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Sammanfattning  

Educare är ett begrepp som används inom förskolan och är en kombination av lärande och 

omsorg. Förskolan strävar i Sverige efter att ge varje barn en likvärdig uppväxt som består av 

omsorg, lärande och socialisation oberoende av vårdnadshavarnas socioekonomiska bakgrund. 

Syftet med denna studie var att undersöka hur vårdnadshavare skapar mening kring sitt val av 

förskola i fristående respektive kommunal. Syftet var även att få en förståelse för vad 

vårdnadshavare förväntar sig av förskolan som verksamhet. Genom kvalitativa intervjuer med 

en semistrukturerad intervjuguide har vi fått en ökad förståelse för varför vårdnadshavarna 

väljer som de gör samt ökat vår förståelse för vad dessa vårdnadshavare anser är viktigt att 

förskolan gör för deras barn. Med utgångspunkt i ett sociologiskt perspektiv har vi analyserat 

det empiriska materialet genom Bourdieus teori om kapital och habitus, vilket ingår i hans 

sociala reproduktionsteori. Studiens resultat visar att det som alla vårdnadshavare har 

gemensamt är att omsorg prioriteras högt när det gäller förskolans verksamhet. 

Vårdnadshavares syn på att förskolan är skolförberedande varierar mellan de fristående och 

kommunala förskolorna. Somliga vårdnadshavare ser skolförberedelse som central i 

socialisationsprocessen vilket betyder att barnen lär sig fungera i grupp, medan andra betonar 

kunskap som lärande. Vårdnadshavarna som valt kommunal förskola känner tillit till 

kommunen gällande förskolans tillsyn, vilket grundar sig i olika erfarenheter. Vårdnadshavarna 

på fristående förskola grundar sitt val på förskolans inriktning. Det som alla vårdnadshavare 

har gemensamt är att närhetsprincipen har en stor påverkan på deras val av förskola.  

Nyckelord: vårdnadshavare, fristående förskola, kommunal förskola, likvärdighet, kvalitativa 

intervjuer, sociologi 
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1. Inledning 

Till våren 2020 kommer vi ta examen och arbetsmarknaden kan liknas vid ett strategispel där 

vi kan välja mellan att söka oss till kommunala eller fristående förskolor. Erfarenheter vi har, 

som vår egen tid av att gå på förskola, arbeta som barnskötare samt av att haft praktik är faktorer 

som påverkar vårt val av framtida arbetsplats. Det vi har sett under våra praktiktillfällen och 

arbete i Sverige och i utlandet är både långa och korta öppettider, stora och små barngrupper 

och personal med varierande motivation till att lägga grunden för ett livslångt lärande för 

barnen. Vi har fått se och möta olika syn på omsorg, socialisation och lärande i förskolan. 

Vidare kan vi dra olika paralleller mellan våra utlandserfarenheter och möte med förskolan i 

Sverige. Förskolan i utlandet ser annorlunda ut och det är helt andra förutsättningar för 

vårdnadshavare i valet att välja fristående eller kommunal verksamhet till sina barn.  

Vi vill att alla, såväl verksamma inom förskolan som vårdnadshavare, ska se på förskolan som 

ett likvärdighetsprojekt. Med detta menar vi att alla barn ska få samma förutsättningar till 

omsorg, socialisation och lärande oberoende bostadsområde och socioekonomiska bakgrund. 

Detta leder till att vi i vårt självständiga arbete har valt att undersöka och problematisera vilka 

aspekter som ligger bakom vårdnadshavares val av förskola till sina barn. Vi vill även 

undersöka och problematisera vårdnadshavarnas syn och förhållningssätt gällande omsorg, 

socialisation och lärande. 

Annie har utfört delstudie 1, med vårdnadshavare på fristående förskolor som respondenter och 

Nina har genomfört delstudie 2, med vårdnadshavare på kommunala förskolor som 

respondenter. Övriga avsnitt har författats gemensamt.  
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2. Bakgrund 

Förskolans uppdrag handlar om att ge barn omsorg och utmana och stödja barn för att öka deras 

repertoar av sätt att förstå världen. Förskoleverksamhet måste utvecklas på ett sätt som kan göra 

alla barn till deltagare om vi vill uppnå en jämlikare förskola. Och även om det kollektiva är viktigt 

i förskolan kommer varje barn till förskolan med sina unika erfarenheter och de kommer också att 

lämna förskolan med olika erfarenheter. Men det är undervisningens syfte att bidra till att alla 

barn, utifrån sina möjligheter, ska få bästa möjliga förutsättningar för att få en likvärdig grund för 

skolan och livet. (Pramling Samuelsson, Ingrid, 2018, Grunden för ett livslångt lärande). 

Citatet ovan av Pramling Samuelsson (2018) kan kopplas till Aasen och Björk som lyfter att 

förskolan är likvärdig när alla barn har tillgång till tid på förskolan (2015, s. 37). Aasen och 

Björk tar upp Skollagen som understryker att likvärdighet handlar om att utbildningen ska ha 

samma kvalité för alla barn och att utbildningen ska utjämnas så alla får samma förutsättningar 

till lärande oberoende bakgrund samt vara skolförberedande. Dock handlar inte likvärdighet om 

att förskolan ska vara lika för alla, utan snarare om att den ska möta alla barns olika behov för 

att på så vis stödja barnens utveckling. Vidare ska förskolan inte vara en plats för social 

reproduktion som kan bidra till segregation utan vara en plats för ett livslångt lärande (s. 6, 10–

15). Aasen och Björk (2015) lyfter att brist på språkkunskaper och kunskaper om förskolan kan 

grunda sig i att vårdnadshavare från utsatta socioekonomiska bakgrunder och vårdnadshavare 

födda i ett annat land än Sverige har sina barn mindre tid på förskolan. Dessa barn gynnas av 

förskoleverksamheten om majoritetsbarn vistas i samma förskolemiljö. Genom att 

vårdnadshavare blir involverade i förskolans verksamhet får de kunskap om förskolans 

funktion, vilket leder till att deras sociala och kulturella kapital ökar (2015, s. 37–38, 44–45).  

Omsorgen om barn har organiserats olika genom historien. Ellen Moberg tillsammans med sin 

syster Maria Moberg var grundare av den första Folkbarnträdgården. År 1936 genomförde, 

Ellen Moberg en utredning av Sveriges barnträdgårdar, som var fristående och barnkrubbor, 

som var kommunala. Utredningen visade att dessa verksamheter var bristfälliga i sin omsorg. 

Detta blev senare underlag för en statlig utredning av förskolor (Lundgren, 2014, s. 103–104). 

Under 1940-talet kritiserade Alva Myrdal tillsammans med maken Gunnar synen på att vara 

hemmafru, mot bakgrund av det moderna samhällets förändringar. Ur ett socialdemokratiskt 

perspektiv ansåg de att det inte var rimligt att kvinnorna skulle vara hemma med sina barn när 

kvinnorna istället kunde arbeta. Makarna Myrdal ansåg även att barnen skulle få möjlighet till 

en annan uppfostringsmiljö än hemmet kunde erbjuda. Tanken var att kvinnornas arbete skulle 

leda till ekonomisk jämställdhet med männen vilket kunde uppnås genom att erbjuda barnen 

plats på barnstugorna, vilket var makarna Myrdals tanke vid grundandet av dessa (2014, s. 312–

313).  
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Under 1970-talet började staten engagera sig för att möjliggöra så att båda vårdnadshavarna 

skulle kunna arbeta (Karlsson m.fl. 2012, s. 211–212). Detta ledde under 1980-talet till att 

förskolorna gick från att vara centraliserade till decentraliserade, vilket innebar att förskolan 

övergick till att bli statligt styrd genom finansiering och styrdokument men med kommunala 

eller fristående huvudmän (Jarl m.fl. 2015, s. 28–29). Perez Prieto m.fl. hävdar att fristående 

förskolor idag inte är samma typ av fristående förskolor som de var på 1980-talet. På 1980-talet 

styrdes fristående förskolor mer av vårdnadshavarna och 40 procent av barnen som gick i 

förskola gick i dessa. Medan idag styrs de fristående förskolorna via statliga dokument och är 

finansierade av staten samt en mindre andel barn går i dessa.  

Under 1990-talet kom det fria skolvalet in som en politisk reform, vilket innebar att 

decentraliseringen ledde till att vårdnadshavarna fick möjlighet att välja mellan kommunal och 

fristående förskola. Detta innebar även att de fristående förskolorna blev finansierade av staten 

vilket gjorde att vårdnadshavarna hade möjligheten att välja var de ville placera sina barn utan 

extra kostnader då de drevs av fristående huvudmän (Perez Prieto, 2002, s. 45–46, 76).  

Skolverket visar att en stor andel barn går i förskola idag. 50 procent av alla barn i ett års ålder 

och 92 till 98 procent av barn mellan två och fem år vistas i en förskoleverksamhet varje dag. 

Vårdnadshavare som är föräldralediga eller inte arbetar kan beroende av kommunen de är 

bosatta vara berättigade att ha sina barn 15 timmar per vecka i förskolan, när barnen är mellan 

tre till fem år (Karlsson m.fl. 2012, s. 211–212). Garvis och Lunneblads rapport från 2015 

visar att 80 procent av alla barn gick i kommunal förskola medan resterande 20 procent gick i 

fristående i Sverige (2015, s. 13). En kvalitetsrapport av Uppsalas utbildningsförvaltning visar 

att i Uppsalas 203 förskolor vistades 12 000 barn år 2018. Ungefär hälften av förskolorna i 

Uppsala drivs av fristående huvudmän och resterande av kommunala huvudmän. Dock visar 

rapporten att det är 63 procent av alla barn som vistas i kommunalt drivna pedagogiska 

verksamheter (2018, s. 38).  

2.1 Organisering av förskolan och dess konsekvenser för likvärdighet 

I dagens Sverige är förskolan reglerad av en fastställd läroplan, däremot drivs verksamheten av 

olika huvudmän. Kommunala förskolor har kommunen som huvudman och är inte 

vinstdrivande, medan de fristående förskolorna kan ha vinstdrivande huvudmän. Fristående 
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förskolor kan ha olika pedagogiska eller religiösa inriktningar samt vara föräldra- och 

personalstyrt kooperativ eller aktiebolag (Garvis och Lunneblad, 2015, s. 52–53). 

Av fristående förskolor i Sverige är 43 procent kooperativ, 2 procent har en religiös inriktning 

medan resterande 55 procent är styrda av vinstdrivande eller icke vinstdrivande företag (2015, 

s. 14). Ett föräldrakooperativ kan vara ett vinstdrivande aktiebolag eller en stiftelse, med en 

egen styrelse där medlemmarna utgörs av barnens vårdnadshavare eller den anställda 

personalen. Vad som skiljer de fristående föräldrakooperativet från kommunala förskolor är att 

vårdnadshavarna vid kooperativen förväntas hjälpa till praktiskt på förskolan, exempelvis med 

matlagningen, att vara vikarie vid behov eller med att anställa personal (Ståhle, 1995, s.8–9).  

Under början av 1990-talet kom det fria skolvalet som en borgerlig reform. Avsikten var att 

motverka segregerade förskolor, vilka uppstod i samband med Sveriges växande 

bostadssegregation. Tidigare forskning diskuterar om att det fria skolvalet riskerar att istället 

göra förskolorna i Sverige mer segregerade än tidigare. Detta då Ylva Ståhles (1995) 

forskningsresultat visar att föräldrakooperativ genom att ha kortare öppettider och fler stängda 

dagar på förskolan spar resurser. Vilket kan leda till att endast vårdnadshavare med högre 

utbildning kan placera sina barn i fristående föräldrakooperativ, då dessa föräldrar har den 

möjligheten genom högre inkomst och mer flexibla arbetstider. En annan bidragande faktor var 

att barn i behov av särskilt stöd skulle få minskad möjlighet till extra stöd oberoende på om 

vårdnadshavarna valde kommunal eller fristående förskola. (1995, s. 6 & 14, 79–80). Resultat 

av forskningen genomförd av Karlsson m.fl. visar att kommunanställda förskollärare tänker att 

de inte hade fått samma resurser gällande undervisning och omsorg av barn med 

funktionsvariation om de arbetat på en fristående förskola (2012, s. 6, 211–212).  

Nihad Bunar (2008) hävdar i en artikel att det finns tre faktorer som har påverkat införandet av 

det fria skolvalet i Sverige. Dessa tre faktorer handlar om att konkurrens leder till högre kvalité 

på skolor, att man ska vidga tillgången av olika pedagogiska inriktningar samt att religiösa 

skolor kan bidra till kulturella och religiösa identiteter i samhället. Vidare har utbildning i 

Sverige historiskt setts som en faktor som ska bidra till social jämlikhet samt ett fungerande 

välfärdsystem och ska inte ses som en institution i samhället som bidrar till social reproduktion. 

Det fria skolvalet ledde till att vårdnadshavares valmöjligheter expanderades, vilket resulterade 

i att olika former av skolor fick olika kvalité trots att målet var att alla skolor i Sverige skulle 

få ökad kvalité. En bidragande faktor till detta var att vårdnadshavares olika innehav av kapital 

påverkade deras val, vilket ledde till att vårdnadshavare från liknande socioekonomiska 
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bakgrunder väljer samma form av skolor. Följden av det fria skolvalet ledde till segregation av 

olika socioekonomiska grupper, vilket inte var statens avsikt. Det fria skolvalet resulterade i att 

dagens Sverige är det land med den mest liberala marknadisering av skolsystem i världen (2008, 

s. 423–429, 434).   

Forskning av Perez Prieto m.fl. (2002) visar att marknadisering av förskolan har skett, vilket 

bland annat resulterat i konkurrens mellan fristående och kommunala förskolor. Konkurrensen 

resulterar i att förskolorna måste hålla standarden eftersom vårdnadshavarna nu har möjligheten 

att välja att flytta sina barn från en förskola till en annan. Närhetsprincipen innebär att 

vårdnadshavare väljer den förskola som ligger närmast deras egna bostad, dock är inte detta 

den främsta faktorn till vårdnadshavares val av fristående eller kommunal förskola. Perez Prieto 

m.fl. forskning påvisar att det är främst vårdnadshavarnas olika kapital som ligger till grund för 

deras val av förskola, dessa kapital kan vara socialt, kulturellt, utbildning, informations- och 

ekonomiskt kapital. Vårdnadshavare med stort ekonomiskt kapital tenderar att välja fristående 

förskolor snarare än vårdnadshavare med mindre ekonomiskt kapital. Kulturellt kapital och 

utbildningskapital kan vara beroende av vilket land barnens vårdnadshavare är uppvuxna i. 

Vårdnadshavare från länder i Europa och Asien samt Nordamerika och Australien förvärvar 

genom skolsystemet i landet de själva gått i skolan i utbildningskapital som tenderar i val av 

fristående förskola. Medan vårdnadshavare från resterande länder i världen tenderar att välja 

kommunal förskola (2002, s. 45, 50–53).    

  

2.2 Föräldraförväntningar på förskolans verksamhet 

Men vad förväntar sig vårdnadshavare omsorg-och utbildningsmässigt av förskolan? 

Djursholm är ett socioekonomiskt starkt område i Stockholms kommun. När vårdnadshavarna 

beskriver sin syn på förskolan och förväntningar på barnens lärande handlar det om bokstäver, 

siffror och att lära sig läsa. Detta för att i en tidig ålder bli skolförberedda, vilket sedan ska leda 

till högre utbildning. Det är Montessoripedagogiken som tilltalar dessa vårdnadshavare mest, 

då alla aktiviteter på förskolan har ett syfte och även den fria leken som ska leda till att barnen 

lär sig samarbeta. Detta kan även kopplas ihop med att alla aktiviteter på förskolan ska vara 

meningsfulla i bemärkelsen att barnen i en tidig ålder ska lära sig ta ansvar för sin egna 

utveckling. Det är vårdnadshavarna som sätter standarden för vad som är meningsfullt. 

Gällande socialisation är det högre värderat att barnen lär sig vett och etikett än andra sociala 
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förmågor och slutligen vill dessa vårdnadshavare upprätthålla sin sociala reproduktion 

(Holmqvist, 2015, s. 546–549, 774).   

Halldén (2007) beskriver begreppet Educare, vilket innebär att lärande och omsorg bildar en 

helhet, där edu betyder lärande och care betyder omsorg. Lärande i denna mening kan ses som 

att pedagoger möter barnen på den nivå som de befinner sig på och är medforskare i barnens 

utforskande, vilket leder till ett lärande. Det medforskande förhållningssättet kan lägga grund 

för barnets livslånga lärande. Omsorg är ett begrepp som kan förstås inom tre olika områden, 

det första handlar om att tillgodose barnens behov medan deras vårdnadshavare arbetar. Det 

andra området handlar om att barnet måste omhändertas av sociala myndigheter vid misstanke 

om brist på omsorg finns. Medan det tredje området handlar om att förskolan ska ses som en 

trygg plats för barnen både fysiskt och psykiskt, vilket Halldén lyfter fram (2007, s. 60, 66–69). 

Halldén anser att förskolan är en av flera platser för lärande, omsorg och socialisation. 

Socialisation innebär olika arenor där barnen får uttrycka och lära sig vad som är rätt och fel 

gällande deras beteende i olika sociala interaktioner. Barn ses idag som kompetenta att 

konstruera sina egna sociala livsvärldar (2007, s. 12, 80).  

Vårdnadshavares syn på omsorg, lärande och socialisation är intressant för att förstå om dessa 

faktorer kan påverka deras val av kommunal eller fristående förskola till sina barn. Av denna 

anledning vill vi i denna studie undersöka vårdnadshavarnas syn på lärande, socialisation och 

omsorg i kommunal respektive fristående förskola.   
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3. Syfte och forskningsfrågor 

Studien tar sin utgångspunkt i ett sociologiskt perspektiv. Syftet med detta självständiga arbete 

är att undersöka vad vårdnadshavare önskar och förväntar sig av förskolan gällande 

tillgänglighet och omsorg samt socialisation och lärande för sina barn. Detta undersöks med 

hjälp av följande frågeställningar:  

• Hur skapar vårdnadshavare mening kring sitt val av kommunal eller fristående förskolan 

till sina barn?  

• Vad förväntar sig vårdnadshavare av förskolan gällande sina barns omsorg, lärande 

samt socialisation i en fristående respektive kommunal förskola?  
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4. Forskningsöversikt  

I följande avsnitt presenteras tidigare forskning där olika avhandlingar och artiklar kommer 

presenteras. Forskningen kommer redovisas tematiskt under rubriker som knyter an till syfte 

och frågeställning samt resultat. Då det finns lite forskning om det fria skolvalet gällande 

förskola har vi valt att även lyfta in skolan i Sverige. Vi har även valt att lyfta artiklar från 

Skottland och England i avsnittet om synen på lärande och socialisation eftersom det även här 

finns lite forskning inom detta område i Sverige. En annan aspekt vi vill förtydliga är att 

fristående förskolor i Skottland och England kostar mer pengar än kommunala, vilket skiljer 

sig från Sverige.  

 

4.1 Det fria skolvalet och vårdnadshavares val av skola och förskola 

Perez Prieto m.fl. (2002) undersöker via observationer, enkäter samt intervjuer med 

vårdnadshavare i både kommunala och fristående förskolor om den svenska förskolan är en 

mötesplats för barn med olika ekonomiska, kulturella och sociala bakgrunder. De vill även 

undersöka vad valet av förskola får för konsekvenser ur ett mångkulturellt perspektiv. Faktorer 

som påverkar valet av förskola i både den fristående och kommunala sfären handlar om 

vårdnadshavares bakgrund samt ekonomiskt kapital och utbildningskapital och inte 

bostadssegregation (2002, s. 47–55).  

Även Karlsson m.fl. (2013) har i en intervjustudie med vårdnadshavare på fristående förskolor 

undersökt vad det fria förskolevalet har resulterat i gällande förskola i Sverige. Karlsson m.fl. 

lyfter tidigare forskning om moraliska aspekter som baseras på vilket land dessa 

vårdnadshavarna kommer ifrån, deras socioekonomiska bakgrund samt kön, vilket påverkar 

valet av förskola. Ytterligare forskning visar att vårdnadshavare får ökat inflytande gällande 

deras barns omsorg och lärande via det fria förskolevalet eftersom tanken är att konkurrens 

leder till högre kvalitet på utbildningen (2013, s. 208–209).  

Nihad Bunar (2016) har däremot genomfört en intervjustudie om det fria skolvalet gällande 

skolan i Sverige. Syftet med studien var att synliggöra vilka faktorer som ligger bakom 

vårdnadshavares val av kommunal eller fristående skola och vilka konsekvenser som kan bli av 

valet. Resultatet visar att när det fria skolvalet infördes var det vissa kommunala skolor som 

inte hade behov av att marknadsföras då de behöll sin status. Medan andra var i behov av att 
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marknadsföra sig, då de fick konkurrens av de fristående skolorna. Fristående skolor kan ha 

olika pedagogiska eller kulturella inriktningar, vilket inte alltid har inverkan på 

vårdnadshavarnas val av skola. Bunars resultat visar även att storleken på skolan (mätt i antalet 

elever) samt skolans inriktning (om den är fristående eller kommunalt styrd) inte är det främsta 

som vårdnadshavarna lägger fokus vid. Det vårdnadshavarna lägger fokus vid handlar istället 

om skolans närhet till hemmet, samt rykte och skolans status. En annan bidragande faktor i 

valet handlar om att vårdnadshavarna använder sitt kontaktnät vid val av skola vilket tyder på 

innehavande av högt socialt kapital och informationskapital. Dock tenderar majoriteten av dessa 

vårdnadshavare att välja fristående skola till sina barn. Majoriteten av vårdnadshavarna är för 

det fria skolvalet men resultatet visar ändå att de känner stress baserat på tiden det tar att jämföra 

och välja skola (2016, s. 1–4, 17–18).   

Sammanfattningsvis har det fria skolvalet resulterat i att när vårdnadshavare väljer förskola och 

skola till sina barn använder de sig av sitt sociala kapital och informationskapital.  

4.2 Betydelsen av informations-kapital 

Vårdnadshavares olika innehav av informationskapital leder till att vårdnadshavare som innehar 

mycket informationskapital tenderar att välja fristående förskola. Medan vårdnadshavare med 

lägre innehav av informationskapital tenderar att välja kommunal förskola. En av Ylva Ståhles 

(1995) enkätstudier studerar om det fria skolvalet leder till segregerad barnomsorg och hur 

huvudmannaskap påverkar vårdnadshavares val av barnomsorg, trivsel och föräldrasamverkan. 

Enkätstudien visar att vårdnadshavarna som valde kommunal eller fristående förskolor till sitt 

barn gjorde detta på grund av förskolans rykte samt närheten till hemmet. Andra faktorer 

handlade om att de kände andra vårdnadshavare på samma förskola, om barnet hade ett syskon 

som redan gick där eller hade gått på förskolan samt om förskolans inne och utemiljö levde upp 

till deras förväntningar (1995, s.7, 25–30). Medan Perez Prieto (2002) studie vidareutvecklar 

detta och påvisar att vårdnadshavare som inte är födda i Sverige och bosatta i hyresrätter 

tenderar att välja kommunal förskola då de saknar information gällande fristående aktörer. 

Dock väljer majoriteten av vårdnadshavarna från andra europeiska länder, USA och Australien 

att placera sina barn i fristående förskolor som grundar sig i deras egna erfarenheter av 

skolsystemet i deras hemländer (2002, s. 47–55) 

En studie av Carol Vincent och Stephen J. Ball (2001) genomförd via kartläggande av intervjuer 

med mödrar som betalade för sina barns förskola i England och med stark socioekonomisk 
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bakgrund om deras innehavande av ekonomiskt kapital, utbildningskapital och 

informationskapital var faktorer som låg bakom deras val. Studien synliggör vikten av sociala 

kontakter med andra personer som innehar information om förskolor och att det är en viktig 

faktor i valet vilket visar på mödrarnas innehav av informationskapital (2001, s. 637–639, 645–

649).  

Sammanfattningsvis är egna erfarenheter av skolsystemet i vårdnadshavarnas hemländer 

faktorer som påverkar deras val av förskola. Det vårdnadshavare i fristående och kommunal 

förskola har gemensamt i valet av förskola är förskolans rykte och närhet till hemmet.  

4.3 Närhetsprincipen och praktiska aspekter 

Avståndet mellan hem och förskola har lyfts fram som en central faktor. Även andra faktorer 

som öppettider och gruppstorlekar påverkar vårdnadshavares val av förskola. Johansen m.fl. 

(1996) analyserade statistik från en enkätundersökning som genomfördes i England 1986. 

Syftet med denna enkät var att undersöka vad föräldrarna prioriterar som viktigt i valet av 

förskola och enkäten skickades ut till mödrar som arbetade minst 8 timmar varje vecka. 

Johansen m.fl. studie visar att faktorer som närheten till hemmet och förskolans öppettider var 

viktiga och mest prioriterade i valet av förskola (1996, s. 762–764). Även Perez Prieto m.fl. 

studie lyfter att vårdnadshavare födda i Sverige med lågavlönade arbeten och boende i 

hyreslägenhet tenderar att placera sina barn i kommunal förskola nära det egna hemmet på 

grund av närhetsprincipen (2002, s. 52–53).  

Ytterligare lyfter Karlsson m.fl. (2013) vårdnadshavarnas olika åsikter gällande varandras 

aktiva eller inaktiva val av förskola. I en intervju med ett föräldrapar framkommer olika 

aspekter gällande deras val av fristående förskola. Bland annat ses de i sitt bostadsområde av 

grannar som komplicerade då det gjort valet att inte placera sina barn i den förskolan som ligger 

närmast geografiskt. De uttryckt att detta leder till missuppfattningar och olika åsikter.  Medan 

de vårdnadshavare som gör ett aktivt val ser brister hos dem som inte väljer att göra ett val, utan 

placerar sitt barn i förskolan som ligger geografiskt närmast hemmet. Dessa brister kan handla 

om stora barngrupper som leder till tidsbrist hos pedagogerna och som vidare kan resultera i 

bristande omsorg (2013, s. 217–220).  

Sammanfattningsvis anses närhetsprincipen och förskolans öppettider vara faktorer som 

påverkar valet. En annan faktor är barngruppens storlek, vilket kan få vårdnadshavarna att tvivla 

om förskolan kan ge alla barn den omsorg de behöver.  
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4.4 Omsorg 

Omsorg värderas högt av vårdnadshavare i valet av förskola och detta är den främsta 

förväntningen vårdnadshavare har på förskolan. Foot m.fl. (2000) undersöker genom en studie 

via enkäter och intervjuer vad vårdnadshavare i Skottland har för uppfattningar och kunskaper 

samt förväntningar på förskolan. Tidigare forskning lyfts som tyder på att vårdnadshavarna 

tycker det är viktigare att barnen trivs och finner det glädjefyllt att vistas på förskolan än hur 

nära förskolan ligger geografiskt till hemmet. Ytterligare forskning tyder på att vårdnadshavares 

val och preferenser av förskola grundar sig i vilket område det bor i. För vårdnadshavare som 

bor i områden där det finns många förskolor ökar chansen att välja en förskola som möter deras 

förväntningar och preferenser. Medan vårdnadshavare bosatta i områden där få förskolor finns 

tillgängliga minskar möjligheten att få sina förväntningar uppfyllda. Studien lyfter även att 

vårdnadshavare i sitt val av förskola prioriterar omsorg och säkerhet följt av socialisation, vilket 

innebär social interaktion med andra barn (2000, s. 189, 192–197).  

Sammanfattningsvis förväntar sig vårdnadshavare att förskolan ska ge barnen omsorg och att 

barnen ska lära sig socialiseras i grupp.  

4.5 Skolförberedelse genom socialisation och lärande  

Skolförberedelse i förskolan kan handla om kunskapsinlärning och att lära sig socialisera med 

andra människor. Studien av Vincent och Ball (2001) pekar på att faktorer som ligger bakom 

valet av förskola för mödrar med högt innehav av ekonomiskt kapital, utbildningskapital och 

informationskapital handlar om att förskolan ska bidra till att barnen blir skolförbredda. 

Skolförberedelse kan variera och kan handla om att vårdnadshavarna vill att barnen ska lära sig 

kunskaper de kan gynnas av vid skolstart eller att barnen ska vänja sig vid rutiner, till att barnen 

ska socialiseras med andra barn. (2001, s. 637–639, 645–649).  

Johansen m.fl. (1996) förstärker att mödrar med lägre utbildning inte prioriterar lärande jämfört 

med mödrar med högre utbildning samt de som sparar pengar för att ge barnen en möjlighet till 

en högre utbildning i framtiden. Men för mödrarna med högre utbildning handlar det om att ett 

lärande som först sker vid tre års ålder (1996, s. 73 & 764). Foot m.fl. (2000) tydliggör detta 

och pekar på att en viktig aspekt är lärande och att förskolan genom detta ska vara 

skolförberedande. I Skottland kan vårdnadshavare välja mellan Private nursery, LA nursery och 

Playgroups, vilka är olika förskoleformer. Foot m.fl. lyfter att genom barnets ökade ålder 

tenderar vårdnadshavare att byta förskoleform till barnen baserat på att de vill att barnet ska 
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lära sig kunskaper som anses vara skolförberedande. Studien visar även på att praktiska aspekter 

som öppettider inte är lika viktiga i valet av förskola, då exempelvis fristående förskolor i 

Skottland har fler stängda dagar än andra förskoleformer (2000, s. 197–200). Även en 

intervjustudie av Vincent och Ball (2006) undersöker hur vårdnadshavare i England söker och 

väljer förskola. Studien visar att vårdnadshavare som innehar mycket socialt och 

informationskapital värderar högt barnens socialisation vid en tidig ålder (2006, s. 10).  

Sammanfattningsvis prioriteras lärande högre än socialisation av mödrar med högt innehav av 

ekonomiskt kapital, utbildningskapital samt informationskapital än av andra mödrar.  

4.6 Vårdnadshavares inflytande  

Gemensamt för vårdnadshavare i kommunal och fristående förskola är att de inte vill ha 

inflytande över den pedagogiska delen. Ståhles studie (1995) visar att vårdnadshavare som hade 

intresse i att hjälpa till i förskolans verksamhet och ville ha inflytande valde att placera sitt barn 

i föräldrakooperativ. Medan vårdnadshavare på kommunala och andra fristående visade inte 

intresse i samma utsträckning. Dock har alla förskolor gemensamt att vårdnadshavare inte 

finner det intressant att få inflytande över planeringen av den pedagogiska verksamheten och 

gällande frågan kring trivsel visar resultatet att de som hade sina barn i föräldrakooperativ är 

den mest nöjda gruppen, detta då de ansåg att de fick kontinuerlig information om sitt barns 

utveckling (1995, s .69–70).  

Sammanfattningsvis är vårdnadshavare som valt föräldrakooperativ den grupp som vill hjälpa 

till samt ha inflytande över verksamheten i jämförelse med vårdnadshavare i kommunal 

förskola.  

4.7 Ojämlikhet  

Vårdnadshavares innehav av ekonomiskt kapital, utbildningskapital och informationskapital 

avgör om de kan välja kommunal eller fristående förskola. Studien av Perez Prieto m.fl. (2002) 

visar att ensamstående vårdnadshavare med lägre utbildning bosatta i hyresrätt vill placera sina 

barn i fristående förskola, men eftersom de inte har möjlighet att kombinera sina egna 

arbetstider med förskolans öppettider resulterar detta i att de måste placera sina barn i 

kommunal förskola. Vårdnadshavare som bor i privatägd bostad och har högre akademisk 

utbildning tenderar att välja fristående förskola samt föräldrakooperativ, dessa vårdnadshavarna 

vill ha möjligheten att påverka sina barns tid på förskolan (2002, s. 52–53). Det framgår även i 

Ståhles studie (1995) att vårdnadshavare med stark socioekonomisk bakgrund tenderar att välja 
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föräldrakooperativ som är fristående. Vårdnadshavarnas akademiska utbildning som resulterar 

i mer flexibla arbetstider möjliggör att de kan välja ett föräldrakooperativ som i sin tur leder till 

en närmare relation med personalen. (1995, s. 7, 14 – 15, 73). 

Ståhles studie (1995) lyfter även att andra bidragande faktorer i valet av föräldrakooperativ var 

den pedagogiska inriktningen. Detta då en av förskolorna som var med i studien hade 

montessoripedagogik och vårdnadshavarna ansåg att det var positivt att verksamheten erbjöd 

en annan form av pedagogik till barnen (1995, s. 14 – 15, 73). Även en studie av Vincent m.fl. 

(2010) jämför via intervjuer med vårdnadshavare i England som har olika ekonomiska kapital, 

utbildningskapital och informationskapital val av förskola till sina barn. De jämför även om det 

finns likheter i valen hos de som har samma tillgångar av kapital. Studien visar att pedagogiken 

Montessori är en av faktorerna för vårdnadshavare med stark socioekonomisk bakgrund i valet 

av förskola och denna pedagogik är vanligt förekommande inom de fristående förskolorna 

(2010, s. 279–285). 

Slutligen lyfter studien av Vincent m.fl. (2010) att vårdnadshavare med svag socioekonomisk 

bakgrund vanligtvis tar kontakt med kommunen för att få information inför valet av förskola 

medan vårdnadshavare med stark socioekonomisk bakgrund istället besöker fler förskolor 

innan de väljer. Studien visar även att fler valmöjligheter för vårdnadshavare leder till mer 

homogena förskolor eftersom vårdnadshavare från samma socioekonomiska bakgrund tenderar 

att prioritera liknande faktorer, vilket leder till att de väljer samma typ av förskolor (2010, s. 

280–285). Perez Prieto m.fl. förstärker att även vårdnadshavare som inte är födda i Sverige 

vänder sig till kommunen när de vill ha information om förskolor (2002, s. 50–53).   

Sammanfattningsvis tilltalar Montessoripedagogiken vårdnadshavare som innehar högt 

ekonomiskt kapital, utbildningskapital och informationskapital. Dessa vårdnadshavare har även 

en möjlighet att placera sina barn i föräldrakooperativ då deras utbildning möjliggör ett arbete 

med flexiblare tider. Medan vårdnadshavare som är ensamstående eller med lägre utbildning 

placerar sina barn i kommunal förskola, detta för att deras arbetstider kan kombineras med 

fristående förskolors öppettider. Vårdnadshavare som innehar högt informationskapital 

tenderar att besöka fler förskolor innan valet, medan vårdnadshavare med lägre 

informationskapital inte får ta del av denna möjlighet som kan grunda sig i brist av information 

från kommunen. Närhetsprincipen och omsorg är det som vårdnadshavare i kommunal och 

fristående förskola har gemensamt och är oberoende av ens innehav av kapital. Avslutningsvis 
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varierar det som ses skolförberedande mellan dessa vårdnadshavare, där kunskapsinlärning och 

socialisation värderas olika beroende på om barnet går i en kommunal eller fristående förskola.  
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5. Teoretiska utgångspunkter/perspektiv  

I följande avsnitt presenteras de teoretiska perspektiven samt centrala begrepp som studien 

grundar sig i. Vi har valt att använda oss av Bourdieus reproduktionsteori som innehåller 

begreppet habitus samt hans olika kapitalbegrepp, som är utbildningskapital, kulturellt kapital, 

ekonomiskt kapital, socialt kapital samt informationskapital. Dessa har vi valt som verktyg till 

analys av resultatet. Vidare presenterar vi olika teoretiker inom utbildningssociologin för att ge 

en bakgrund till vad begrepp inom sociologi har sina utgångspunkter i. Slutligen presenterar vi 

Corsaros teori om socialisation samt reproduktion som skiljer sig från Bourdieus 

reproduktionsteori, detta för att kunna förhålla sig kritiskt samt ge en objektiv uppfattning om 

reproduktionsteorier.  

 

5.1 Kapitalbegrepp 

Kapital innebär att en innehar olika former av resurser gällande materiellt ägande och 

kunskaper, som en erövrat via tidigare erfarenheter i olika sociala sammanhang. Symboliskt 

kapital är det omfattande begreppet i Bourdieus teori om kapital. Symboliskt kapital kan även 

användas synonymt till socialt kapital, vilket kan innebära ens sociala kontaktnät. Ekonomiskt 

kapital handlar om vilken mängd ekonomiska tillgångar en äger medan kulturellt kapital 

handlar om ens kulturliv, exempelvis finkulturen som bestäms av den svenska eliten och 

handlar om bildning och språkanvändande. Utbildningskapital har sin utgångspunkt i det 

kulturella kapitalet och handlar om att via detta kapital kunna välja mellan vilken utbildning en 

vill gå, exempelvis ha möjlighet att välja skolor med hög status. Dock leder kanske inte enbart 

ett lyckat utbildningskapital till ekonomiskt kapital utan detta är beroende av ett högt socialt 

kapital, så med ett högt utbildningskapital som innebär statusfylld examen leder det oftast till 

mer ekonomiskt kapital genom de rätta kontakterna. Ovannämnda kapital leder sedan till det 

totala informationskapitalet som människor besitter, vilket kan liknas vid begreppet Habitus. 

Habitus är ett handlande av olika kapital man besitter vilket uttrycker sig i vanor och livsval 

(Broady, 1998, s. 3–8, 14–16).   

5.2 Utbildningssociologi och reproduktionsteorin   

Sociologi betyder studerande av sociala företeelser och samhällets uttalande normer och 

myntades av Auguste Comte. Utbildningssociologi som fält intresserar sig för hur människan 
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skaffar sig kunskap genom utbildning (1998, s. 3–4). En annan person som ägnade sig åt 

utbildningsfrågor historiskt var Émile Durkheim, som hävdade att skolan skulle ha som uppgift 

att förmedla kunskaper om samhället och världen till barnen. Durkheim pratade om samhället 

i termer som världsdelar, nationalstater till små grupper och ett begrepp som han myntade var 

kollektiva representationer. Detta begrepp handlar om att samhället hålls ihop på grund av 

invånarnas gemensamma tanke kring hur världen är skapad. Inom detta begrepp lyfts även 

föreställningen kring hur samhället är gott eller ont och han poängterar då skolans viktiga del 

att förmedla rätt kunskap. En till viktig person gällande utbildningssociologi var Michael 

Young och var företrädare för reproduktionsteorin. Teorin handlar om att skolan ska bidra till 

att återskapa en viss klasskultur, samhällsordning och kan ses som en stark ideologi i vissa 

länder (Broady, 1998, s. 3–5, 22).  

Bourdieu som även han är känd inom det sociologiska fältet talar om utbildningssociologi. Han 

anser att människans förhållande till utbildning avspeglar sig i deras förhållande till kulturen, 

då utbildning ses som något kulturellt. Gällande kunskap har han även lagt sitt fokus vid 

kunskapssociologiska frågor och det är viktigt att tänka på utbildning i ett maktförhållande, 

vilket leder in på att utbildning bidrar till att samhällets eliter uppstår. I användning av 

Bourdieus begrepp gäller det att ha ett kritiskt förhållningssätt gällande vad som kulturellt 

värderas högt och variation på utbildningssystem i olika länder (Broady, 1998, s. 3–5, 22).  

5.3 Socialisation, lärande, omsorg och reproduktion  

Bourdieus reproduktionsteori skiljer sig från Corsaros reproduktionsteori och nedan presenteras 

Halldén, följt av Cromdal och Corsaros teorier om socialisation.  

Halldén lyfter att förskolan ska vara en plats för socialisation, lärande och omsorg. Det livslånga 

lärandet ska pedagogerna i förskolan lägga grund för genom att möta barnen på deras 

kunskapsnivå och vara medforskare. Omsorg i förskolan innebär bland annat att tillgodose 

barnens omsorg och behov, som handlar om deras fysiska och socioemotionella välmående, 

medan vårdnadshavarna arbetar (2007, s. 60–69, 80).  

Cromdal lyfter upp begreppet socialisation där barnet via arenor som hemmet och förskolan lär 

sig regler och olika sociala beteenden som värderas högt för att sedan reproducera dessa. Detta 

gör att barnen i sin tur kan påverka sin sociala miljö genom ett fortsatt handlingsmönster (2006, 

s. 463–464). Sociologen Corsaro anser att inom sociologin har barn marginaliserats genom 

historien och fokus har då lagts på att få barnet att passa in i sin sociala plats i samhället. Medan 
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idag ses barn som kompetenta aktörer och som medskapare av sitt sociala liv. Vidare beskriver 

Corsaro begreppet socialisation där barnet förr traditionellt tagit en passiv roll i sin socialisation 

men idag är synen att de har en mer aktiv och primär roll. Corsaro beskriver även begreppet 

reproduktion som handlar om att rekonstruera familjens olika tillgångar av utbildning och 

ekonomiska resurser för att upprätthålla familjens levnadsstandard (2018, s. 5–8).  

Sammanfattningsvis ställer Bourdieu och Corsaro sig emot varandra i frågan kring begreppet 

socialisation. Bourdieu lägger fokus vid socialisation i termer av reproduktion av sin kultur och 

habitus, medan Corsaro fokuserar på barnet som aktör och hur det inom ett visst 

handlingsutrymme kan påverka sin egna sociala omvärld. Avslutningsvis kommer vi använda 

begrepp som habitus samt utbildningskapital, kulturellt kapital, ekonomiskt kapital, socialt 

kapital och informationskapital som är en del i Bourdieus reproduktionsteori. Dessa är våra 

teoretiska verktyg vid analys av insamlade data.  
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6. Metod och material  

I detta avsnitt presenteras studiens metodologiska delar. Inledningsvis presenteras val av metod 

och vad metoden innebär, följt av urval och avgränsningar. Vidare presenteras genomförandet 

samt databearbetning följt av reflektion över metoden samt reliabilitet och validitet. 

Avslutningsvis presenteras etiska ställningstaganden i förhållande till studien.  

6.1 Val av metod  

För att undersöka varför vårdnadshavare väljer fristående respektive kommunal förskola till 

sina barn samt deras syn på omsorg, lärande och socialisation har vi valt intervju som 

datainsamlingsmetod. Vi har valt intervju som metod eftersom vi vill få en fördjupad förståelse 

för vad vårdnadshavare tar hänsyn till i sina val och vad de ser som centrala dimensioner av 

förskolans verksamhet. Intervju som metod är oftast kvalitativ men kan även vara kvantitativ. 

Den kvalitativa metoden innebär att en får svar på frågor gällande hur och varför något är på ett 

visst sätt samt att genom kvalitativ datainsamling är det mindre antal personers svar som ställs 

emot varandra och analyseras, vilket Dalen lyfter (2015, s. 14–17, 58). Den kvalitativa metoden 

enligt Dalen ger en mer flexibilitet gällande processens delar då dessa kan kompletteras och 

ändras under processen gång, medan exempelvis strukturerade intervjuer och enkäter följer en 

striktare ordning (2015, s. 32–35). Enligt Dalen kan intervju ses som ett samtal där en eller flera 

parter ställer frågor för att få en uppfattning hur respondenten uppfattar sin situation. Dock kan 

inte intervju enbart förstås som ett samtal, eftersom respondenten är i fokus. Förståelse av 

respondentens perspektiv är vad som eftersträvas inom denna metod och innebär enligt Dalen 

att informanten bör vara medveten om att hen tolkar insamlade data utifrån egna erfarenheter 

(2015, s. 17, 42).  

Vi har valt att använda semistrukturerad intervju som metod med öppna intervjufrågor, som är 

utformade så att de kan analyseras utifrån Bourdieus kapitalbegrepp. Enligt Lantz bygger 

semistrukturerad intervju på respondentens upplevelser av fenomenets kvaliteter och 

kvantiteter och relationerna mellan dessa. Denna form av intervju bygger på frågor som ställs i 

en form av ordning med medföljande följdfrågor. Öppen intervju innebär att informanten ställer 

öppna frågor till respondenten som den kan vidareutveckla fria tankar och svar till. Med öppen 

intervju beskriver respondenten sin bild av verkligheten och hur hen uppfattar fenomenet som 

intervjun bygger på, vidare söker informanten efter sammanhangbestämd kunskap om 

fenomenets kvaliteter. En öppen intervju bygger på en vid fråga och informanten ställer 
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följdfrågor för att få mer djupa svar som bygger vidare på ny kunskap (2013, s. 42–43, 46–47). 

Vi har valt denna metod för att samla in data för att få mer variation på vårdnadshavarnas svar 

än om vi skulle använt en annan metod. Om vi skulle använt en annan metod för att samla in 

data skulle vi få dra egna slutsatser gällande vad svaren kunde ha varit för att låta 

vårdnadshavarna bekräfta dessa slutna frågor.  

6.2 Urval och avgränsningar  

Vi har i denna studie valt att lägga fokus vid stadsdelarna Gottsunda och Valsätra i Uppsala. Vi 

valde dessa stadsdelar då det är områden som geografiskt utgörs av människor med olika 

socioekonomiska bakgrunder, vilket gör det intressant för oss för att få en ökad variation av 

resultatet till studien. Enligt kommunens handlingsplan från 2019 över stadsdelarna behöver 

tryggheten i stadsdelen ökas och det ska tas tillvara på mångfalden som finns för att motverka 

segregation mellan människor. 14 500 invånare bor i denna stadsdel, vilket utgör 6,6 procent 

av kommunens invånare. Delar av stadsdelen består av invånare med hög inkomst och låg 

arbetslöshet medan andra delar av stadsdelen består av invånare med hög arbetslöshet som gör 

att dessa är i behov av bidrag. Enligt handlingsplanen kan stadsdelen delas in i trygga och 

otrygga områden och med detta menas att de otrygga områdena har brist på förtroende till 

samhällets system vilket bidrar till ökad brottslighet. Medan de trygga områdena har mer tillit 

till samhällets system och är inte i lika hög utsträckning utsatta för brott (2019, s. 3–5). Framtida 

mål enligt handlingsplanen för stadsdelen är att den ska bli mer attraktiv på bostadsmarknaden. 

Samt att alla barn och unga som bor där ska få samma förutsättningar för en likvärdig utbildning 

samt uppväxt, vilket innebär att det ska läggas en grund för livslångt lärande oavsett barnets 

socioekonomiska bakgrund, ålder och kön. Kunskapsklyftor ska även motverkas genom att ha 

en skolmiljö utan diskriminering och kräkningar. Gällande förskola ska även fler barn få 

tillgång till att vistas i en förskoleverksamhet (2019, s. 11, 17–18).   

Sammanlagt genomfördes intervjuer med fem vårdnadshavare på olika kommunala förskolor 

samt tre vårdnadshavare på olika fristående förskolor. Avgränsning av deltagare till studien 

gjordes genom att kontakta fristående samt kommunala förskolor som låg geografiskt nära 

varandra. Sedan har vi vid brist på intresse av deltagande i studien kontaktat förskolor som 

ligger närmare utkanten av stadsdelen.  
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6.2.1 Tablå över vårdnadshavarnas bakgrund 

Namn Utbildningsnivå  Arbete  Partners 

utbildningsnivå 

Partners 

arbete 

Faders arbete  Moders arbete  

Fredrik Gymnasium Vård och 

omsorg 

Grundskola Egen 

företagare- 
hälsa 

Transport Fabrik 

Filip Gymnasium Installation, 

drift och 
underhåll 

Gymnasium Vård & 

omsorg 
Kommunarbetare Hemmafru 

Felicia  Universitet Hälso-och 

sjukvård 

Högskola Civil 

säkerhet 
Data/IT Pedagogiskt 

arbete  

Klara Universitet Administration, 
ekonomi och 

juridik 

Universitet Medicin 
och 

läkemedel   

Administration, 
ekonomi och 

juridik   

Hälso- och 
sjukvård 

Kiara  Grundskola Vård och 

omsorg 

Grundskola Transport Politiskt organ Hemmafru 

Kalifa  Universitet Pedagogiskt 

arbete 

Grundskola Vård och 

omsorg 
Tekniskt arbete Hemmafru och 

kommunpolitiker 
Ketifa  Universitet Pedagogiskt 

arbete 

Grundskola Tekniskt 

arbete / 
Vård och 

omsorg 

Naturbruk Hemmafru 

Khadija Högskola Föräldraledig Grundskola Installation 

drift och 
underhåll 

Bygg och 

anläggning 
Hemmafru och 

storhushåll 

Respondenternas namn vi använder oss av i uppsatsen är pseudonymer, detta för att de ska 

behålla sin anonymitet. Vårdnadshavare vars förnamn börjar på F tillhör fristående förskola och 

vårdnadshavare vars förnamn börjar på K tillhör kommunal förskola. Tablån ovan används till 

analys av respondenternas olika innehav av det Bourdieu kallar för kapitalteorin.  

 

6.3 Genomförande  

För att komma i kontakt med vår målgrupp kontaktade vi rektorer på förskolor i stadsdelen via 

mejl och telefon. Dessa rektorer och anställda på förskolorna hjälpte oss sedan att komma i 

kontakt med vårdnadshavarna, samt att de delade ut informationen om studien till dessa. 

Sammanlagt genomfördes intervjuer med fem vårdnadshavare på olika kommunala förskolor 

samt tre vårdnadshavare på olika fristående förskolor. Vårdnadshavarna som valde att delta 

informerades via mejl och telefon om studiens syfte samt deras rätt till anonymitet, men gavs 

inte möjlighet att ta del av intervjufrågorna i förväg. Kvale och Brinkmann hävdar att det kan 

vara till en fördel att inte tillge intervjufrågorna i förväg då följdfrågor kommer formuleras 

under genomförandet som möjliggör till mer varierade och breda svar (2014, s. 101).  
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Under vecka 47 genomförde vi alla intervjuer. Vi besökte två kommunala förskolor där vi 

genomförde intervjuer med vårdnadshavare och resterande vårdnadshavare från de kommunala 

förskolorna intervjuade vi på deras arbetsplats samt i deras bostad. Gällande vårdnadshavare på 

de fristående förskolorna intervjuades dessa på deras arbetsplats och på två olika kaféer. 

Samtliga intervjuer genomfördes individuellt med ljudupptagning för att underlätta 

transkriberingen. Kvale och Brinkmann hävdar att ljudupptagning är ett av det vanligaste sättet 

att registrera en intervju på. Detta då informanten genom detta ges en större frihet till att 

fokusera på innehållet och processen, vilket handlar om att fokus läggs på respondentens svar 

och inte på att föra anteckningar. Ljudupptagning möjliggör även för informanten att kunna ha 

möjlighet att gå tillbaka och lyssna på intervjuerna efter respondentens tonfall och resonemang 

vid analysering av data. Nackdelen med att samla in data via ljudupptagning kan vara om det 

av tekniska skäl inte spelas in, så därav är det av fördel att komplettera ljudupptagning med 

anteckningar för att göra analysen lättare (2014, s. 218–219).  

6.4 Databearbetning och analysmetod  

Under intervjuerna spelades data in via ljudupptagning samt anteckningar fördes och 

transkribering av ljudinspelningarna analyserades tematiskt och i form av 

meningskoncentrering. Enligt Kvale och Brinkmann innebär meningskoncentrering att ta ut 

respondenternas svar och anpassa dessa till kortare svar. Att analysera data tematiskt handlar 

om att dela in svaren efter intervjufrågornas olika teman (2014, s. 245–246). Vi har gjort 

meningskoncentrering och valt ut respondenternas svar via delcitat och tematiskt delat in dessa 

i teman omsorg, lärande och socialisation samt det fria förskolevalet.  

6.5 Reflektion över metoden  

Intervju som metod kan både ha fördelar och nackdelar. Fördelarna med denna metod är att vi 

som informanter kan under intervjutillfällena ställa följdfrågor till respondenterna vilket ger 

fler utförliga svar med kvalité. Genom utförligare svar ger de oss möjligheten till ett mer 

djupgående resultat, vilket kan leda till ökad reliabilitet. Denna metod ger även möjlighet till 

ljudupptagning som vi vid analysering av data kan återkomma till. Detta för att uppfatta vad 

respondenterna anser är viktigast genom att vara lyhörd för deras svar och vad de lägger sina 

betoningar på. Nackdelen kan däremot vara att få möjlighet att genomföra intervjuer i brist på 

intresse till deltagande, vilket kan leda till lägre validitet av resultatet. Tidsbrist är även en faktor 

både för respondenterna och för oss som informanter då processen att hitta deltagare tar tid, 
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intervjutillfällena kan vara långa samt att transkribering av data tar tid. Om vi skulle använt en 

annan metod för att samla in data skulle vi få dra egna slutsatser gällande vad svaren kunde ha 

varit för att låta vårdnadshavarna bekräfta dessa slutna frågor. 

6.6 Reliabilitet och validitet  

Data vi samlade in från de olika vårdnadshavarna vi intervjuade analyserades utifrån olika 

teman vid bearbetning av materialet. Vår analys av materialet gällande respondenternas olika 

uppfattningar eller åsikter på våra forskningsfrågor kan ha påverkat reliabiliteten i studien vilket 

Kvale och Brinkmann lyfter. De hävdar att om frågor gällande respondenternas svar yttras kan 

svaren bli olika, vilket även kan handla om andra faktorer som kan komma att påverka svaren 

och därmed ge oss olika svar. Då intervjuerna genomfördes vid olika tidpunkter påverkar det 

även reliabiliteten, vilket innebär studien har låg reliabilitet (2014, s. 295).   

Då vi vid samtliga intervjutillfällen använde samma intervjuguide men ställde olika följdfrågor 

beroende på respondenternas uttalanden har det påverkat studiens validitet. Enligt Kvale och 

Brinkmann handlar validitet om studiens material håller hög kvalité och om metoden 

undersöker vad den påstås undersöka, men även om måttet på frågorna håller hög standard 

(2014, s. 296). Slutligen utgjordes transkriberingen av materialet genom meningskoncentrat 

och delcitat, där vi plockade ut det mest relevanta delarna till delcitat. Detta innebär att vi gjorde 

en egen tolkning av vilka delar vi ansåg var mest relevanta som vi baserar på tidigare forskning 

och analyseras genom våra teoretiska utgångspunkter. Detta anser vi resulterar i att studien inte 

kan ge en helt rättvis bild men bibehåller hög validitet.  

6.7 Etiska hänsynstaganden 

Vetenskapsrådet (2002) skriver om att etiska ställningstaganden handlar om att respondenten 

har valet att medverka eller inte vid intervjun, samt har även alltid en möjlighet att avbryta 

deltagandet vid bearbetningen av data. Innan genomförande av intervjun ska respondenten få 

ta del av informationen om att data endast kommer användas till studien samt annan information 

som kan komma att påverka deltagandet i studien. Vetenskapsrådet lyfter även 

samtyckeskravet, vilket handlar om att respondenten har rätt att bestämma vilka delar och 

villkor hen ställer upp på i studien. Om hen skulle vilja avbryta intervjun kan hen ges möjlighet 

att vara anonym i studien och informanten kan använda insamlade data ändå. Det är även viktigt 

att som informanter inte riskera att data som insamlas sprids till enskilda personer (2002, s. 7–

10, 12–15). Esaisson problematiserar kravet kring anonymitet, då studien inte blir lika pålitlig 
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om data som samlas in är anonym. Intervjuaren kan även få begränsad möjlighet att analysera 

den insamlade data då uppgifter kan vara identifierbara (2007, s. 290).   

Konfidentialitetskravet är även något vetenskapsrådet lyfter och handlar bland annat om att all 

data som samlas in vid intervjuer alltid ska vara anonyma i så lång utsträckning som möjligt, 

detta för att undvika etisk känslighet hos respodenten. Etisk känslighet kan handla om uppgifter 

om informanten som kan vara kränkande och identifierbara. Vad som är etiskt känsligt är upp 

till varje person som intervjuas och är ett begrepp som är svårdefinierbart, vilket gör att 

informanten måste ha ett respektfullt förhållningssätt. Slutligen bör de medverkande få 

möjlighet att ta del av forskningsresultatet om de så vill (2002, s. 7–10, 12–15). Dalen lyfter 

även upp Konfidentialitetskravet och skriver att det ibland kan finnas risker som handlar om att 

informanten kan generalisera insamlade data för att få ett mer pålitligt resultat (2015, s. 27).  
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7. Resultat och analys  

I detta avsnitt presenteras resultat och analys från de två delstudierna. Resultatet grundar sig i 

vår tolkning av respondenternas beskrivning gällande deras val och förväntningar av förskolan. 

Detta avsnitt är indelad tematiskt under rubrikerna närhetsprincipen, betydelsen av 

informationskapital, styrningsformens betydelse, omsorg, lärande, socialisation, segregation 

och likvärdighet. Resultaten är skrivna parallellt där resultat från delstudie 1 presenteras först 

och sedan presenteras resultat från delstudie 2. Analysen presenteras efter varje tema där vi 

analyserar resultatet utifrån begreppen habitus samt utbildningskapital, kulturellt kapital, 

ekonomiskt kapital, socialt kapital samt informationskapital vilka ingår i Bourdieus 

reproduktionsteori.  

 

7.1 Närhetsprincipen  

7.1.1 Fristående 

Alla vårdnadshavarna som har sina barn i fristående förskolor är överens om att närheten till 

förskolan är en viktig aspekt i valet av förskola. För Felicia var närheten viktig, men hon nämner 

att hon hade kunnat åka en längre bit om en annan förskola varit bättre.  

Det är egentligen två parametrar, den ena är att den är väldigt nära vår bostad. Så närheten tycker 

jag är viktig men jag hade också kunnat vara lite beredd att åka lite längre om det hade funnits 

något bättre inom skäligt område. Men sen så var det att den såg väldigt mysigt ut. Vi är på en 

förskola med trädgård, så det är ingen betonggård och ligger inte mitt i stan med bara asfalt […] 

jag ville att mina barn skulle vara i den miljön, så det var mycket värt (Felicia, 2019).  

Felicia nämner andra aspekter i valet av förskola, men att närhetsprincipen är en av de faktorer 

hon prioriterade mest. Även för Filip var närhetsprincipen en viktig faktor och eftersom han har 

fler förskolor i närheten av sin bostad var det förskolans inriktning som avgjorde valet.  

Ja det fanns ju, det finns ju två eller tre till som ligger alldeles i närheten nu men då fanns det två 

till i närheten. Men nej det var framförallt närheten till förskolan, jag tror att det tar fyra minuter 

att gå, jätteskönt. […] Närheten och vad ska man säga, hm ska man säga profilen att de hade 

ganska bra värderingar i sin presentation. (Filip, 2019).  

Samtliga vårdnadshavare som har sina barn i fristående förskolor var inne på att 

närhetsprincipen var en av de viktigaste faktorerna. Även förskolans profil och miljön samt dess 
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geografiska plats var viktiga faktorer. Då Felicias förskola inte ligger i en stadsmiljö utan har 

en hemlik miljö med en trädgård.  

7.1.2 Kommunal 

Vårdnadshavarna på kommunal förskola nämner närhetsprincipen som den mest avgörande 

faktorn vid val av förskola liksom förskolans rykte. 

[…] närhetsprincipen får oss att må bäst och är avgörande. Sen finns det ju också en annan förskola 

som ligger ännu närmare, men den hade vi hört dåliga saker om. Men just såhär rolig gård och ja 

bra personal, rolig gård och ja nära (Klara, 2019).  

Närhetsprincipen beskrivs som avgörande vid valet av förskola men att det som kan få 

vårdnadshavare att överväga att välja en annan förskola till sina barn är ryktet som Klara 

nämner. Förskolans rykte är en avgörande faktor om förskolan blir vald eller inte. Det som kan 

påverka att en förskola riskerar att bli bortvald är brist på trivsel som kan bero på kvalitén på 

omsorgen av barnet, vilket Kiara och Ketifa beskriver.  

Först var det inte så bra på förskolan, den var fristående och hade inte tillräckligt med pedagoger 

[…] Det går inte för mig […] Min vän tipsade mig att söka förskola igen, eftersom jag pratade om 

att jag inte trivdes. Då var jag hemma och väntade i sex månader på att få en plats på förskolan vi 

har idag (Kiara, 2019).  

Ja för mig var det lite annat, först när mitt första barn var ett år gammal kunde jag inte så mycket 

svenska och jag hade inte så mycket information. Jag trodde att alla förskolor är lika bra, så mitt 

barn började på förskolan som var precis bredvid mitt hus och där gick det inte alls bra. […] Jag 

fick rekommendation av min kusin om en förskola, då flyttade jag mitt barn dit och jag såg 

skillnaden. Det är skillnad. (Ketifa, 2019).  

Flera av vårdnadshavarna har bytt förskola när de inte har trivts, vid flytt eller för att få en 

förskola närmare bostaden. Bytet har skett från en kommunal till en annan kommunal och i ett 

av fallen från en fristående till en kommunal förskola. Det mest avgörande för dessa 

vårdnadshavare var närhetsprincipen, men om den närmsta förskolan inte har bra rykte eller om 

tryggheten och omsorgen brister resulterar det i ett byte av förskola. Förskolor som får familjer 

att trivas är de som uppfyller kraven på omsorg och ligger nära bostaden.  
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Analys  

Vår analys är att alla vårdnadshavare på fristående och kommunal förskola beskriver att 

närhetsprincipen är en av de avgörande faktorerna i valet av förskola. För vårdnadshavare som 

valt fristående förskola till sina barn var faktorer som miljön och förskolans inriktning viktigt. 

För Filip var det förskolans inriktning i kombination med närhetsprincipen som avgjorde valet. 

Inriktningen beskrivs som religiös med sunda värderingar vilket kan uppfattas som en form av 

reproduktion. Vi uppfattar däremot inte att det Filip beskriver är ett sätt att reproducera 

familjens religiösa bakgrund genom förskolans inriktning. Det är istället religiösa värderingar 

som Filip och hans partner är uppvuxna och bekanta med som handlar om att bli en god 

medmänniska oberoende av religionsnitet. Bourdieus reproduktionsteori innebär en 

rekonstruktion av familjens handlingsmönster för att upprätthålla familjens levnadsstandard. 

Dessa handlingsmönster kallar Bourdieu för habitus (Broady, 1998, s. 14–16, 24). Kommunala 

vårdnadshavare beskriver att de kan överväga att byta förskola om inte förskolans värderingar 

stämmer överens med det vårdnadshavarna värderar högt. Vi uppfattar att vårdnadshavare på 

de kommunala förskolorna värderar att deras barn vistas i en förskola som stämmer överens 

med deras värderingar och som grundar sig i vårdnadshavarnas habitus.  

 

7.2 Betydelsen av informationskapital  

7.2.1 Fristående 

Några av vårdnadshavarna som har sina barn i fristående förskola besökte olika förskolor, innan 

de bestämde sig för vilken som stämde in på deras preferenser. Felicia beskriver att en av 

förskolorna som de besökte hade en miljö som inte tilltalade henne, vilket hon anser är viktigt 

då hennes barn ska vistas där.  

Sen var ju vi väldigt överens, min man och jag när vi var på en annan förskola. Det var liksom 

baracker, det var kallt på golvet och så här vi brukar ha tofflor på vintern och det kändes att jag 

inte vill stoppa mina barn i den här miljön. Sen kanske pedagogiken och personalen är jättebra 

men det spelade ingen roll för att det inte kändes bra när vi var där liksom. Så att den där 

magkänslan är ju såklart viktig (Felicia, 2019).  
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Filip däremot besökte han inga andra förskolor än den förskolan hans barn går på nu.  Detta då 

förskolan familjen besökte kändes bra på alla sätt och vis, så för honom var det ingen tvekan 

om att välja den.  

Vi ringde dom och pratade och frågade om vi fick komma och hälsa på. Det fick vi så gärna, så vi 

var och hälsade på. Och eftersom det var så oerhört nära så vart det liksom ingen, det blev liksom 

inget att fundera på, det var bara att välja. Jag tror inte vi var och hälsade på någon annan förskola 

(Filip, 2019).  

Hans äldre barn hade som sagt gått på den här förskolan, men när det yngre barnet skulle börja 

förskola skedde ett missförstånd gällande vilken förskola barnet hade möjlighet att få en plats 

på.   

Jo nu när yngsta skulle gå i förskolan fick vi ingen plats på den här förskolan, så då tog vi nästa 

så att säga, nästa steg bort. Så där var vi och hälsade på och det verkade ju bra. Sen på vägen hem 

var vi och hälsade på den nuvarande förskolan och då sa de ”Varför har ni inte fått plats här? Vi 

har ju platser!” (Filip, 2019).  

Uppsala kommun hade placerat Filips barn i en kommunal förskola och inte den fristående 

familjen hade önskat. På vägen hem från besöket på den kommunala förskolan gick de förbi 

den fristående och det visade sig att den hade en plats till hans barn. Detta fick honom att känna 

en lättnad och trygghet då de pedagoger som hade haft hans äldre barn arbetade kvar.  

7.2.2 Kommunal 

De flesta av vårdnadshavarna på kommunal förskola hade inte information om att det fanns 

kommunala och fristående förskolor vid sitt val av förskola till sina barn. Dessa vårdnadshavare 

beskriver att ju längre de bott i Sverige desto mer information och kunskap har inhämtats om 

kommunala samt fristående förskolor medan några av vårdnadshavarna fortfarande inte förstår 

skillnaden mellan kommunal och fristående förskola mer än skillnaden av olika huvudmän.  

Mm vi hade hört gott om den av kompisar och den låg nära vårt hus och den hade en bra gård 

(Klara, 2019).  

En del av alla vårdnadshavare hade via sina kontaktnät bestående av släktingar och vänner fått 

information om olika förskolor. Resterande vårdnadshavare sökte på internet efter information 

om vilken förskola som låg närmast deras bostad eller fick information från kommunen. 

Därefter ansökte vårdnadshavarna om plats på de tre närmaste förskolorna via kommunens 

hemsida.  
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Hur? Ja, jag öppnade internet och läste var det finns förskolor i närheten. Jag frågade min kompis 

och andra kompisar som har barn i förskolor i närheten (Khadija, 2019).  

Vi sökte dom tre förskolorna som låg närmast hemmet. Vi sökte på internet vilka som låg närmast 

hemmet. […]. Jag visste inte förut att föräldrar kan gå runt när man ska välja förskola till sina 

barn. Sådant som förälder gör nu, de går runt på förskolorna och tittar innan de väljer (Kalifa, 

2019).  

Khadija, Kalifa och Ketifa beskriver att efter att de varit bosatta i Sverige en längre tid och via 

sina tidigare pedagogiska utbildningar och arbeten på olika förskolor i Sverige har erövrat mer 

information.  

Det är negativt för dom som inte har så mycket koll. Det blir svårt för dom och man vet inte hur 

man ska välja (Ketifa, 2019).  

I brist på information beskrivs det att valet av förskola kan vara problematiskt. Dessa 

vårdnadshavare hade ingen information om att det finns kommunala och fristående förskolor 

eller fått information av kommunen om att få möjlighet att besöka förskolor innan valet.  

Analys 

Bourdieus teori om informationskapital innebär att utbildningskapital, ekonomiskt kapital, 

kulturellt kapital och socialt kapital leder till ett informationskapital. Informationskapitalet är 

det vårdnadshavarna använder sig av när det gör sitt val av förskola (Broady, 1998, s. 3–8). 

Vårdnadshavarna på de fristående förskolorna hade fått information via sitt sociala kontaktnät 

om att möjligheten fanns till att besöka förskolorna innan de gjorde sitt val. Att 

vårdnadshavarna på fristående förskolor tog till vara på denna möjlighet kan förstås som 

relaterat till att de har innehav av högt informationskapital. Vårdnadshavarna på de kommunala 

förskolorna hade ingen information om att det var möjligt att besöka förskolorna innan valet. 

Dessa vårdnadshavare beskriver att deras kunskap och information om förskolan har ökat 

genom åren de har varit bosatta i Sverige. Innehavandet av informationskapital har ökat genom 

fler sociala kontakter och via arbete på olika förskolor vilket gör att de besitter mer information 

än vårdnadshavare som inte har samma arbetslivserfarenhet.  
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7.3 Styrningsformens betydelse  

7.3.1 Fristående 

Nästan alla vårdnadshavare var medvetna om förskolans inriktning vid valet. Felicia var en av 

dem som inte visste att förskolan till hennes barn hade föräldrakooperativ som inriktning när 

hon besökte förskolan.  

Jag visste inte att det var ett föräldrakooperativ innan jag hade sett den, så när vi flyttade dit 

promenerade jag runt mycket med barnvagnen och då såg jag den där förskolan och tyckte att 

förskolan ser ju jättemysigt ut (Felicia, 2019).   

Även om hon och hennes partner ibland kan känna att de lägger ner mycket tid och energi 

gällande barnets förskola då det är ett föräldrakooperativ, överväger de ändå att detta var det 

rätta valet.  

Nej alltså nu, nu var ju vi på besök där innan vi sökte så jag var ju medveten om vad vi sökte till. 

[…] Men jag har aldrig ångrat vårt val och jag kände också inför att välja det där så var det för 

mig viktigare att jag kände att det var en bra förskola än att det var ett föräldrakooperativ. Så det 

var liksom sekundärt. Ja, hade det varit en kommunal förskola hade vi också valt den, för jag valde 

den på grund av hur det såg ut där liksom (Felicia, 2019).  

Fredrik och Filip däremot visste vad förskolan deras barn går på hade för inriktning och för de 

var det en avgörande faktor att förskolan har den inriktning den har.  

Det är en religiös förskola och jag hade en religiös uppväxt och även fast jag kanske inte är troende 

nu så vill jag ändå ge mina barn den möjligheten att gå till en religiös byggnad och en av 

personalen från detta religiösa samfund kommer, så jag är nöjd med det och det var grannen också 

som rekommenderade just den förskolan och det är en rätt så liten grupp med barn […] jag tycker 

det är en bra förskola (Fredrik, 2019).  

Ja lite grann, en religiös inriktning med sunda värderingar så att säga (Filip, 2019).  

Både Fredrik och Filip beskriver att värderingarna förskolan har stämmer överens med deras 

egna, då den har en religiös inriktning.  

7.3.2 Kommunal  

De flesta vårdnadshavarna på kommunal förskola har inte en förståelse för vad skillnaden 

mellan kommunal och fristående förskola är, vilket inte möjliggör ett jämförande mellan dessa. 
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Det handlar mer om att det finns förståelse för att förskolorna styrs av kommunala eller 

fristående huvudmän. 

Jag vet att fristående kanske styrs av företag eller privat person. Jag vet inte om det är någon 

speciell skillnad mellan kommunala och fristående förskola egentligen. Jag tycker bara att 

kommunal är bättre för mig (Khadija, 2019).  

Klara som är uppvuxen i Sverige har större tillit till kommunen som huvudman än att det är 

fristående huvudmän som styr förskolan.  

Jag tänker att min fördom kan vara att kooperativ eller fristående förskola skulle kunna tillåta att 

det inte är lika bra tillsyn som det är från kommunens håll (Klara, 2019).  

Klara jämför kommunal och fristående förskola. Hon beskriver att det inte skulle vara samma 

tillsyn på de fristående förskolorna i jämförelse med de kommunala förskolorna. Medan 

vårdnadshavare som gått i skolan i andra länder än i Sverige jämför kommunala förskolor med 

fristående skolor i deras hemländer. Detta för att dra paralleller mellan skolor som drivs av olika 

huvudmän i Sverige. 

Jag är uppväxt i Afrika och där finns det massor av privata och kommunala, det är stora skillnader 

mellan dessa. Min familj fick betala pengar så vi skulle kunna gå i privat skola (Kiara, 2019).  

Det är inte en privat person som hämtar alla saker eller sätter gränser för sakerna som kommunen, 

så jag tror det är bättre. Annars gör de samma saker i Sverige, så därför kan man inte se mycket 

skillnad. Och jag kan också jämföra kommunala i mitt hemland till exempel. Man måste betala 

och allting är liksom begränsat när det är privata skolor och kommunala (Kalifa, 2019).  

Jämförelsen vårdnadshavare gör mellan Sverige och landet vårdnadshavaren själv är uppvuxna 

i beskriver att den största skillnaden är kostnaderna för förskola. I Sverige är inte skillnaden 

lika tydligt eftersom det inte skiljer sig kostnadsmässigt mellan en kommunal och en fristående 

förskola. Andra skillnader som beskrivs handlar om att det är svårt att avgöra vilket 

huvudmannaskap förskolan har.  

Annars kan man inte se så mycket skillnad i Sverige. Alla pedagoger som jobbar där och även om 

det är privat personer eller föräldrar som driver förskola så är det kommunen som styr […] Man 

känner alltid att man kan tro på kommunen, det är inte en privat person. Alltid tycker man att det 

blir rättvist på något sätt (Kalifa, 2019).  
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Kalifa likt Klara har tilltro till kommunen. Kalifa antyder att oavsett om det är en kommunal 

huvudman eller fristående huvudman så får barn i förskolan i Sverige samma möjlighet till 

utveckling. 

Det är bra på privat skola kan man tänka där i hemlandet. För här i Sverige är standarden allt, 

barnen utvecklas på samma sätt men kanske inte där (Kalifia, 2019).  

Vårdnadshavare uppväxta i andra länder än i Sverige beskriver skillnader mellan kommunala 

och fristående förskolor. Skillnaderna kan handla om att fristående förskolor kostar pengar 

vilket de inte gör i Sverige i samma utsträckning. Annars beskrivs inga skillnader på barns 

möjlighet till utveckling i svenska förskolor oavsett om den styrs av kommunal eller fristående 

huvudman. Vårdnadshavarna som valt kommunal förskola beskriver att det är en trygghet att 

ha kommunen som huvudman om brist på omsorg skulle ske.   

Analys 

Vår analys är att alla vårdnadshavare känner olika tillit gällande fristående och kommunala 

huvudmän. Samtliga vårdnadshavare som placerar sina barn i fristående förskolor har tillit till 

fristående huvudmän. Felicia beskriver att familjen hade gjort samma val oberoende om 

förskolan hade varit fristående eller kommunal. Klara som valt kommunal förskola och är 

uppvuxen i Sverige beskriver att hon känner misstro mot förskolor med fristående huvudmän, 

detta då hennes uppfattning är att kommunala förskolor har mer tillsyn av kommunen. Det 

vårdnadshavarna beskriver uppfattar vi grundar sig i utbildningskapital. Utbildningskapital 

enligt Bourdieu handlar om hur hög akademisk utbildning en besitter och vilka erfarenheter en 

har av utbildningssystem i olika länder. Utbildningskapital kan möjliggöra för en 

socioekonomisk förflyttning via de rätta kontakterna (Broady, 1998, s. 3–8). Vårdnadshavarna 

på kommunal förskola drar paralleller till sina egna erfarenheter av utbildningssystemet i landet 

de är uppväxta i. Vårdnadshavare som är uppvuxna i ett annat land än Sverige beskriver att 

skillnaden mellan fristående och kommunala förskolor inte är lika stora i Sverige. Dessa 

vårdnadshavare beskriver att alla barn ges möjlighet att utvecklas oberoende om förskolan har 

en kommunal eller fristående huvudman.  

 

 



 
 

32 
 

7.4 Omsorg 

7.4.1 Fristående 

Alla vårdnadshavarna värderar omsorg som viktigt och är den främsta förväntningen de har på 

förskolan.  

Men mina största förväntningar och mina största krav är ju egentligen att de ska ta väl hand om 

mitt barn. Trösta när de är ledsna, byta blöja i tid och se till att de äter och sover, alltså det mest 

basala sakerna och det är ju det absolut viktigast. För lära dom saker kan jag göra på fritiden men 

jag kan inte ångra en bajsblöja som varit i fyra timmar, om ni förstår vad jag menar (Felicia, 2019).  

För Felicia är omsorg något hon värderar högt och förväntar sig av förskolan. Hon känner 

trygghet när hon vet att hennes barn får sina mest basala behov uppnådda.  

Ja, vad har jag mer för förväntningar? Jag har förväntningar att det inte är viktigast att man 

bedriver pedagogisk verksamhet egentligen. Det finns en skola sen och jag ser det inte som att 

mitt barn inte kommer lära sig saker om man inte gör det i förskolan. Sen är det jättebra att man 

gör styrda aktiviteter och att man får barnen att bli nyfikna på olika saker som man kanske inte 

ens visste (Felicia, 2019).  

För vårdnadshavare på fristående förskolor är den pedagogiska verksamheten inte lika viktig, 

utan de känner tilltro till sin egen förmåga att kunna lära sina barn olika kunskaper. Men att 

omsorgen är någonting de inte har kontroll över när barnen är på förskolan och därav beskrivs 

den som högt prioriterad.  

7.4.2 Kommunal 

Tidigare beskriver vårdnadshavarna som valt kommunal förskola att de känner större trygghet 

i att ha kommunen som huvudman om bristande omsorg skulle förekomma än om förskolan 

skulle ha en privat huvudman.  

Omsorg kan för vårdnadshavarna innebära struktur och information om barnens dag på 

förskolan, vilket underlättar för vårdnadshavaren att fortsätta ha omsorg om barnets basala 

behov när de kommer hem.  

Ja, ibland har dom det där schemat som man följer vad dom ska göra. Om maten kan man gå in 

på hemsidan nu, vi har unikum. Eftersom man kan gå in och kollar att dom är i tid och allt. Och 

när man ska hämta dom efter jobbet. Man stämmer av hur dagen har gått och vad dom har gjort. 

Till exempel har dom spelat spel och imorgon ska dom på bio så det är bra att dom har ordning 

(Kiara, 2019).  
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Kiara lägger vikt vid att få information om vad barnen gjort på förskolan under dagen, eller 

vilka planerade aktiviteter som ska genomföras under veckan. Detta möjliggör förståelse av hur 

barnets dag har varit och även för förberedelse för kommande aktiviteter.  

Jag förväntar mig att om mitt barn slår sig eller får blåmärken eller om det händer något särskilt i 

förskolan så vill jag bli meddelad. Det minsta lilla som händer vill jag bli meddelad om. För 

berättar mitt barn för mig hemma sen så vill jag veta vad mitt barn pratar om eftersom språket är 

inte så jättestarkt. Mitt barn kan säga att pedagogen skrek idag och då vill jag veta varför 

pedagogen skrek, jag tar bara pedagogen som exempel. Eller säger mitt barn att hen blev ledsen 

idag då undrar jag varför mitt barn blev ledsen. Det har jag inte ingen förklaring på, så dessa saker 

förväntar jag mig av förskolan (Ketifa, 2019).  

Även Ketifa lägger stor vikt vid att få information av förskolan gällande barnets fysiska och 

socioemotionella välmående. Det beskrivs att barnet har bristande språkkunskaper och inte kan 

förklara vad som hänt på förskolan, vilket leder till att kommunikationen mellan vuxna blir 

ännu viktigare för att undvika missförstånd.    

Analys 

Vår analys är att alla vårdnadshavare, både på de fristående och kommunala värderar omsorgen 

högt. Som vårdnadshavare förväntar de sig att förskolan ska tillgodose barnens basala behov, 

som mat, vila och hygien. Information om barnet och hur hens dag har varit beskriver 

vårdnadshavarna som viktigt och går in under begreppet omsorg. Halldéns definition på omsorg 

handlar om att tillgodose barnets fysiska och socioemotionella välmående och behov (2007, s. 

60–69, 80). Bourdieu menar att personers kapitaltillgångar får betydelse för deras handlingar, 

vanor och preferenser, vilket kan liknas vid begreppet habitus. Habitus handlar om att upprepa 

ett handlingsmönster (Broady, 1998, s. 14–16). Analysen av intervjuerna visar inte att 

vårdnadshavares innehav av högre eller lägre kapital tycks ha betydelse när det gäller barnens 

omsorg. Omsorg uppfattar vi är en naturlig del av föräldraskapet, vilket Halldén lyfter (2007, 

s. 52–53). När omsorg av barnet brister i hemmet ser vi att förskolan blir ett komplement och 

förskolan kan därigenom stötta vårdnadshavare så barnen får sina basala behov uppnådda.  
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7.5 Lärande  

7.5.1 Fristående 

Vårdnadshavare på fristående förskola anser att förskolan ska lära barnen olika saker, men att 

detta inte är det viktigaste förskolan ska ge barnen. De anser även att förskolan är 

skolförberedande, men då de litar på sin egna förmåga som förälder att lära barnen olika 

kunskaper lägger de inte sitt fokus vid lärande.  

Både Filip och Fredrik betonar vikten av att gå ut i naturen som viktigt, vilket de beskriver blir 

ett komplement till hemmet.  

Att det får lära sig saker som vi kanske inte kan eller lyckas lära dom hemma. Dom får lite nya 

vänner. Ja lite mer ute i naturen än vad vi lyckas dra med dom ut (Filip, 2019).  

Ute mycket, mycket utomhuslektioner och ja så går det till den religiösa byggnaden där en från 

deras personal sjunger lite och pysslar med barnen (Fredrik, 2019).  

Filip och Fredrik lyfter även att förskolan arbetar kreativt med barnens språk, exempelvis 

genom sång. Barnets språk beskriver det även här blir en komplettering till vad hemmet kan 

erbjuda.  

Ja, utöka ordförråden men det är verkligen kul då mitt barn varje dag lär sig något nytt och 

utvecklingen går snabbt. Så bara härom dagen började mitt barn nynna på en låt och kunde 

verkligen nynna den låten och det gick inte bara för en månad sen, så det är kul att se (Fredrik, 

2019).  

Lite grann svenska språket, lite grann geografi och det är ju ingenting man tänker på att lära dom 

hemma (Filip, 2019).  

Felicia beskriver att förskolan har ansvar för att fokusera på det barnen behöver träna på innan 

skolstart, vilket även Filip beskriver. Däremot lyfter han att förskolan ändå kan vara 

skolförberedande, men inte i lika stor utsträckning.  

Ja, precis och det är ju viktigt under hela barnets tid såklart att man jobbar med dom sakerna som 

just de barnet behöver hjälp med. Men det absolut viktigaste är sista året, att man verkligen tittar 

på vad behöver det här barnet hjälp med för att klara skolan. Det kanske är att man måste öva på 

någonting jättemycket, bara just en sak och då är det som får vara det viktigaste. Så där har ju 

förskola ett jätteansvar (Felicia, 2019).  
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Jo men lite grann är det ju det och mer blir det ju sen när de går i förskoleklass, men lite nu under 

förskolan. Jag tycker inte att det ska vara så mycket skolförberedande. Visst de lär sig lite saker, 

motoriska saker kring att klippa och klistra och de här grejerna, men inte jättemycket som jag 

skulle säga var skolförberedande. Utan snarare att det är att jag ser det som en möjlighet att skaffa 

sig nya vänner, visst de lär sig lite grann men inte som mycket som det kommer (Filip, 2019).  

Skolförberedelse ses ur olika synvinklar av dessa vårdnadshavare. Vissa beskriver lärande som 

viktigt medan andra beskriver socialisation.  

7.5.2 Kommunal 

Vårdnadshavarna i kommunal förskola lägger fokus vid lärande av kunskap när det handlar om 

skolförberedelse i förskolan.   

Ja, att förbereda barnen på hur man håller i pennan, ritar och skriver, bygger pussel samt tänka 

matematiska tankar och lösa problem […] Ja, faktiskt kan mitt barn läsa alla bokstäver och räkna 

till 20. Mitt barn känner igen sina kompisars namn på skyltarna i förskolan, men det är inte det att 

barnet kan läsa, men frågar vad är det här för ord och vad är det här för ord, mitt barn talar och det 

är en början, alltså det är första steget i vägen mot lärandet av skolan. (Ketifa, 2019).  

De vårdnadshavare som uppfattar förskolan som skolförberedande beskriver att detta handlar 

om lärande som fokuserar på motoriska, matematiska samt läs- och skrivfärdigheter. Det 

svenska språket beskrivs av vårdnadshavarna som ett komplement till hemmet.  

Dom märker när barnet har speciella behov, dom försöker fokusera på någon sida hos barnet och 

utvecklingen. Mitt barn blev bättre i tal, språk och ordförrådet har utvecklats hur mycket som 

helst, något som jag inte lyckas lära mitt barn […] (Ketifa, 2019).  

Både Ketifa och Khadija beskriver att information om barnens utveckling när det handlar om 

lärande är avgörande för barnens fortsatta utveckling.   

Jag hoppas få mer information om vad mitt barn behöver. Kan barnet skriva, läsa, stava bokstäver 

och andra saker som färger och siffror samt räkna. Jag vill veta om det går bra för barnet eller om 

det finns något barnet inte kan som att skriva, läsa, sjunga och uttala svenska. […] Nej, det spelar 

ingen roll, kanske fröken pratar arabiska och mitt barn lär sig inte svenska då (Khadija, 2019).  

Khadija beskriver att risken finns att det svenska språket inte utvecklas om barnet bara talar sitt 

modersmål med en av pedagogerna på förskolan som kan detta språk.  
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Analys  

Vår tolkning är att de flesta barnen, både de på fristående och kommunala förskolorna har ett 

annat modersmål än svenska. Fredrik och Filip partners har annat modersmål än svenska. De 

beskriver att förskolan ses som en komplettering till att lära barnen kunskaper om svenska 

språket, som de inte har en tanke på att lära barnen hemma.  

Filip lyfter geografi och motoriska färdigheter som viktiga kunskaper att lära barnen i förskolan. 

Varken Felicia eller Filip lägger fokus vid lärande när det handlar om att förskolan ses som 

skolförberedande utan ser socialisationsaspekten som mer förberedande inför skolan. Kulturellt 

kapital handlar om hur en använder sitt språk och genom sina språkkunskaper tar till sig 

kunskap för att bli bildad. Det kulturella kapitalet en innehar kan leda till en orientering inom 

utbildningsväsendet, denna orientering kan leda till val av högre utbildning (Broady, 1998, s. 

3–8). De flesta av vårdnadshavarna på kommunal förskola beskriver att förskolan är 

språkutvecklande vilket leder till att deras barn blir skolförberedda. Vi uppfattar att för 

vårdnadshavare med annat modersmål än svenska blir förskolan ett viktigt komplement till 

hemmet. När vårdnadshavarnas barn lär sig det svenska språket kan det resultera i högre 

utbildning i framtiden för barnet. Khadija har innan hon kom till Sverige en pedagogisk 

utbildning som vi uppfattar gör att hon lägger fokus vid lärandet, fokus vid lärande kan skilja 

mellan olika pedagogiska utbildningar i olika länder. Slutligen lägger både Felicia och Ketifa 

vikt vid att förskolan ska syfta till att arbeta med det barnet behöver träna på för att de ska bli 

förberedda för skolan, speciellt när det handlar om specialpedagogik.  

 

7.6 Socialisation  

7.6.1 Fristående 

Likt lärande beskriver vårdnadshavare i fristående förskola att när det handlar om socialisation 

kan förskolan komplettera hemmet.   

Ja, men det här med gruppdynamiken är ju en självklar sak tycker jag. Det finns barn som inte har 

syskon och även syskon emellan händer det andra saker än vad det händer i en grupp, det är en 

sak som jag absolut inte kan ge. Jag kan ta hem kompisar och ha kalas men det är ingenting utan 

det är en lite droppe i havet mot vad förskollärare kan ge barnet i en grupp. Även lära sig visa 
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hänsyn och att barn är olika, man hjälper varandra och man tröstar någon som är ledsen och allt 

sådant tycker jag är viktigt (Felicia, 2019).  

Det är väl det här med att interagera med andra barn och även det här med att hantera, hantera en 

lärare eller i det här fallet en pedagog (Filip, 2019).  

Felicia lyfter att förskolan genom att lära barnen hur man är en bra vän och hur man fungerar i 

olika gruppkonstellationer lär barnen olika sociala förmågor. Även Filip fokuserar på att barnen 

ska lära sig integrera med varandra, genom det Felicia benämner är socialisation för henne.  

[…] Vara trygg i en grupp, kunna ta hand om sina saker och ha känslan av att man är värld något 

och att man kan ta eget ansvar. Så alla de sakerna är ju jätteviktigt att förskolan bygger upp så 

klart. (Felicia, 2019).  

[…] jag vill att mina barn inte ska vara elaka mot andra barn. Att man ska respektera varandras 

åsikter, tankar och känslor. Man ska inte vara någon som kör över folk men man ska heller inte 

behöva bli överkörd, utan man ska kunna samarbeta med folk och sen så kan man ju inte gilla alla 

men det kan man också lära barn att det inte är säkert att du alltid vill leka med alla, så är det i 

världen […] och kan man liksom bygga upp den känslan hos ett barn att man är snäll mot andra 

och att man bemöter alla väl lägger man en trygg grund för barnen (Felicia, 2019).  

Felicia benämner hur viktigt det är att barnen lär sig samarbeta och känner tillit till sin egna 

förmåga, vilket lägger en trygg grund för barnens framtid.  

7.6.2 Kommunal 

Vårdnadshavarna i kommunal förskola beskriver att skolförberedelse inte nödvändigtvis bara 

innebär inlärning av läs- och skrivkunskaper samt språk. Det handlar även om att socialiseras 

till att fungera i grupp och delta i aktiviteter som pedagoger planerat. 

[…] jag lyckades inte att lära mitt barn några saker som dom lyckas med, för det finns saker som 

händer på förskolan. Mitt barn vill inte försöka sätta på sig kläder själv alls hemma men i förskolan 

gör hen det och kommer sen hem och säger ”Jag kan göra det själv, pedagogen visade mig” och 

det känns jättebra och jag blev väldigt tacksam för det (Ketifa, 2019).   

Ketifa beskriver att förskolan kan vara ett komplement till hemmet som lyckas lära barnen det 

som vårdnadshavarna själva inte lyckas med. Hon beskriver även att förskolan lär barnen att 

hantera sina känslor på ett pedagogiskt sätt för att de ska kunna fungera i grupp vilket är 

socioemotionellt utvecklande för barnet.    
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Mitt barn går upp i varv ganska snabbt och blir lätt arg. Dom lär mitt barn att ”du ska inte vara 

arg, du ska lugna ner dig och prata. Du ska berätta vad är det som gör dig missnöjd eller arg så 

kan vi lösa det” […] Om mitt barn misslyckas med någonting, ger dom inte upp och orkar med 

frustationen tills dom lyckas. Dom förklarar att det inte är något problem att mitt barn inte kan 

allt, man behöver inte kunna allt. Dom hjälper mig väldigt mycket och det är det man behöver av 

förskolan egentligen (Ketifa, 2019).   

Både Ketifa och Kalifa beskriver att förskolan genom samlingar lär barnen att ta instruktioner, 

lyssna samt respektera regler och varandra.  

Koncentrationen, att sitta still när det är sångsamling och lyssna på pedagogerna. Kunna ta 

instruktioner och respektera dessa. Att kunna följa rutiner och sätta på sig och ta av sig kläder 

själv och kunna gå på toaletten. Och alltid prata och berätta när du behöver hjälp (Ketifa, 2019).  

Likvärdighet, att de lär sig att inte slåss (Kalifa, 2019).  

Ketifa beskriver att förskolan möjliggör för socialisation, då det för henne handlar om att skapa 

en god grund för alla människors lika värde, som i sin tur skapar likvärdighet som ska motverka 

segregation.  

Analys  

Vår analys är att alla vårdnadshavare på fristående och kommunala förskolor beskriver att 

förskolan är skolförberedande och ses som ett komplement till hemmet när det handlar om 

socialisation. Felicia beskriver att det hon kan ge sina barn gällande socialisation är en droppe 

i havet jämfört med vad pedagoger på förskolan kan lära barnen, då barnen dagligen vistas i 

olika gruppkonstellationer. Filip förtydligar även vikten av att barn ska lära sig kommunicera 

med barn såväl som pedagoger. Detta kan relateras till Cromdals diskussion om barns olika 

socialisationsarenor, där förskolan är en av dessa, och dessas betydelse för att lära sig olika 

sociala regler och önskvärda beteenden. (2006, s. 463–464). Ketifa som har sitt barn i en 

kommunal förskola beskriver även att förskolan är ett komplement till hemmet som handlar om 

att lära barnen att bli praktiskt självständiga och hantera sina känslor i sociala sammanhang. Vi 

uppfattar att vårdnadshavarna beskriver att förskolan kan vara ett komplement till hemmet, då 

pedagoger inte har samma känslomässiga band till barnen. Därmed kan pedagogerna vara mer 

konsekventa i sitt förhållningsätt gentemot barnen.   
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7.7 Segregation och likvärdighet  

7.7.1 Fristående 

I frågan om det fria förskolevalet beskriver vårdnadshavare i fristående förskola att de är 

kluvna, eftersom de har gjort valet att välja en fristående förskola till sina barn. Som vi ska se 

lyfter Fredrik fram segregation som ett problem i detta avseende. Fredrik argumenterar för att 

det är viktigt att förbereda barnen på hur man är en bra medmänniska.  

Ja, kunna prata med varandra, dom jobbar mycket med värdegrunden och hur man beter sig som 

kompis och dom tränar mycket på att säga förlåt (Fredrik, 2019).  

Förskolan där Fredriks barn går ligger nära en annan förskola och då det ligger nära varandra 

är han kritisk till att förskolorna inte samarbetar. Han beskriver att ett utbyte mellan barnen 

skulle vara en fördel för att barnen ska få umgås. Men istället beskriver han att de satt upp 

fysiska gränser mellan barnen som skiljer dem åt.  

Det blir ju som gränser, staket, en mur liksom och hur ska dom lära sig om världen om dom inte 

kan kommunicera med nästa förskola på andra sidan […] (Fredrik, 2019).  

Fredriks beskrivning av detta ger intryck av att förskolorna aktivt skapar segregation och att de 

istället hade kunnat börja skapa ett samarbete med varandra, för att skapa olika möten mellan 

barnen. Filip nämnde däremot ingenting om att det fria förskolevalet leder till segregation. 

Felicia nämner att hon är kluven i denna fråga.  

Ja det där är en svår fråga, jag är lite kluven faktiskt. Jag kan tycka att det är bra att man får vara 

med och bestämma men ökar det segregationen och sådana saker tycker jag inte att det är bra. Så 

det är lite svårt att säga, jag kan inte svara vad jag tycker eftersom jag inte vet riktigt vad jag 

tycker. Alltså dels är jag väldigt glad att jag har fått välja, så att för mig är det ändå viktigt att det 

ligger nära på något vis och att det ska vara lätt att ta sig till skolan och så (Felicia, 2019).  

Felicia beskriver att det fria förskolevalet är negativt ifall det skulle leda till ökad segregation, 

vilket hon beskriver inte är bevisat att det gör. Felicia beskriver den positiva delen i att kunna 

välja och påverka sitt barns tid på förskolan, vilket hon beskriver handlar om tiden och 

engagemanget hon ger då hon har sitt barn i ett föräldrakooperativ.  
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Ja alltså jag känner inget, jag känner inget hinder med att engagera mig men det ska ju vara att 

man känner att man ska ha tid. Men för mig är det ju mina barn som är det viktigaste jag har och 

jag är liksom beredd att jobba för att barnen ska ha det bra (Felicia, 2019).  

Även om vårdnadshavarna beskriver att de är kluvna ser de fördelar med att kunna välja en 

fristående förskola och få möjlighet att välja en med en specifik inriktning som stämmer överens 

med deras preferenser.  

7.7.2 Kommunal  

De flesta av vårdnadshavare på kommunal förskola ställer sig positiva till det fria förskolevalet. 

Ketifa problematiserar vilka aspekter som kan vara positiva respektive negativa.  

Positivt att man får välja den förskola man känner att barnen kommer vara trygg på och får allt 

dom behöver […] Det negativa är att jag helst vill ha den närmaste förskolan som ligger nära mitt 

hem. Om det är ett fritt val, då kan någon från Gränby få plast här och jag får ingen plats här i 

närheten, det är negativt (Ketifa, 2019).  

Klara däremot ser inget positivt med det fria skolvalet utan hon uttrycker att det fria 

förskolevalet leder till segregation. Klara och hennes partner har beslutat att placera sina barn i 

kommunal förskola och skola. Detta för att ge barnen möjligheter att umgås med barn som har 

vårdnadshavare som inte är uppvuxna i Sverige.  

[…] eller en av anledningarna till att vi bosatte oss här är för där finns 1–9 skola och förskoleklass. 

Det är en skola som dessutom har en blandning av ursprung. Och som då trots att det finns en del 

utmaningar fungerar jättebra (Klara, 2019).  

Trots att Klara beskriver att skolan har utmaningar värderas det högt att barnen ska få vänner 

från olika socioekonomiska bakgrunder för att motverka segregation. 

Alltså vi valde bort områden, områden som inte tilltalade mig, det är väldigt segregerat åt ett annat 

håll. Det blir splittring om man sätter barn på olika skolor, jag är ganska kritisk till det här skolvalet 

(Klara, 2019).  

När familjen flyttar är vårdnadshavarna aktivt medvetna om sina val genom att flytta till en 

bostad nära kommunala förskolor och skolor som tilltalar familjen. Det beror på att Klara är 

kritisk till att vårdnadshavare kan välja fristående förskolor.   
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Men det är en annan sak att jag inte valt privat eller föräldrakooperativ, på kooperativ kan föräldrar 

tycka olika och det blir schismer och någon är personalansvarig och någon ska anställa och någon 

är kassör. Nej, för mig låter det som en mardröm (Klara, 2019).  

Till skillnad från andra vårdnadshavare beskriver Klara att förskolan inte ska styras av 

vårdnadshavare och fristående huvudmän, utan det är kommunens ansvar att sköta för att 

motverka ojämlikhet.  

Analys  

Bourdieus teori om socialt kapital och ekonomiskt kapital handlar om personers kontaktnät 

samt mängd av ekonomiska tillgångar en äger (Broady,1998, s. 3–8 & 14–15). Vi uppfattar att 

Klara och hennes partner både är högutbildade och har valt att placera sina barn i kommunal 

förskola nära deras egenägda bostad. Vår analys är att Klara har högt innehav av ekonomiskt, 

utbildnings- och socialt kapital och att hon använder dessa när hon gör sitt val av kommunal 

förskola. Klara är kritisk till det fria skolvalet och väljer aktivt att placera sina barn i en förskola 

där barnen får träffa barn från olika socioekonomiska bakgrunder för att motverka segregation. 

Fredrik däremot har valt en fristående förskola med religiös inriktning till sina barn vilket vi 

uppfattar beror på att han vill ge barnen liknande uppväxt med religiösa inslag som han själv 

beskriver att han fick. Detta analyserar vi som en form av social reproduktion, vilket Bourdieus 

företrädare Durkheim beskriver handlar om att människor har en gemensam tanke om hur 

samhället är skapat på goda grunder vilka skolväsendet ska förmedla vidare till barnen genom 

rätt kunskap (1998, s.3–5 & 22). Sammanfattningsvis analyserar vi att båda vårdnadshavarna 

vill att deras barn ska träffa barn från olika socioekonomiska bakgrunder.  Klara använder sitt 

innehavande av kapital för att göra ett aktivt val till förändring, medan Fredrik däremot 

reproducerar sin familjs handlingsmönster.  Vi uppfattar att Fredriks val handlar om att han vill 

ge sina barn goda värderingar och en sund människosyn, vilket i sin tur även kan motverka 

segregation.  

Vidare i frågan om det fria förskolevalet ställer sig vårdnadshavare i fristående förskola och 

vårdnadshavare i kommunal emot varandra. Ketifa beskriver fördelar som handlar om att kunna 

välja förskola. Nackdelar Ketifa beskriver handlar om att det finns en risk att platsen på 

förskolan hon önskar ges till någon annan, som inte bor i samma stadsdel. Felicia däremot 

beskriver att hon tycker det är värt att lägga ner tid och engagemang på sitt barns förskola som 

är ett föräldrakooperativ. Däremot beskriver Klara att konflikter som kan uppstå mellan 

vårdnadshavare som är engagerade i förskolor som är föräldrakooperativ är för henne ett 
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mardrömsscenario. Vi uppfattar att Felicia uppskattar att ha mycket inflytande över sina barns 

tid på förskolan vilket vi ser som habitus (Broady, 1998, s. 14–16). Då Felicias mammas 

beskrivs ha tagit stort ansvar över omsorgen över sina barn och andras, så gör Felicia även detta. 

Vi uppfattar att då Felicia inte stannar hemma med sina barn utan arbetar väljer hon ett 

fristående föräldrakooperativ för att fortsätta familjens handlingsmönster med att ta stort ansvar 

över sina barns omsorg. Klara däremot har själv som barn deltagit i kommunal barnomsorg, 

vilket vi uppfattar kan ligga till grund för hennes val och hennes tillit till kommunal förskola. 

Klaras handlingsmönster, som kan liknas vid habitus leder istället till att hon använder sina 

kapital för att välja en förskola som enligt henne motverkar segregation, vilket vi uppfattar att 

Klara inte tycker att fristående förskolor lyckas med.  
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8. Diskussion och konklusion 

I följande avsnitt presenteras de två delstudierna i relation till varandra och studiens syfte och 

frågeställningar diskuteras utifrån studiens empiri. Slutligen presenteras studiens konklusion 

som innehåller en sammanfattning av studiens huvudsakliga resultat samt förslag till fortsatt 

forskning om ämnet.  

8.1 Diskussion  

Studien syftar till att undersöka hur vårdnadshavare motiverar sina val av kommunal eller 

fristående förskola. Den syftar även till att undersöka vad vårdnadshavarna förväntar sig av 

förskolan gällande sina barns lärande samt socialisation i en fristående respektive kommunal 

förskola. Studien tar utgångspunkt i ett sociologiskt perspektiv utifrån Bourdieus teori om social 

reproduktion där begrepp som habitus och kapital ingår.  

Vårdnadshavare i fristående respektive kommunal förskola beskriver omsorg på liknande sätt 

och är eniga om att detta är viktigast i förskolan. Vår uppfattning är att omsorg är det mest 

grundläggande för samtliga vårdnadshavare oberoende av innehav av kapital. Med 

utgångspunkt i Bourdieus teori om habitus (Broady, 1998, s. 14–16) uppfattar vi Felicias val av 

ett fristående föräldrakooperativ som ett sätt att påverka barnets tid på förskolan. Detta kan ses 

som ett handlingsmönster som hon vill upprätthålla och som har sin grund i hennes egen familj, 

där hennes mamma ansvarade för omsorgen om henne och andra barn. Klara däremot som har 

sina barn på en kommunal förskola är kritisk till fristående förskolor, speciellt 

föräldrakooperativ. Klara beskriver föräldrakooperativ som ett mardrömsscenario då hon 

upplever att konflikter kan uppstå om vårdnadshavare får ökat inflytande över verksamheten på 

förskolan. Hon anser att det är kommunen och personalen som har det övergripande ansvaret 

över hur förskolan ska styras och organiseras och inte vårdnadshavarna. Klara har inte lika stort 

förtroende för fristående förskolor och hävdar att kommunen har bättre tillsyn på kommunala 

förskolor om brist på omsorg skulle uppstå. Omsorg är någonting Foot m.fl. lyfter som 

vårdnadshavare främst förväntar sig av förskolan, följt av socialisation (2006, s.197). 

Samtliga vårdnadshavare förstår även förskolan som skolförberedande. Skolförberedelse 

handlar om att lära sig kunskaper som gynnas vid skolstart, men kan även handla om hur barn 

lär sig socialiseras för att fungera i en grupp vilket även Vincent och Ball lyfter (2001, s. 638–

639).  När det handlar om skolförberedelse lägger vårdnadshavare på kommunal förskola sitt 

fokus vid lärande medan vårdnadshavare på fristående förskolor lägger fokus vid socialisation. 
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Vår tolkning är att vårdnadshavare på fristående förskola tycker att med barnens ökade ålder 

lär dom sig mer färdigheter och kunskaper, vilket även Johansen m.fl. lyfter (1996, s. 763–764).  

Vårdnadshavare på de kommunala förskolorna lägger sitt fokus på lärande när det handlar om 

skolförberedelse. Då några av vårdnadshavarna på kommunal förskola har en pedagogisk 

utbildning från sina hemländer tolkar vi att det påverkar deras syn på lärande. Vi tolkar att när 

dessa vårdnadshavare gör en reflektion över sitt val av förskola drar de paralleller till egna 

erfarenheter av skolsystemet i de länder de är uppvuxna i. Vårdnadshavare i kommunal förskola 

som är från utomeuropeiska länder vänder sig till kommunen för att få information om förskolor 

innan valet vilket Perez Prieto m.fl. lyfter (2002, s. 50–53). Vårdnadshavarna i vår studie som 

valt kommunala förskolor har erfarenheter av kommunalt styrda skolor i deras egna hemländer, 

vilket vi tolkar kan vara en av anledningarna till att de har tilltro till kommunen. En annan 

anledning till att de vill välja kommunal förskola kan vara att fristående skolor i deras 

hemländer tar ut högre avgifter, vilket gör att de tror att det är på liknande sätt i Sverige. 

Vårdnadshavarna uttrycker att till skillnad från deras hemländer är det svårt att se en skillnad 

mellan fristående och kommunala förskolor i Sverige. Vår tolkning är att vårdnadshavaren med 

ordet likvärdighet beskriver att oavsett om barn går i fristående eller kommunal förskola har 

alla barn samma möjlighet till utveckling, vilket blir en motsättning till vad Perez Prieto m.fl. 

har studerat. De utrycker istället att det inte är bostadssegregationen utan istället 

vårdnadshavares val av förskola som leder till att förskolor blir homogena (2002, s. 52–53).  

 8.2 Konklusion  

Studiens resultat visar att närhetsprincipen är en av de avgörande faktorerna gällande var 

vårdnadshavarna vill placera sina barn. En annan viktig faktor är att förskolans rykte är 

avgörande om förskolan blir vald eller inte. Vårdnadshavare kan överväga att byta förskola vid 

brist på omsorg, då omsorgen är det viktigaste för deras förväntningar på förskolan. 

Vårdnadshavare på kommunal förskola har större tilltro till att kommunen har mer tillsyn i 

dessa än vad de har på fristående förskolor. Vidare ses förskolan som skolförberedande, men 

vårdnadshavare på fristående förskola lägger fokus på socialisation medan vårdnadshavare på 

kommunala lägger fokus vid lärande. Studiens resultat visar slutligen att förskolan inte är 

likvärdig. Barn med svenska som modersmål tenderar att placeras i en förskola medan barn 

med annat modersmål placeras i en annan och vi ser att alla barn hade gynnats av förskolor som 

inte är homogena. Vi anser att vår studie kan bidra till forskningsområdet genom de perspektiv 

vi har utifrån den sociologiska teorin. I fortsatt forskning kring detta ämne kan en enkätstudie 
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genomföras som besvaras av personalen på förskolan och där vårdnadshavare även intervjuas. 

Detta för att få vetskap om hur många barn det finns med exempelvis annat modersmål eller 

funktionsvariation. Detta kan bli ett underlag för en intervjustudie med vårdnadshavarna för att 

se om det finns något mönster i om vårdnadshavare med högt innehav av kapital väljer 

kommunal förskola. Vidare kan undersökas om dessa vårdnadshavare även använder sitt kapital 

som ett sätt att inte bidrar till segregation av förskolor genom att välja kommunal förskola 

istället för fristående.  
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10. Bilagor 

10.1 Bilaga 1. Frågeguide 

 

Vilket år är du född?  

Var är du uppvuxen?  

Hur många barn har du?  

Hur länge har ditt barn gått i denna förskola?  

Vilket år ditt barn född?  

Har ditt barn alltid gått på denna förskola?  

Vad fick dig att välja denna förskola?  

Hur gick diskussionerna hemma kring valet av förskola?  

Vad förväntar du dig som förälder av förskolan?  

Hur tänker du att förskolan kan bidra till att vara skolförberedande? 

Hade du kunnat göra något annorlunda i ditt/era val? 

Vad arbetar du med?  

Har du själv några minnen kring din egna tid från att ha gått i förskola?  

Hur tänker du kring det fria skolvalet?  
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10.2 Bilaga 2. Information om en studie av vårdnadshavares val av 

fristående och kommunal förskola 

 

Vi är förskollärarlärarstudenter som går sista terminen på förskollärarprogrammet och har 

påbörjat ett självständigt arbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, 

Uppsala universitet. 

Vi vill med vårt självständiga arbete undersöka vilka faktorer som ligger bakom 

vårdnadshavares val av fristående och kommunal förskola till sitt/sina barn. Deltagandet i 

studien innebär att vi kommer genomföra en intervju med dig som vill delta och samla in data.  

Insamlade data kommer att analyseras under innevarande termin. Data kommer att hanteras 

och förvaras på sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av den.  

 

Deltagandet i studien är frivilligt och deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 

datainsamlingen är genomförd.  

 

Om ni vill delta skulle vi bli väldigt glada och om ni har ytterligare frågor angående studien går 

det bra att kontakta oss eller vår handledare innan ett beslut tas (se nedan för kontaktuppgifter). 

Ingen ekonomisk ersättning utgår. 
 

Studiens handledare: Anne-Sofie Nyström  

xxx xxx 

Uppsala xxx-xx-xx 

Annie Ljungqvist, xxxx  

Nina Jonsson, xxxx 
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10.3 Bilaga 3. Medgivande till deltagande i en studie  

 

SAMTYCKESFORMULÄR FÖR INTERVJUDELTAGANDE 

 

Projekttitel: Vårdnadshavares val av kommunal och fristående förskola  

Studenter: Annie Ljungqvist och Nina Jonsson  

Handledare: Anne-Sofie Nyström  

 

 

Kryssa i   

 
1. Jag vill delta i denna studie.  

 

 

2. Jag samtycker till att intervjun ljudinspelas. 

 

 

3. Jag bekräftar att jag har läst och förstått 

informationsblad för ovannämnda studie. Jag har haft 
möjlighet att ta ställning till informationen och ställa 

frågor. 

 

 

 
4. Jag förstår att deltagandet är frivilligt och att jag har 

möjlighet att ta tillbaka mitt samtycke utan att uppge 

några skäl. 

 

 
 

Namn: _____________________________________________ 

 

Ort/datum: __________________________________________  

 

 

 

 

 


