förstående, samt sätta 

personens välbefinnande över vetenskapens behov. Det är en vanlig etisk aspekt som forskarrollen ger 

och även något som vi har varit varsamma med. 

 

Studiens kvalitet 

Krav på forskningens kvalitet beskriver Vetenskapsrådet (2011, s. 40) enligt några allmänna principer. 

Det innefattar bland annat att studien måste ha ett tydligt syfte, framföra intressanta frågor och att 

metoden ska finnas som ett komplement för att svara på dessa. Under hela studien har vi ansträngt oss 

att tydliggöra alla dessa olika principer. Fenomenologin som teori har även detta krav. Metoden ska 

vara relevant, beskriver Bengtsson (2005, s. 38), och det innebär relevant frågeställning för vår metod 

och teori. Vår oerfarenhet av en sådan här typ av forskning kan däremot påverka kvaliteten. Ifall vi 

kunde ha fått öva på att göra enkäter innan eller fått mer tid på oss än den korta sträckan vi hade som 

tillfogande så är det mycket möjligt att resultatet kan ha ändrats. Precis som ett av begreppen vi 

använder så skapar vår egen förförståelse en tolkning vilket skulle ha ändrats om vår erfarenhet var 

annorlunda. 

Vi valde att använda enkät som metod tidigt men det fanns diskussioner kring andra alternativ. 

Intervjuer var vi inne på då den har paralleller till de resultat en enkät skulle ge, vilket är deltagarnas 

personliga ord. Intervjuer är även en kvalitativ metod som Bengtsson (2005, s. 37) beskriver används 

ofta i en livsvärldsforskning. Vi valde däremot enkäter för att vi ansåg intervjuer skulle ge ett för litet 

urval att kunna jämföra med. Vi upplever att en styrka med vår studie är just det stora antalet av 

deltagare som vi har fått svar av under den korta insamlingsperioden. Det ökar kvaliteten på studien 

samt ger ett högre värde då det ger möjligheten att kunna analysera forskningen ur olika synvinklar. 

Denna studie utgår från individers perspektiv och är alltså subjektiv och högst påverkad av det 

samhället vi lever i idag. Samma studie tio år senare kan då bli annorlunda. Samma studie gjord 

imorgon efter skrivande stund kan till och med bli annorlunda, då andra individers perspektiv mest 

troligt ger en annan bild än den vi får. Författarna Ahrne och Svensson (2015, s. 28) ber om 

försiktighet då validiteten kan ifrågasättas tack vare generalisering. Kvalitativa forskningar likt den vi 

gör brukar ha problemet att inte ses som möjliga att generaliseras eftersom sannolikhetsurval sällan 

används. Fejes och Thornberg (2015, s. 270) skriver att det betyder att sådana forskningar inte kan 

representera en population utan är mera som en hypotes som är måhända vis kanske sann. Så det gäller 

att vara försiktig att inte anta eller skriva att forskningen kan appliceras överallt, särskilt när ett 

sannolikhetsurval inte använts. Som studenter på ett examensarbete skriven i Sverige kan vi inte heller 

proklamera att vår forskning är generaliserbar. Den kan bara appliceras i att den gäller just i skrivande 

stund och hade ett omfång på 19 förskolor och 62 individer på olika geografiska orter i Sverige. Just 
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vårdnadshavarna som deltog i enkäten under april och maj 2019 reflekterar inte nödvändigtvis deras 

tankar när studien är klar. Deras åsikter kan ha ändrats och det är därför inte säkert att deltagarna 

känner igen sig när studien presenteras.  
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Resultat och analys 

Nedan följer en resultatredovisning där vårdnadshavarnas svar redovisas under de rubriker frågorna 

formulerades som, där en del frågor har grupperats ihop. Fenomenologi och begreppen livsvärld, 

fenomen och förförståelse kommer att användas för att tolka deltagarnas svar. Resultaten 

ackompanjeras med diagram i vissa fall, men de öppna frågorna har istället citat. Se bilaga 1 för en 

mera omfattande översikt av frågorna. Svaren som citeras här ändras inte förutom de enkätdeltagare 

som ger specifika namn, så även ifall det är stavfel, emojis eller inga punkteringar så är det direkt från 

källan med tillägg på kursivering “så länge det ser ut såhär”. De diagram som syns nedan kan ses i sin 

helhet i Bilaga 4. 

Är förskolan för er? 

Har du/ni ett barn, eller flera barn i förskola med religiös profilering just nu? 

Är förskolan den du/ni önskade? 

Utöver samtyckesfrågan var den första frågan till mestadels ämnad som en kontrollfråga. Är 

deltagarna den målgruppen vi söker efter? Är de vårdnadshavare med barn i en förskola med religiös 

profil? Det fanns ja och nej svar på den första frågan, med den andra frågan detsamma och en 

möjlighet att skriva in mera. 

I kontrollfrågan skrev alla ja förutom två personer. Dessa svar räknas fortfarande men det är viktigt att 

påpeka att det här gjorde så att vi än en gång blev påmind om nackdelen av enkäter, vilket är 

oförmågan att kunna förtydliga i efterhand, både från intervjuaren och intervjuades sida. Diagrammet 

nedan visar detta resultat. Vi kan bara spekulera varför den delvis är röd men vi får inget svar utav det. 

Fenomenologi som teori är inte ämnad för att anta och gissa, utan är ett sätt att se deltagarnas egen 

verklighet. Enligt några deltagare blev svaret nej alltså det mest lämpade i deras verklighet. 

 

Den andra frågan som löd ifall förskolan var den som de önskade gav densamma majoritet. Ja hade 

klart mer svar än Nej. Övrigt, som inte visas i diagrammet nedan, mättes totalt till att vara på samma 
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nivå som nej svaren.

 

I övrigt kategorin fick vi svar som kan ses vara förtydligande av frågan innan. Ett av svaren var “Nej, 

Inte vårt förstahandsval, utan vårt tredjeval” vilket visar på ett aktivt val av förskolor. Det indikerar 

på att flera förskolor fanns betänkta under processen av valet och en förförståelse att det fanns ett antal 

att välja mellan. Ett annat svar var “Nej, Vart tilldelad. Men otroligt nöjd över tilldelningen” där det 

dels visar på en uppfattning av att det finns flera förskolor att välja mellan, och att fenomenet ‘nöjdhet’ 

kan uppkomma i efterhand. 

 

Religiositet i förskola med religiös profil 

Stämmer förskolans religiösa profilering överens med den tron du/ni har? 

Av de svaren deltagarna har givit så är det en väldig tajt representation av svar. Det fanns “ja, samma 

religiösa tro” och “nej, annan religiös tro” svar, samt en Övrigt ifall de ville förtydliga. Lite över 

hälften har bockat för att det är samma religiösa tro. Många av deltagarna valde att förtydliga under 

Övrigt. Dessa svar kunde delas upp i två olika kategorier, vilket presenteras på diagrammet som “Är 

inte religiös” och “Närbesläktad religion/tro”. 

 

Många skrev att de är ambivalenta till tro, eller att de inte har någon religiös tro. Vissa specificerade 

ateism eller agnosticism men de flesta skrev att de inte hade någon direkt tro. 

En del skrev att de hade en närbesläktad religion till förskolan eller att de delade tron men inte 

religionen. Förskolans värderingar delas för den här gruppen men betoningen ligger inte på dess 

religiösa profilering. 
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I en av frågorna ovan skrev vi att det var ett exempel på hur enkätens rigiditet kan skapa förvirring. 

Här var det många som uttryckte samma sak i Övrigt, men det skapade också många olika röster som 

förtydligade deras val. En av enkätdeltagarna skrev så här: 

“Ej religiösa. Men det kan vara trevligt/Utbildande för barnet att få lite historier berättas 

om hur man ska bete sig mot andra (sagostund i kappellet 1/gång vecka. Sedan är det 

frivilligt - hade aldrig låtit barnet gå i helt kristen skola. Ville att hen får frihet att själv 

bestämma sin eventuella tro eller ej något... Viktigt med öppensinnighet och tolerans. ” 

Här uttrycks ett avstånd från religionen som helhet med ett bejakande av dess värderingar. Förskolan 

enligt denne deltagare kan erbjuda en valfrihet som är attraktiv att ha. 

 

På vilka grunder förskolan valdes 

På vilka grunder valde du/ni förskolan? 

Välj de 3 viktigaste/primära anledningarna till valet av förskola 

Det här två frågorna var snarlika med att de hade samma svarsalternativ, där den sistnämnda frågan 

var den enda med en gräns på hur många svar som kunde bockas in. Det fanns även en Övrig fråga där 

eget svar kunde skrivas in. 

 
Den första frågan var ett sätt att få en överblick av de anledningarna vårdnadshavarna valde förskolan. 

Majoriteten av deltagarna har angivit “Närhet till hemmet” som svar, med “Positivt intryck vid besök” 

samt “Vänner som rekommenderade” som de klart högst antal valda alternativ. Det är intressant att 

påpeka hur ett alternativ ej har valts, “Har själv gått i den förskolan”. Vi kan varken spekulera eller 

göra antaganden hur det kommer sig, eftersom vi inte har tillräckligt med information för att göra den 

analysen. 

I “Övrigt” kategorin så har deltagarna skrivit in både förtydligande och mera alternativ än som fanns 

listade. Det fanns “Syskon” som alternativ, en flytt som gjorde att det blev det närmsta placeringen,  

och ett flertal som skrev någon variation av “Pedagogers oerhörda engagemang”. Här finns också 

återkommande åsikter som att förskolan hade samma värderingar som en själv. 
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Den andra frågan var en upprepning av den förra, men den här gången hade den en gräns på högst tre 

svarsalternativ. Med den här frågan ville vi få ett mer avsmalnat perspektiv av det som anses vara mest 

viktigast av vårdnadshavare. 

 

Svaren har inte ändrats mycket från tidigare diagram men det kan nu synas ett större fokus på just 

intrycket förskolan gav. Förskolans geografiska plats är fortfarande högt uppe med rekommendationer 

från vänner tätt intill. Förskolans kost, profilering och barntäthet ligger nära i antal. Återigen har ingen 

svarat att de själva har gått i den förskolan som en anledning till valet av förskola. 

Övrigt kategorin har mycket av samma åsikter som ovan. Det skrivs om “Pedagogers engagemang” 

och verksamhetens upplägg med syskon i samma avdelning. 

 

Förskolans bidragande enligt vårdnadshavare 

Kan du/ni beskriva vad som fick dig/er att välja just den förskolan? 

Under den här valfria frågan kunde deltagarna förtydliga vad som gjorde att förskolan valdes. Här 

återkommer svar likt de tidigare givna svarsalternativen, som “Goda rykten” eller att förskolan hade 

“Bra referenser” och ett “Bra första intryck, trevlig personal, egen kock.” Det fanns också svar som 

gick mera in på valet och vad det betydde för en själv vilket vi kommer gå in på mera sen. 

I övervägande av svaren var det svar som upprepade något i stil med ovan. Förskolan var en trygghet 

med andra som hade rekommenderat den, förskolan kändes bra, pedagogerna var duktiga och 

förskolan hade ett bra upplägg på sin verksamhet. Svaren reflekterar en ståndpunkt utifrån en ‘kändes 

bra’ känsla. Deltagarna beskriver en livsvärld där de uppfattar en nöjdhet med vad förskolan kan 

erbjuda. 

"Förskolan ligger nära hemmet. Då vi bor ute på landet var det viktigt att barnen lära känna 

kompisar i närheten. De flesta av barnen på förskolan bor också ute på landet. Vid besök av 

förskolan fick vi ett positivt intryck, bra bemötande av personal bra till barn och föräldrar. 

Det är en mindre förskola som ligger i en vacker och lugn miljö. Då vi flyttade till ett nytt 
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område för oss hade vi inga vänner som kunde rekommendera, annars är det det en faktor 

att ta med .” 

Deltagaren ovan berättar om sin egen förförståelse och livsvärld som låg till bakgrund av valet till 

förskola. Det pekar på en aktiv investering av de olika val som finns att tillhanda ta. En del deltagare 

skrev tvärtom och menade att det inte fanns många alternativ. “Vart tilldelad, därefter erbjuden 

placering på 1:a valet. Dock tackade nej med anledning av väldigt nöjd med befintlig förskola” 

Det finns även andra svar som tog in att de blev tilldelade. “Vårt första barn hamnade där pga 

geografisk närhet endast. Men vi har valt att stanna, trots att vi flyttat, pga det engagemang, värme, 

kärlek, kunskap, professionalism som vi möter där. Att få lära sig vad en religion är ser jag som ett 

plus, det ger om något större förståelse för människor, andra kulturer osv.” 

“Förskolans samarbete samt placering i samma lokaler som en skola med kristen 

profilering. Förtur för förskolebarnen till denna skola. Kristen profilering med 

kapellsamling osv. Alla välkomna oavsett tro osv. Närhet till hemmet, att skolan ligger där 

den ligger var en av anledningarna till att vi köpte huset i [hemort]. Samt flyttade hit från 

Stockholm. I Stockholm när vårt barn gick på en kommunal förskola fick vårt barn höra att 

"Jesus finns inte" av en pedagog. Ville undvika detta vid förskolebyte.” 

Ovan uttrycks ett missnöje med förra förskolan vilket ledde till valet av den nya förskolan. Just 

missnöje finns reflekterat hos andra deltagare och många jämförde med deras förra förskolor som en 

anledning. “Förskolan upplevdes som lugn och trygg. Den erfarenheten hade vi inte från tidigare 

förskolor. Där av valde vi denna. Dessutom är det en liten förskola med ca 30 barn. På vår äldsta 

dotters första förskola var det 36 barn på en avdelning. Jag tror förskolans storlek och att alla barn 

och vuxna känner varandra bidrar till dess lugna och trygga miljö.” Och en annan deltagare, som 

uttryckte sig mera allmänt att, “Det är färre barn i gruppen jämfört med de kommunala förskolorna 

och den känns familjär och trygg”. 

Några påpekade att de valde den förskolan som en självklarhet då det kändes som ett komplement till 

övrig barnomsorg. Pedagogerna nämns återigen som en anledning, “Deras oerhörda engagemang, alla 

aktiviteter de gör, de ser till alla barns unika behov”. 

En del skrev om sin sociala krets, ett så kallat förförståelse som de tog med sig till förskolan. I deras 

livsvärld så fanns det redan en förutfattad mening och bidrog till deras val. “Många vänner och 

bekanta har haft sina barn på vår förskola. Förskolan har värderingar som stämmer överens med 

våra.” 

Flerparten tog upp den religiösa profilen i sitt svar. En del skrev om det som skälet till att förskolan 

valdes. “Vi är en kristen familj som gärna vill att våra barn växer upp i en kristen miljö med kristna 

värderingar.” En del tog upp det som en motsats, att förskolan valdes trots dess religiösa profil. “Flera 

pedagoger vi fick förtroende för. Ordning och reda. Ekologisk kost. Värderingar vi står bakom (utan 

att det blir för mycket religiösa inslag - det är lagom...)” 

Sammanfattnings av de svar vi fick på frågan om varför de valde just den förskolan så fanns det en röd 

tråd där förskolans egna förutsättningar ledde till valet att både stanna och välja förskolan. “I den 

kristna profileringen ingår värderingar som jag värdesätter och ser som angeläget att mitt barn får 

med sig. Handlar om de vuxnas bemötande och syn på barnen och hur barnen får träna på saker som 

att visa respekt, empati och samtidigt ges utrymme att vara de olika personer de är.” Förskolan bjuder 

därmed på något tilltalande för barns utveckling. 
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Nöjdhetsnivå 

Vad är du/ni särskilt nöjda med i förskolan? 

Vad är du/ni mindre nöjda med i förskolan? 

Skulle du/ni göra om valet? 

Likt de frågor som ställs i butiker eller efter ett köp av produkt så ämnade de här frågorna att se 

deltagarnas känsla av förskolorna. Vi ville få fatt i deras livsvärld och hur de tolkar de fenomen som 

finns i förskolan. Här fanns det två öppna frågor som berörde om vad just vårdnadshavarna tyckte om 

med förskolan, och vad som var mindre bra. 

Under vad de var nöjda med så var det upprepning av de svarsalternativ som hade getts i föregående 

frågor. Vårdnadshavare beskriver sitt val av förskola i att pedagoger som var bra, miljön var fin, 

förskolan som en bra verksamhet och trygghetskänslan. “Att de får barnen att trivas.” skrivs bland 

annat med ord som “Mångsidiga aktiviteterna, små barngrupper, väldigt fina pedagoger”. 

Just denna trygghetskänslan diskuteras vidare i diskussionen och det kan synas i många av deltagarnas 

svar. En uttryckte sig med “Typ allt! Bra med pedagoger/barn, mitt barn blir sett. Lagom lång tid i 

stor grupp. Kul att få leka med jämnåriga. De får pyssla hur mycket de vill. Utevistelse. Får in mycket 

naturvetenskap/matte. Sång med pianist en gång/vecka. Varm och trygg miljö.” Det blir lite av listor 

som punkterar upp vad de känner är bäst med förskolan. Det visar på de fenomen som uppskattas mest 

i deltagarnas egen livsvärld. En annan deltagare skrev, “Jag är nöjd med programet, personalen och 

förskolans profilering” där förskolan bedöms utifrån sin helhet. 

Majoriteten skrev att pedagogerna i någon form var de mest nöjda med i förskolan. “Personalen samt 

kosten” med “Att personalen verkligen bryr sig om barnen och är måna om att de ska ha det bra. 

Engagerad personal.” och även “Att pedagogerna ser mitt barn, och mig, som individer och inte som 

arbetsuppgifter.” vilket tillsammans ger en bild av tacksamhet till pedagogens professionalitet. 

Många av svaren är som sagt återkommande och har starka kopplingar med tidigare frågor. Här får de 

en chans att förtydliga svaren däremot och många visar på upprepade åsikter. Vi tolkar det här som att 

deras förförståelse inte har ändrats markant sedan deras barn började i förskolan utan istället är ett 

fenomen de har sett och fortfarande uppskattar i förskolan. 

De här återkommande svaren kan även synas i svaren som angavs till vad vårdnadshavarna var mindre 

nöjda med. Det var en väldigt liten svarsfrekvens jämfört med tidigare frågor men eftersom den var 

valfri hade vi förväntat oss det. Många av de svaren som angavs var att det inte fanns något som de var 

missnöjda med, eller att de inte har tillräckligt med mycket information för nuvarande att kunna 

bedöma förskolan. Andra deltagare uttryckte att, “Gården skulle kunna vara mer stimulerande. Det 

har varit hög personalomsättning.” med flera andra som skrev liknande, om att miljön är bristande 

och det skulle vara bättre med fast personal. Utomhus och inomhusmiljön tas oftast upp i kombination 

med fysisk aktivitet där deltagarna önskar på en ändring. “Utemiljön, som begränsar fysisk aktivitet. 

Förändringar i personalstyrkan/organisationen som har gjort att delar av det som var skäl till vårt val 

av Fsk har minskat.” I synnerhet kan personalen ses som ett återkommande ord i många av deltagarnas 

beskrivningar. En vårdnadshavare skriver att deras förskola har en dålig kontinuitet och att det borde 

kunna förbättras. “Kontinuiteten beror på att folk slutar och fött barn - inget att göra åt - men 

överlämning, så personal lär sig mer om de barn som är "nya" för dem finns ingen förmildrande 

omständighet, förskolan borde kunna organisera sig bättre”. Samt, “Utegården! Hade önskat mer 

engagemang från personalen inför sommar avslutning för blivande skolbarn. Till exempel nåt 
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uppträdande (dans/melodifestivallåtar och så vidare)”. Två av svaren var även mindre nöjda med den 

religiösa profilen utan vidare kommentar. 

Majoriteten av de deltagarna som svarade skrev däremot att det inte fanns något de ogillar utan allting 

kändes bra. Ifall det tas tillsammans med frågan om vad de var nöjda med så förmedlas en allmän 

livsvärlds tillfredsställelse av förskolan. 

Efter några frågor som var öppna återkommer ja/nej frågor. “Skulle du/ni göra om valet” heter nästa 

enkätfråga och var inte obligatorisk. Denna gavs som ett komplement till frågan om nöjdhet. 

 

 

I den så syns övervägande Ja svar med nio Nej utan vidare utveckling av angivet svar, Kanske som 

fick 6 svar, och en Övrig kategori med tolv svar. Här så vidareutvecklar de flesta deras åsikt. Endast 

två svarade inte på den här frågan. 

I Övrigt skrev många deltagare ett ja, nej eller kanske med vidare förklaring. Som “Ja, Vi och vårt 

barn är nöjd” där vi som forskare kunde ha lagt in den i ja svarsalternativet istället när vi kompilerade 

diagrammet, men beslöt till sist att behålla deltagarnas svar orörda. Ett flertal andra skrev att de är 

nöjda med tillägget att deras barn är det också. 

Några av deltagarna visade på en osäkerhet ifall andra förskolor skulle vara bättre, men att det är något 

som kan arbetas vidare med. “Kanske, Personalbristen är ett stort problem men det är det nog på fler 

förskolor” och “Kanske, Kan alltid undra om gräset är grönare...Undrar om andra förskolor skulle 

utmana våra barn mer intellektuellt.” Förskolan i Kanske svaren pekas på att ha brister som antagligen 

upprepas i andra verksamheter. Det visar både på en förförståelse och en livsvärld på det fenomenet. 

Förefallande få svarade nej och förklarade sin mening. “Nej, Vi har valt att byta förskola pga minskad 

utevistelse, samt att vi har insett att vår dotter påverkas av den religiösa inriktningen och kommer hem 

med frågor vi inte kan besvara.” 

 

Koll på omgivningen 

Vad tror du/ni är andra vårdnadshavares anledning till att välja en förskola med religiös profil? 

Den här frågan undersöker vårdnadshavarnas livsvärld och förförståelse kring sin närhet. Frågan var 

fri med inget krav på att svara. De svaren som angavs var väldigt varierande men hade främst fyra 

teman. Bekvämligheten, egen religiös tro, trygg verksamhet, och rekommendationer. 

Bekvämligheten uttryckte många i stil med att förskolan var “En trygg och accepterande miljö.” 

Denna åsikt kan tolkas vara reflekterad i en bekvämlighet som är mera ett tillägg på den vanliga 
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barnomsorgen. “Föräldrar på vår förskola tror jag inte gjort valet pga den religiösa profilen snarare 

att det går att kombinera med dagmammeomsorgen.” 

Många tog den egna religiösa tron som en anledning andra vårdnadshavare har valt förskolan. “Den 

kristna värderingarna, det ger en lung och trygg miljö de man bryr sig om varandra” och 

“Överensstämmer med deras egen livsåskådning” beskriver samma fenomen där förskolan profil är 

det som främst lockar. 

En annan deltagare skriver, “Det beror på vilken typ av religiös profil. Svenska kyrkans förskola kan 

nog attrahera föräldrar utan någon speciell tro, medan andra samfunds förskolor säkert väljs för att 

forma barnen åt en specifik religiös riktning.” Religionen i förskolor är här uppfattad som olika 

nyanser av mindre och mer religiös. Förförståelsen är alltså att även i valet av förskolor med religiös 

profil så finns det olika val att välja mellan. 

“Jag tror att vi som väljer en förskola med speciell profil - religös eller ej - vill ha en 

förskola där ledningen för verksamheten faktiskt tagit ställning FÖR något. Vi är inte 

intresserade av en förskola där det enda syftet är att vara så PK som möjligt och anpassa 

allt till alla. Vi är inte intresserade av en förskola utan personlighet, lika lite som människor 

generellt är intresserade av andra människor utan varken personlighet, intresse eller 

uttrycksätt.” 

Det som citeras ovan kan kopplas till vår frågeställning om hur vårdnadshavarna beskriver sina 

upplevelser av en förskola med religiös profil. För att tolka orden beskriver deltagaren en livsvärld där 

en sådan förskola ger just profilen. “Varierar nog. En del på grund av den religiösa profilen. Andra 

liksom vi praktiskt, nära, liten förskola, trevlig miljö. "Det skadar inte att de får lite bildning om 

kyrkan och kristendomen". Många verksamheter för mindre barn i till exempel öppen förskola och 

framförallt i samarbete med kyrkan. Inget konstigt , även om man inta är så religiös själv.” Förskolan 

berättas främst här utifrån vad den kan ge med religion något utav en frivillig bonus. 

Ett stort antal av svaren skriver liknande meningar. De påpekar att föräldrar väljer förskolan för att 

“På den här förskolan tror jag att många föräldrar väljer på grund av närhet och att det överlag är en 

bra förskola i fin lantlig miljö. För andra kan det vara viktigt att det ingår i barnens vardag, om man 

själv är religiös”. Förskolorna beskrivs primärt att ha andra saker att erbjuda än deras konfessionella 

inslag. “Har ingen aning om vad procentsatsen kan tänkas vara, men i stort tror jag det finns två 

anledningar. 1. Religiösa föräldrar 2. Föräldrar, likt undertecknad, som väljer att se saker som god 

kvalitet på omsorg.” 

 

Den religiösa profilen 

Har ni några synpunkter eller annat ni vill dela med er av som kan vara av intresse för denna studie? 

Den sista enkätfrågan relevant till vår studie är avrundade och ger vårdnadshavarna en chans att dela 

med sig av sin egen kunskap kring ämnet. Den var inte obligatorisk och här fick vi många svar som 

kan sammanfattas som ett enkelt nej och hade medföljande leende emojis. 

Frågan hade en låg svarsfrekvens vilket vi förväntade oss, särskilt med tanke på att det var en 

avrundande fråga. Däremot var det en del enkätdeltagare som tog sig tid till att skriva mer om just den 

religiösa profilen deras förskola har. 
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“Tycker att det är synd att det ibland kan finnas en viss stigma kring religiösa förskolor. 

Mina barn kommer alltid att själva få bestämma vad eller ens om de ska tro på något. Att 

lära sig att det finns en tro är inte detsamma , och kan ge bra erfarenheter. Det viktigaste är 

bra pedagogisk, engagerad personal och rimliga barngrupper. Allt annat är sekundärt.” 

Här beskrivs återigen en åsikt att förskolan har mer att erbjuda än sin religion. Detta fenomen kan ses i 

andra svar som “Vi är inte religiös men har ändå valt en religiös förskola. Vår upplevelse är att det 

religiösa inte domineras på vår förskola, barnen känns inte allt för inskriminerande, annars hade vi 

avslutat deras placering där”. Däribland en annan deltagare som uttryckte sig att “Det viktiga har inte 

varit att förskolan är religiös, andra värden överväger, (närhet, värdegrund, antal barn/pedagog. Att 

förskolan är religiös är bara en bonus”. Den religiösa profilen är enbart i bakgrunden för många av de 

som svarade. 

Vi som forskare kunde här se att det hade varit intressant med mer information om vårdnadshavarnas 

bakgrund och identitet såsom kön och ålder. Detta för att få ett djupare perspektiv och förståelse för 

vårdnadshavarnas val av förskola för sina barn. Den här frågan visar att vårdnadshavarna har mera de 

vill berätta om och att det finns mera att undersöka kring deras val. Det vi hade nu var att enkäten blev 

numrerad när deltagarna hade svarat på frågorna och skickat iväg svaren med en knapptryckning. En 

tidsstämpel är däremot inte angelägen till vårt syfte och kommer inte analyseras. 

Angående religion svarade några deltagare med att religionen var mera av en svensk och historisk 

tradition. “Religiösa förskolor är en del kulturarv, de ska besparas och utvecklas. Vi är nöjda för tack 

vare den religiösa komponenten introduceras världskultur och konst till vårt barn”. I den här 

förförståelsen blir förskolan en plats för en praktisk demonstration och levande arv av historia. Det 

fenomenet uttrycks även av andra. “Som icke troende med ett barn på fsk med religiös profil ser jag 

också en vinst med att barnen får med sig kunskap om det som ligger till grund för vårt samhälle 

idag.” Samt, “Som icke troende ser jag att mitt barn kan få lära sig något om religon på fsk som jag 

inte kan förmedla. Jag vet inte om pedagoger/personal är troende men de har ett bra bemötande och 

en sund värdegrund och visar respekt för barnen.” Dessa citat berättar om religion som ett fenomen i 

vårt samhälle, och inte nödvändigtvis en verksamhet gjord för att vara religiös. Det är värderingarna 

som genomsyrar utbildningen som är önskvärda. 

Därefter finns det även svar som beskrev en allmän nöjdhet av förskolan som helhet. “Upplever att 

hela verksamheten genomsyras av begrepp som respekt, kärlek, att få vara olika. Skolan och förskolan 

är mer småskalig. Om man som förälder upplever något/vill ta upp något blir man lyssnad på.” 

Dessutom finns det jämförelser med eller referenser till andra förskolor, “Vi har haft barn på 

"vanliga" förskolor tidigare och den största skillnaden jag märker på de olika förskolorna är att de 

som jobbar på [namn på förskola] vill vara på sitt jobb. Det är en helt annan intresse och energinivå 

hos de pedagogerna vi har nu än de vi haft tidigare.” 

 

Sammanfattning av resultat 

Sammanlagt så ville deltagarna berätta för oss forskare att deras fokus inte ligger på att det är en 

förskola med konfessionell inriktning. Det är en aspekt, vilket många skrev ovanför. Verksamheten 

följer och erbjuder det alla förskolor gör med den tillsatta betoningen av sina värdegrunder. Förskolan 

valdes huvudsakligen genom gott första intryck och rekommendationer från närheten. Vissa blev mer 

tilltalade än andra kring vad förskolan kan erbjuda för deras barn. Vårdnadshavarna beskriver sina 
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upplevelser av en förskola med religiös profil som varierande men oftast som en verksamhet de trivs 

med. 

Och med det så är vårt resultat avklarad. Det fanns två ytterligare frågor i enkäten men det berör 

kontakt efter uppsatsen är avklarad och är ej relevant för detta.  
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Diskussion 

Vi kommer knyta samman hela studien under den här rubriken. Den inleds med en kort 

sammanfattning av studiens syfte och frågeställningar och resultat. Diskussionen kommer sedan väva 

samman den tidigare forskningen vi presenterade i början av studien. 

Vårt syfte var att undersöka 62 stycken vårdnadshavares beskrivningar av hur de motiverar val av 

förskola med religiös profil utifrån ett fenomenologiskt perspektiv. Frågeställningarna som vi använde 

oss av som verktyg för att uppnå syftet var: Hur beskriver vårdnadshavare sitt val av förskola, och hur 

beskriver vårdnadshavarna sina upplevelser av en förskola med religiös profil? Vi anser att resultatet 

gav svar på frågeställningarna. Med hjälp av vårt valda teoretiska utgångspunkt och enkät som metod 

fick vi reda på vårdnadshavarnas fenomen, förförståelse och livsvärldar, därmed fick vi även svar på 

vårt syfte. 

Resultatet kring vårdnadshavares val av förskola med religiös profil visade på en väldigt bred bild av 

erfarenheter. Sammanfattningsvis så beskrev de valet av förskolan utifrån rekommendationer, 

personligt besök på förskolan och dess närhet till hemmet. Flera tog upp den religiösa profilen som 

anledning för val av förskola samt att vissa valde förskolan utöver den religiösa profilen. Vi har funnit 

att vårdnadshavare ser förskolor med specifik profil som ett komplement till barnens utveckling och 

att det beror mera på deras egen syn på vad förskolan kan bidra till deras barn. 

 

Religion som kravlös 

Ett av begreppen som användes i vår studie var livsvärld. Deltagarna beskrev den verklighet på det 

sättet som de själva uppfattade det. Vi kan inte veta ifall det är sant eller ens ifall det är hela 

beskrivningen av deras livsvärld. Det vi har fått är enbart en bit som framkom genom enkätfrågorna. 

Bengtsson (2005, s.4) skriver att det är individen som förstår sin verklighet bäst, så det är enbart 

genom välplacerade frågor som vi forskare kan börja förstå deltagarnas egna perspektiv. Vår studie 

undersökte inte identiteterna på deltagarna, utan det enda vi visste från början var att de hade koppling 

med en förskola med religiös profil. Den enda frågan som kom nära att fråga vem deltagaren var som 

person var frågan “Stämmer förskolans religiösa profilering överens med den tron du/ni har?” Frågan 

visade på en nästan jämlik fördelning av religiösa och icke religiösa föräldrar. Lite över hälften ansåg 

sig religiös och lite under hälften gjorde det inte. 

Utåt sett däremot har en nyligen gjord studie av Myndigheten för stöd till trossamfund (2017) beräknat 

att 10 procent av befolkningen är medlem i någon av de olika trossamfund som är statligt stödda. Det 

är alltså 90 procent som inte är officiellt medlem i något trossamfund. Europakommissionen gjorde en 

liknande enkätundersökning om uppfattningar och värderingar i Europa, år 2005. Av svenskarna 

svarade 23 procent ja, på frågan, tror du att det finns en gud? Medan det europeiska genomsnittet låg 

på 52 procent. De länder som var med i enkätundersökningen och låg lägre än Sverige i gudstroende, 

var Tjeckien och Estland (Social values, science and technology. Special Eurobarometer 225, Wave 

63. 1 – TNS opinion. European comission.) Det blir intressant i koppling till vår egen studie där lite 

över 50 procent svarade ja på en liknande fråga. Det kan vara att profilen lockade som Damgren 

(2002, s. 158) skriver är oftast fokuserad för att kunna erbjuda en alternativ tjänst. En religiös profil 
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författaren undersökte hade föräldrar som främst sökte sig dit för dess inriktade omsorg och inte för 

religionen i sig själv. 

Dessa åsikter kan ses reflekterad i vår egen studie. “Sedan är det frivilligt - hade aldrig låtit barnet gå 

i helt kristen skola. Ville att hen får frihet att själv bestämma sin eventuella tro eller ej något... Viktigt 

med öppensinnighet och tolerans.” Utbildningar får inte vara religiösa utan enbart ha konfessionella 

inslag utöver utbildningen enligt lag (SFS 2010:800). Det betyder att religionen är frivillig i förskolor, 

som citatet påpekar, och att det är ett eget val från både föräldrar och barns sida. Det är deras rättighet. 

Så vad väcker begreppen Gud, tro och vad finns det för känslor och funderingar hos oss människor? 

Fenomenologi är ett sätt att förstå hur individen tolkar världen (Bjurwill 1995, s. 49). Det betyder att 

dessa begrepp går att tolka på många olika sätt. Gud behöver inte vara endast kristendomens skapare 

medan tro kan vara att sätta sin tilltro till något eller någon samt vara en känsla eller förnimmelse 

(Thurfjell 2015, s. 24). Som EKMR skriver i sin konvention är det en mänsklig rättighet att få välja 

utbildning, och det ska finnas alternativ i den mån som går kring religiösa och filosofiska övertygelser. 

Denna rättighet har däremot varit i debatt på ett politiskt plan. Som kan ses utifrån Björklunds 

debattartikel (Dagens Nyheter 2005) som uppmanande om ett förbud mot religiösa friskolor. Den 

ökande segregationen och att barnen blir som en förlängning av föräldrarnas egna åsikter och tankar 

var bland annat de anledningarna som angavs. Här blir då kritiken att rättigheten inte fungerar som den 

var ämnad. Exakt det här tas upp av en av våra deltagare i enkäten. 

“Tycker att det är synd att det ibland kan finnas en viss stigma kring religiösa förskolor. 

Mina barn kommer alltid att själva få bestämma vad eller ens om de ska tro på något. Att 

lära sig att det finns en tro är inte detsamma , och kan ge bra erfarenheter. Det viktigaste är 

bra pedagogisk, engagerad personal och rimliga barngrupper. Allt annat är sekundärt.” 

Religion beskrivs här som ett val utöver förskolan. Livsvärlden för den här deltagaren är att förskolan 

är annorlunda än den stigma som finns i samhället kring religion och utbildning. Det här kan synas till 

viss del i Skolverket (2012) som har lagt ut en vägledning på det förhållningssätt pedagoger ska ha om 

religion. Här skrivs det hur traditionella moment i skolan kan utföras utan religiösa inslag. Det kan 

tolkas reflektera den svenska regeringens attityder kring religion och hur varsamt de hanterar sådana 

moment i utbildningen medan politiker som Björklund debatterar dess existens. 

Det finns en föreställning att förskolor med religiös profil endast tillgodoser de religiösa 

vårdnadshavarna. Den hypotesen falsifieras åtminstone till viss del när vår enkät visar på en stor del av 

icke troende föräldrar och en del som bara hade liknande värderingar. Många uttryckte även en apati 

kring de religiösa momenten utan uppskattade mera av de traditionella momenten. Det är bra att få en 

större helhet av frågan genom att även undersöka vad människorna svarat på liknande frågor som 

ställs. Detta har sociologen Curt Dahlgren gjort utifrån Europakommissionens enkätundersökning år 

2005. Det går att se ett minskat intresse som de traditionella kyrkorna erbjuder men när det kommer 

till tro så har den förändrats men inte försvunnit. Dahlgren grundar det på att 53 procent av de 

tillfrågade svenskarna har svarat ja på frågan “tro du på något slags ande eller livskraft?” Och även på 

frågan om gud är något inom varje människa snarare än utanför? (Dahlgren 2008, s. 42). Här går det 

att göra en tolkning att det har skett en utveckling där svenskarnas trosföreställningar inte är 

sammankopplad med kyrkotillhörigheten och den religiösa praktiken. Det är inte den religiösa 

föreställningen i allmänhet som har förändrats utan relationen till den institutionaliserade 

kristendomen. I fråga om livsåskådning och tro har svenskarna kvar sitt religiösa sätt att tänka på 

tillvaron, medan det inte finns ett särskilt stort intresse för den institutionaliserade kristendomen 

(Thurfjell 2015, s. 25, 27). Puskás och Andersson (2017) observerar liknande i sin studie där kulturella 

traditioner är mera av en symbolisk resurs som möjliggör för både barn och förskollärare att tänka sig 

som en del av en större helhet. “Vi är nöjda för tack vare den religiösa komponenten introduceras 



38 

världskultur och konst till vårt barn”. Så uttryckte sig en av våra deltagare. Det symboliska tolkas för 

många av våra deltagare i deras livsvärld som en historisk del av Sverige. “Som icke troende med ett 

barn på fsk med religiös profil ser jag också en vinst med att barnen får med sig kunskap om det som 

ligger till grund för vårt samhälle idag.” 

Konflikten mellan dagens samhälle och religion kan inte minst synas i förskolan som Reimer (2019) 

skriver om. Religion och kulturarv är svår att se skillnad på och pedagogerna i studien har svårt att 

separera detta i förskolan. Religion får inte förekomma i utbildning men kultur ska synas (Lpfö 2018, 

s. 20). Vilket då skapar frågan vad skillnaden då kan vara. Många av våra deltagare menar att det är 

som en ‘bonus’. “Det viktiga har inte varit att förskolan är religiös, andra värden överväger, (närhet, 

värdegrund, antal barn/pedagog. Att förskolan är religiös är bara en bonus”. Svensk historia målar 

upp en bild av ett sekel där de flesta nordiska länderna långsamt och smärtfritt separerade stat och 

kyrka (Tomasson, 2002, s. 61). Det visar den ganska typiska bilden av svensk utbildning idag kring 

religion. Separerad men närvarande. I koppling till det så kan då förskolorna utifrån vad våra deltagare 

beskrev att de upplevde kring tolkas som att vara kravlös från religion. Det är inte ett krav utan ett 

frivilligt tillägg. Andra värden överväger. 

 

Valet av förskola 

Våra resultat tyder på att religion inte är den primära anledningen att välja förskolor med 

konfessionella inslag. Det kan vara en bidragande faktor för vissa vårdnadshavare emellertid. I frågan 

om anledningarna så kom just förskolans profil inte ens i toppen av valda anledningar. Det var främst 

rekommendationer av vänner, det positiva intrycket vid besök och förskolans geografiska lokalisation. 

Det här kan kopplas till internationell forskning däribland Noble (2007) gjorde en studie där de mest 

pragmatiska av valen attraherade föräldrar till en viss utbildning. Närhet till både hem och jobb var en 

stor faktor. Det var också mer flexibelt som kan synas även i vår studie. “Men vi har valt att stanna, 

trots att vi flyttat, pga det engagemang, värme, kärlek, kunskap, professionalism som vi möter där. Att 

få lära sig vad en religion är ser jag som ett plus, det ger om något större förståelse för människor, 

andra kulturer osv.” Vad förskolan kan erbjuda är väldigt annorlunda från förskola till förskola. En del 

utbildningar passar vissa individer bättre och det reflekteras i det stora omfånget av svar i 

datainsamlingen. Huntsinger och Jose (2009) hade liknande resultat där de drog slutsatsen att 

kulturella värderingar värdesätts i stort omfång av föräldrar. De menar att föräldrar söker sig till det 

trygga och vad som fungerar för deras familj. Ifall det är en kulturell påverkan som studien hävdar kan 

vi inte dra någon sådan slutsats men våra resultat tyder på att förskolan erbjuder en omsorg och 

utbildning som tilltalar deras behov. Många uttryckte en livsvärld där förskolan tillgodoser de flesta av 

deras önskemål en verksamhet ska ha. 

Några enkätdeltagare tog specifikt upp en jämförelse med andra förskolor. “Förskolan upplevdes som 

lugn och trygg. Den erfarenheten hade vi inte från tidigare förskolor. Där av valde vi denna.” 

Paralleller kan dras till Damgrens (2002, s. 164) resultat med utbredd grupp av vårdnadshavare som 

sökte sig till en friskola för att det kommunala alternativet inte tillfredsställer deras behov. Dessa 

förskolor kan då enligt våra enkätresultat göra det. “Det är färre barn i gruppen jämfört med de 

kommunala förskolorna och den känns familjär och trygg”. Hiles (2018, s.10) gör en liknande studie 

kring en specifik profilering och kom fram till att det fanns ett intresse om konceptet i både dess 

principer och senare resultatbaserad forskning i skolan. Vårdnadshavarna där var intresserade för vad 

den utbildningen kunde ge till deras barn. “Vi har haft barn på "vanliga" förskolor tidigare och den 

största skillnaden jag märker på de olika förskolorna är att de som jobbar på [namn på förskola] vill 
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vara på sitt jobb. Det är en helt annan intresse och energinivå hos de pedagogerna vi har nu än de vi 

haft tidigare.” Det är tydligt att förskolan på något sätt erbjuder alternativ barnomsorg. 

Tillgängligheten av val betonades i Nyland, Nyland, och Maharajs (2009) studie där resultaten 

varierade starkt beroende på den information som nåddes ut till föräldrarna. Deras studie visade på 

föräldrar som inte visste att det fanns eller hade några andra val av förskolor. De vårdnadshavare vi 

frågade hade erfarenheter som var annorlunda. Då de flesta skrev att det var genom just besök av 

förskola eller att det fanns många olika alternativ de hade ansökt så går våra studier inte att jämföras. 

Våra deltagare hade en annan förförståelse och livsvärld än de vårdnadshavare i just den forskningen. 

Även i studien Nisskaya (2018) gjorde så berodde föräldrars val till stor del av de skillnader som fanns 

genom hela landet. När det gäller internationell forskning kring föräldraval beskrivs ofta valet vara 

präglad av kulturella bakgrunder. Detta gör så att vi kan dra paralleller mellan den internationella 

forskningen med vår svenska forskning men det finns också många skillnader som beror på den 

sociohistoriska bakgrunden bland annat. Just det likvärdiga är ett grundvillkor i svensk politik. 

Skolverksamheten från förskola ända upp till universitet ska vara likvärdiga och kunna ge samma sorts 

utbildning som inte beror på geografi eller ifall det är privatägt eller ej. Damgren (2002, s. 176) menar 

att ifall detta inte uppnås så finns det en risk att skolverksamheten blir segregerade. Den här varningen 

kan ses reflekterad i citatet “Vi är inte religiös men har ändå valt en religiös förskola. Vår upplevelse 

är att det religiösa inte domineras på vår förskola, barnen känns inte allt för inskriminerande, annars 

hade vi avslutat deras placering där”. Där är en möjlig olikhets behandling noggrant granskad. 

Tänkandet om segregation finns därmed även hos de deltagare som svarade på vår enkät. 

Synen på samhället är även en infallsvinkel vi fick ta del av från deltagarna. “Religiösa förskolor är en 

del kulturarv, de ska besparas och utvecklas. Vi är nöjda för tack vare den religiösa komponenten 

introduceras världskultur och konst till vårt barn”. Det gav en inblick på deras livsvärld och 

upplevelser kring förskolan. Religion och svensk samhällshistoria reflekteras i förskolan enligt denna 

deltagare. Läroplanen för förskolan (Lpfö 2016, s.6; Lpfö 2018, s. 9) skriver om just kulturarv där 

verksamheten ska överföra och utveckla detta till nästa generation. Det är en del av deras tema kring 

medmänsklighet och förståelse, samt förskolans uppdrag. Det innebär att förskolor ska koppla den 

samhällshistoria som finns idag, både nationellt och internationellt. Deltagarnas förförståelse är att 

förskolan praktisk demonstrerar ett levande arv av historia. Det fenomenet uttrycks även av andra 

deltagare i någon mån. “Som icke troende med ett barn på fsk med religiös profil ser jag också en vinst 

med att barnen får med sig kunskap om det som ligger till grund för vårt samhälle idag.” Detta visar 

på att religion kan vara ett fenomen där religion är nyttig i utbildningssammanhang. Det handlar då 

inte om att vara religiös utan att lära sig om de arv som finns idag. Deltagarna uttrycker att det är 

värderingarna som genomsyrar utbildningen som är önskvärda. Anledningen till den stadiga 

nedgången av kyrksamheten hos svenskarna under 1900-talet kan förstås som ett ledarskaps problem 

inom Svenska kyrkan enligt (Thurfjell 2015). Detta då Svenska kyrkan inte bemötte förändringar som 

skedde i samhället, vilket resulterade i att de tappade sitt inflytande och betydelsen över människors 

liv. En anledning sägs vara förlusten av tillgång till och förståelse för svenskarnas kristna religiösa 

språk. När skolans kristendomsundervisning successivt avkonfessionaliseras ansåg svenskarna att 

kyrkans verksamhet ej var meningsfull eller relevant längre. En förklaring till varför Svenska kyrkan 

har tappat tolkningsföreträde till hur betydelsen av kristen ska tolkas, kan vara väckelsekristendomens 

snäva kristendomsförståelse, de sekulära debattörerna inom de olika kristna variationerna samt 

kyrkans egen kluvenhet angående kyrkosyn. Detta gjorde att Svenska kyrkan inte kunde upprätthålla 

ett inkluderande kristendomsbegrepp hos den stora folkmassan. Konsekvensen av detta är den 

kristendomsförnekande religionsattityd som finns idag hos de postkristna, sekulära svenskar som firar 

och uppmärksammar de kristna traditionerna så som exempel påsk, begravningar, dop och vigsel 

(Thurfjell, 2015, s 64-65). 
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Våra resultat visar i överlag att vårdnadshavarna upplever att de gillar förskolan. “Deras oerhörda 

engagemang, alla aktiviteter de gör, de ser till alla barns unika behov”. Det är fenomen som kan ses 

upprepas i beskrivningen av många av de livsvärldar vi fick tillgång till. “Upplever att hela 

verksamheten genomsyras av begrepp som respekt, kärlek, att få vara olika. Skolan och förskolan är 

mer småskalig. Om man som förälder upplever något/vill ta upp något blir man lyssnad på.” Just 

dessa exempel blir då vår slutsats till en diskussion kring hur vårdnadshavarna beskriver sitt val av 

förskola och hur vårdnadshavarna beskriver sina upplevelser av en förskola med religiös profil. 

 

Betydelse för praktiken och professionen 

Mot bakgrund av denna undersökning drar vi slutsatsen att det är viktigt att hålla en öppen 

konversation mellan förskola, personal, vårdnadshavare och samhälle som helhet. De flesta 

vårdnadshavare uttrycker inte någon åsikt likt det politiker har gjort om utbildning med konfessionella 

inslag. Det var till motsats många som berättade om barnets ökade förståelse till omvärlden och 

acceptans till sin omgivning. Vår studie kan då ses som ett bidrag till den fortsatta debatten. En 

didaktisk konsekvens skulle kunna vara att förskollärare inte lär barnen varför vi firar vissa högtider 

och dess traditioner i Sverige, på grund utav att de är rädda för att vara för religiösa i sin undervisning. 

Denna studien kan bidra till att pedagoger i förskolan ej behöver vara oroliga för att lära barnen om de 

olika religionerna som finns och dess traditioner. Särskilt nu när förskolan har en större 

undervisningsplikt och religion är sedan länge ett ämne i skolan. Detta ger möjlighet till ytterligare 

utvidgat perspektiv på livet för barnen i förskolan. 

Förskolan som helhet kan ta nytta av denna studie genom en inblick till vad som värdesätts samt det 

som är mindre bra i förskolor med religiös profil. Ett aktivt tänkande kring vårdnadshavares behov och 

motiveringar i val av förskola kan hjälpa en verksamhet till en fortgående utveckling. Genom 

fördjupad förståelse kan vi även tillämpa vår kunskap i flera sammanhang i relation till förskolan, där 

till exempel aktiviteter som sång och parkvistelse nämndes. Barns egna åsikter togs upp i relation med 

förskolan och det är värt att undersöka vidare på. Pedagoger som arbetar i förskolan kan använda den 

här studien som underlag för egen forskning kring vårdnadshavares motiveringar och synpunkter. 

 

 

Slutsatser 

Syftet med studien var att undersöka hur 62 vårdnadshavare beskriver hur de motiverar val av 

förskola. Hur beskriver de sitt val och hur beskriver vårdnadshavarna sina upplevelser av en förskola 

med religiös profil? När det kommer till val av förskola för vårdnadshavare grundar sig det på vänners 

rekommendation, närhet till hemmet och att ha fått ett positivt intryck vid besök av förskolan. Med 

möjlighet att klargöra skrev några vårdnadshavare att förskolan har samma värderingar som de själva 

eller att de utförde en verksamhet som på något sätt uppskattades. Så vid frågan ifall deltagarna kunde 

beskriva anledningen till valet av förskolan, som är en fritextfråga, så är svaren väldigt snarlika som de 

tidigare frågorna, såsom ”goda ryktet”, ”bra referenser”, eller ”bra första intryck”. Flera tog upp den 

religiösa profilen som anledning för val av förskola samt att vissa valde förskolan utöver den religiösa 

profilen för att de fick ”förtroende för flera pedagoger”, ”värderingar vi står bakom (utan att det blir 

för mycket religiösa inslag)”. Detta till bakgrund av att det finns både en debatt kring förskolor med 
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konfessionella inslag och att det är en grundlagsskyddad rättighet att få välja alternativa utbildningar. 

Vi har funnit att vårdnadshavare ser förskolor med specifik profil som ett komplement till barnens 

utveckling. 

 

Vidare forskning 

Som förslag på vidare forskning anser vi att det vore intressant att undersöka om förskolans personal 

anser sig dela samma trosuppfattning som den förskolan som de arbetar hos. Detta i en vidare aspekt 

att olika trosuppfattningar inte behöver krocka med den trosuppfattning som jag personligen har. Detta 

för att vi delar samma grundsyn på hur en bra samhällsmedborgare bör vara, oavsett religiös 

övertygelse. En ny frågeställning: ”Har ni samma religiösa övertygelse som den förskolan ni arbetar 

på?” Det finns förskolepersonal som arbetar hos förskolor som inte delar samma trosuppfattning vilket 

skulle kännas spännande att undersöka. Denna reflektion kom upp vid kontakt med förskolechefer för 

att få hjälp att distribuera vår enkät. 
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Bilagor 

Här samlar vi de olika tillhörande dokument som har använts av oss under den här studien. Det 

inkluderar mejlkontakt mallen, samtyckesbrevet och de olika formaten av enkäten. 

Bilaga 1 Mejlkontakt 

Hej. 

Mitt namn är Betty Gradin och min skrivpartner heter Margreth Engfors. Vi läser termin sju 

på förskollärarprogrammet på Stockholms Universitet, där vi nu skriver på vårt 

examensarbete.  

Vi är intresserad av att undersöka vårdnadshavares val, av religiösa förskolor. Därför tar vi 

kontakt med er. 

Datainsamlingen kommer att ske via enkätfrågor på webben. Vårdnadshavare som svarar på 

enkäten är anonym. 

Vi behöver er hjälp med att nå ut till era vårdnadshavare, för att få deltagare som vill svara på 

vår enkät och för att få en så hög deltagarnivå som möjligt. 

Vår fråga till er är om ni kan hjälp oss att nå ut till era vårdnadshavare? Er hjälp betyder 

mycket för oss.  

Vänligen återkoppla om ni är intresserade eller inte. Tack på förhand. 

 

Vänliga hälsningar 

Betty Gradin, Margreth Engfors 
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Bilaga 2 Samtyckesbrev 

Hej! 

Vi är studenter på Barn- och Ungdomsvetenskapliga Institutionen, avdelningen för 

förskollärarutbildning och förskoleforskning vid Stockholms universitet. Inom ramen för vår 

sista och avslutande kurs på förskollärarutbildningen ska vi skriva ett examensarbete. Vår 

studie kommer handla om vårdnadshavares val av förskola med religiös profil eller inriktning. 

För att samla in material till arbetet skulle vi vilja ställa några frågor till er som för nuvarande 

har barn i en sådan verksamheten, eller nyligen har haft det. 

Ett självständigt arbete är reglerat av regler om tystnadsplikt, dataskyddsförordningen 

(GDPR) 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. 

All medverkan är frivillig och kan när som helst avbrytas. Samtycker ni till studien så klickar 

ni ja på frågan nedan, och när som helst under enkätens gång kan ni gå tillbaka och välja nej, 

eller avbryta enkäten helt och hållet. 

Önskar ni ytterligare information är ni välkomna att kontakta oss studenter eller vår 

handledare vid Stockholms universitet. 

Vänliga hälsningar Betty & Margreth 

 

Betty Gradin 

Mailadress: xxx@xx.x 

Margreth Engfors 

Mailadress: xxx@xx.x 

 

Handledare: Arniika Kuusisto 

Stockholms Universitet 

Barn och Ungdomsvetenskapliga Institutionen 

Telefon: xx-xxxxxxxx 

Mailadress: xxx@xx.x.x 

Om du/ni inte samtycker till medverkan är det bara att bortse från denna enkät.  
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Bilaga 3 Enkätfrågor 

[Obs! Skillnader i layout och några ordval mellan pappersenkät och webbenkät. Inget betydelsefullt 

ändras utan mediet krävde att en del saker var tvungna att förtydligas. Det här är pappersenkäten.] 

 

Enkät om Vårdnadshavares val av förskolor med religiös profil 

 

Kryssa för, bocka eller ring in ditt svar! Vi förstår nog vad som menas.  

Har du/ni ett barn, eller flera barn i förskola med religiös profilering just nu? 

Ja 

Nej 

Nej, men har haft det förut. 

 

 

Är förskolan den du/ni önskade? 

Ja 

Nej 

Övrigt: 

 

 

Stämmer förskolans religiösa profilering överens med den tron du/ni har? 

Obs! Ej obligatorisk fråga. Den kan lämnas blank om det finns någon oro för anonymitet. 

Ja, samma religiösa tro 

Nej, annan religiös tro 

Övrigt: 

 

 

På vilka grunder valde du/ni förskolan? 

Har själv gått i den förskolan 

Förskolans profilering 

Föräldrainflytande 

Automatisk placering av kommunen 

Förskolans kost 

Rykten och/eller social media 

Utemiljön 

Missnöje med tidigare förskola 

Antal leg. pedagoger 

Innemiljön 

Närhet till hemmet 

Positivt intryck vid besök 

Närhet till arbetsplatsen 

Vänner som rekommenderade 

Antal barn per pedagog 

Övrigt: 
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Välj de 3 viktigaste/primära anledningarna till valet av förskola * 

Utemiljön 

Positivt intryck vid besök 

Har själv gått i den förskolan 

Närhet till hemmet 

Närhet till arbetsplatsen 

Rykten och/eller social media 

Förskolans kost 

Missnöje med tidigare förskola 

Innemiljön 

Föräldrainflytande 

Antal leg. pedagoger 

Antal barn per pedagog 

Förskolans profilering 

Vänner som rekommenderade 

Automatisk placering av kommunen 

Övrigt: 

 

 

Kan du/ni beskriva vad som fick dig/er att välja just den förskolan? 

Ditt svar: 

 

 

Vad är du/ni särskilt nöjda med i förskolan? 

Ditt svar: 

 

 

Vad är du/ni mindre nöjda med i förskolan? 

Ditt svar: 

 

 

Skulle du/ni göra om valet? 

Ja 

Nej 

Kanske 

Utveckla gärna: 

 

 

Vad tror du/ni är andra vårdnadshavares anledning till att välja en förskola med religiös profil? 

Ditt svar: 

 

 

Har ni några synpunkter eller annat du/ni vill dela med er av som kan vara av intresse för 

denna studie? 

Ditt svar: 
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Skulle du/ni vilja bli kontaktad av oss för att få länken att läsa studien i sin helhet om den 

publiceras på nätet? 

Obs! All kontaktinformation vi möjligtvis får sparas endast för detta syfte, och raderas direkt efter 

länken har skickats. För att skicka studien behöver vi någon sorts kontaktuppgift, och då helst 

mejladress för enkelhets skull. Alla personuppgifter raderas efteråt och sparas inte på något sätt. Ifall 

du/ni inte vill, lämna den här frågan blank. 

Ditt svar: 

 

 

Tack för medverkan! Svaren betyder mycket för oss. 

Hör gärna av er ifall ni har några frågor. Vår kontaktuppgift är längst upp på enkäten, tillsammans med 

samtyckesbrevet.  
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Bilaga 4 Diagram 
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