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Sammanfattning 
 

Den här studien har som syfte att belysa valet av skola utifrån ett föräldraperspektiv. Genom 

fyra intervjuer med föräldrar till barn som bytt skola vill vi belysa hur de har tänkt angående 

valet.  

Studien är genomförd med kvalitativa samtalsintervjuer på en fristående skola. Valet av skola 

bygger på att denna skola är nystartad och därmed har alla nyligen gjort ett val till denna. Vi 

valde även skolan eftersom den inte har någon religiös profil. En sådan profil skulle inte vara 

relevant för vår studie på grund av att det då ligger religiösa värderingar som grund för 

skolvalet vilket vi inte önskade undersöka.  

Resultatet visar att en av de viktigaste anledningar till valet var pedagogiken och arbetssättet 

på skolan. Man vill gärna ha ett alternativ till den konventionella kommunala skolan. På den 

undersökta skolan arbetar man på ett individuellt sätt som skiljer sig från den traditionella 

undervisningen.  Andra viktiga faktorer var att skolan hade möjligheter att utveckla eleverna 

socialt. I den skola där studien är utförd får man lära sig att ta ansvar för sina studier. 

Dessutom kommer eleverna från olika ställen i staden och runt omkring vilket gör att eleverna 

kommer från olika sociala sammanhang. Av detta resultat kan man inte generalisera utan 

resultatet är endast från de fyra informanterna som deltagit i undersökningen. Allt fler 

placerar sina barn i fristående skolor och den här undersökningen visar på några tankar som 

föräldrar kan ha angående valet.  
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1 Inledning 
 

Denna uppsats problematiserar föräldrarnas skolval för sina barn. Det som är av intresse är 

hur föräldrar tänker när de väljer att placera sitt/sina barn i en fristående skola som ligger i en 

mellanstor stad i Sverige där vår undersökning utförts. Fristående skolor startades av olika 

anledningar. I grunden kan det finnas en alternativ pedagogik, religion eller profil på skolan. 

Anledning till att fristående skolor är intressant att studera är att det inte finns så mycket 

forskning kring skolval utifrån föräldrarnas perspektiv. Den forskning som finns, till exempel 

Jan Damgren (2002) och Ann-Christin Kjellman (2001)  handlar oftast om segregation och 

debatten om ägaren till skolan ska få tjäna pengar samt kritik av och diskussioner kring 

lärarnas kompetens och att eleverna på en fristående skola har lägre andel behöriga lärare. 

Detta är något vi inte valt att fokusera på utan väljer i stället att lägga vårt fokus på varför man 

väljer en fristående skola. Vi anser att mer forskning inom området skolval behövs för att 

belysa vilka argument föräldrarna har för att byta skola. Det är något vi tycker är viktigt för 

att skolväsendet ska kunna moderniseras och anpassas till det önskemål som föräldrarna och 

eleverna har. I vår uppsats kommer vi att belysa några föräldrars tankar straxt efter ett skolval 

för att kunna visa på några av de viktigaste argumenten till det byte av skola de gjort.  

De fristående skolorna ökar i antal och vad är anledningen till att allt fler söker sig ifrån de 

kommunala skolorna? Damgren (2002) skriver att det ökade intresset har flera utgångspunkter 

och varierar stort på olika skolor. Några av anledningarna enligt honom är att föräldrarna 

tycker att den kommunala skolan inte tillgodoser de önskade behoven av annan pedagogik, 

stödjer inte barnens personlighetsutveckling enligt deras önskemål samt inte betonar vikten av 

kunskap. Det här är något som de fristående skolorna kan tillgodose vilket gör att fristående 

skolor blir populärare. Det finns även en del andra orsaker som gör att man söker sig från de 

kommunala skolorna. Sådana orsaker kan bland annat vara att klasserna är stora och att 

klimatet inte är bra på skolan (Damgren 2002).   

Våren 1994 uppstod en ny situation både för skolorna och för föräldrarna. 1994 fick 

föräldrarna fritt välja mellan kommunala skolor och fristående skolor (Kjellman 2001). Vid 

regeringsskiftet 1994 hade antalet fristående skolor redan ökat starkt (Skolverket 2005). I de 

fristående skolorna förväntas eleverna få en trygg miljö. Oftast är fristående skolor små och 
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detta gör att eleverna blir bättre sedda som individer samt får en känsla av närhet mellan 

lärare och elever (Skolverket 2005).   

En framgångsrik fristående skolkoncern är Kunskapsskolan
1
 som är nyetablerad i denna stad 

där vi utför vår undersökning. Kunskapsskolan är en koncern som innehåller 23 grundskolor 

för årskurs 6-9 samt 9 gymnasieskolor. På dessa skolor går 10000 elever och koncernen har 

800 anställda. (Kunskapsskolan u.å.). Vi vill med den här uppsatsen belysa de tankar och 

funderingar som föräldrarna haft när de valde just Kunskapsskolan. Vi tycker att dessa tankar 

är relevanta då man diskuterar val till en fristående skola. I vår undersökning valde vi denna 

skola därför att den inte är en konfessionell skola och att alla föräldrar nyligen gjort ett aktivt 

val.  

1.1 Syfte 

 

Syftet med föreliggande uppsats är att belysa och problematisera skolvalet till en fristående 

skola. Avsikten är att samla in och analysera några föräldrars erfarenheter och tankar om 

preferenser och argument för valet av just en specifik fristående skola. 

1.2 Forskningsfrågor 

 

Som konsekvens av syftet med föreliggande uppsats har följande forskningsfrågor 

formulerats: 

1. Vilka argument använder föräldrar för att göra ett aktivt skolval för sina barn? 

2. Vilka faktorer är av betydelse för valet till just den valda skolan?  

3. Vilka positiva respektive negativa erfarenheter har föräldrar efter två månader på en 

vald fristående skola?  

  

                                                           
1
 Efter samtal med skolledningen har vi fått tillåtelse att använda Kunskapsskolans namn i uppsatsen.  
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1.3 Uppsatsens disposition 

 

Föreliggande studie inleds med bakgrundsinformation (kapitel 2) så som vad en fristående 

skola är och hur deras situation förändrats över tid. Dessutom ger vi plats för ett avsnitt om 

valfriheten (2.7) och ett om hur valfriheten kan tolkas utifrån styrdokumenten(2.6). Vi 

kommer även att belysa forskning som berör området föräldrar och skolval i avsnittet 2.9. 

Detta kapitel har vi valt att ha med för att ge en inblick i de fristående skolornas framväxt 

samt belysa den tidigare forskning som finns inom området och som ligger till grund för vår 

egen undersökning. Därefter följer ett metodkapitel(kapitel 3) som visar på hur vi genomfört 

vår egen studie inom samma område. Det givna resultatet kommer därefter i given ordning att 

presenteras, analyseras och diskuteras i kapitlen 4 och 5. Till slut kommer uppsatsen att 

avslutas med önskningar om fortsatt forskning i kapitel 6. 
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2 Bakgrund 
 

Nedan kommer vi att presentera kort vad begreppen fristående skola är och vad 

Kunskapsskolan står för. Vi kommer även att ge en historisk inblick i de fristående skolornas 

framväxt i Sverige. Dessutom kommer vi att belysa några olika argument som finns för 

valfriheten av skola och hur styrdokumenten kan tolkas utifrån detta, samt även ta upp en del 

av den tidigare forskning som finns inom Sverige. Detta gör vi för att få en förståelse för det 

som sker i dagens skolutveckling. Detta kapitel är motiverat utifrån vårt syfte och 

forskningsfrågor och ger en inblick i vad vi vill utreda med denna uppsats. 

2.1 Definitioner 

 

Det mer officiella namnet för en skola som har en enskild huvudman är fristående skola men i 

dagligt tal används ofta ordet friskola. I denna uppsats kommer vi att genomgående använda 

oss av fristående skola eftersom det är det ord riksdagen 1982 beslutade skulle vara det 

officiella (Damgren 2002). 

2.2 Historiskt perspektiv på den svenska fristående skolan 

 

Den svenska skolan har sitt ursprung från Mesopotamien där den första skolan bildades för ca 

5000 år sedan och är därmed en av de äldsta institutionerna i samhället. Att skolor inrättades 

var ett svar på behovet att färdigheter skulle kunna föras vidare från generation till generation 

då samhällena blev mer komplexa och man behövde olika typer av administrationer (Hjörne 

& Säljö 2008). Efterhand växte skolan fram under olika former. I Europa var det vanligt att 

skolan var en del av kyrkan och därmed hölls lektionerna på latin. 

Tidigare i historien var de fristående skolorna, det vill säga skolor som inte staten eller 

kommunen driver, den vanligaste skolformen. Däremot användes inte begreppet fristående 

skolor utan man kallade dessa skolor för privatskolor. Begreppet fristående skola kom 1982 

(Damgren 2002). Eftersom dessa privatskolor drevs i privat regi och inte fick några bidrag 

från staten togs det ut en avgift från eleverna. På så sätt var det en segregerad skola då det ofta 

var föräldrar med pengar som hade råd att ha sina barn i dessa skolor. Damgren (2002) skriver 

att tidigare i historien så spelade de privata skolorna rollen som förberedelse inför högre 
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studier för de mer privilegierade i samhället. Under 1800-talet startade folkskolan där tanken 

var att alla skulle få tillgång till någon sorts utbildning. Däremot såg den väldigt olika ut för 

olika elever och det dröjde länge innan kvinnorna fick en mer omfattande utbildning. Vid 

folkskolans införande kunde flickor få en så kallade minimikurs som även gavs till de allra 

fattigaste och de som var klent begåvade. Flickorna ansågs inte behöva större skolkunskaper 

eftersom att de främst skulle arbeta i hemmet och de allra fattigaste behövde arbeta för att 

försörja sig i stället för att gå i skolan (Hjörne & Säljö 2008). Överklassen fortsatte dock att 

placera sina barn i de privata skolorna då de ansåg att dessa skolor var bättre än folkskolan 

(Damgren 2002). 

Efter andra världskrigets slut började den offentliga skolan att utvecklas mot den skola vi har i 

dag. Damgren (2002) skriver att under 1900-talet så minskade antalet fristående skolor och 

fler av Sveriges elever gick i den ”vanliga” skolan då man ansåg att den skolan var tillräckligt 

bra för sina barn. Ett visst antal fristående skolor har dock alltid funnits och då speciellt de 

med en alternativ pedagogik eller konfessionella skolor. Under 1990-talet har fristående 

skolor åter ökat i antal efter att olika reformer underlättat för denna skolform. 

2.3 Vad är en fristående skola? 

 

Fristående skolor har funnits i Sverige länge, förr kallades de inte för fristående skolor utan 

privatskolor eller enskilda skolor (Skolverket 1994). Fristående skolor drivs med en annan 

huvudman än de som anordnas av kommunen eller landstinget. Fristående skolor finns både 

inom grundskolan och inom gymnasieskolan (Skolverket 1994). För att man ska kunna starta 

en fristående skola måste minst 20 elever gå på skolan. Dessutom måste man för att man ska 

kunna bedriva skola ha ett godkännande från Skolverket (Statskontoret 2007).  

En fristående skola ska vara öppen för alla. Man har rätt att söka dit oavsett om skolan ligger i 

den kommun där man är bosatt eller i en annan kommun. Det är vanligt att antalet sökande till 

en fristående skola är fler än antalet platser på skolan, därför kan skolan använda sig utav 

kötid. Man kan få förtur i vissa skolor om man har syskon som går eller har gått på skolan 

(Statskontoret 2007). Barn i behov av särskilt stöd kan nekas till att gå på skolan, eftersom det 

finns kommunala skolor som har mycket bättre resurser för eleven. En fristående skola ska 

vara avgiftsfri för eleverna precis som en kommunal skola. Om skolan kräver att eleverna ska 
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ha speciella färdigheter i musik och dans, så genomförs färdighetsprov vid antagningen 

(Statskontoret 2007). 

2.4 Vad är Kunskapsskolan? 

 

Kunskapsskolan startade år 2000 i Sverige. Idag finns Kunskapsskolan på många håll i 

Sverige, både som grundskolor och gymnasium. Grundskolan omfattas av årskurs 6-9. Idén 

bakom Kunskapsskolan skriver Widar Andersson (2003) är att man ska utgå från elevens 

behov och inte från klassen eller läraren. Som elev kan man arbeta i sin egen takt i steg i 

svenska, engelska, matematik och moderna språk. Även andra ämnen där man arbetar 

ämnesintegrerat läser man i egen takt.   

Personligt handledarsamtal har eleverna varje vecka och det är tänkt att fungera som redskap 

både för handledare och för elever. Handledarsamtalen ska vara till hjälp för eleverna så att de 

får tänka och uttrycka sig samtidigt som lärarna kan hjälpa till (Andersson 2003). 

Skoldagen på kunskapsskolan ser inte ut som på en traditionell skola utan eleven har större 

möjligheter att ensamma kunna välja vad han/hon vill arbeta med under dagen, antingen att 

man arbetar själv eller i grupp (Andersson 2003). Vidare skriver Andersson (2003) att 

loggboken är en viktig bok för eleverna. Varje elev har sin egen loggbok. I den skapar 

eleverna sina individuella scheman. De ska även skriva mål och utvärdera veckans arbete. 

Efter varje avklarat steg så godkänner handledaren eller rektorn med en underskrift.  

Eleverna på skolan arbetar mycket utifrån Internet, de använder inte skolböcker utan hänvisas 

till att leta upp information på olika hemsidor. Ämnen som slöjd, hemkunskap, bild samt 

mindre laborationer görs i en mindre utsträckning på skolan men för att fördjupa sig i ämnet 

reser man till Kunskapsgården. Kunskapsgården finns på två platser i Sverige och där har man 

större möjligheter att utföra mer praktiskt arbete. Eleverna åker dit en gång per läsår och 

vistas där under en hel vecka (Andersson 2003). Innan eleverna åker i väg sker 

planeringsarbetet inför vistelsen. Man kan då till exempel göra planering och ritning på det 

man ska göra i slöjden.  
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2.5 Skolutvecklingen under 1980- och 1990 – talet 

 

Under 1990 -talet skedde förändringar dels inom politiken, dels inom skolans område. 

Förändringarna som skedde inom skolväsendet var en direkt följd av det politiska maktskifte 

som skedde i början av decenniet. Det fattades en del beslut i riksdagen som banade vägen för 

fler fristående skolor i Sverige. Fram till 1992 var det staten som gav bidrag till fristående 

skolor om regeringen fann det lämpligt, men efter 1992 låg ansvaret för bidrag till dessa 

skolor på kommunen där den fristående skolan låg (Damgren 2002). Tidigare hade det varit 

problem för fristående skolor att få dessa pengar från staten och under slutet av 1980-talet 

ändrade den socialdemokratiska regeringen kraven som ställdes på den fristående skolan. Nu 

gällde det för den fristående skolan att ha en alternativ pedagogik för att kunna få statsbidrag 

(Skolverket 2003). De nämnda förändringarna samt införandet av skolpeng och ytterligare 

uppluckringar angående kraven på pedagogiken ledde till att möjligheterna att starta 

fristående skolor ökade kraftigt. I och med att det fanns fler skolor dit föräldrarna fick rätt att 

söka ökade valfriheten för elever och föräldrar samtidigt som den eftersträvade konkurrensen 

satte fart. Valfrihet var något som låg 1980- och 1990-talets moderater varmt om hjärtat och 

det var deras tankar som startade omformningen av skolväsendet. Moderaterna ville att alla 

skulle få välja skola på lika villkor. De visste att detta skulle leda till konkurrens mellan 

skolorna vilket de hoppades skulle gynna utvecklingen även hos de kommunala skolorna 

(Skolverket 2003). Moderaterna räknade med att:  

Populära skolor förväntades segla i medvind och impopulära skulle stimuleras till 

förbättringar för att inte gå under på grund av elevbrist (Skolverket 2003, s 16). 

Efter att skolpengen införts tilldelades varje fristående skola som blivit godkänd av 

Skolverket en summa pengar från kommunen som motsvarade 85 % (senare har flera 

ändringar skett) av vad en elev skulle kostat för kommunen (Skolverket 2003). Detta gör att 

inga terminsavgifter behövs för att kunna driva skola och att ett skolval inte ska vara en 

ekonomisk fråga för familjerna. Moderaternas syn på det hela enligt Skolverket var att: 

Skolsystemet betraktades som en marknad där kommunerna erbjuder olika produkter 

(både fristående och kommunala skolor), helst med olika profiler, som konsumenterna 

(föräldrar och elever) sedan väljer och köper. För denna marknad skall fungera måste 

konsumenterna erhålla information om olika skolor och deras olika kvaliteter för att 

göra ett optimalt val (Skolverket 2003, s 36). 
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Man ser skolsystemet som ett slags smörgåsbord där man kan plocka ut det som passar bäst 

för en själv. På det här sättet öppnar man upp för valfriheten och ger föräldrarna möjligheten 

att påverka barnens skolgång. 

2.6 Styrdokument 

 

Demokrati och valfrihet går oftast hand i hand. Den demokratiska andan märks tydligt i hela 

läroplanen för det obligatoriska skolväsendet och det första stycket uttrycker det tydligt 

genom den första meningen:  

Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund (Lpo 94, s 3). 

Eftersom skolan ska ha en demokratisk grund måste även valfriheten att få välja skola finnas. 

Denna valmöjlighet säkerställs genom att det finns fristående skolor. På fler ställen i 

läroplanen kan man läsa sådant som är till fördel för valfriheten. Bland annat kan man läsa: 

Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom 

kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet (Lpo 94, s 3). 

och: 

Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov (Lpo 94, s 4). 

Genom att låta föräldrarna välja skola kan man lättare få till den anpassning som behövs för 

just den eleven. Vissa elever passar bättre i en skola med en alternativ pedagogik medans 

någon annan kan behöva en speciell inriktning för att kunna prestera bra i skolan. För att 

skolan ska kunna göra det möjligt för varje enskild elev att finna sin egenart måste det finnas 

skolor som är olika men som ändå strävar mot samma mål. En fristående skola kan i vissa fall 

underlätta för att möjliggöra detta. 

2.7 Argument för och emot valfrihet inom den fristående skolan 

 

Genom tiderna har det talats om många för- och nackdelar med fristående skolor i 

utbildningssystemet. Man har ofta talat om att med fristående skolor kan man öka valfriheten 

för föräldrarna och att det är en rättighet man ska ha i Sverige. I Skolverkets rapport (2003) 

tar man upp två argument för valfrihet: 

 Att föräldrars engagemang för skolan stimuleras genom valfrihet 
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 En ökad mångfald av utbildningsmöjligheter så som profiler och alternativa 

pedagogiska metoder tillgodoses av valfriheten samt att detta leder till ökad 

kostnadseffektivitet 

Samt ett argument mot valfrihet: 

 Den etniska och sociala segregationen riskerar att öka på grund av valfriheten 

Detta är tre tunga argument som beslutsfattarna haft svårigheter att enas kring.  

Att föräldrarnas engagemang för skolan skulle öka om barnen gick i en fristående skola har 

Damgren (2002) tagit upp i sin avhandling om föräldrars val av fristående skolor. Enligt de 

intervjuer han gjort visas det att föräldrarnas intresse för skolan minskar med tiden och 

riskerar att ebba ut. Vidare skriver Damgren att engagemanget är stort när skolan ska starta 

och det finns många eldsjälar. Över tid minskar dock det intresset i olika faser då fler föräldrar 

blir inblandade och skolans ursprungliga planer blir rubbade. Ofta kan intressekonflikter 

uppstå efter en tid då föräldrar och ledningen kan ha olika åsikter angående undervisning och 

skolans inriktning. 

Det ökande antalet utbildningsmöjligheter leder till att det är viktigt att samla in information 

inför valet. Den svenska staten har inget samlat ansvar för den informationen och därmed 

måste man som förälder söka information på många olika sätt och ställen för att kunna skapa 

sig en helhetsbild av situationen. Internationellt sett är det annorlunda och ser man till vårt 

grannland Danmark så har staten ett mer samlat ansvar för detta (Statskontoret 2007). 

Det är alltså föräldrar och elever som själva får söka den information de behöver. Enligt 

Damgren (2002) inhämtar föräldrarna information på olika sätt där oftast ryktet är en viktig 

faktor för den inledande fasen för att samla in information om fristående skolor. Skolverket 

(2003) nämner i sin rapport att det inte är klart i vilken utsträckning som valfriheten påverkar 

skolornas utveckling i positiv riktning.  

I samma rapport från Skolverket (2003) påpekas det också att valfriheten har ökat 

segregationen både i de skolor man söker sig till och de skolor som man söker sig ifrån. Man 

menar att grupperna i skolorna har blivit mer likartade då man ser till elevernas prestationer 

och etnicitet (Skolverket 2003). 
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2.8 De fristående skolorna situation läsåret 2009/2010 

 

Utvecklingen av fristående skolor har ökat gradvis hela tiden sedan början av 1990-talet. 

Enligt statistik från Skolverket (a, b, c, d) fanns det under läsåret 2009/2010 4660 grundskolor 

i Sverige. 709 av dessa var fristående skolor. Det motsvarar ca 15 % av det totala antalet 

skolor. I dessa skolor går nästan 11 % av Sveriges grundskoleelever. Nedan i diagram 1 och 2, 

som är omarbetade från den statistik som Skolverket tillhandahåller på deras hemsida, kan 

man se hur förändringen skett dels för antalet fristående skolor och dels för antalet elever i de 

fristående skolorna i Sverige under perioden 1993 till 2009. Man kan se enligt diagram 1 att 

antalet elever ökade som mest fram till 2002 fast det sker fortfarande en ökning med ca 10-30 

elever/skola varje år i den obligatoriska fristående skolan samt enligt diagram 2 att antalet 

skolor ökade kraftigare under perioden 1999 till 2001 men har sedan dess avtagit lite. 

 

Diagram 1 Antalet elever inom de fristående grundskolorna 1993-2009  

Källa: http://www.skolverket.se/sb/d/1638 (Skolverket a, b, c, d) 
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Diagram 2 Antalet fristående grundskolor 1993-2009  

Källa: http://www.skolverket.se/sb/d/1638 (Skolverket a, b, c, d) 

2.9 Tidigare forskning 

 

Genom systematiska sökningar i databaser har vi funnit relevant litteratur som kan belysa 

forskning som tidigare genomförts inom det område vi ämnar studera. Vi har valt att bara se 

på den forskning som genomförts utifrån de svenska fristående skolorna eftersom det enligt 

Damgren (2002) är svårt att jämföra olika länder då de har så olika traditioner och 

förutsättningar inom skolutvecklingen. Dessutom skulle området blivit allt för brett för 

föreliggande studie. 

Den forskningen vi tittat på är genomförd på varierande sätt. Damgrens (2002) undersökning 

bygger dels på intervjuer med föräldrar, dels enkäter. Han har valt ut fyra olika typer av 

fristående skolor som alla ligger i olika kommuner. Alla skolor utom en ligger i mindre orter 

och kommunerna har olika politisk ledning, medan storstadskolan har en allmän pedagogik 

medans de övriga har inriktningarna Waldorf, Montessori samt en kristen profil. 

Undersökningen som rapporteras i Skolverkets skrift från 1996 bygger på en kvantitativ 

studie där man valt ut 12 kommuner i Sverige där det finns ett tillräckligt utbud av skolor att 

välja mellan. I studien har man gjort flera delstudier där man bland annat ser på skolornas 

elevsammansättningar till följd av skolbyten. Man har även sett till resultaten i de olika 

skolorna och föräldrarnas attityder.   
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I Skolverkets rapport från 2003 har undersökningen utvidgats och innehåller enkätsvar från 

dels 262 kommuner samt ett representativt urval av föräldrar till elever i årskurserna 2,5 och 

9. Dessutom har 5 kommuner undersökts mer noggrant och därmed har 195 personer från 28 

skolor deltagit i intervjuer. Undersökningarna gjordes huvudsakligen under åren 2000 till 

2001. Syftet med den här undersökningen var att Skolverket ville belysa hur valfriheten 

fungerar och vilka effekter den får inom skolan. 

Cathrin Thelberg Engström och Charlotta Widells (2009) undersökning är i mindre skala där 

de genomfört dels en enkätstudie på en fristående skola i Norrland samt ett antal intervjuer 

med föräldrar till barn som gick på en annan fristående skola i samma kommun. Syfte var att 

undersöka ur ett intersektionellt perspektiv vilka anledningar föräldrarna har att placera sina 

barn i fristående skolor.  

Kjellmans (2001) avhandling bygger på 6 delstudier gjorda i Stockholmsområdet under åren 

1994-1996. Delstudierna är gjorda på olika sätt genom enkäter och intervjuer. Kjellman har i 

sin studie undersökt både föräldrar och elever i olika årskurser angående skolval. 

Trots att forskningen vi studerat är gjord i olika omfattningar visar de på ett samstämmigt 

resultat då det gäller föräldrarna och skolval. Redan i Skolverkets (1996) undersökning från 

läsåret 1994/95 visar resultatet att det är fler högutbildade föräldrar som väljer att söka 

fristående skola till sina barn. Våren 1999 var det 65 % av de elever som gick i fristående 

skolor som hade föräldrar med en eftergymnasial utbildning (Skolverket 2003). Damgrens 

(2002) undersökning visar på liknande resultat som också pekar på att kvinnorna oftare har 

högre utbildning än männen i familjerna. Under läsåren 1995/96 samt 2003/04 visar 

statistiken att andelen elever med utländsk bakgrund är något högre i de fristående skolorna 

än de kommunala. Det visar sig också att även de utlandsfödda föräldrarna med barn i 

fristående skolor har en högre utbildningsnivå (Skolverket 2005). Även i Thelberg Engström 

och Widells (2009) undersökning finner vi samma resultat samt att en av föräldrarna i 

intervjun sagt att de ställer ganska höga krav på barnen för att de ska få en bra utbildning och 

kunna lyckas i samhället. I Damgrens (2002) undersökning framkommer också att ca 14 % av 

barnen bor endast hos sin mamma, men att antalet barn till ensamstående föräldrar varierar 

beroende på vilken typ av skola det är. Damgren skriver också att de ensamstående 

mammorna tycker att de kan få hjälp i uppfostringsansvaret av de fristående skolorna. De 

flesta föräldrar har själva inte gått i fristående skolor vilket kan bero på att de inte haft samma 

möjligheter till det som sina barn. 
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Skolverkets (2003) undersökning visar att i de kommuner där valmöjligheterna varierar väljer 

ca en fjärdedel den närmsta skolan. Dessa föräldrar är ofta lågutbildade. I de fall där föräldrar 

och elever bor i landsbygds- och glesbygdskommuner genomförs inte val i någon större 

utsträckning. 

Motiven till varför man gjort dessa val är också likvärdiga i de olika undersökningarna. Man 

har ofta sett till den inre miljön i skolan, dvs. storleken på skolan och klasserna, klimatet och 

samspelet mellan elever och lärare samt bra skolledning och lärare (Skolverket 2003). 

Rapporten visade att orsakerna som föranlett skolvalet rangordnades på följande sätt enligt 

föräldrarna: 

1. Det var oroligt på den bortvalda skolan 

2. Dålig undervisning 

3. Skolan hade dåligt rykte 

4. Elever som hade svårigheter togs inte om hand på önskvärt sätt 

5. Svenska var inte i majoritet bland elevernas modermål 

6. Egna barnet var utsatt för mobbing 

7. Dåliga lokaler på skolan 

8. Föräldrarna hade inga möjligheter att påverka 

Det är också viktigt att skolan har rätt inriktning/profil och/eller en alternativ pedagogik 

(Damgren 2002). Ryktet är också en viktig faktor (Engström Thelberg & Widell 2009). Det 

som inte var lika viktigt var att skolan låg nära hemmet eller att kompisarna gick på samma 

skola (Skolverket 1996). Enligt eleverna har kompisarna betydelse vid skolvalet om man 

tänker stanna kvar på skolan. Men om man väljer en annan skola har de inte lika stor 

betydelse (Kjellman 2001). 

Information om skolorna har föräldrarna oftast fått leta reda på själva. Skolverket (1996) 

skriver att de fristående skolorna oftast inte utövar någon aktiv marknadsföring utan litar på 

att föräldrar själva ska söka informationen. Det är oftast ett rykte om skolan som startar 

informationssökningen av en viss skola (Damgren 2002). De som aktivt valt en skola i 

Skolverkets undersökning som utfördes 2000 säger att de tycker att de fått den information de 
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behöver (Skolverket 2003). Den undersökning som Skolverket gjorde 2005 visar att de 

högutbildade föräldrar känner sig mer välinformerade om sina möjligheter i valsituationen.  

De flesta föräldrar är nöjda med det val av skola som de gjort för sina barn och fler föräldrar 

med barn i fristående skolor tycker att deras förväntningar förverkligats än de som är föräldrar 

till barn som gjort ett skolval inom de kommunala skolorna (Skolverket 2003).Enligt 

Skolverket (2005) anser en del elever som tidigare haft svårigheter och problem i den tidigare 

skolan att de får hjälp och stöd i den fristående skolan. Enligt samma undersökning visar det 

sig att ca 3-4 % av föräldrarna är missnöjda med valet. De är ofta lågutbildade eller kommer 

från något land utanför Europa. 

När det gäller valfriheten och inställningen till fristående skolor så är de flesta föräldrar 

positiva (Skolverket 2005).  

2.10 Sammanfattning  

Mellan åren 1962 och 1990 var utbudet av fristående skolor inte stort och det krävdes att dessa 

skolor skulle utmärka sig på något sätt jämfört med de statliga/kommunala skolorna. Sedan 

början av 1990-talet har reglerna för fristående skolor ändrats och därmed givit en större 

valfrihet för de föräldrar som vill att deras barn ska gå i en annan skola än den som ligger 

närmast hemmet (Damgren 2002). Det är många fristående skolor som startat efter det att 

reglerna ändrats och antalet elever ökar hela tiden. Under läsåret 2009/2010 gick ca 11 % av 

Sveriges alla grundskoleelever i en annan skola än en som hade kommunen som huvudman 

(Skolverket a). 

 Om man ser på den forskning som bedrivits runt dessa fristående skolor ser man att de har en 

högre andel välutbildade föräldrar än de kommunala och att atmosfären i skolan har en 

avgörande roll när man väljer skola. De som väljer att låta sina elever gå i en fristående skola 

blir också oftast nöjda med sitt val (Damgren 2002, Skolverket 2003, 2005).  

För att både de kommunala skolorna och de fristående skolorna ska kunna utvecklas och 

anpassas efter de önskemål som elever och föräldrar har angående undervisningen bör 

forskning inom området ske kontinuerligt. Med den här uppsatsen vill vi belysa några 

föräldrars tankar angående det val de nyligen gjort för att dels se vad som gjorde att det valde 

en ny skola, dels om den motsvarde de önskemål och tankar de hade när valet genomfördes. 

På så sätt önskar vi öka omvärdens förståelse kring fenomenet skolval. 
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3 Metod 
 

Metodkapitlet kommer steg för steg att ingående redogöra hur vi har gått tillväga för att 

genomföra studien samt varför vi har valt att använda en kvalitativ intervjuundersökning.  

3.1 Metodval  

 

Vi har för avsikt att göra en kvalitativ intervjuundersökning på en fristående skola som ligger 

i en mellanstor stad i Sverige. Med våra frågeställningar vill vi besvara de frågor som är 

kopplade till de kvalitativa intervjuundersökningar som har genomförts på fyra personer. Vi 

kommer att med kvalitativa intervjuer undersöka hur dessa fyra informanterna har tänkt kring 

skolvalet för sina barn. Vi valde en kvalitativ metod då vi ville inrikta oss på ett mindre 

forskningsfält och lägga mer fokus på informanterna. Vid kvalitativa metoder arbetar 

forskaren med anteckningar eller inspelningar från intervjuer samt tidigare producerade texter 

(Repstad 2007).  

Eliasson (2006) redovisar tre typer av intervjuer. Den ostrukturerade intervjun fungerar så att 

informanterna kan få tala fritt. Frågorna är formulerade så att de kan uppfattas på flera olika 

sätt. Den semistrukturerade intervjun bygger på att samma frågor ställs till alla informanter 

vilket ger människorna mer jämlik chans att säga sin åsikt om samma frågor. Den tredje 

intervjun är den strukturerade där frågorna är noga förberedda.  Att informanterna får 

framföra sina tankar och att intervjun är öppen för diskussion är något Repstad (2007) tycker 

är viktigt för att få ett djup i intervjun.  Vi anser att den semistrukturerade intervjun är mest 

relevant för vår studie då vi inte önskar låsa fast oss och informanterna i exakta frågor utan 

föra ett samtal. Den kvalitativa metoden passar bäst när man vill komma åt sammanhang som 

kräver förståelse (Eliasson 2006).  

Enligt (Repstad 2007) bör det finnas två intervjuare närvarande. Vidare skriver han att ha två 

intervjuare innebär att det blir lättare att diskutera med varandra efter intervjun samt 

samarbeta när intervjuerna ska transkriberas.  

Vi utförde fyra enskilda intervjuer, där vi båda vara deltagande vid varje tillfälle. För att 

kunna hantera allt material bör man enligt Repstad (2007) fokusera på ett fåtal personer. Vi 
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valde att endast intervjua fyra informanter eftersom vi inte önskade en allt för stor 

undersökning då det inte hade rymts inom vår tidsram. 

Vi har valt att använda oss utav intervjufrågor som vi tillsammans har skrivit. Vi har som stöd 

vid intervjuerna använt oss av en intervjuguide (Bilaga 3), eftersom vi inte var vana vid 

intervjuer sedan tidigare. Intervjuguiden hjälpte oss att förbereda oss inför själva intervjun och 

hjälpte oss att få fram det material vi ville och som var relevant för oss (Eliasson 2010).  Vi 

hade bara stödord i intervjuguiden eftersom vi ville formulera frågorna så de passade in i 

själva intervjusamtalet. Det ansåg vi var lättare än att ha hela frågor, då det kan leda till att 

man stirrar för mycket på färdiga meningar.  

3.2 Urval 

 

Föreliggande studie är begränsad till en enda fristående grundskola. Skolan är nyöppnad och 

ligger i en mellanstor stad i Sverige. I staden finns även andra fristående skolor samt 

kommunala skolor med olika profiler som det står eleverna att fritt välja mellan. Just den här 

skolan ingår i en större koncern som har skolor på ett flertal orter i landet. Skolan startade 

höstterminen 2010 vilket gör att alla elever endast gått några månader i skolan då intervjuerna 

genomfördes. På skolan finns årskurserna 6,7 och 8 med ca 100 elever i varje årskurs. 

Planerna är att det till nästa höst ska det även finnas 9:or på skolan (Kunskapsskolan 2010).  

Tanken med att intervjua föräldrar från just den här skolan var att alla de elever som går på 

den här skolan nyligen har gjort ett skolval och därmed är alla deras föräldrar relevanta som 

informanter.  

För att få kontakt med de informanter som behövdes till intervjuerna hjälpte rektorn oss att 

skicka ut ett brev till samtliga föräldrar på skolan (se bilaga 1).  I det brevet förklarade vi att 

vi ville intervjua ett antal föräldrar om hur de tänkt när de valde skola för sina barn. Vi 

informerade även om två tillfällen som vi fanns tillgängliga på skolan då de som var 

intresserade att vara med kunde söka upp oss. Eftersom det var få föräldrar som kom till 

skolan de dagarna så frågade vi de som vi såg om de kunde delta.  Det var endast en förälder 

som kontaktade oss om att hon ville delta. Urvalet skedde således ad hoc och utan någon 

kännedom om informanterna. 
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Repstad (2007) skriver att: 

En intressant informant är den som har dragit sig tillbaka från fältet eller är i färd med 

att göra det (Repstad 2007, s 62). 

Vi anser också att det hade varit av intresse för oss av vilka anledningar som vissa elever valt 

tillbaka till sin skola efter att ha provat på Kunskapsskolan i några veckor. Dock anser vi att 

det skulle vara allt för tidskrävande att söka upp dessa samt att det ligger något utanför vårt 

syfte med uppsatsen. Det sammanlagda antalet föräldrar som vi valde blev fyra som varken är 

för få eller för många i denna typ av studie då ett färre antal informanter hade lett till ett allt 

för tunt material och allt för många informanter hade inte tidsmässigt rymts i denna uppsats. 

3.3 Instrument 

 

Till grund för denna studie ligger ett antal samtalsintervjuer. Frågorna som ställdes under 

dessa samtal har vi själva utformat för att passa vårt syfte med uppsatsen. Dessa frågor kan 

grupperas i fyra enheter som var för sig belyser olika delar av den information vi önskade 

samla in. De 5 första frågorna täcker in bakgrundsinformation om eleven och dess familj. De 

handlar om i vilken årskurs eleven går i, i fall den tidigare skolan var en kommunal eller 

fristående skola och om avståndet mellan hem och skola är långt. Frågorna tar även upp hur 

familjesituationen ser ut samt om den utfrågade föräldern själv gått i en fristående skola. 

Nästa 5 frågor behandlar orsaken till varför man sökt sig till den här skolan. Frågorna berör 

hur situationen såg ut då beslutet togs, om det var ett självklart val och om det fanns 

bakomliggande orsaker till att göra valet. De resterande frågor inom samma grupp handlar om 

man valt till den nuvarande skolan eller från den förra och vem som tog initiativet. 

Den tredje gruppen av frågor består av frågor som beskriver hur själva processen gick till. Här 

berör frågorna vilka deltagare som varit aktiva, om de fick hjälp från den förra skolan, var 

informationen om Kunskapsskolan kommit från, om man haft fler alternativ till skola och vad 

som gjorde att man bestämde sig för just den här skolan och om valet var lätt eller svårt. 

Den sista frågegruppen består av frågor angående hur det känns nu efteråt. Här finns de frågor 

som handlar om föreställningarna som man haft stämmer med hur det fungerar nu, om man 

känner att det var rätt val och om barnet trivs i den nya skolan. Det finns även frågor om man 

vill förändra något och i fall man kan rekommendera andra föräldrar att välja skola och om de 

kan rekommendera just Kunskapsskolan. 
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Med dessa fyra frågegrupper konkretiserar vi de forskningsfrågor samt syftet vi tidigare har 

nämnt i uppsatsen. Intervjufrågorna belyser det vi efterfrågar angående skolval till den utvalda 

skolan. 

3.4 Etiska ställningstaganden 

 

Ett etiskt ställningstagande är ett måste i en forskningsundersökning. Denna studie är gjord 

enligt de forskningsetiska principer som antogs av Humanistisk-samhällsvetenskapliga 

forskningsrådet 1990 (Vetenskapsrådet 2003). 

Nedan ämnar vi visa inom olika undergrupper hur de fyra olika kraven tillgodogörs i vår 

undersökning. 

3.4.1Informationskravet 

Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella 

forskningsuppgiftens syfte (Vetenskapsrådet 2003, s 7) 

I det brev som vi via skolan skickade ut till alla föräldrar fanns information om vad det var vi 

skulle skriva om (se bilaga 1). Dessutom gav vi en muntlig information till varje informant 

före påbörjad intervju samt gav dem vårt missiv (se bilaga 2). 

 

3.4.2 Samtyckeskravet 

Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan 

(Vetenskapsrådet 2003, s 9). 

Inför varje intervju har vi personligen frågat informanterna om de vill delta i undersökningen. 

Detta har varit en muntlig överenskommelse. Vi har även muntligen inför intervjun informerat 

informanten om att de inte behöver svara på alla frågor om de inte önskar. Vi har dessutom 

från skolans rektor fått ett muntligt tillstånd att genomföra våra intervjuer på skolan samt att 

använda skolans namn i uppsatsen. 

3.4.3 Konfidentialitetskravet  

Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga 

konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga 

inte kan ta del av dem (Vetenskapsrådet  2003, s. 12). 

Både i den muntliga presentationen innan intervjun samt i missivet (se bilaga 2) påpekade vi 

att allt som sägs under intervjun endast kommer att användas till uppsatsen samt att det inte på 
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något sätt ska kunna gå att spåra detta till enskilda personer. Eftersom vi inte tog emot några 

kontaktuppgifter från de medverkande fanns det därför inte heller något register. Däremot har 

vi genom ett muntligt löfte av skolans rektor fått tillåtelse att nämna skolans namn i 

uppsatsen. Vi valde att göra på detta sätt eftersom vi tyckte att det kan ge vår undersökning en 

ökad tydlighet om vi kan berätta om skolans arbetsmetoder. I och med att vi har fått löftet från 

rektorn kunde vi kringgå konfidentialitetskravet angående skolan och behövde därmed inte 

anonymisera skolan. Dock kommer detta inte att påverka de enskilda personerna i 

undersökningen. 

3.4.4 Nyttjandekravet 

Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål 

(Vetenskapsrådet  2003, s 14). 

Vi tänker inte under några omständigheter låna ut intervjuanteckningarna eller använda dessa 

på något annat sätt än till denna uppsats. När uppsatsen är godkänd kommer allt material att 

förstöras. Detta informerades informanterna om. 

3.5 Validitet och reliabilitet  

 

Validiteten handlar om ifall undersökningen verkligen mäter det som det är meningen 

att den ska mäta (Eliasson 2010, s 16).  

 Vi har under intervjuerna använt oss av mobiltelefon för att spela in samtalen samt att vi 

sedan transkriberade intervjuerna. De svar vi fått anser vi har framkommit under pålitliga 

förhållanden. Vi anser att tack vare vår intervjuguide fick vi den information som täcker vårt 

syfte i denna uppsats. I och med detta anser vi att vi har stärkt validiteten i vår undersökning 

(Eliasson 2010). Reliabilitet handlar om att undersökningen är pålitlig (Eliasson 2010).   

Kan vi lita på att undersökningen ger samma resultat, om vi upprepar den under så 

likartade förhållande som möjligt? (Eliasson 2010, s 14). 

Vi är inte intresserade av att generalisera utan vi vill bara lyfta fram dessa fyra personers 

tankar kring skolval. Skulle intervjuerna åter genomföras med dessa fyra personer skulle 

slutsatserna sannolikt bli likvärdiga. Skulle vi istället fråga fyra andra personer skulle deras 

svar kunna skilja sig från de som vi har med i vår undersökning. 

Vi beslöt oss att granska frågorna genom en pilotundersökning med två personer. 

Pilotundersökningen är bra att göra innan man gör intervjuerna framför allt eftersom de kan 
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ge svar på sådant man funderat över eller kanske inte tänkt på när man har konstruerat 

frågorna (Eliasson 2010). De som blir intervjuade genom pilotundersökningen kan komma 

med synpunkter på sådant som kan förbättras innan de riktiga intervjuerna utförs (Eliasson 

2010).  I vårt fall fungerade frågorna tillfredställande och därför ändrade vi ingenting. 

3.6 Genomförande 

 

Till en början gjordes en litteraturöversikt för att få tag på information som på bästa sätt skulle 

kunna svara mot denna uppsats syfte och ge oss en vetenskaplig grund att stå på. Litteraturen 

som använts till uppsatsen har främst hämtats från Örebro universitets bibliotek, Internet, 

rapporter från Skolverket samt från en c-uppsats. Statistik har hämtats från Skolverket 

webbplats. Fristående skolor är ett omdiskuterat ämne och mycket aktuell information som 

finns tillänglig ställer sig antigen positivt eller negativt till denna typ av verksamhet. För att 

besvara våra frågor har studien genomförts genom en kvalitativ intervjuundersökning. Vi 

kontaktade skolans rektor för att få tillstånd om att vara på skolan och utföra intervjuerna. Vi 

bokade tillsammans med rektorn in två dagar på skolan där föräldrarna kunde komma och 

medverka i intervjuerna.  

Frågeställningar har utifrån kvalitativa intervjuer genomförts med fyra föräldrar som har sina 

barn på den aktuella skolan. Kvalitativa undersökningar utmärks av intervjuer där forskaren 

ställer enkla och raka frågor till den som blir intervjuad. Två av intervjuerna utfördes på 

Kunskapsskolan och vid en av dessa intervjuades två informanter samtidigt. Intervjuerna 

utfördes då på en avskild plats där informanterna kunde svara i lugn och ro. Detta på grund av 

att de hade bråttom och kunde för att spara tid ställa upp samtidigt. På så sätt blev den 

intervjun något mer utförlig eftersom informanterna kunde diskutera sinsemellan. Den sista 

intervjun utförde vi på informantens arbetsplats, något som passade alla parter. Av dessa fyra 

informanter var det bara en som hörde av sig själv via mejl. De andra tre informanterna var vi 

tvungna att ta kontakt med själva på Kunskapsskolan när de var där för att hämta sina barn.  

Intervjuerna som tog ca 15 minuter spelades in med hjälp av mobiltelefon, detta för att 

garantera att inga data gick förlorade. Om man antecknar kan det vara svårt att engagera sig i 

intervjun och samtidig kan det vara svårt att fånga ansiktsuttryck om man antecknar (Repstad 

2007).   
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3.7 Analys  

 

När intervjuerna var klara transkriberade vi dessa för att kunna få en överblick av vad som 

sagts under samtalen. Vidare läste båda författarna genom varje fråga för sig för att sedan 

diskutera vad vi fått ut av den. Vi jämförde svaren från informanterna och kategoriserade 

svaren. När en fråga var klar fortsatte vi med nästa och följde samma arbetsprocedur. Inför 

presentationen av svaren valde vi ut signifikanta citat inom varje kategori som kan belysa 

informanternas tankar och leda till svar på våra forskningsfrågor.   
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4 Resultat 
 

Resultaten kommer att redovisas utifrån de kvalitativa intervjuundersökningar som har 

genomförts på Kunskapsskolan samt på en arbetsplats. Resultaten redovisas utifrån de svar 

som vi fick från intervjuerna. Dessutom kommer vi att använda oss av vår intervjuguide för 

att tydliggöra strukturen.  

I citaten kommer namn på informanterna att anonymiseras med bokstäverna A, B, C, D och 

detta för att informanterna i intervjuundersökningen inte ska kunna identifieras. Skolans namn 

kommer att nämnas och detta fick vi tillåtelse av rektorn på skolan. I ett av citaten används ett 

X för att avidentifiera den stad som nämns i intervjun. 

4.1 Institutionen 

 

Kunskapsskolan startade i denna stad höstterminen 2010. Det är en fristående grundskola som 

ska täcka årskurserna 6-9. Under detta första år har de dock endast årskurserna 6-8. Antalet 

elever i varje årsgrupp är ca 100 individer. Personalen på skolan består av ca 20 personer 

(Kunskapsskolan 2010). Lokalerna är nybyggda och väl anpassade efter skolans arbetssätt 

med olika sektioner och små rum för grupp och individuella arbeten. 

4.2 Informanterna 

 

Vi hade fyra kvinnor som informanter. För att anonymisera våra informanter har vi döpt dem 

till A, B, C och D. Vi har även valt att inte samla på oss en mängd information om dessa 

kvinnor utan har endast några få grundfakta om dessa.  

Förälder A. Kvinna, svensk bakgrund högskole-/ universitetsutbildning jobbar som 

teckenspråkslärare/tolk. Dotter i årskurs 7. 

Förälder B. Kvinna, svensk bakgrund högskole-/universitetsutbildning jobbar som lärare. 

Son årskurs 7 

Förälder C. Kvinna, svensk bakgrund högskole-/universitetsutbildning jobbar som lärare. 

Son årskurs 7.  
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Förälder D. Kvinna, svensk bakgrund högskole-/universitetsutbildning jobbar som ekonom. 

Dotter årskurs 8.  

4.3 Intervjusvar 

 

Under den här rubriken har vi delat upp våra intervjusvar utifrån det innehåll som fanns 

bland våra frågor. Vi har delat upp frågorna i fyra huvudgrupper:  

 Bakgrundsinformation 

 Orsaker 

 Processen  

 Efter valet.  

I dessa stycken kommer vi endast att lägga fram den information vi fått som svar på 

frågorna. (Eftersom vi endast intervjuat fyra föräldrar kan vi därmed inte dra några 

generella slutsatser.) 

 

4.3.1Bakgrundsinformation 

Barnen till föräldrarna som intervjuades gick i årskurs 7 utom en flicka som gick i årskurs 8. 

Alla hade gått i en kommunal skola tidigare men någon av föräldrarna hade gjort ett skolval 

tidigare på grund av skolans profil. Alla eleverna hade cykelavstånd till skolan förutom en 

som var tvungen att åka buss, men eftersom det inte var något byte av buss tycket de inte att 

det var något besvärande. Däremot hade alla fått en något längre skolväg. Föräldrarna B och 

C uttrycker att det är viktigt med en närområdesskola och att kunna cykla till skolan. 

Bland dessa fyra familjer var det bara förälder A som var ensamstående, medans de andra 

bodde i familjer som innehöll både mamma, pappa och syskon. Det var ingen av de utfrågade 

föräldrarna som hade gått i en fristående skola själva men förälder C jobbar i en fristående 

skola. Däremot har vi ingen information om hur fädernas skolgång varit. Alla informanter har 

någon typ av högskoleutbildning. 3 av dessa har en lärarexamen.  
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4.3.2 Orsaker 

De fyra informanterna är ganska samstämmiga inom detta område. Alla har lockats av 

arbetssättet som skolan har. Det har även varit barnen som tagit det första steget. Däremot har 

vissa bakomliggande orsaker varit olika.  

I samtalet med A framkommer det att hennes dotter varit sjuk mycket under förra läsåret och 

då behövde gå om en klass. Därmed tog de ett beslut om att byta skola för att kunna börja om 

på nytt. När vi frågade om det var hon som förälder som tog initiativet fick vi svaret:  

Nej hon började prata själv om att hon ville byta skola. Då tänkte jag att det måste stå 

för någonting (förälder A). 

I förälder Bs fall ville inte sonen till sin anvisningsskola. Eftersom mamma var insatt i 

Kunskapsskolans arbetssätt styrde hon in sonen på den skolan men: 

Han fick ju själv vara med att tycka och tänka. Jag hade inte satt honom här om han 

inte velat (förälder B). 

En av orsakerna förutom pedagogiken är enligt förälder B att skolan är ny och fräsch, vilket 

hon unnar sin son att få den lyxen.  

Hos förälder C var det även där sonen som tog initiativet, han tyckte att all bytte och syftade 

till sina klasskamrater. Men han önskade en annan skola som inte föräldrarna var lika nöjda 

med. Orsaken till detta var avståndet och profilen. De tyckte däremot att Kunskapskolan 

passade sonen bättre: 

Så egentligen är det avståndet med Kunskapsskolan och sen att det naturligtvis är en 

pedagogisk modell som passar honom. Dom måste gå hand i hand (Förälder C). 

En anledning till att de inte ville att han skulle gå på profilskolan var främst att han då skulle 

få umgås hela dagarna med sina sportkompisar som han även träffar på kvällstid och helger.  

Och vi ville inte att han skulle vara formad i det här sportgänget bara utan vi tycker så 

många plattformer som möjligt är bra för den sociala utvecklingen (förälder C).  

Dessutom vidareutvecklar hon det med: 

Så vi ville ha med honom i ett annat sammanhang än hockeygruppen. Man kommer 

lätt in i ett fack (förälder C).  

Samt: 

Och det är väldigt svårt att komma ur det. Så är man i många olika sammanhang så 

har man större förutsättningar tror jag för att utvecklas. Så det fanns en tanke också. 

Men den har inte han så lätt för att ta. Så det fick vi övertyga om (förälder C). 
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Det ger en bild av att förälder C tror att Kunskapsskolan kan ge en annan och bättre plattform 

än profilskolan sonen ville gå i. 

Förälder D hade sökt till skolan för två år sedan då meningen var att Kunskapsskolan skulle 

etablera sig i staden. Men så blev inte fallet på grund av problem med att hitta lämpliga 

lokaler. Därmed fick dottern vänta i två år innan hon kunde börja hos Kunskapsskolan som då 

hunnit bygga nya lokaler. När vi ställde frågan om bakomliggande orsaker sa hon: 

Intressant pedagogik. Den pedagogiska tanken tyckte jag verkade klok (förälder D). 

När vi diskuterade vem som tog initiativet fick vi svaret: 

Vi tog ju initiativet eftersom hon, visste nog inte att det fanns, men hon var med på 

deras informationsmöte och så och tyckte också att det verkade bra (förälder D).  

Som hon vidareutvecklar genom: 

Vi hade ju aldrig sagt att hon skulle byta om hon inte ville det själv (förälder D). 

På så sätt är det även här föräldern som introducerar Kunskapsskolan men genom information 

låter barnet sedan vara delaktig i valet. 

4.3.3 Processen 

Ingen av de intervjuade hade fått hjälp med sitt skolval av den tidigare skolan. Däremot hade 

förälder A fortfarande kontakt med skolan för uppföljningssamtal. Det var bara förälder A 

som nåddes av ett utskick från skolan. De andra sökte själva på Internet och kontaktade även 

rektorn på skolan samt hörde talas om skolan från vänner och bekanta om skolan.  

Förälder C var dessutom på ett studiebesök hos en annan Kunskapsskola där den här skolans 

rektor jobbade då. 

Då var vi där i kollegiet. Vi hade med hela arbetslaget på högstadiet till X. Så där har 

vi varit en hel dag. Jag vart också tagen av sättet att… läsa in (förälder C).  

Föräldrarna hade i princip inget annat godtagbart alternativ till Kunskapsskolan utan när de 

samlat information insåg de att det var den skolan som passade deras barn bäst.  

Förälder A säger att det är ett nära arbete med lärarna på skolan. Lärarna är synliga och 

tillgängliga även på rasterna. 

Dessutom tycker hon att de: 

Jobbar lite mer utifrån eleven och att de får jobba i sin takt (förälder A). 
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För övrigt ville hon att det skulle bli så bra som möjligt för sin dotter och säger: 

Men sen om man går på kommunal skola eller fristående skola spelar ingen roll 

(förälder A). 

När D fick frågan om det fanns några speciella skäl till att byta skola förutom den 

pedagogiska biten svarar hon: 

Nej, nä egentligen inte. Sen har vi väl inte varit helnöjda med den gamla skolan men 

det hade inte varit någon större fara om hon gått kvar där heller (förälder D). 

4.3.4 Efter valet 

När vi frågade våra informanter om de tyckte att de gjort rätt val, verkar de nöjda med valet 

och skulle kunna rekommendera skolan till andra föräldrar som vill göra ett aktivt val. 

Däremot tycker de att skolan kanske inte passar alla barn så därför måste man tänka noga 

först eftersom barn är olika.  

Här nedan följer några av de kommentarer som berör frågan om de gjort rätt val: 

Ja, vi var lite så där i början när man fick reklamen, vad är det där för något? Men sen 

när man börjat forskat lite själv kollat även deras filmer där elever har pratat, ja men 

det har känts liksom bra och jag har luskat lite med andra, folk som jobbar inom 

läraryrket, vad dom har för erfarenheter, vad dom har hört, ah men jag har forskat 

mycket själv (förälder A). 

 Han trivs bra och det funkar (förälder C). 

Ja och det är ju väldigt skönt eftersom det egentligen var två år sen som vi… (förälder 

D).  

I samtalet med förälder C framkommer att skolan har en ganska liten del praktisk/estetisk 

verksamhet och att man på så sätt kan missa mycket av den sociala fostran som uppkommer 

genom att man får följa ledare och arbeta i grupper. Hon tycker att man arbetar mer 

individualistiskt här. Hon menar att:  

Så det är ju viktigt att man får den biten för det förväntas ju på en arbetsplats. Kunna 

kompromissa och den här biten.  Om man inte får det i ett lag och följer ledare eller 

samarbetar så tror jag att de får det svårare. Så jag brukar säga den biten, tro inte att 

det här är någon sportskola eller man får hjälp med övervikt till exempel (förälder C). 

När vi talar om det finns något som föräldrarna vill förändra på skolan kommenterar förälder 

D det med:  

Nej jag tror faktiskt inte det. Inte på så här kort tid (förälder D). 
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Runt frågan om man kan rekommendera andra föräldrar att göra ett aktivt skolval svarar 

föräldrarna: 

Ja det tycker jag, men jo det är något jag tycker är ganska viktigt (förälder A). 

Det blir lätt överdrivet bland elever och föräldrar det här med profiler för att det är så 

jätteviktigt. Men egentligen är det sociala som är det viktigaste (förälder B). 

När det finns så många inriktningar som det gör så borde det finnas något för varje 

och då tror jag det är en större måluppfyllelse i slutänden om man har fått göra det 

man gillar. Jag tror också att dom är mogna på många ställen att byta, att bryta upp 

från sina gamla grupper och komma in i ett nytt sammanhang (förälder C). 

Och alla har egentligen samma möjlighet. Man kan inte säga att det är för en viss 

kategori människor (förälder D). 

 

I samtalen runt ämnet att rekommendera Kunskapsskolan till andra föräldrar är informanterna 

försiktiga. De tycker att skolan har en speciellt arbetssätt som inte passar alla och att man 

därför ska tänka noga då barn är väldigt olika. Så här utrycker de sig: 

Ja det kan jag för jag tycker att rektorn är tydlig han har struktur, ordning och reda, 

han har koll, full koll på eleverna. Så det tycker jag är jättebra. Han sitter och har koll 

på dem i Cafeterian, sitter och vinkar, går ut och möter dem om det är någonting. Jag 

har märkt när jag hämtat lite grejer och så (förälder A). 

Jag tror att man måste vara väldigt noggrann och försiktig, att rekommenderar skulle 

jag göra men som du säger så är det så individuellt, så att, det här är inte en skola för 

alla. Ingen skola är för alla. Man måste verkligen titta på vilket barn har jag. Och 

kompisar är väldigt viktigt. Det är sånt vi också har tittat på (förälder B). 

Ja men barn är olika, så inte alla barn passar den här skolformen för (förälder C). 

Förälder D svarar ja på den frågan men när vi frågar om hon tror att Kunskapsskolan är för 

alla barn så svarar hon: 

Nej det tror jag inte. Nej det tror jag faktiskt inte. Det kräver ju en del, eget arbete 

eller eget ansvar av individen och det kanske inte passar riktigt alla. Och det behöver 

inte vara sämre för det. Man inte klarar av att planera och så där. Men det får de i och 

för sig hjälp med. Men, kanske inte alla. (förälder D) 

Avslutningsvis fick deltagarna tillägga sådant de ville ta upp. En tanke som förälder A ansåg 

var viktig var: 

Nej men jag tycker den enda man ska tänka på är att man ska lyssna på den som ska 

gå skolan, hur den vill och känner och försöka stötta och hjälpa i de önskemål hon har 

och se om det går. Går det att lösa så ska man stötta och kämpa med dem så det blir 

bra sen. Det är det viktigaste tycker jag (förälder A). 

Föräldrarna B och C säger i slutet av samtalsintervjun att eleverna är mer blandade i den här 

skolan än den tidigare grundskolan som låg i ett villaområde. Här kommer fler elever från 



 

 28 

ytterområdena. Man tycker inte att den här skolan leder till en ökad segregation utan snarare 

tvärtom vilket de tycker är bra och utvecklande för sina barn som blir mer förberedda inför 

gymnasiet då det är mer blandning av eleverna. 

 4.4 Sammanfattning av resultatet 

 

I resultaten har det framkommit att dessa fyra föräldrar på den undersökta skolan har alla 

någon slags högskoleutbildning. Dessa fyra mammor sökte och samlade in information själva 

om skolan. För 3 av 4 av dessa föräldrar spelade avståndet till skolan en stor roll. Att kunna 

cykla eller gå var viktigt. Det är även viktigt för föräldrarna att barnen får social utveckling i 

skolan. Varför dessa föräldrar gjorde ett aktivt val var mest på grund av att den pedagogiska 

strukturen på Kunskapsskolan passade deras barn bättre. Föräldrarna var nöjda med valet än 

så länge trots att skolan inte har funnits länge. Alla fyra skulle rekommendera andra föräldrar 

att göra ett aktivt val men att man verkligen måste utgå ifrån vilken typ av barn man har. På 

Kunskapsskolan krävs det mycket eget arbete och det klarar inte alla barn eftersom alla barn 

är olika anser föräldrarna i intervjuerna.  
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5 Diskussion 
 

I det här kapitlet ämnar vi diskutera vårt resultat av intervjuerna. Vi har valt att dela upp 

kapitlet efter våra forskningsfrågor och varje fråga har fått ett eget avsnitt. Dessutom finns här 

ett avsnitt som tar upp övriga reflektioner från föräldrarna som framkommit vid intervjuerna. 

Samtidigt försöker vi knyta an till vårt syfte. Syftet med uppsatsen är som vi tidigare skrivit 

att få en inblick i föräldrarnas tankar då de valt skola till sina barn. Vi har valt denna 

disposition för att läsaren lättare ska kunna följa föräldrarnas tankar kring skolvalet.  

5.1 Argument inför ett aktivt skolval 

 

Föräldrarna har alla olika anledningar till att göra ett aktivt val. Några av våra informanter 

väljer att göra ett val till Kunskapsskolan medans en av informanterna väljer från den 

tilldelade skolan. Argumentet till att välja sig från skolan är enligt förälder B att sonen själv 

inte vill gå på den skolan han blivit tilldelad. Någon djupare information om varför har inte 

framkommit. Förälder A gör valet till Kunskapsskolan för att få en nystart då dottern ska gå 

om årskurs 7. Vi anser att det är en god tanke då det kan vara lättare att göra det på en ny 

skola. I fallet med förälder C tyckte sonen att alla hans kompisar bytte. Därför ville han också 

göra det, men familjen styrde honom till Kunskapsskolan som de tycker passar honom bättre 

än de alternativ som hans kompisar väljer. Vad vi förstår utav samtalet skedde det en hel del 

påtryckningar från föräldrarnas sida, men att sonen verkar tycka att valet ändå blev bra. 

Förälder D uppger att de inte var riktigt nöjda med sin tidigare skola men att det hade fungerat 

att gå kvar om de inte fått en plats i Kunskapsskolan som de tyckte passade bättre för sin 

dotter. Damgren (2002) skriver i sin avhandling att om de kommunala skolorna tagit hänsyn 

till de önskemål föräldrarna haft skulle fler barn stanna kvar i den kommunala skolan. 

Dessutom säger han att det finns en grupp föräldrar som anser att de fristående skolorna är det 

enda alternativet då de kan ha ett ideologiskt motiv till valet av skola. Kjellman (2001) menar 

att föräldrar som väljer en annan skola än den tilldelade väljer en skola som ligger i närheten 

av hemmet. Författaren skriver vidare att skolor som ger goda kunskaper, god social miljö och 

tar hand om eleverna på ett bra sätt är mer lockande för föräldrarna än skolans profil eller 

inriktning. Det är något som vi kan se stämmer överens med vår undersökning. 
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5.2 Betydelsefulla faktorer för skolvalet 

 

De fyra informanterna har ganska likvärdiga orsaker till varför de har valt att söka sig till 

Kunskapsskolan. De använder sig av fyra olika argument som utan inbördes rangordning är:  

 Nya möjligheter 

 Social utveckling 

 Pedagogiken 

 Närhet till skolan 

Med nya möjligheter tänker föräldrarna att man får en ny chans att starta om på nytt. Det är 

främst förälder A som nämner det argumentet då hennes dotter behövde gå om en klass på 

grund av stor sjukfrånvaro. En tanke med det valet var att det är lättare att gå om en klass i en 

ny skola, då misslyckandet inte behöver kännas lika stort bland nya människor. På 

Kunskapsskolan arbetar man dessutom i sin egen takt och det är då lättare att fylla i de luckor 

i kunskapen som finns. 

Förälder C uttrycker att segregationen på den här skolan är mindre än vad den var på den 

tidigare skolan. Det leder till nya möten med människor från olika kulturer och nya delar av 

staden som hon menar att man troligtvis möter senare i livet. Hon tycker att detta är en bra 

möjlighet att göra den bekantskapen redan nu.  

Föräldrarna anser att i Kunskapsskolan får barnen chansen att utveckla sig som individer 

genom sitt eget ansvarstagande när det gäller studierna. På så sätt utvecklar de sin sociala 

färdighet. Förälder C utrycker att det är bra att barnen får så många plattformer som möjligt 

för den sociala utvecklingen och att man har olika kompisar på skolan och andra på kvällen 

när man är med sitt sportgäng. 

Alla informanternas barn kände sedan tidigare något annat barn på skolan men det var inte det 

som var det viktigaste argumentet. Det stämmer bra överens med Skolverkets rapport från 

1996 som visar på att kamraterna inte var det avgörande argumentet vid val av skola vilket vi 

även nämner i avsnittet tidigare forskning. 

Det som var allra viktigast för de fyra föräldrarna var pedagogiken och det annorlunda 

arbetssättet. De fann att det var ett intressant sätt att arbeta på och de tyckte att det var ett sätt 
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som passade deras barn. Pedagogiken är enligt flera olika undersökningar en avgörande 

faktor. Vi har tidigare skrivit här att det framkommer i Damgrens (2002) studie att rätt 

inriktning/profil eller en alternativ pedagogik är en viktig faktor. Det är något som Kjellmans 

(2001) studie också visar på och är alltså även den slutsats vi kan dra utifrån våra fyra 

informanter. Att söka sig till något nytt/annorlunda kan vara ett sätt att hålla motivationen för 

barnen uppe och ge dem en möjlighet som passar just dem. Enligt Engström Thelberg och 

Widell (2009) är ryktet även en avgörande faktor vid skolval. I det här fallet har skolan inte 

tidigare funnits på orten, men på andra ställen i Sverige. Därför fanns det vid 

ansökningstillfället bara rykten från de andra skolorna. Alla föräldrar har på något sätt hört 

talas om dem och förälder C har till och med besökt en av de tidigare Kunskapsskolorna. På 

så sätt kan man tolka att ryktet har haft en viss inverkan på valet. 

Att skolan ligger nära hemmet är något som förälder B och C tycker är viktigt. Att själv kunna 

ta sig till skolan genom att cykla eller gå tycker de är bra. I förälder A:s fall är det annorlunda 

då dottern får pendla genom större delen av staden. Men det är inget som de ser som ett 

problem eftersom hon tidigare också pendlat till skolan med buss och att bussen dessutom går 

hela vägen och man behöver inte byta buss. Enligt Skolverkets (1996) utredning var inte 

avståndet till den fristående skolan en viktig faktor. Något fler ansåg dock det vid val av 

kommunal skola. I den här undersökningen tycker dock föräldrarna B och C att det är en 

avgörande faktor. Det kan sannolikt bero på att de tycker att det skulle bli besvärligt med 

transporter om man till exempel måste byta buss. 

5.3 Positiva respektive negativa erfarenheter   

 

I intervjuerna får vi en samstämmig bild av skolan. Föräldrarna är hittills mycket positiva till 

skolan och man tycker att skolan fungerar bra. Enligt förälder A är det positiva med skolan att 

det är struktur och ordning. Rektorn har dessutom uppsikt på alla sina elever och ser dem från 

sitt arbetsrum på grund av den öppna planlösningen i byggnaden. Han drar sig inte heller för 

att gå ut ur sitt rum och ha kontakt med eleverna. De andra föräldrarna utrycker också att de är 

nöjda med sitt val. Skolverket (2003) har i sin undersökning fått fram att de flesta föräldrar är 

nöjda med sitt skolval, speciellt de som valt en fristående skola. Därför stöder även vår 

undersökning den slutsatsen.  
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Eftersom eleverna endast gått i skolan någon månad då denna undersökning genomförts är det 

möjligt att bilden kommer att ändra sig med tiden. Därför skulle en undersökning på skolan 

om 1 år då eleverna hunnit gå längre tid på skolan vara intressant att göra, men det ryms 

tyvärr inte inom ramen för denna uppsats.  

Något negativt utrycker förälder C att det är då det gäller de praktiska och estetiska ämnena 

på skolan. Hon tycker att det är för lite tid och att man missar en del i den sociala fostran som 

dessa ämnen kan ge. På Kunskapsskolan är planeringen i de här ämnena lite annorlunda ut 

jämfört med den traditionella skolan eftersom man reser till Kunskapsgården. Man följer på så 

sätt läroplanen (Lpo 94) men har inte ämnena i lika stor utsträckning i den ordinarie 

skolveckan som man brukar i de kommunala skolorna. 

5.4 Föräldrarnas övriga reflektioner kring skolval 

 

I vår undersökning har det framkommit att 3 av de 4 informanterna lever i en familj med båda 

föräldrarna. Det är alltså endast en som är ensamstående förälder. Eftersom vi endast har 

frågat fyra personer på den här skolan kan vi inte dra några generella slutsatser men enligt 

Damgrens (2002) forskning visar resultatet att ca 14 % av barnen bor med endast modern. 

Hur det ligger till med det fostringsansvar som Damgren också skriver om och som vi nämnt 

tidigare i avsnittet om tidigare forskning, vet vi inte något om i det här fallet. Förälder A 

utrycker sig endast om att de tyckte att den här skolan skulle kunna ge bättre möjligheter då 

dottern behövde gå om en klass på grund av stor sjukfrånvaro i den tidigare skolan. 

I vår undersökning framkommer det att ingen av de tillfrågande har gått i en fristående skola. 

Vi vet tyvärr inte hur det är med barnens fäder eftersom det aldrig togs upp i intervjun. Men 

enligt Damgren (2002) har de flesta föräldrarna inte gjort det. Vi anser att det sannolikt beror 

på att möjligheterna att gå i en fristående skola var annorlunda för 20 år sedan. Om en 

liknande undersökning görs om 15 år kommer troligtvis resultatet att bli annorlunda i den här 

frågan. 

I all litteratur med undersökningar om vilka föräldrar (Skolverket 1996,2003,2005, Damgren 

2002, Kjellman 2001) som väljer fristående skolor som vi läst kan man se att de flesta 

föräldrar har en eftergymnasial utbildning. Det är något som helt stämmer överens med vår 

undersökning. Våra fyra informanter har alla högskoleutbildning och tre av dem någon typ av 

lärarexamen (en av dessa tre har teckenspråkslärarutbildning och tolkutbildning). Att vi just 



 

 33 

fick tag på så många lärare (dock arbetar de på andra skolor än Kunskapsskolan) tror vi kan 

bero på att de är intresserade av skolan och vill gärna diskutera skolfrågor. Att det finns  

en andel föräldrar (om den är stor eller inte är svårt att avgöra utifrån vårt urval) som är lärare 

och gjort ett aktivt skolval beror sannolikt på att lärare är insatta i skolverksamheten och att 

det då kan vara lättare att dels leta information och dels göra ett aktivt val.  

Som det nämns i avsnittet Tidigare forskning så visar undersökningar (Skolverket 1996) att 

det är föräldrarna själva som får samla in information om vilka valmöjligheter det finns. Så är 

även fallet i vår undersökning då de intervjuade aktivt själva sökt information genom sociala 

kontakter, rykten, internet och studiebesök. Vi anser att då föräldrarna själva får ta ansvar för 

informationsinsamlingen kommer vissa grupper av barn inte att finnas med bland de 

fristående skolorna. Vi menar att föräldrar med högre utbildning lättare söker den information 

de behöver och lättare kan ta tillvara på den. Den kommer alltid att finnas föräldrar som av 

olika anledningar som inte kan/ vill söka den informationen och därmed kommer deras barn 

inte heller att representeras i de fristående skolorna. 

5.5 Sammanfattning  

 

Vår studie är inte så omfattande men vi har försökt jämföra resultaten med vad den tidigare 

forskningen säger. I mångt och mycket överensstämmer resultatet med det man finner i 

Skolverkets rapporter från 1996, 2003 och 2005 som vi har granskat. Det stämmer också 

överens med det Damgren (2002) och Kjellman (2001) skriver. Dock har vissa skillnader 

framkommit då det gäller bland annat närheten till skolan. Argumenten att byta skola bland de 

här föräldrarna har varit att deras barn har önskat det av olika anledningar. Det har varit att de 

behöver en nystart, att de inte vill gå i den anvisade skolan och att kompisarna väljer andra 

skolor. Den mest avgörande faktorn då det gäller valet av Kunskapsskolan har varit att de har 

en annorlunda pedagogik och arbetssätt som lockat och verkar passa bra för barnen. Men även 

andra faktorer har spelat in. Än så länge är både föräldrar och barn nöjda med sitt val, men 

eftersom de inte provat skolan speciellt länge kan det vara nyhetens behag. Det återstår att se 

med tiden. 

  



 

 34 

6 Slutord 
I det här kapitlet tar vi upp en diskussion om vårt metodval samt ger några förslag på fortsatt 

forskning inom området skolval som vi tycker kan vara relevanta. 

6.1 Metoddiskussion 

Det har varit svårt att nå ut till informanterna, trots utskickat informationsbrev som beskrev 

tid och plats då vi skulle befinna oss på skolan för att genomföra intervjuer. Därför var vi 

tvungna att uppmärksamma och ta kontakt med informanterna på skolan under de tidigare 

bestämda tillfällena. Utav fyra informanter var det bara en som hörde av sig själv, något som 

vi anser kan vara ett problem. Vi både trodde och hoppades före intervjuerna genomfördes att 

ett starkare intresse och engagemang skulle finnas hos informanterna. Att det endast var 

kvinnliga deltagare i intervjuerna anser vi kan leda till en mer samstämmig bild och att det 

hade varit av intresse att även få intervjua någon av fäderna till barnen på skolan. Att vi 

missade att frågade informanterna om deras partners skolgång är något som vi i efterhand ser 

kunde ha berikat vår undersökning, men eftersom denna möjlighet inte fanns efteråt har vi 

inte fäst oss vid det. Frågorna som användes vid intervjuerna var enkla att svara på och därför 

minskade utrymmet att feltolka dessa och alla informanter kunde utan problem svara på det vi 

sökte få svar på. 

6.2 Fortsatt forskning 

 

Det är i allmänhet lite forskning som belyser föräldrarnas perspektiv vid valet av fristående 

skolor. Det är ett område vi tycker är viktigt och därför behövs mer och djupare forskning. 

Mycket av den litteratur som finns tillgänglig är från åren runt millennieskiftet. Vi tror att 

mycket har hänt sedan dess och därför behövs ny forskning.  

Områden där vi tycker att mer forskning behöver göras är: 

 En ny undersökning på vår undersökningskola efter 1 år vore lämpligt för att se om 

den positiva känslan hos föräldrarna kvarstår. 

 Fler undersökningar bör ha ett elevperspektiv där man tar reda på hur eleverna 

upplever situationen kring skolvalet. 
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 En utredning om hur kommunala skolor kan göras mer konkurrenskraftiga och 

attraktiva för eleverna kan leda till bättre skolor. 

 Vissa skolor använder sig av ”lockbeten” som till exempel egna datorer. Hur påverkar 

detta valen? 

Ovanstående förslag är något som vi anser dels är intressant men också relevant. Många 

elever söker sig till de fristående skolorna som numera är ett självklart inslag i 

skolverksamheten. Dessutom stänger kommunerna allt fler skolor av olika anledningar vilket 

kan påverka utbudet av skolor. Därför är det viktigt att undersöka och informera om de olika 

valalternativen som finns. 
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Bilaga 1: Brev till föräldrarna 

 

Hej 

Vi är två lärarstudenter vid Örebro universitet som nu ska göra vårt examensarbete. Till det behöver 

vi er hjälp! Vi har valt att skriva om skolval, dvs. varför man gör aktivt val för sitt barn. Vi har valt er 

skola, Kunskapsskolan därför att ni alla har gjort det här valet. Det vi behöver hjälp med är att få 

prata med några stycken av er vid något tillfälle då ni har tid. Vi kommer att finnas på er skola i 

cafeterian under vecka 43. Vi är tacksamma om ni vill komma förbi och svara på några frågor då tar 

ca 10 minuter. De här tiderna finns vi där: 

V43 

Onsdag 14.30–16.00 

Torsdag 14.30 – 16.00 

Om ni har några frågor till oss eller inte tycker tiderna passar kontakta oss:  

Melisa Durdevic XXX e-post: XXX eller 

Susanna Karlsson XXX e-post: XXX  

Tack på förhand! 
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Bilaga 2: Missiv 

En undersökning om föräldrars val av skola för sina barn 

 

Vi är två lärarstudenter vid Örebro universitet som nu ska göra vårt examensarbete. Vi har 

valt att skriva om skolval, dvs. varför man gör aktivt val för sitt barn. Och hur man kom fram 

till just ert skolval. Till det behöver vi er hjälp. 

 

Det som sägs under intervjun behandlar vi konfidentiellt vilket betyder att det inte kan 

kopplas till er som enskilda personer. När uppsatsen är klar kommer den att presenteras på 

Örebro Universitet. 

Tack för er medverkan! 

Vid ytterligare frågor, kontakta oss: 

Melisa Durdevic XXX e-post: XXX eller 

Susanna Karlsson XXX e-post: XXX 
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Bilaga 3: Intervjuguide 

 

Intervju 

Inledande samtal där vi berättar vad vi ska göra och varför. Delar ut pappret. 

Bakgrundsinformation 

 Årskurs 

  Tidigare fristående/kommunal skola 

 Avstånd hem/nya skolan 

 Familjesituation och utbildning 

 Själva fristående skola 

Orsaker – hur det kommer sig 

 Situationen/när bestämde 

 Självklart att göra val 

 Bakomliggande orsaker 

 Till/från 

 Initiativet  

Processen – hur det gick till 

 Hjälp från tidigare skola 

 Informationen 

 Flera alternativ 

 Vägde över, skäl till, skäl från 

 Lätt/svårt 

Efter valet – hur det blev 

 Föreställning 

 Rätt val 

 Trivsel 

 Förändring 

 Rekommendera välja 

 Rekommendera skolan 

Avslutande samtal där vi tackar för hjälpen. 

 


