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Abstract 

 

Title: Why the parents choose to place their children in a Christian religious school? A 

qualitative study of parents chooses to the Christian religious school. 

 

Stockholm: Teacher Education Program at Södertörns University. 

Author: Anouch Khajadorian. Supervisor: Patric Sahlen    Term: Autumn 2012 

 

The purpose of this essay is to illustrate the ideas that have influenced parents' choice of a 

Christian private school and how parents justify their choices. The essay also aims to examine 

the expectations that parents have in the schools, as well as the pros and cons as they consider 

private school compared to other schools. 

  My study is based on qualitative data collected through interviews with parents who have 

chosen to place one or more of their children in a specific Christian private school. Using a 

qualitative approach has made it possible for me to get a deeper understanding of this 

investigation. I have also used the previous research on this field and theoretical starting 

points to explain and connect to my inquiry as Maslow's hierarchy of needs and the school 

Weber document types and identity in a multicultural society. 

The study shows that parents seek to or from the public school due to various reasons. To 

seek out a Christian private school depends on different reasons. These are the Christian 

profile and values that the school has, the mother tongue, the school's language targeting, 

school and class size, integration or segregation, support in the upbringing of the children, 

secularism, bullying as a reason to select (and deselect) a school. It also describes the parents' 

perceptions and expectations on this Christian private school. 

 

Keywords: Christian private school, religious private schools, parents, school choice.   
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 Kapitel 1: Inledning  

I nuläget pågår en hetsig debatt i media där kvalitén på utbildningen i de religiösa friskolorna 

ifrågasätts. Den främsta kritiken riktas mot den bristfälliga undervisningen och den isolering 

som eleverna utsätts för i samhället av att enbart umgås i homogena grupper, det vill säga med 

barn med samma religiösa bakgrund. Kritikerna menar vidare att det är föräldrarnas vilja som 

står bakom valet av skola, barnen får således inte vara med och bestämma i vilken skola de 

ska gå. (Berglund & Larsson, 2007). Det finns även de som menar att de religiösa friskolorna 

kan sammankopplas med fundamentalistiska värderingar (Roth, 2005).   

David Jinder framhåller dock att de kristna friskolorna idag utgör ett alternativ för en bred 

föräldragrupp och att det inom denna grupp aldrig talas om att skolorna kan leda till isolering 

(Dagen, 2012). Innan jag påbörjade uppsatsarbetet träffade jag en förälder som har barn i en 

kristen friskola och som var mycket positiv till skolan och den undervisning som bedrivs där.  

Det som föräldern var mest nöjd med var själva undervisningen, den kristna profilen, 

disciplinen i skolan och möjligheten för barnen att få undervisning i sitt modersmål.  Jinders 

artikel och mötet med föräldern gjorde att jag blev intresserad av att undersöka föräldrars val 

att placera sina barn i en kristen friskola, för att få en klarare bild av hur de upplever skolan 

och vad som står bakom deras val.  

Jag har själv både studerat och arbetat i en kristen, armenisk friskola i Syrien. Föräldrarna till 

skolans elever hade en positiv syn på skolans arbetssätt som kännetecknades av disciplin, etik 

och moral, engagerade pedagoger, undervisning i små grupper och extra aktiviteter för 

barnen. Majoriteten av skolans elever hade inte några problem med att nå de uppsatta målen. 

Den armeniska kulturen och traditionen tillskrevs stor betydelse i skolan, vilket uppskattades 

av elevernas föräldrar. Sammanfattningsvis kan man säga att föräldrarna tilltalades av det som 

skolan utmärkte sig i och som totalt saknades hos de andra skolorna i närområdet.  

Att föräldrar placerar sina barn i en kristen friskola betraktas inte som konstigt eller som ett 

äventyr idag, snarare innebär det att föräldrarna funnit något som skolan utmärker sig i, som 

de finner vara värdefullt, det vill säga den religiösa profilen, som saknas i andra skolor. Enligt 

forskaren Elisabeth Gerle kan religiösa friskolor å ena sidan betraktas som ett hot mot barns 

rätt att själva välja livsåskådning, men å andra sidan kan friskolorna ses som ett svar på 

individens rätt att välja en skola som utgår ifrån de egna värderingarna och som kan ge stöd i 
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uppfostran av barnen (Gerle, 2006). Detta är en av de frågor som kommer att diskuteras i 

föreliggande uppsats.  

Bakgrund  

Hur definieras friskolor och religiösa friskolor?  

En friskola är en skola som är driven av en annan huvudman än landstinget eller kommunen. 

(Berglund & Larsson, 2007; 9). Friskolorna måste, precis som de kommunala skolorna, följa 

den svenska läroplanens värdegrund och de nationella kursplanerna (Berglund & Larsson, 

2007; 10). Friskolorna ska bekostas av bidrag från elevernas kommuner. Skolan får således 

inte ta ut egna avgifter för elevernas skolgång (Berglund & Larsson, 2007; s, 10).   

Skolverket definierar de religiösa friskolorna som konfessionella, etniska/språkliga skolor 

med speciell pedagogik. Skolverkets statistik visar att det finns 72 konfessionella friskolor i 

Sverige, varav 66 har en kristen profil. De religiösa friskolorna har konfessionell 

religionsundervisning, som syftar till att ”fostra” eleverna i religionen. Detta i motsats till 

kommunala skolor, vars religionsundervisning enbart syftar till att undervisa eleverna om 

olika religioner. Religionsundervisningen i de konfessionella friskolorna bedrivs i form av 

extratimmar utöver den ordinarie undervisningstiden, det vill säga utöver den ordinarie 

kursplanen. Denna undervisning får inte vara ”tendentiös, ”partisk” eller ”indoktrinerande”, 

enligt Skolverket. (Berglund & Larsson, 2007; 11).  

Det finns även skolor som fostrar sina elever in i en specifik religion eller livsåskådning, men 

som inte klassificeras som konfessionella av Skolverket. (Berglund & Larsson, 2007, 9). 

Kristna friskolor 

En kristen friskola hör, enligt Skolverkets definition, till kategorin religiösa friskolor. I de 

kristna friskolorna betonas kristendomen särskilt på så sätt att kristendomskunskap är ett eget 

ämne. Detta innebär att det finns religiösa inslag i skolan i form av till exempel 

morgonsamling där den kristna bönen Fader vår läses. Eleverna får emellertid även 

traditionell religionsundervisning, där de får lära sig mer om andra religioner. (Berglund & 

Larsson, 2007; 9).  
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Debatten om de religiösa friskolorna 

Debatten om de religiösa friskolorna har präglats av klara motsättningar. En del betraktar 

konfessionella skolor som ett hot mot barnets och individens rätt till fria val, det vill säga att 

själv kunna välja livsåskådning. Här blir den kommunala skolan en garant för barnets 

rättigheter, då den understryker barns tro- och tankefrihet. Ett exempel är den artikel i DN-

debatt som Metta Fjelkner skrev i april 2006. Fjelkner, som är ordförande i Lärarnas 

riksförbund, förordar att de religiösa friskolorna ska stoppas, då hon menar att barn har rätt att 

skaffa sig en egen uppfattning och inte bör utsättas för den religiösa och politiska 

indoktrinering som finns i skolor som har en konfessionell inriktning. Allt detta ska komma 

före föräldrarnas önskan och vilja, menar Fjelkner (Berglund & Larsson, 2007; 53). 

Det finns emellertid de som anser att skolan och dess värdegrund bör formas av religiös tro 

och att friskolorna är viktiga, då de ger individen större möjlighet att välja en skola som är 

överensstämmande med hennes grundläggande värderingar. Gerle framför att ifråga om de 

religiösa friskolorna har föräldrar enligt Europakonventionen rätt att välja vilken religiös 

fostran de vill ge sina barn. Det brukar, enligt Gerle, i detta sammanhang talas om 

religionsfrihet som rättigheten till religion.  (Gerle, 2007; 53).  

Vad säger Europakonventionen om religionsfrihet?  

Europakonventionen tar upp individers rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet i 

artikel 9. Den anger:  

1. Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet; denna rätt 

innefattar frihet att byta religion eller tro och frihet att ensam eller i gemenskap med 

andra, offentligt eller enskilt, utöva sin religion eller tro genom gudstjänster, 

undervisning, sedvänjor och ritualer. 

2. Friheten att utöva sin religion eller tro får endast underkastas sådana inskränkningar 

som är föreskrivna i lag och som i ett demokratiskt samhälle är nödvändiga med 

hänsyn till den allmänna säkerheten eller till skydd för allmän ordning, hälsa eller 

moral eller till skydd för andra personers fri- och rättigheter. 

Artikel 2: Rätt till undervisning 

Ingen må förvägras rätten till undervisning. Vid utövandet av den verksamhet staten 

kan påtaga sig i fråga om uppfostran och undervisning skall staten respektera 
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föräldrarnas rätt att tillförsäkra sina barn en uppfostran och undervisning som står i 

överensstämmelse med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse. 

(Larsson & Berglund, 2007; 317) 

Mellan religion och sekularisering 

Gerle menar att uppkomsten av religiösa friskolor kan betraktas som en reaktion mot det som 

anses vara en sekularistisk fostran. Enligt Gerle finns det grupper som anser att skolans 

värdegrund ska vara präglad av religiösa värderingar, men att det också finns dem, som 

Fjelkner, som menar att värdegrunden i skolan ska baseras på vetenskap och en sekulär 

humanistisk etik. Detta lyfts även fram av docenten och teologen Hans Ingvar Roth (2007), 

som menar att det är möjligt att kunna separera tro och vetande. (Gerle, 2007; 53).  

Gerle menar vidare att alla institutioner i samhället som drivs av det allmänna, såsom stat, 

landsting och kommun, bör vila på en sekulär grund, men det ska även finnas respekt för olika 

livssyner, bland annat religiösa. (Gerle, 2007). Exempelvis har föräldrar i Finland rätt att välja 

mellan olika typer av religionsundervisning för sina barn, utifrån den församling som de 

tillhör. Föräldrarna har även möjlighet att låta barnen delta i undervisning om sekulär 

livsåskådning eller avstå helt från religionsundervisningen om den inte stämmer överens med 

deras tro. (Berglund & Larsson, 2007; 15). 

Gerle förklarar att Sverige har varit kristet i mer än tusen år, men att det successivt har 

utvecklats till ett samhälle med sekularistiska tecken. Gerle använder sig av José Casanovas 

(1994) definition av sekularisering, som går ut på att det finns en skillnad mellan det religiösa 

och det sekulära, som handlar om att intresset för religion har minskat i samhället, samt att 

religion har blivit privatiserad på så sätt att den har förflyttats från det offentliga till det 

privata (Gerle, 2007; 58). Detta är i linje med Gerdmar som menar att kyrkan sedan början av 

1960-talet har ersatts av politiska deltagare som successivt har försvagat kristendomens 

ställning i skolan och därmed förstärkt det ateistiska inflytandet (Gerle, 2007 ). Detta förklaras 

även av den engelske professorn Christopher Partridge, som framhåller att det moderna 

samhället har blivit mer kritiskt och vetenskapligt inriktat, något som kan ses som en följd av 

det västerländska samhällets sekularisering. Partridge menar att religion inte ska vara 

offentlig, utan är en privatsak (Partridge, 2004; 10). 

Filosofen Charles Taylor (1998), menar att både sekulära och religiösa ståndpunkter blir 

fundamentalistiska om dess företrädare kräver att andra ska dela deras trosgrunder. Taylor 
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menar att det är viktigt att kunna söka gemensamma hållningar, det vill säga att man kan 

bortse från om startpunkten är religiös eller inte. Mot detta argumenterar den amerikanske 

filosofen Jeffrey Stout (2004). Stout menar att alla olika grupper som finns i samhället, även 

de religiösa, ska få vara deltagare i det offentliga samtalet (Gerle, 2007; 66).  

Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att belysa de föreställningar som har påverkat föräldrars val av en 

kristen friskola, det vill säga hur föräldrarna motiverar sitt val. Uppsatsen syftar även till att 

undersöka de förväntningar som föräldrarna har på skolan, samt vilka för- och nackdelar som 

de anser att skolan har jämfört med andra skolor.  

I uppsatsen kommer jag att utgå ifrån följande frågeställningar:  

 Vad får föräldrar att välja en kristen friskola för sina barn?  

 Vad har föräldrarna för föreställningar om den kristna friskola som de har valt? 

 Vilka förväntningar har föräldrarna på den kristna friskolan?  

 

Metod och tillvägagångssätt  

I följande avsnitt kommer jag att beskriva vilken metod som jag har använt för att samla in 

mitt empiriska material, samt vilka avgränsningar och etiska överväganden som jag har gjort i 

uppsatsen.  

Kvalitativa intervjuer  

Min studie bygger på kvalitativa data, som har samlats in med hjälp av intervjuer med 

föräldrar som har valt att placera ett eller flera av sina barn i en specifik kristen friskola.  Att 

använda en kvalitativ metod har gjort det möjligt för mig att få en djupare förståelse av det 

undersökta fenomenet, jämfört med om jag hade använt en kvantitativ forskningsmetod. En 

nackdel med den kvalitativa metoden är dock att det inte går att generalisera resultaten 

(Larsen; 2009; 27). 

Kvalitativa intervjuer kan både användas för att samla in kunskap och för att komplettera 

annat insamlat empiriskt material (Dalén, 2007; 10). En kvalitativ intervju kan vara mer eller 

mindre strukturerad. En strukturerad intervju innebär att forskaren använder sig av i förväg 

bestämda frågor som hon ställer i en viss turordning, medan en ostrukturerad intervju innebär 
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att forskaren inte utgår från några färdiga frågor alls. Jag menar att min intervjumetod närmast 

kan beskrivas som strukturerad med öppna svar, då jag under intervjuerna utgick från en lista 

med färdiga frågor, som mina informanter besvarade i samma ordningsföljd. Denna typ av 

intervju förenklar bearbetningen av intervjumaterialet, eftersom materialet inte blir lika stort 

som om jag hade låtit informanterna prata helt fritt.  (Larsen, 2009; 83-84).  

Jag har under intervjun tagit hjälp av Ann Kristin Larsens anvisningar om hur man ställer 

frågor i kvalitativa intervjuer.  Larsen menar att det är viktigt att forskaren i förväg funderar 

över vad hon ska fråga om och hur frågorna ska formuleras. Det kan vara en fördel att inleda 

intervjun med bakgrundsfrågor som handlar om till exempel informantens ålder eller tidigare 

arbetslivserfarenhet, då det ger intervjun en mjuk öppning att inleda med frågor som är lätta 

att svara på. Det är även viktigt att frågorna är klara och tydliga, samtidigt som det inte är 

ledande frågor av ja- eller nejtyp som kan påverka informantens svar. Under intervjun är det 

viktigt att frågorna ställs på ett bra sätt och att forskaren utgår från de färdigformulerade 

frågorna och utifrån dessa ber informanterna att klargöra och utveckla sina svar. Detta kan 

nämligen leda till nya, intressanta teman. Forskaren måste även försäkra sig om att de frågor 

som diskuteras under intervjun är relevanta för undersökningens frågeställning. (Larsen, 

2009; 86-87).  

Urval och genomförande  

I kvalitativa studier läggs det inte lika stor vikt vid att resultaten ska kunna generaliseras som i 

kvantitativa studier. Det är således inte alltid av största vikt att resultatet även kan tillämpas 

på människor som inte har deltagit i studien. Målet är istället att erhålla mesta möjliga 

kunskap om det undersökta fenomenet. I denna typ av studier brukar forskaren använda sig av 

ett icke-sannolikhetsurval.  (Larsen, 2009; 77), vilket också jag har gjort i denna uppsats.  

När jag valde ut informanter till uppsatsen använde jag mig av, vad Larsen kallar för ett urval 

enligt självselektion. Det betyder att informanterna (föräldrarna) själva fick välja om de ville 

delta i studien, efter att jag hade gått till den utvalda skolan och tillfrågat dem om en intervju. 

Den typen av urval som jag har använt mig av är inte generaliserbart. Det de intervjuade 

föräldrarna lyfter fram som viktigt när det gäller deras val att placera sina barn i en kristen 

friskola kan med andra ord inte anses gälla för alla föräldrar som har barn i fristående skolor 

med en kristen profil. (Larsen, 2009; 77-78).  



 10 

Jag började uppsatsarbetet med att söka efter kristna friskolor, där jag skulle kunna genomföra 

min studie. Då det enbart finns ett fåtal skolor med en kristen profil i Stockholms län har detta 

urval till stor del styrts av tillgänglighet. Jag fick vetskap om den valda skolan genom en vän, 

vars syskonbarn går i skolan.    Jag tog den första kontakten med rektorn som efter vårt samtal 

gav mig tillåtelse att genomföra undersökningen på skolan. Fem dagar efter detta samtal åkte 

jag till skolan för att rekrytera intervjupersoner till studien. Jag genomförde totalt femton 

intervjuer med föräldrar som har barn i den kristna friskolan. Elva av dessa föräldrar 

rekryterade jag medan jag befann mig på skolan. Tre föräldrar rekryterades via en typ av 

snöbollsmetod, där jag fick kontaktuppgifter till potentiella informanter av föräldrar som 

själva intervjuades för studien (Larsen, 2009; 78). En informant kom jag i kontakt med genom 

att hennes barn kom fram till mig när jag var på skolan och gav mig telefonnumret till 

mamman. Jag genomförde två intervjuer via telefon, två via mail och elva intervjuer i skolans 

lokaler.  

Jag genomförde majoriteten av intervjuerna i direkt anslutning till rekryteringstillfället. Jag 

menar att en fördel med detta är att föräldrarna inte hann förbereda sina svar innan intervjun, 

utan gav svar som var spontana. Att genomföra intervjuerna på detta sätt visade sig emellertid 

även vara problematiskt, eftersom många föräldrar hade bråttom hem och därför enbart 

besvarade frågorna med enstaka ord och meningar. Vissa av informanterna svarade inte heller 

på alla frågor som jag ställde till dem. Detta har resulterat i att jag bara har kunnat använda tio 

av intervjuerna i uppsatsen. Dessa bestod både av korta intervjuer som varade omkring 15 

minuter och mer omfattande intervjuer som höll på i uppemot en timme.  

Jag förde anteckningar vid samtliga intervjuer, utom en som spelades in med hjälp av en 

mobiltelefon. Denna intervju transkriberades i direkt anslutning till intervjutillfället och jag 

läste sedan igenom den noggrant och sammanfattade innehållet. Efter de intervjuer som inte 

spelades in skrev jag rent och sammanfattade anteckningarna direkt efteråt.  

Jag har bearbetat det insamlade materialet genom att, i linje med Larsen (2009; 101), fokusera 

på de svar som jag ansåg vara relevanta för min undersökning och sortera bort det material 

som var mindre relevant för att besvara uppsatsens syfte. Det utvalda materialet sorterades 

därefter in under olika rubriker och analyserades utifrån tidigare forskning och teori.  
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Informanterna   

Min undersökning är begränsad till en kristen friskola. För att kunna säkerställa 

informanternas anonymitet har jag valt att enbart berätta att skolan ligger i 

Stockholmsområdet och att den har en kristen profil med språkinriktning, Jag kommer utöver 

detta att enbart ge information om skolan som är nödvändig för att förstå informanternas svar.  

De tio föräldrar som har intervjuats för studien har alla utländsk bakgrund och en kristen tro, 

som utgör en viktig del av deras liv. Vissa av föräldrarna har barn i både den kommunala och 

den kristna friskolan. Jag intervjuade både mammor och pappor.  

När jag presenterar föräldrarnas utsagor i uppsatsen kommer jag att göra det med hjälp av 

siffrorna 1-10. Föräldrarna kommer således att presenteras som ”förälder 1”, ”förälder 2” 

etcetera.  

Etiska principer 

Inför varje intervjuundersökning bör forskaren tänka på de fyra etiska principer som tas upp i 

Stukat (2007) Intervju som metod. Dessa fyra principer är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.(Stukat, 2007; 130).  

Informationskravet 

Forskaren skall informera deltagarna om studiens syfte (Stukat; 2007; 131) I min studie har 

jag informerat skolans rektor och föräldrarna om syftet med uppsatsen. 

Samtyckeskravet 

I undersökningen har deltagarna informerats om sin rätt att själva bestämma på vilka villkor 

de ska delta i studien och hur länge de vill medverka. Deltagarna fick även information om att 

de när som helst hade möjlighet att avbryta sin medverkan (Stukat; 2007; 131).  

Konfidentialitetskravet 

Forskaren måste ta hänsyn till att de informanter som intervjuas för studien inte ska kunna 

identifieras (Stukat; 2007; 131). För att uppfylla detta krav har jag valt att inte nämna 

informanterna vid namn, utan använda mig av siffror när jag redovisar deras berättelser. Jag 

har heller inte angett någon personlig information om de intervjuade föräldrarna som kan 

avslöja deras identiteter.    
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Nyttjandekravet 

Den insamlade material om deltagarna får enbart användas för forskningsändamål (Stukat; 

2007; 132).  Mina deltagare blev informerade om att den information som samlades in endast 

kommer att användas i min undersökning. 

 

Validitet och reliabilitet 

Validitet betyder att forskaren mäter det som hon avser att mäta i studien. Man kan också säga 

att validitet handlar om att studien ska ha relevans och giltighet. I kvalitativa intervjustudier 

uppnås validitet genom att informanterna tillåts att lyfta fram och förklara saker som de anser 

är viktiga. (Larsen, 2009; 81-82). Utifrån denna princip fick jag i tre intervjuer ändra på mina 

frågors ordning i och öppna upp för de frågeställningar som mina informanter ville samtala 

kring.  

Reliabilitet innebär precision eller exakthet, det vill säga att min undersökning är tillförlitlig 

och att informationen behandlas noggrannt. I kvantitativa studier kan reliabilitet prövas 

genom att flera forskare genomför samma undersökning och uppnår samma resultat, 

alternativt att samma forskare gör samma undersökning vid olika tidpunkter och får fram 

samma resultat. Detta visar då på en hög reliabilitet. I kvalitativa intervjustudier är det svårt 

att tala om den typ av reliabilitet som används i kvantitativa studier, då forskaren genom sin 

närvaro påverkar sina empiriska data. Det kan till exempel vara så att informanten ger olika 

information olika dagar och till olika intervjuare. (Larsen; 2007; 81 ff.). Jag menar att 

informanterna i min studie både kan ha påverkats av mig som intervjuare och 

intervjukontexten, där de i sin roll som föräldrar som har valt att placera sina barn i en kristen 

friskola var tvungna att motivera (och kanske försvara) sina val. I min undersökning valde jag 

att intervjua ett relativt stort antal föräldrar för att få en större förståelse för hur föräldrar 

resonerar när de väljer att placera sina barn i en kristen friskola. Jag strävade efter att vara 

noggrann i min bearbetning av det empiriska materialet, för att undvika att informanternas 

svar skulle blandas ihop eller misstolkas.   

Förförståelse  

Förförståelse är den kunskap och de erfarenheter som forskaren redan har om sitt ämne och 

som oundvikligen kommer att påverka både mötet mellan forskaren och hennes informanter 
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och tolkningarna av det empiriska materialet. (Karlsson & Petterson, 2006; 60). Filosofen 

Hans George Gadamer menar dock att förförståelsens påverkan på den empiriska datan inte 

bör ses som ett beklagligt faktum, utan är en betingelse som ger vår erfarenhet mening. 

Gadamers begrepp ”fördom” syftar inte till den typen av negativa föreställningar som vi kan 

ha om olika etniska grupper eller liknande. Enligt Gadamer är det våra fördomar som gör att 

vi kan förstå saker och ting (Thomassen, 2005; 95). 

 

Förförståelse börjar aldrig från en nollpunkt; horisonten finns alltid där före oss. Det 

människor har gjort, skapat och levt innan oss påverkar hur vi gör, skapar och lever idag. 

Gadamer menar att den historiska kontexten alltid påverkar oss och formar våra fördomar och 

att fördomarna är en rikedom, även om det finns sådana som är ogrundade och kan behöva 

rättas till (Thomassen, 2005; 96). 

 

I Sverige är föreställningarna om friskolor, och i synnerhet religiösa friskolor, negativa. 

Friskolorna blir ofta svartmålade i media. I mitt hemland, Syrien, är bilden den motsatta. Där 

ses det som positivt att gå i en fristående skola och det är istället de kommunala skolorna som 

anses ge eleverna en bristfällig undervisning. Jag studerade under min uppväxt i en kristen 

friskola i Syrien och fortsatte efter skolans slut att arbeta som lärare där. Detta gör att min 

förförståelse både har sin grund i de positiva erfarenheter som jag har från friskolor i Syrien 

och den negativa bild av friskolorna som jag har tagit del av via svensk media.  

 

Teoretiska utgångspunkter  

Webers handlingstyper  

Sociologen Max Weber menar att människan har ett stort behov av att hitta innebörd och 

mening i livets händelser, såsom lidande, ondska, död och orättfärdighet.  Weber talar om fyra 

idealtyper för socialt handlande.  Det traditionella handlandet innebär att individen handlar av 

gammal vana. Det affektiva handlandet innebär att individen låter handlandet styras av 

känslor. Det målrationella handlandet innebär att individen handlar på ett sätt som syftar till 

att uppnå ett specifikt, uppsatt mål, medan det värderationella handlandet kan beskrivas som 

handlingar som utgår från individens moraliska värderingar. (Benton & Craib, 2001; 77-78) 

Webers teori om de fyra idealtyperna för socialt handlande kan kopplas till religion på så sätt 
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att människan använder sig av religionen för att skapa mening och tillhörighet. (Andersen & 

Kaspersen, 2007; 75).  

Maslows behovshierarki 

Den amerikanske psykologen Abraham Maslow fokuserar på motivationen hos människor 

och hur detta kan påverka dem. Maslow beskriver människans behov utifrån en hierarkisk 

modell, som kan liknas vid en trappa. Denna trappa består av fem trappsteg, där varje 

trappsteg representerar ett behov. Enligt Maslows teori är det de mest grundläggande behoven 

som befinner sig på de nedersta trappstegen och dessa behov måste uppfyllas innan individen 

börjar prioritera behoven som befinner sig högre upp i trappan. De fem mänskliga behoven 

som Maslow talar om är de fysiska behoven, trygghetsbehoven, de sociala behoven, samt 

behov av uppskattning och självförverkligande. De fysiska behoven är grundläggande behov 

av till exempel föda, sömn och värme. Trygghetsbehoven handlar om behov av stabilitet och 

materiell trygghet och fasta rutiner.  De sociala behoven är behov av positiva relationer till 

andra, medan behov av uppskattning handlar om att ha en positiv självbild och att känna sig 

värdefull. Behovet av självförverkligande handlar slutligen om att kunna utveckla sig själv 

och vara kreativ. (Maltén, 2003; 70-71). 
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Identitet i det mångkulturella samhället  

Det finns många olika definitioner av identitet som begrepp. Bland annat menar Gunnar 

Alsmark att identiteten handlar om ett personligt och samhälleligt hemmahörande, medan 

Charles Taylor ser identiteten som ”att ha en uppfattning om hur vi blivit det vi är och vart vi 

är på väg”. (Halilovic & Huskic, 2010; 52). Sanderoth, Werner och Båth menar att identiteten 

kan betraktas i form av en självbild, det vill säga att en person är medveten om sig själv som 

en unik individ och om jaget och den egna personligheten. Identiteten är här beroende av den 

trygghet som skapas för jaget och förmågan att kunna sätta gränser mot de orealistiska krav 

som har satts upp under uppväxttiden för att kunna utvecklas och förbättras. Identitet är även 

bunden till tillhörighet, det vill säga till en bestämd kultur, etnisk grupp och nation, menar 

Sanderoth, Werner och Båth. Individen har ett behov av att tillhöra en gemenskap och denna 

tillhörighet påverkar i sin tur individens identitet. Detta innebär att identiteten formas genom 

social interaktion med omgivningen i det samhälle som individen lever i (Sanderoth, Werner 

& Båth. 2009; 62).  

 

Att bli bekräftad i sin identitet är viktigt för alla människor, men det kan vara särskilt viktigt 

för personer som tillhör en minoritetsgrupp, då de tidigare kan ha haft problem med att 

bekräfta sin tillhörighet (Halilovic & Huskic; 2010; 50). Identiteten kan dock lätt utvecklas till 

något negativt; en ”vi och dem” attityd kan skapas, där symboliska gränser mellan människan 

och andra uppstår. Individen tar här tillsammans med den grupp som hon tillhör avstånd från 

människor som betraktas som annorlunda än hon själva, vilket kan leda till negativa 

konsekvenser, såsom främlingsfientlighet, rasism och förföljelse. (Sanderoth, Werner & Båth, 

2009; 65). 

Relevans för studien  

Webers teori om de fyra idealtyperna för socialt handlande utgår ifrån att människan har ett 

behov av att söka mening och hitta betydelse i livets händelser. Teorin kan vara användbar för 

att förstå de tankar som ligger bakom föräldrarnas val av skola och hur de påverkas av till 

exempel sina kristna värderingar i detta val. Maslows behovshierarki tar sin utgångspunkt i 

motivationen hos människor och hur detta kan påverka dem. Denna teori kan vara användbar 

för att förstå vilka behov som styr föräldrarnas val. Den sista teoretiska utgångspunkten, som 

handlar om identitet i ett mångkulturellt samhälle, är relevant för att förstå föräldrarnas 

föreställningar om den kristna friskolan som en plats där barnets (kulturella och religiösa) 

identitet kan utvecklas.  
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Tidigare forskning 

Det finns lite forskning inom området föräldrars val av kristna friskolor. I följande avsnitt 

kommer jag att redovisa den forskning som är gjord inom detta område och som är relevant 

för min undersökning.  

 

Varför religiösa friskolor?  

Forskaren Jan Damgren menar att det under 1980- talet och (början av) 1990-talet var vanligt 

att starta skolor av etniska eller religiösa skäl. De etniska skälen kan ses som ett sätt att möta 

barns behov av att få undervisning på sitt modersmål och inkludera hemlandets språk, kultur 

och religion i utbildningen. (Damgren, 2002; 76). De religiösa skälen kan betraktas som en 

protest mot den reducerade roll som ämnet kristendom hade fått i de kommunala skolorna. 

Starten av en religiös friskola kan även ha sekteristiska motiv, menar Damgren, vilket innebär 

att skolan inriktar sig på att tillfredsställa en viss grupps behov och intressen. Föräldrar som 

väljer den här typen av fristående skola för sina barn gör det vanligtvis på grund av lojalitet 

med den grupp som de tillhör. (Damgren, 2002; 73).  

Göran Larsson, fil. dr i religionskunskap, och forskaren Jenny Berglund, menar att religiösa 

friskolor har uppkommit som en följd av att utbildning har börjat betraktas som en privat, och 

inte en offentlig, angelägenhet, samt att religiösa och etniska minoritetsgrupper kände ett 

utanförskap i de kommunala skolorna. Minoritetselever blev nämligen ofta uteslutna från det 

”normala” i den kommunala skolan på så sätt att de blev klassade som elever i behov av 

särskilt stöd. Det resulterade i att minoritetsgrupperna startade sina egna friskolor. Utifrån 

detta perspektiv kan uppkomsten av de religiösa friskolorna betraktas som en effekt av att det 

finns stora brister inom den kommunala skolan vad gäller delaktighet för elever med annan 

etnisk bakgrund än svensk. (Berglund & Larsson, 2007; 11-12). 

Föräldrars val av fristående skolor  

Jan Damgren har undersökt varför föräldrar i fyra kommuner väljer att placera sina barn i en 

fristående skola (Damgren, 2002; 16). Studiens empiriska material består av enkäter och 

föräldraintervjuer. (Damgren; 2002; 116). En av de skolor som ingick i Damgrens 
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undersökning var en kristen friskola, vilket gör att studien är särskilt intressant för min 

uppsats.   

Att söka sig till friskolan eller från den kommunala skolan 

Damgren skiljer i sin studie mellan föräldrar som söker sig till en fristående skola och 

föräldrar som söker sig från en kommunal skola till en friskola (Damgren, 2002; 125; 128).  

De två främsta skälen att söka sig till en fristående skola är, enligt Damgren, skolans profil 

och att skolan arbetar med barnets personlighetsutveckling. Andra skäl till att föräldrar väljer 

att placera sina barn i en friskola är att skolan har duktiga pedagoger, att de bedriver 

undervisning i små klasser, samt att skolan har ett bra klimat. (Damgren, 2002; 126). När det 

gäller den kristna skolan i Damgrens undersökning var det viktigt för föräldrarna att skolan 

hade en kristen profil och ett gott rykte, samt att föräldrarna hade ett visst inflytande i skolan. 

Det var även viktigt att barnen hade bra kamrater och att de skyddades mot mobbing.  

(Damgren, 2002; 127). I den kristna friskolan fanns det flera ensamstående mammor som 

hade valt just den skolan för att få stöd i sin uppfostran av barnen (Damgren, 2002; 123).  

Damgren identifierar även ett antal faktorer som gör att föräldrar söker sig från en kommunal 

till en fristående skola. De vanligaste skälen till skolbytet var klassens storlek och bristfällig 

undervisning och stöd för de enskilda eleverna. (Damgren, 2002; 132).  Beträffande den 

kristna skolan berodde skolbytet i första hand på klassens storlek, brister i undervisningen 

eller att barnet var utsatt för mobbing. Skolbytet kunde även vara en följd av en bristande 

kontakt med skolledningen eller att barnet umgicks med kamrater som föräldrarna ansåg var 

”fel” för barnet. (Damgren, 2002; 133).  

Kan fristående skolor leda till segregation?  

Damgren anför att likvärdighet är ett grundvillkor i svensk skolpolitik. Det betyder att 

möjligheterna att uppnå de nationella målen ska vara lika för alla. Det ska inte spela någon 

roll om barnet går i en kommunal eller fristående skola, eller var skolan ligger någonstans.  

Om detta inte uppnås menar Damgren att det finns en risk att skolverksamheten bli 

segregerande. (Damgren, 2002; 176).  

En kritisk uppfattning som ofta riktas mot de fristående skolorna är att det finns en risk att de 

barn som går där inte lär sig att umgås med och ta hänsyn till alla typer av människor, vilket 

kan resultera i att de får en felaktig syn på samhället och sina medmänniskor (Damgren, 2002; 
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176-177). Damgren menar dock att det var flera föräldrar i hans studie som hade barn som 

bytt från en kommunal till en fristående skola, då de hade upplevt sig vara segregerade i den 

kommunala skolan. Samtidigt framhåller Damgren att föräldrars val att placera sina barn i 

skolor med tydligt politiska och ideologiska värdegrunder talar för att föräldrarna själva väljer 

att avskärma sina barn. Dock var det många föräldrar i Damgrens studie som hade barn som 

umgicks med kompisar från andra bakgrunder än deras egen. (Damgren, 2002; 177). 

 

Utländsk bakgrund och friskolor  

Berglund och Larsson menar (med hänvisning till Roth, 2007) att situationen för många 

minoritetsgrupper i dagens Sverige generellt har präglats av skapandet av språkliga, religiösa 

och kulturella frizoner. Att bo i ett område där invånarna delar religiösa och språkliga normer 

innebär en stor trygghet och gemenskap och därför har många människor med utländsk 

bakgrund strävat efter att skapa miniatyrkopior av sina hemländer. Utifrån detta perspektiv 

kan de religiösa friskolorna betraktas som just ett skapande av språkliga, etniska och religiösa 

frizoner. Kritikerna menar dock att det finns en risk att de religiösa friskolorna blir separerade 

öar av minoriteter, istället för platser där samtal och dialoger kan föras (Berglund & Larsson, 

2007; 12).  

Språkets betydelse  

Elisabeth Elmeroth menar att språket är en viktig del av integrationen, då det har en 

nyckelställning i det svenska samhället och den svenska skolan (Elmeroth, 2010; 92). Även 

filosofen och pedagogen Lev Vygotskij tillskriver språket en stor betydelse för integrationen 

när han menar att det är med hjälp av språket som en individ blir delaktig i ett samhälles sätt 

att förstå och se på omvärlden (Säljö, 2000).  

 

Elmeroth skriver om skolans språkundervisning och framhåller vikten av att elever erbjuds 

undervisning i både svenska och sitt modersmål för att nå framgång i skolan. 

Svenskundervisningen kan eleverna antingen få genom att studera ämnet svenska eller 

svenska som andraspråk. Elmeroth menar att en förutsättning för att elever ska kunna lära sig 

det svenska språket är att de behärskar sitt modersmål, då språkinlärningen fungerar så att 

eleverna översätter ord och begrepp från modersmålet till svenska och på så sätt utvecklar en 

förståelse för det nya språket. Utan skolans och föräldrarnas stöd är risken dock stor att 

utvecklingen av förstaspråket avstannar. (Elmeroth, 2010; 89-90).  
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Påverkas barn av sina föräldrars tro?  

Föräldrar har rätt, men även skyldighet, att uppfostra sina barn, menar journalisten och 

författaren Charlotte Essen.  Föräldrar överför genom uppfostran sin livssyn och sina 

värderingar, normer och tro till sina barn. Detta kan skapa trygghet, samhörighetkänsla, tröst 

och svar på livets frågor. Essen anser dock att religionen inte ska påverka barnets frihet eller 

rättigheter, vilket är av stor betydelse i det svenska samhället. Barnen kan inte påtvingas 

föräldrarnas livsmall, utan risk för konsekvenser. Det är däremot nödvändigt att ge barn de 

redskap som behövs för att kunna utveckla ett kritiskt tänkande, menar Essen. (Essen, 2008; 

14; 393).  

 

Kapitel 2: Varför väljer föräldrar en kristen friskola? – 

resultat och analys  

I detta kapitel kommer jag att redovisa studiens resultat. I kapitlet kommer de olika teman 

som föräldrarna lyfte fram gällande deras val av skola att belysas. Dessa är skolans och 

klassens storlek, den kristna profilen, segregation, stöd i uppfostrarollen, skolans 

språkinlärning, sekularisering, mobbing som en orsak att välja (och välja bort) en skola och 

skolskjuts som extra stöd. Jag kommer även att redogöra för de föreställningar och 

förväntningar som föräldrarna har på denna kristna friskola. 

Skolans och klassens storlek  

En av de frågor som diskuterades under intervjuerna var varför föräldrarna hade valt att 

placera sina barn i just denna kristna friskola. Det visade sig att föräldrarna hade olika motiv 

för sitt val. Vissa av föräldrarna hade valt skolan på grund av att den jobbar med relativt små 

klasser och har en hög lärartäthet, jämfört med många kommunala skolor.  I skolan består 

varje klass av 20 elever och två lärare. Föräldrarna beskriver även trygghet som ett motiv för 

deras val. De syftar då på tryggheten i att barnen blir uppmärksammade på ett bra sätt i 

klassrummet. Detta överensstämmer med Damgren, som menar att skolans rykte kan vara 

avgörande när elever rekryteras till skolan och att små grupper medför personliga relationer 

och en god stämning (Damgren, 2002).  

Förälder 1 resonerar kring vad det är som kan göra att föräldrar väljer att placera sina barn i 

en friskola med en kristen profil:  
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En orsak till att föräldrar väljer en friskola för sina barn är att klasserna är små jämfört med 

klasserna i de kommunala skolorna. Detta är viktigt för oss föräldrar eftersom det gör att barnet 

blir mer synligt i klassrummet, vilket gör att barnets personlighet kan utvecklas på ett bättre sätt än 

i den kommunala skolan.  

Ovanstående citat kan jämföras med Damgrens studie, som visar att barn får mer stöd och blir 

mer synliggjort och uppmärksammat av skolans personal i en liten klass, vilket gör att barnets 

personlighet kan utvecklas. Det vill säga att barnet skall ges en harmonisk och lugn 

utveckling, där kraven lämpas efter barnets förmåga och undervisningen blir 

motivationsskapande. Samt att barnet ska synliggöras och komma till sin rätt. De små 

klasserna medför därtill att barnet får mer stöd, så att det inte behöver söka hjälp utanför 

klassen och känna sig utpekad (Damgren; 2002; 158- 160).    

 

Den kristna profilen 

De flesta av föräldrarna i denna studie lyfte fram den kristna profilen som ett av de skäl som 

gjorde att de hade valt att placera sina barn i den fristående skolan. Förälder 5 uppger att 

fördelen med en kristen friskola är att religionsundervisningen och undervisningen i livsfrågor 

speglar skolans profil. Föräldern menar att det är till stor hjälp att hennes barn får lära sig 

kristna värderingar i skolan, då skolan på det sättet blir ett komplement till den kristna 

uppfostran som barnen får i hemmet. Skolan kan, enligt föräldern, förmedla viktig kunskap 

om kristendomen som hon själv inte har tid eller möjlighet att lära ut.  

Förälder 2 framför:  

 

Vi älskar alla människor, det försöker och förmedla för mina barn, respektera alla människor, vi vet 

att alla är olika men alla är lika värda. Det är viktigt för mitt barn att hon vet vilket ursprung och 

kultur vi har, men också varför vi tror på Gud. Jag tror att man blir en bra människa om man från 

början får en tillhörighet som kännetecknas av en samhörighet och trygghet, för att bli en bättre 

människa.  

 

Förälder 7 menar att den kristna profilen betyder mycket för henne som förälder, då 

hennes barn i och med den lär sig att hantera situationer i skolan utifrån bibelns 

värderingar och syn på konflikter, respekt, etik och moral.  
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Sammanfattningsvis visar intervjuerna med föräldrarna att den kristna profilen skapar en 

trygghet hos föräldrarna och även hos barnen. Tryggheten handlar framförallt om att 

föräldrarna är trygga med att skolan hjälper dem att förmedla kristna värderingar till deras 

barn, vilket är utgångspunkten i deras uppfostran av barnen. Trygghet är ett behov som 

återfinns i Maslows behovshierarki. Det kan tolkas som att föräldrarnas behov av trygghet 

tillfredsställs av att skolan arbetar utifrån en kristen värdegrund som säkerställer att deras barn 

uppfostras i enlighet med kristna värderingar, både i skolan och i hemmet. Trygghetsbehovet 

kan även, utifrån Maslow, förstås som en motivation hos föräldrarna när de gör sitt val 

(Maltén, 2003; 70-71). Det går även att använda sig av Webers värderationella handlingstyp 

för att förstå föräldrarnas val av en skola med en kristen profil. Föräldrarna låter, enligt denna 

teori, sitt val styras av sina kristna värderingar. (Benton & Craib, 2001; 77-78).   

 

 

Integration eller segregation?  

Förälder 3 är inte alls orolig över att hennes barn enbart umgås med kristna barn i skolan, då 

det i skolan förs en diskussion om diskriminering, värdegrundsfrågor och vikten av att 

acceptera andra, oavsett vilken bakgrund de har. ”När barnet får bra grunder i sin uppfostran, 

gradvis med åldrarna, med årskurserna, får barnet det som hon/han behöver för att kunna vara 

med andra utanför sina ramar.”, menar föräldern. Föräldern tillägger att det även förs en 

diskussion kring integration i skolan och att barnen får besöka andra skolor och därigenom 

uppmuntras att utöka sitt kontaktnät.  

 

Förälder 1 beskriver att skolans profil kan leda till missuppfattningar om skolans arbete och 

att många uppfattar friskolor som segregerande. Föräldern är dock av åsikten att skolan inte 

vill segregera barnen från samhället, utan den vill tvärtom hjälpa barnen att på bästa möjliga 

sätt integreras i det svenska samhället. ”Så med andra ord skolan integrerar och inte 

segregerar. Man hittar en identitet först och en bra grund sen kommer man ut i samhället som 

en vuxen och stabil person med värdiga grunder att stå på”, uttrycker föräldern.  

Sammantaget är de flesta föräldrar i studien överens om att skolan integrerar eleverna och inte 

tvärtom, genom att de lär sig att acceptera andra och att alla är lika mycket värda. Skolan 

anordnar också olika aktiviteter till exempel besök på andra skolor, där barnen får träffa andra 

barn och se andra miljöer. Detta spelar, enligt föräldrarna, en viktig roll för barnens sociala 

personlighetsutveckling. Det är dock en punkt som återfinns i den tidigare forskningen. 
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Berglund och Larsson menar att föräldrarna känner trygghet i den religiösa friskolan eftersom 

barnen där är tillsammans med andra barn som har samma kultur och värderingar som de 

själva (Berglund & Larsson, 2007). Roth intar en motsatt hållning, när han menar att det finns 

en risk att de religiösa friskolorna blir avvikande öar av minoriteter, istället för platser där 

samtal och dialoger kan föras (Berglund & Larsson, 2007; 12).   

 

 

Stöd i uppfostrarrollen 

Samtliga föräldrar är överens om att skolan kompletterar hemmet när det gäller uppfostran av 

barnen. Föräldrarna menar här att skolan utgör ett stöd beträffande att uppfostra barnen till 

goda och empatiska samhällsmedborgare.  

Förälder 1 beskriver den familjära känsla som hon upplever finns på skolan, där eleverna och 

lärarna är som en stor familj och där lärarna är engagerade och bryr sig om barnen. Även 

förälder 2 lyfter upp den familjära känslan och berättar att lärarna verkligen sköter sitt jobb, 

genom att lägga ner mycket tid på barnens uppfostran. Det är till exempel inte acceptabelt att 

barnen beter sig illa mot varandra eller gör något dumt, utan lärarna tar tag i sådana 

situationer direkt. Föräldern menar att skolan i sin uppfostran av barnen utgår från både 

kristna värderingar och läroplanerna.  

Det föräldrarna tar upp i intervjuerna återfinns hos Berglund och Larsson, som beskriver att 

det kan vara viktigt att hemmet och skolan har samma värderingar och att föräldrarna känner 

sig trygga i den religiösa friskolan, eftersom barnen där umgås med andra barn som har 

samma kultur och grundläggande värderingar som de själva. (Berglund & Larsson, 2007). 

Föräldrarnas utsagor kan även kopplas till Damgrens studie, där det fanns flera ensamstående 

mödrar som hade valt just den kristna friskolan för att få stöd i sin uppfostran av barnen. 

Mödrarna ansåg inte att de kunde få sådan hjälp i den kommunala skolan (Damgren, 2002; 

123).  

 

Skolans språkinriktning  

Föräldrarna lyfter fram skolans satsning på undervisning i det svenska språket som ett skäl till 

att de har valt den kristna friskolan.  Eleverna i skolan studerar mer svenska än vad de gör i de 
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kommunala skolorna i närområdet. Skolan driver bland annat ett projekt som kallas för 

språklyftet, vilket innebär en extra satsning på det svenska språket. Skolan har valt att satsa på 

språkundervisning, eftersom det finns ett behov av detta i det område där skolan ligger.  

 

Förälder 9 är nöjd över att skolan först och främst fokuserar på att lära barnet svenska. Barnet 

får därigenom den undervisning som det behöver för att uppnå målen i alla ämnen och får 

även stimulans för att utveckla en lust att lära, menar föräldern. Dessutom anser föräldern att 

det är positivt att barnen får lära sig sitt modersmål på ett bra sätt.  

  

Föräldrarna i denna studie betonar således det svenska språkets betydelse i 

skolundervisningen, men de lyfter även fram modersmålets värde. Majoriteten av föräldrarna 

anser att skolan har en bra modersmålsundervisning, som betyder enormt mycket för dem som 

föräldrar. Förälder 2 berättar exempelvis att modersmålsundervisningen var ett av de skäl som 

avgjorde hennes val. Förälder 4 känner sig väldigt glad och stolt över att hennes dotter har lärt 

sig att tala, läsa och skriva på sitt modersmål, vilket modern själv inte kan göra. Föräldern 

framhåller att dottern, med skolans hjälp, har kunnat förverkliga något som hon själv inte har 

lyckats med.  

Språkets betydelse har lyfts fram av både Vygotskij och Elmeroth, som menar att det är 

viktigt för att en individ ska kunna integreras i det svenska samhället (Elmeroth, 2010; 92; 

Säljö, 2000). Elmeroth betonar särskilt vikten av att elever både erbjuds språkundervisning i 

svenska och sitt modersmål. (Elmeroth, 2010; 89). 

 

Sekularisering 

Förälder 1 berättar att det ibland kommer moment i undervisningen som är emot den kristna 

tron. Barnen får till exempel lära sig om Darwins evolutionslära, som förklarar jordens 

skapelse på ett vetenskapligt sätt som skiljer sig från det som barnen har lärt sig från Bibeln. 

Barnen lär sig på detta sätt vad både vetenskapen och kristendomen säger om skapelse och 

kan själva välja den teori eller tro som de vill ställa sig bakom i denna fråga, menar föräldern. 

Detta stämmer med Essen (2008) som menar att barnet bör få möjlighet att själv kan granska 

och kritisera de olika värderingarna som har fått under sin uppfostran (Essen, 2008; 393).  

Förälder 2 menar: 
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           Det är bra för barnen att veta vad bibeln säger och samtidigt vad vetenskapen säger och att kunna 

tänka kritiskt i framtiden, eftersom hela vårt samhälle grundas enbart på sekuläristisk syn och 

tänkande.  

Ovanstående citat kan förklaras av Partridge, som menar att vårt moderna samhälle har blivit 

mer kritiskt och vetenskapligt inriktat, vilket har påverkats av sekulariseringen som har lett till 

att antireligion har blivit attraktivt i det västerländska samhället. Partridge menar även att 

religion inte ska vara offentlig, utan en privatsak (Partridge, 2004; 10). Gerle menar i sin tur 

att alla institutioner i samhället som drivs av det allmänna (stat, landsting eller kommun) bör 

vila på en sekulär bas och grund, men det ska även finnas respekt för olika livssyner, bland 

annat de religiösa (Gerle, 2007; 15). 

Förälder 8 anser att skolan, oavsett om den är religiös eller kommunal bör erbjuda olika syn 

på exempelvis skapelseberättelsen. Det skadar inte barnen om man berättar alla 

skapelseteorier även Gudskapelse, menar föräldern, som anser att skolan annars blir 

fundamentalistisk i sitt tänkande. En annan av de intervjuade föräldrarna (förälder 4) 

framhåller att allt som utgår från läroplanen är acceptabelt och okej för henne. Föräldern 

menar att om skolan inte följde de svenska läroplanerna, så skulle hon inte söka till den. Hon 

menar vidare att hon vet att den fristående skolan som hennes barn går i erbjuder en god och 

undervisning av bra kvalité. 

Detta förklarar även filosofen Charles Taylor (1998), som menar att det är viktigt att kunna 

söka gemensamma hållningar mellan sekularisering och religion och att man kan bortse från 

om startpunkten är religiös eller inte. (Gerle, 2007; 66).  

 

Identitet 

Förälder 3 uttrycker att ”Barnets identitet är viktigt för att vi tillhör en minoritetsgrupp och att 

barnen inte är säkra på sig själva om de inte vet precis vem de är”. Föräldern menar att det 

finns många som inte har en stark identitet. I synnerhet kan barn och ungdomar som tillhör en 

minoritetsgrupp, men som har vuxit upp i det svenska samhället, ha problem med identiteten. 

Detta då de både har en svensk och en icke-svensk identitet. Föräldern menar att om barnen 

inte har tillräckligt med kunskap om båda sina kulturer blir barnets identitet svag och det kan 

orsaka problem i kontakten med samhället för barnet. Förälderns utsaga kan kopplas till 

Sanderoth, Werner och Båth som menar att identitet är bunden till tillhörighet, på så sätt att 
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individen har ett behov av att tillhöra en gemenskap. Denna gemenskap kan individen finna i 

sin kultur, etniska grupp och nation. (Sanderoth, Werner & Båth, 2009; 62).  

 

Sju föräldrar beskriver att identiteten har sitt ursprung i två viktiga punkter. Den första är den 

kristna tron och den andra är den kultur och det språk som överförs från generation till 

generation. Förälder 1 menar att identiteten skapas av både den svenska kulturen och 

föräldrarnas ursprungskultur.  

Förälder 2 menar att skolan är en plats där individens identitet och kultur kan utvecklas och 

bevaras. Detta eftersom barnet i skolan får en möjlighet att utveckla sina kunskaper i 

modersmålet och lära sig mer om sin kultur och religion. Detta är något som återfinns i 

Berglund och Larsson, som betraktar de religiösa friskolorna som en plats där identiteten kan 

förverkligas (Berglund & Larsson, 2007). 

 

 

Andra orsaker till skolvalet 

Det finns föräldrar i denna studie som har valt den kristna friskolan på grund av dess närhet 

till hemmet. Andra föräldrar hörde om skolans goda rykte och bestämde sig på grund av det 

för att söka till den. 

 

Flera av de intervjuade föräldrarna uppger att de har valt den kristna friskolan för att ”skydda” 

sina barn mot det som är farligt. Skolan skapar med andra ord en trygghet för de föräldrar som 

känner en oro för samhället. ”Jag tycker att skolan bidrar på något sätt som ett redskap för 

barnen för att kunna bemöta samhället”, menar till exempel förälder 4.  

På vilket sätt kan då den kristna friskolan hjälpa till att skydda barnen? Flera av föräldrarna 

menar att skolan skyddar barnen genom att lära dem de kristna värderingarna om respekt, 

kärlek och tro. Detta gör att föräldrarna känner sig trygga med sitt val av skola.  

Förälder 3 har själv gått i en kristen friskola, medan resten av föräldrarna har gått i 

kommunala skolor. De föräldrar som har gått i kommunala skolor är särskilt positiva till 

kvalitén på den kristna friskolan. Detta kan jämföras med Damgren, som menar att en faktor 

som kan stå bakom föräldrarnas val att placera sina barn i en friskola är deras egna 

skolupplevelser och om dessa har varit bra eller dåliga (Damgren, 2002).  
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Mobbing som en orsak till att välja (och välja bort) en skola   

Förälder 4 flyttade på sin dotter från en kommunal skola till den fristående skolan på grund av 

oengagerad personal, mobbing och de dåliga situationer som uppstod i den kommunala 

skolan, såsom att personalen inte reagerade när barnen utsattes för mobbing. Detta avgjorde 

förälderns val att söka sig till denna friskola. I den nya skolan hittade föräldern disciplin och 

engagerad personal, vilket hon saknade i dotterns gamla skola. Även förälder 3 lyfter fram 

vikten av att skolan agerar när en elev blir utsatt. Föräldern är positiv till att den fristående 

skolan har lärare som tar ansvar och som inte blundar för mobbing och diskriminering. 

Skolans personal är, enligt denna förälder, inte rädd för att ta tag i konflikter. Förälder 2 är 

inne på samma spår när hon menar att skolan snabbt går in och tar tag i barn som har 

svårigheter. Skolan tar enligt denna förälder skyndsamt fram en handlingsplan som sedan följs 

upp, så att eleven får stöd och hjälp i ett tidigt skede.  

 

Föräldrarnas utsagor överensstämmer med Damgrens undersökning, där det framförs att 

föräldrar kan söka sig från den kommunala skolan på grund av mobbing. (Damgren, 2002; 

133). De kan även jämföras med Andersson (2004), som menar att föräldrar önskar att 

skolans personal tar allvarligt på att ett barn utsätts för mobbing. Att skolan kan bemöta 

föräldrars oro med respekt, samt föra en dialog är viktigt för valet av skola, menar Andersson 

(Andersson; 2004; 177).  

 

Skolskjuts som extra stöd 

Förälder 2 är positiv till att skolan erbjuder en variation av undervisningsformer. ”Om man är 

intresserad av musik, så kan man till exempel ta del av detta under fritidsverksamheten” 

berättar föräldern. Föräldern berättar att skolan även har resurslärare i varje klass, samt 

personal som hjälper till med läxor i fritidsverksamheten. Skolan erbjuder därtill skolskjuts 

för barn som bor utanför området. Även de föräldrar som inte har möjlighet att hämta eller 

lämna sina barn någon dag får ta del av skolskjutsservicen. Detta kan kopplas till Damgren, 

som menar att en förutsättning för att fritt kunna välja skola är att eleverna kan ta sig dit utan 

problem. I Damgrens studie var föräldrarna ofta tvungna att lösa transportproblemet själva 

(Damgren, 2002) men det är således inte ett problem i den fristående skola som jag har 

undersökt.  
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Föräldrarnas föreställningar och förväntningar 

Förälder 2 berättar att innan hennes dotter började i den kristna, fristående skolan hade hon en 

föreställning om att dottern skulle få en trygg tillvaro som återspeglade hennes kultur och den 

kristna tron, något som föräldern anser är en grund i skolans läroplan. ”Jag kan se att skolan 

har lyckats med sitt uppdrag, men jag skulle vilja ha mera språkundervisning för min dotter, 

för vi är dåliga på att tala vårt språk hemma.”, uppger föräldern.  

De flesta föräldrar i denna studie förväntar sig att den kristna friskolan ska vara en plats där 

barnen kan få trygghet, kristna värderingar och kultur. Föräldrarna förväntar sig även att 

skolan ska fortsätta med sin språkundervisning och förutom det som står i läroplaner och 

kursplaner, så säger förälder 5 att hon önskar att ”skolan ska fortsätta med att undervisa mitt 

barn i den kod och kultur som kännetecknas av skolans profil”.   

Föräldrarna i föreliggande studie anser överlag att de förväntningar de har på skolan har 

uppfyllts. Förälder 5 anser att skolan inte bara har uppfyllt hennes förväntningar, den har 

överträffat dem. Även förälder 8 är mer än nöjd med skolans insats: ”De fick dessutom 

undervisningen och den sociala utvecklingen som jag inte hade räknat med” menar hon. Flera 

av föräldrarna hade dock önskemål om att skolan inte bara ska undervisa barn upp till årskurs 

5, utan även ska öppna upp för de äldre eleverna. Förälder 7 beskriver att ”jag är jättenöjd 

med denna skola som går bara framåt och hoppas att se högre klasser i framtiden”.  

De intervjuade föräldrarna är också eniga om att de har en bra kontakt med skolan. De anger 

bland annat att det är lätt att nå personalen och rektorn. Förälder 2 anser att skolan har respekt 

för föräldrarna: ”Jag känner mig väldigt trygg i denna miljö när det gäller bemötande, samtal, 

åsikter och allt som gäller mitt barn. Jag har lätt att kontakta även rektorn, det är så lätt att nå 

honom”.  

Detta är en viktig punkt som Inga Andersson (2004) benämner som en ömsesidig respekt 

mellan lärare och föräldrar. Det är, enligt Andersson, viktigt att föräldrarna känner sig 

bekräftade av lärarna, samt att lärarna för en dialog med föräldrarna och tar dem på allvar. 

Andersson menar även att delaktighet betraktas som en viktig bit för föräldrarna, det vill säga 

att de får uttrycka sina åsikter om det som händer med deras barn i skolan. (Andersson, 2004; 

78).  

De flesta föräldrarna är även nöjda med den information som de får, vilket betraktas som bra 

engagemang i föräldrarnas ögon. Enligt Andersson önskar sig föräldrar med skolbarn en bra 
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kontakt med skolan där de får information direkt. Med detta menar Andersson att en dörr för 

diskussion ska vara öppen mellan föräldrar och lärare, där lärarna ska kunna berätta om både 

positiva och negativa händelser (Andersson, 2004; 136). I Damgrens studie hade hälften av 

föräldrarna sökt sig från en skola på grund av att den var otrivsam och att kontakten med 

lärarna och skolledningen var bristfällig. (Damgren, 2002; 129), vilket inte kan sägas om 

skolan i denna studie.  

 

 

Kapitel 3: Avslutande diskussion 

Denna studie visar att föräldrar kan ha olika motiv för att välja att placera sina barn i en 

kristen friskola. Fyra föräldrar sökte sig från en kommunal skola och till den kristna friskolan 

på grund av att deras barn hade blivit utsatt för mobbing och skolpersonalen inte hade kunnat 

hantera situationen vilket stämmer med Damgrens studie om mobbing i skolan (Damgren, 

2002; 131). Sex föräldrar sökte sig till den kristna friskolan för att skolan förmedlar kulturella 

och religiösa värderingar som stämmer överens med föräldrarnas egen värdegrund och tro. 

Berglund och Larsson beskriver att det kan vara viktigt att hemmet och skolan har samma 

värderingar och att föräldrarna känner sig trygga i deras val av den religiösa friskolan 

eftersom barnen där umgås med andra barn som har samma kultur och grundläggande 

värderingar som de själva (Berglund & Larsson, 2007). Den kristna profilen och de 

grundläggande värderingar som skolan lär ut till barnen en av de främsta orsakerna till 

föräldrarnas val av skola. Att barnen går i en skola där de får ta del av kristna värderingar 

skapar en trygghet hos föräldrarna. Detta kan, enligt Maslows behovshierarki, tolkas som att 

skolans värdegrund tillfredsställer föräldrarnas trygghetsbehov (Maltén, 2003; 70). 

En annan faktor som föräldrarna lyfter fram som betydelsefull när det gäller deras val av skola 

är skolans språkundervisning, som både innefattar svenska- och modersmålsundervisning. 

Föräldrarna är nöjda och stolta över att barnen behärskar sitt modersmål och flera föräldrar 

betonar att de är glada över att skolan satsar extra mycket på att undervisa barnen i språk. 

Språkundervisningen är viktig för föräldrarna, eftersom språket är ett redskap för att kunna 

integreras och smälta in i ett samhälle. Detta resultat bekräftas av Elisabeth Elmeroth, som 

menar att språket har en nyckelställning i det svenska samhället och den svenska skolan och 

är en viktig del av integrationen (Elmeroth, 2010; 92). 
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Att barnen får möjlighet att utveckla sin identitet i skolan är värdefullt för föräldrarna, 

eftersom barnen tillhör en minoritetsgrupp. Identitet innebär, för föräldrarna, den kristna tron, 

kulturen och språket. En förälder menar att om man är stark i sin identitet så är man stark i sin 

personlighet. Vissa föräldrar menar att skolan är en plats där identiteten och kulturen kan 

utvecklas och bevaras. Enligt föräldrarna byggs barnens identitet upp av både den svenska 

kulturen och föräldrarnas kultur. Detta resultat är i linje med Gerle, som menar att de religiösa 

friskolorna är en plats där identiteten kan förverkligas (Gerle; 2007; 50). Halilovic och Huskic 

beskriver också att det är viktigt att bli bekräftad i sin identitet, speciellt om man tillhör en 

minoritetsgrupp (Halilovic & Huskic; 2010; 50). Även Damgren lyfter fram vikten av att 

människan blir respekterad för den hon är (Damgren; 2002).  

Föräldraintervjuerna visar att de flesta av informanterna anser att skolan främjar barnens 

integration, genom att den förmedlar vikten av att acceptera och respektera varandra och alla 

människors lika värde. Detta är tvärtemot de kritiker som har anklagat de religiösa friskolorna 

för att vara segregerande (Damgren, 2002).  

Flera föräldrar i studien har känt ett utanförskap i de kommunala skolorna och har därför sökt 

sig till den kristna friskolan. Föräldrarna vill även ”skydda” sina barn, som kan ha blivit 

mobbade i den kommunala skolan och även känner utanförskap på grund av sin etniska och 

religiösa bakgrund. Föräldrarna anser inte att deras barn segregeras i den etniskt och religiöst 

grundade skola som de har valt, utan de menar att det faktum att barnen får bekräftelse och 

trygghet i skolan gör dem rustade för att möta samhället i till exempel andra skolor.  Detta är 

något som betonas av Berglund och Larsson som anger att minoritetsgruppers upplevelser av 

utanförskap beror på deras tillhörighet och trossamfund (Berglund & Larsson, 2007). 

Berglund och Larsson beskriver även att de religiösa friskolorna har uppkommit på grund av 

att etniska och religiösa minoritetsgrupper har känt ett utanförskap i kommunala skolor 

(Berglund & Larsson, 2007). Resultatet från mina intervjuer stämmer dock inte överens med 

den kritiska uppfattning som Damgren framför i sin studie, som anger att om barn inte lär sig 

att umgås med olika typer av människor finns det en risk att de utvecklar en felaktig syn på 

samhället (Damgren, 2002; 176-177). Däremot stämmer studien överens med Berglund och 

Larsson som nämndes ovan (Berglund & Larsson, 2007).  

Intervjumaterialet visar också att den skola som denna studie handlar om är öppen för all typ 

av kunskap. Jag menar att det är positivt att skolan (enligt föräldrarna) inte har en auktoritär 

troslära, utan att de följer läroplanen och även inkluderar evolutionsläran i undervisningen. 
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Det är bra att de aktualiserar diskussionen om tro och vetenskap för barnen, där det ena inte 

utesluter det andra. Detta ger barnen möjlighet att själva få välja sin livssyn.   

Essen menar att föräldrar har rätt att uppfostra, och överföra sin livssyn, till sina barn, men 

föräldrarna har även skyldigheter (Essen, 2003). En förälder uppger att barnen får vara 

kritiska och välja vad de vill. Skolans värdegrund bygger på den kristna värdegrunden, att alla 

människor är lika mycket värda. Man, kvinna, svart, vit - alla är likvärdiga, enligt Bibeln. 

Denna människosyn stämmer överens med människosynen i Sverige, vilket genomsyrar 

skolans arbete. Det kan dock, enligt min mening, vara svårt att praktisera detta i den 

homogena elevgrupp som finns i skolan. Jag menar att en lösning skulle kunna vara att skolan 

utvecklar ett samarbete med en eller flera andra skolor och låter eleverna träffas och diskutera 

teman som livssyn, religion, respekt och acceptans.  

Jag menar att det är positivt att föräldrarna upplever att de finns ett nära samarbete mellan 

föräldrar, lärare och skolledning. Föräldrarna har möjlighet att påverka skolmiljön och är 

mycket nöjda med skolans fritidsaktiviteter som de menar stärker barnens kulturella 

tillhörighet, vilket i sin tur förstärker barnens identitet och självkänsla. Studien visar att det 

råder en trygg atmosfär på skolan. Även skolans små klasser, den höga lärartätheten och den 

engagerade skolpersonalen bidrar till en ökad trygghet och en trivsam skolmiljö. Skolan 

förmedlar vidare den svenska kulturen via värdegrunden och de olika skolämnen som lärs ut 

till barnen. I skolan kombineras inlärning av den svenska kulturen med den egna kulturen, 

såsom luciatåg och julfirande. Detta är bra för barnens personlighetsutvecklig, menar en 

förälder i studien. Det kan betraktas som identitetsbildande att identifiera sig, och känna sig 

som en del av, båda kulturerna. Detta är betonat av Sanderoth, Werner och Båth som menar 

att identiteten formas genom social interaktion med omgivningen i det samhälle som 

individen lever i (Sanderoth, Werner & Båth, 2009; 62). 

Intervjuerna visar slutligen att föräldrarnas föreställningar om att skolan skulle erbjuda deras 

barn mer kunskap om de kristna värderingarna och modersmålet stämde överens med vad 

skolan presterar i praktiken. Föräldrarna anser att skolan har lyckats med sitt uppdrag och 

flera är mer än nöjda med skolan och dess undervisning. Skolan motsvarar således 

föräldrarnas föreställningar och förväntningar.  
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Förslag på vidare forskning 

Det skulle vara intressant att intervjua de barn som har gått ut från den kristna friskolan, för 

att undersöka hur svårt eller lätt det har varit för dem att integreras med barnen i den nya 

skolan. Det skulle även vara intressant att intervjua barnen för att se hur de upplever skolan 

och den kristna profilen. En annan undersökning som skulle kunna göras är att jämföra 

undervisningen eller bedömningen i den kristna friskolan med en fristående skola som har en 

annan religiös inriktning, till exempel en muslimsk eller judisk skola.  
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Otryckta källor 

Intervju med förälder 1, 3, 5, 6, 7 den 15/10-2012.  

Två intervjuar via telefon med föräldrar 4, 9 den 17/10-2012 och med Förälder 8 den 30/10-

2012. 

Två intervjuar via mail med föräldrar 2, 10. Förälder 2 den 16/10-2012 och förälder 10 den 

1/11-2012. 

 

Bilaga 1: Intervjufrågor  

 

 Hur länge har ditt/dina barn gått i den här skolan? 

 Varför valde ni just den här skolan? Är den religiösa profilen viktig eller var det andra 

saker som spelade roll? 

 Var skolan ditt förstahandsval? Vad fanns det för alternativ? 

 Vad tycker du är fördelen med en kristen friskola? 

 Vad kan just denna skola erbjuda och vad saknas i andra skolor? 

 Hur viktigt är det den kristna profilen som skolan har för dig? 

 Tycker du att skolan segregerar eller integrerar barn i samhället? 

 Vilka föreställningar hade du om skolan innan ditt/dina barn började där?  

 Vilka förväntningar hade du på skolan innan ditt/dina barn började där? Har dessa 

infriats? 

 Vad förväntar du dig att skolan ska lära ditt/dina barn? 

  Vilka reaktioner ni får av människor (positiva/negativa) till erat val av skolan?  

 Vad tycker du som förälder om skolans disciplin, undervisning, barnets utveckling och 

de kunskaper som ditt barn får? Vilket är viktigast för dig? 

 Är du nöjd med ditt val av skola? 

   Finns det något om det här som du skulle vilja lägga till som du tycker är viktigt som 

vi inte har pratat om? 
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