
                                                                                                                                                 Rapport 2014ht01264 

 

 

 

 

 

 

Uppsala universitet intuition för pedagogik, 

Didaktik och utbildningstudier. 

Självständigt arbete för förskollärarprogramet,  

15 hp, HT14. 

Kursansvarig: Kristina Andersson. 

Uppsatsnivå: grundnivå (Yrkesexamen) 

Författare: Robin Brownlee 

 

 

 
Barns religionsfrihet i förskolan 
 

En kvalitativ intervjustudie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Examinator: Maria Hedefalk  

Handledare: Stefan Myrgård  

 
 

 



 
 

2 
 

Förord 
Det här examensarbetet handlar om barns religionsfrihet i förskolan. Fördjupning inom områ-

det kan läsa bilaga ett, två och referenslistan. 

Till sist ett tack till alla deltagande i studien som bidragit med information och möjliggjort 

arbetet. Speciellt stort tack till handledare Stefan Myrgård, Universitetsadjunkt vid intuitionen 

för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet och Campus Gotland.     

 

 

Uppsala Universitet, intuitionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier  

Den 24 November, 2014 

Robin Brownlee    
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Abstract  
Many opinions are divided on what religious freedom should protect and the area is unex-

plored in preschool. Is it the parents, the child or preschool teacher right? The aim of the study 

was to investigate Maria klasson Sundin´s concept and theoretical models of religious free-

dom for children through three Swedish preschool settings and also how three teachers inter-

prets and expresses children's freedom of religion. Through a qualitative interview study the 

aim was to investigate how the concepts of religion, autonomy and freedom is interpreted and 

expressed by the teachers so a picture through this three concepts can categorise the teachers 

in a model; freedom of thought, tradition and life interpretation model so a broader picture 

can be made to understand how the children's freedom of religion is expressed in the pre-

school setting and how the teachers work. The Result showed through the analysis that the 

models fail to categorise the teachers in any theoretical model but on the other hand the un-

derstanding of preschool teacher’s expression and interpretation of the concept of religion, 

autonomy and freedom showed both diversity and lack of knowledge on the subject matters 

religious freedom which fall within the child rights issues. Furthermore the analysis shows 

that children in preschool lack religious freedom, it can be interpreted rather in terms of a 

freedom of parents and preschool teachers. Further research is needed in the area of children's 

rights and religious freedom for preschool children and their teachers in (e.g.) investigate dif-

ference of public municipal and private preschools, religious, and non-religious. 

 

Keyword: Religious freedom, preschool children, teacher, freedom of thought, tradition and 

life interpretation model,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4 
 

Innehållsförteckning 

Förord ...................................................................................................................................................... 2 

Abstract ................................................................................................................................................... 3 

1 Inledning ............................................................................................................................................... 6 

2 Bakrunden ............................................................................................................................................ 7 

2.1 Ämnesintroduktion ........................................................................................................................ 7 

2.1.1  Utvecklingen av Sekularism och utbildning .......................................................................... 7 

2.1.2 Problemet med att definiera religion...................................................................................... 9 

2.1.3 Religionsfrihet ...................................................................................................................... 10 

2.1.4 Utvecklingen av internationella dokument ........................................................................... 11 

2.1.5 Diskrimineringsombudsmannen ........................................................................................... 13 

2.1.6 Skolverket ............................................................................................................................. 13 

2.1.7 Förskolans läroplan ............................................................................................................. 14 

3 Syfte och frågeställning ...................................................................................................................... 15 

3.1 Begreppsdefinition ...................................................................................................................... 15 

3.2 Disposition................................................................................................................................... 15 

4 Teoretisk utgångspunkt ...................................................................................................................... 16 

4.1 Tidigare forskning ....................................................................................................................... 16 

4.2 Maria Klasson Sundins forskning ............................................................................................... 17 

4.3 Teoretiskt perspektiv ................................................................................................................... 17 

4.4 Centrala begrepp .......................................................................................................................... 17 

4.4.1 Religion ................................................................................................................................ 17 

4.4.2 Frihet .................................................................................................................................... 19 

4.4.3 Autonomi .............................................................................................................................. 20 

4.5 Centrala modeller ........................................................................................................................ 22 

4.5.1 Traditionmodellen ................................................................................................................ 22 

4.5.2 Tankefrihetsmodellen ........................................................................................................... 23 

4.5.3 Livstolkningsmodellen .......................................................................................................... 24 

4.5.4 Tabell 1 ................................................................................................................................. 25 

5 Metod ................................................................................................................................................. 26 

5.1 Kvalitativ intervju ........................................................................................................................ 26 

5.2 Datainsamling .............................................................................................................................. 27 

5.3 Källkritik ..................................................................................................................................... 27 

5.4 Material ....................................................................................................................................... 27 



 
 

5 
 

5.5 Urval ............................................................................................................................................ 28 

5.6 Etiska aspekter ............................................................................................................................. 29 

5.7 Reflektion om etiska aspekter ..................................................................................................... 29 

5.8 Tillvägagångssätt ......................................................................................................................... 30 

5.9 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet ................................................................................. 30 

5.10 Bortfall....................................................................................................................................... 31 

5.11 Analysmetod .............................................................................................................................. 31 

6 Resultat av intervjustudien ................................................................................................................. 32 

6.1 Informanter .................................................................................................................................. 32 

6.1.1 Kim ....................................................................................................................................... 32 

6.1.2 Elin ....................................................................................................................................... 33 

6.1.3 Jenny ..................................................................................................................................... 34 

6.2 Sammanställning av resultatet ..................................................................................................... 36 

7 Analys av resultatet ............................................................................................................................ 36 

7.1 Kim och religionsfrihet ............................................................................................................... 36 

7.2 Elin och religionsfrihet ................................................................................................................ 37 

7.3 Jenny och religionsfrihet ............................................................................................................. 38 

8 Avslutande diskussion ........................................................................................................................ 40 

9 Metoddiskussion ................................................................................................................................. 43 

10 Fortsatt forskning ............................................................................................................................. 43 

11 Sammanfattning................................................................................................................................ 43 

Litteraturförteckning ............................................................................................................................. 45 

Bilaga 1 – Intervjuguiden ...................................................................................................................... 47 

Bilaga 2 - Intervjuförfrågan ................................................................................................................... 48 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

6 
 

1 Inledning 
Ett ämne som ständigt får nytt liv i samhällsdebatten är rätten till religionsfrihet. Det brukar 

debatteras vad denna religionsfrihet ska innebära och skydda. Mitt i debatten har skola och 

förskola hamnat. Debatten berör konflikter mellan allt från skolavslutningar till religiösa trad-

itioner, symboler, ritualer och matseder. Bland annat (Unt 2014) kunde vi läsa i artikeln ”Pro-

test mot att alla får halalkyckling”. Det handlade om att Sigtuna kommun beslutat att sluta 

servera halalslaktad kyckling då föräldrar påpekat detta om att alla serverats kyckling oavsett 

religiös tro i skolan och förskolan. Ett argument som en förälder reagerade på var att det av 

etiska skäl tyckte det var fel att tvinga sin son i förskolan att äta halalkyckling. Andra vill inte 

bli påtvingade religion och djurrättsperspektiv gav ytterligare ett argument. Kommunen 

kommer att upphöra med serveringen.     

Under min utbildning till förskollärare har vi endast berört ämnet religion och religionsfrihet 

ytligt, än mindre satt det i relation till förskolans verksamhet. Mitt motiv till fördjupningen 

ligger dels på en samhällsnivå, där kunskapsluckan leder till intolerans i det konfliktområdet 

som uppstår mellan olika religioner och mellan dem som har en tro och de som inte har en tro. 

Det blir då särskilt intressant att fördjupa sig på lokal nivå i förskolan och den svårlösta lojali-

tetskonflikt som kan uppkomma mellan förskolan, hem och barnet. Enligt Karin Juhlén (2008, 

s. 145) påpekar FN: barnrättskommitté på brister och oro över utbildning där barns religions-

frihet inte respekteras. Vad har de individuella barnen och förälder för begränsningar och 

möjligheter gällande rätten till religionsfrihet i förhållande till förskolläraren i förskolan? Ma-

ria Klasson Sundin, doktorand vid Uppsala universitetet vid Tegologiska intuitionen för Tro- 

och livsåskådningsvetenskap; religionsfrihet och hennes artikel ”Barnets religionsfrihet- eller 

föräldrarnas?” kan anses pionjär på området om barn emellertid saknas det i forskning i för-

skolan om religionsfrihet.  
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2 Bakrunden  
Denna del kommer att redogöra aktuell litteratur på området samt diverse styrdokument som 

är av betydelse för att förstå problemområdet. Syftet är att ge läsaren en bild i ett större sam-

manhang och en fördjupning.  

2.1 Ämnesintroduktion   
Enligt Ingvar Svanberg & David Westerlund (2008, s. 7-8) är religionsbegrepp något som 

återkommer i massmedias rapporteringar som har visat på den stora betydelsen av begreppet 

religion. Exempelvis mänskliga konflikter som terroristhandlingar, väpnade konflikter och 

tvister mellan stora folkgrupper i omvärlden som beskrivs i religiösa termer. Religiösa intres-

sen kan påverka formuleringar inom Europeiska unionen. Religiösa lobbygrupper kan även 

influera viktiga politiska beslut runt om i världen, emellertid får vi inte glömma den lokala 

debatten om huruvida friskolor ska finnas eller inte och abortfrågor, barnprograms innehåll i 

tv, könsdebatter och vart skolavslutningar ska äga och inte äga rum eller diskrimineringar och 

moralregler för kläder.  

 

”Religionsbegreppet påminner oss dessutom om att vi lever i en globaliserad epok då nät-

verk knutits samman över hela världen, på gott och ont – något inte minst publiceringen 

av Muhammedkarikatyrerna i Danmark hösten 2005 gav oss en omskakande påminnelse 

om. Hur vi än förhåller oss till religion, är det otvivelaktigt så att ämnet är angeläget” 

(Westerlund et al. 2008, s. 7-8). 

 

2.1.1  Utvecklingen av Sekularism och utbildning  

En avgörande faktor för religionsundervisningen i Skandinavien var Martin Luthers Lilla och 

Stora katekeser som utkom år 1529. Exempelvis prästens undervisning som utgick ifrån Stora 

katekesen och husböndernas Lilla katekes, där det var allt från tio guds budord till frågor och 

svar om böner och trosbekännelser. De nya folkskollärare kåren avskaffade 1919 Lilla kateke-

sen från kristendomsundervisning i folkskolan (Westerlund et al. 2008, s. 337-339). 1930-

talets pedagogiska intuitioner var präglade av kristna värderingar och tro vilket var en själv-

klarhet då. Bland annat kristna föreningar och kyrkan hade hand om hjälporganisationer och 

speciellt barns fostran. Den kvinnliga förskollärarens seminarieutbildning skulle innehålla 

kristen prägel och bibelstudier (Hatje 2011, s. 176-177). Redan innan 1952 blev det tillåtet att 

lämna Svenska kyrkan på villkoret att gå med i ett annat religiöst samfund, emellertid efter 

1952 var det tillåtet att byta eller lämna religiösa samfund utan villkoret att gå med i annat 

samfund. År 2000 separerades stat och kyrkan (Strandberg 2008, s. 241-243). Undervisningen 

blev 1962 i grundskolan icke-konfessionell, vilket resulterar i dagens skolämne religionskun-

skapen (Westerlund et al. 2008, s. 337-339). Innan 1997 var det tillåtet för elever från vissa 

religiösa samfund att befrias från religionsundervisningen i skolan. En lagändring påpekade 

att ”det är en väsentlig uppgift för skolan att utveckla elevers förståelse för andra kulturer, 

traditioner och värderingar” (Unicef artikel 14, 2013, s. 149).    
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Modernitet och tradition har hamnat i ett spänt förhållande i Sverige, från att tillhöra en domi-

nerande luthersk kultur har ett sekellångt uppbrott skett. Detta uppbrott definieras som sekula-

risering (Berglund & Gunner 2011, s. 6-9) vilket de beskriver som:  

 

”En munk som under medeltiden lämnade klostret och blev präst bland vanliga bönder 

blev sekulärpräst. Han hade hamnat i denna världen, i motsats till den kommande, vilken 

till viss del redan brutit in inom klostermurarna”(Gunner et al. 2011, s. 6-9).  

 

Enligt Gunner et al. (2011, s. 6-9) är den viktigaste innebörden av sekulariseringen själva in-

dividualiseringen, där individen får större frihet och enskilt ansvar. Författarna påpekar dessu-

tom att i en sekulär stat är det politiska livet friare än det teokratiska samhället som präglas av 

religiösa makthavare, såsom den teokratiska prägeln i dagens Iran (Gunner et al. 2011, s. 6-9). 

Å ena sidan påpekar Sidre Bangstad (2012, s. 18) på att begreppet sekularism är tvetydigt, de 

beror på vem som tolkar begreppet. Å andra sidan finns det två förklaringar till denna sekula-

rism där den ena lägger betoningen på (1) att förvisa religion, religiositet till den privata sfä-

ren exempelvis att stat och kyrka separeras av politiska doktriner som syftar till statlig neutra-

litet i förhållande till olika religioner och dess utövare, respektive (2) ett bestämt livsperspek-

tiv. Bangstad (2012, s. 23) påpekar att begreppet sekularism är färgat av så många aktörer i 

olika debatter, vilket medfört svårighet att finna en enda gemensam enighet om innehållet i 

sekularism begreppet.  

 

Sverige präglas av ett förhållande av sekularisering och mångfald. Det finns å ena sidan et-

niska svenskar som är antimoderna, sekulariserade kristna eller personer och grupper som 

utmärks av sekularism såsom religionskritiska livsåskådningar. Å andra sidan grupperingar 

som ser religion som betydelsefullt för att hålla samman banden, där förfäder och historia 

tillhör det. Emellertid även om man ser sig som oberoende och fri som sekulär eller religiös i 

någon avsikt så ingår vi alla i någon form av tradition, påverkad av språk, historia och vanor 

även om det undermedvetet. Traditionsfrågan blir viktig och lyfts fram när man får barn och 

hastigt infinner sig att ta ansvar för barnets fostran (Gunner et al. 2011, s. 13-14).  

 

Det ska inte göras någon djupare analys av barnets bästa i detta arbete men Staffan Nilsson 

(2009, s. 24-26) lyfter fram en viktig poäng att barnets fostran aldrig sker i ett vakuum utan 

alla samhällen har någon form av föreställning och uppfattning vad som skulle vara barnets 

bästa. Det sker även under vissa tider, kulturer då barnets bästa blir relevant emellertid krock-

ar visa frågor och blir problematiska. Nilsson menar exempelvis utifrån ett svensk historiskt 

sammanhang så har inte frågan om barnets bästa i relation till religiös fostran gått att proble-

matisera. Detta eftersom fostran under en tid var präglad av en religiös luthersk-evangelisk 

majoritet av föräldrarna som såg det som självklart och just då sågs det acceptabelt av sam-

hället som en del av barnets bästa. Emellertid går det enligt Nilsson inte att förhandla religiös 

fostran än i dag eftersom religiös fostran ses som en del av barnets bästa. Nilsson menar vi-

dare att samhällsnivån ser lite annorlunda ut i dag, än för hundra år sen, när det kommer till 

agenda om och frågor som berör religiös fostran om barnets bästa (Nilsson 2011, s. 23-25).  
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I förskolans verksamhet kan firandet av traditioner utgöras av ramsor och visor och att det är 

roligt att sjunga tillsammans. Detta skapar en känsla av gemenskap. Dock innebär gemenskap 

och identitetsskapandet en fråga om vilka identiteter och värderingar som ska lyftas fram och 

inkluderas i gemensamheten. Dilemman med högtider relaterat till föräldrars religion beskrivs 

som en osäkerhet kopplat till religiösa uttryck som uppfattas som känsligt och privat att sam-

tala om. En orsak till dilemmat kan vara den sekulariseringsprocess som pågår i samhället, där 

sekulariseringen innebär att religion och religiösa institutioner har hamnat i den privata sfären 

och fått allt mindre inflytande för den enskilda individen och samhället. Det är nu mera en 

privat angelägenhet (Von Brömssen 2003 s. 54 se Lunneblad 2009, s. 78-79). Även ett utta-

lande från statens offentliga utredningar kommenterar den privata sfären:  

 

”En åtskillnad kan göras mellan religion på ett privat, individuellt plan å ena sidan, och på 

ett kollektivt, samhälleligt plan å den andra. I Sverige, liksom i västerländska demokratier 

i allmänhet, betraktas ofta religion som något tillhörande främst den privata sfären” (SOU 

2009:52).  

 

2.1.2 Problemet med att definiera religion  

Antoon Geels & Owe Wikström (2012, s. 19) påpekar att definitioner av religion finns det 

lika mycket av som det finns forskare på området. T. Jeremy Gunn lyfter fram vikten att defi-

niera religionen, just på grund av dess komplexitet till skillnad från andra mänskliga rättighet-

er. Det finns en livlig debatt emellan akademiker i filosofi och religion om huruvida religion 

borde definieras eller om det överhuvud taget går. Gunn hävdar att själva debatten kring defi-

nitionen av begreppet religion är lika gammal som akademiska studier av religion. Hundratals 

förslag har lagts fram, utan en konsensus över termen religion (Gunn 2003, s. 198-195). Bland 

annat så har SOU skrivit följande: 

 

”Någon enkel och samtidigt heltäckande definition av begreppet religion förefaller vara svårt 

att enas kring. En närliggande förklaring härtill torde vara att religionsbegreppet inrymmer så 

många olika dimensioner, innefattande både rituella, etiska, sociala och institutionella 

aspekter som är svåra att inbegripa med bara en eller ett par kortfattade formuleringar” (SOU 

2009:52, 1972:15).  

  

Björn Skogar (2011, s. 9-23) skriver att begreppet religion är problematiskt att använda. I re-

ligionsvetenskap menar Skogar att man undviker begreppet religion. Detta kan definiera en 

grupptillhörighet och det handlar dessutom om den individuella självständiga mänskans in-

tima tro och motiv oavsett om man tillhör en organiserad religion eller inte. Enligt Skogar så 

betyder nästan religion och tradition detsamma. Han påpekar att religion är förknippat med en 

sorts unika grupptillhörighet så anser han att tradition är ett mycket bättre val av begrepp som 

beskriver att människan tillhör någon kulturblandning eller kultur. Även inom traditioner exi-

sterar det en mångfald av varianter på samma sätt som religion kan det uppfattas som ett lad-

dat begrepp i skolan och inom vissa kulturblanade grupper exempelvis att försvara sin grupp-

tillhörighet. Skogar understryker att konservatism är vanligt inom tradition och religion, där 

till exempel nedärvda seder och skrifter försvaras och får en helig status som inte ska ifråga-

sättas exempelvis fenomenet fundamentalism. Westerlund et al. (2008, s. 13-12) menar att 
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studiet av olika religionsdefinitioner är omfattande vad denna definition av religion är och 

som vetenskaplig kategori är problematisk. Författarna gör skillnad på begreppet religion i 

vardagsspråket och den beteckning som finns inom vetenskapen eftersom det är inom den 

senare som det skrivits om religion i högre grad. De ifrågasätter frågan ”vad är religion?” och 

formulerar sig istället: ”Vad är det forskare studerar när de undersöker de många olikartade 

aspekter av mänsklig verksamhet de väljer att beteckna religion?”(Westerlund et al. 2008, s. 

13-12).      

Westerlund et al. (2008, s. 13-12) understryker att svaret på denna fråga genererar många svar 

på grund av att den individuella forskaren definierar religion. Religionsbegreppet blir för 

forskaren ett redskap att avgränsa och fokusera på det som ska undersökas. Westerlund et al. 

påpekar att ett annat problem med religionsbegreppet är att vi försöker generalisera genom att 

hitta något typiskt, när det finns underkategorier av religion. De menar att det finns inte bara 

många olika orienteringar utan även olika slags lokala och enskilda kännetecken och former 

av religion. Exempelvis menar författarna att när buddhism, kristendomen och islam lyfts 

fram måste vi även se till att vara uppmärksamma att det finns många typer av islam, budd-

ism, och att till exempel många typer av kristendom har många typer av interna konflikter 

med varandra samt att det också kan uppfattas som att de har mycket gemensamma drag. Pia 

Karlsson & Ingvar Svanberg (1997, 2007 s. 9) uttrycker att religion kan uppfattas: ”Religion 

lever, i likhet med andra sociala och kulturella fenomen, i en ständig växelverkan med det 

omkringliggande samhälle” (Svanberg et al. 1997, 2007 s. 9). 

         Författarna menar att religion bör ses som en process och inget fast och förutbestämt. Även 

om de tror på gud i dag så sker förändringar med tiden. Religionernas uttryck respektive inne-

börd förändras.  Enligt Johan Modée (2009, s. 20-21) är religion ett resultat av mänskliga arte-

fakter exempelvis symboler, representationer, ritualer och redskap. Han menar dessutom att 

dessa har en funktion att representerar en icke-fysisk verklighet. Det vill säga en fysisk verk-

lighet och en andlig med gudar och osynliga makter.   

”En övergripande åtskillnad kan emellertid göras mellan en substantiell och en funktionell 

förståelse av religionen som begrepp. Medan den föregående tar fasta på religionens in-

nehåll, omfattar den senare religionens praktik, i form av exempelvis dess riter och soci-

ala organisation. Det är den formulering om religion som hänvisas till i förarbetena (se 

t.ex. SOU 1972:15, s. 158 se SOU 2009:52)”. 

2.1.3 Religionsfrihet  

Enligt Johan Modée & Hugo Strandberg (2006, s. 9-15) så har religionsfrihet som fenomen 

diskuteras redan av John Locke (1631-1702). Locke menade att religionsfriheten dessutom 

borde handla om frihet från religion. Före upplysningen hade de flesta staterna en statskyrka. 

Att staten inte får gynna religiösa samfund innebär att statsreligion och statskyrka inte får 

finnas. Enligt Strandberg (2008, s. 241-243) uttrycktes det år 1789 aspekter och idéer av 

denna typ av religionsfrihet i USA:s konstitution. I Sverige så utspelade sig redan 1902-1903 

enligt Karin Borevi (1997, 2007, s. 57-58) en händelse i Flädie, Skåne där en baptistpräst väg-

rade skicka iväg sina barn till folkskolan. Det slutade i att barnen fosterhemsplacerades. Ett 

förslag lades fram i riksdagen 1903 att föräldrar med annan religiös uppfattning än ”kristen” 
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borde befrias från katekesundervisningen, men inte hela religionsundervisningen. De argu-

menterade för föräldrarnas religionsfrihet, då de ansåg att detta var ett brott som stred mot 

föräldrarnas trosbekännelse att tvingas skicka barnen till undervisningen. Fritjuv Berg var 

mycket kritisk till detta förslag och han ansåg att det snarare borde handla om barnets relig-

ionsfrihet.  Han uttryckte rätt hårda ord om sina motståndares förslag:  

”Föräldrars oinskränkta makt att forma barnen till sina andliga kopior” (Berg se Borevi 

1997, 2007, s. 57-58).  

Enligt Borevi så ansåg Berg att barnets religionsfrihet på så sätt måste innebära att barnet kan 

själv bilda en egen uppfattning om religionsfrågor. Där påpekar Berg att undervisningen 

måste bli mer åtkomlig och effektiv för alla barn oavsett föräldrars trosbekännelse. Borevi 

påpekar att det visar på en konflikt som uppstår mellan barnets och föräldrarnas religionsfri-

het. Det handlar om föräldrarnas rätt att dra sina barn ur katekesundervisningen och Bergs 

förslag om barnets religionsfrihet där barnen får en undervisning som gör att de med tiden 

själva kan ta ställning. Borevi (1997, 2007, s. 57-58) understryker att man dels kan se det uti-

från att föräldrarna vet det bästa för sina barn om utbildning och fostran eller så måste staten 

ta ansvaret att se till att barnen får rätt till en viss undervisning. Enligt Modée et al. (2006, s. 

9-15) har religionsfrihet alltid varit ett kontroversiellt politiskt område, där utstickaren har 

varit frihetsprinciperna i religionsfriheten och hur långt denna frihet ska ges tillstånd att 

sträckas. Majoritetsreligionerna har haft benägenheter att kuva alternativa religiösa uppfatt-

ningar. Emellertid menar författarna att majoritetsreligionen själv kan känna sig förtryckta av 

sekulära stater där religion hör hemma i det privata rummet. Exempelvis tar författarna upp 

Frankrikes laïcité, vilket betyder att stat och kyrka är separerat och religiösa symboler är inte 

tillåtet i det offentliga sammanhanget, till exempel i skolan (Modée et al. 2006, s. 9-15). 

Modée et al. anser att religion och religionsfrihet fått ett större utrymme idag i samhällsdebat-

ten. De uttrycker bland annat:  

”Religion är snarare, att döma av det senaste decenniets talrika religionsdebatter i politik 

och i media, för överskådlig framtid en del av vår gemensamma politiska verklighet. Ta-

lande exempel på detta i den svenska samtiden rör frågan om friskolornas religionsunder-

visning; frågan om föräldrar har rätt att i religionens namn låta könsstympa eller omskära 

sina barn; frågan om huruvida religiös yttrandefrihet innebär att hatfyllda och hetsande 

religiösa framställningar riktade mot folkgrupper och sexuella livsstilar är tillåtna; samt 

frågan om bruket av vissa kvinnoplagg inom islam är oförenligt med det demokratiska 

samhällets ideal” (Modée et al. 2006, s. 9-15).  

 

2.1.4 Utvecklingen av internationella dokument  

Enligt Maria Klasson Sundin (2006, s. 116-118) antog Nationernas Förbund år 1924 Gené-

vedeklarationen om barnets rättigheter. Det handlade om att skydd och rättigheter för varje 

barn att utvecklas och överleva. Arbetet ledde vidare till 1952 Förenta nationernas deklaration 

om barns rättigheter, där ansvaret hos föräldrarna betonas. År 1989 antog Förenta nationerna 

konvention om barnets rättigheter, vilket tillämpar de allmänna mänskliga rättigheterna även 

på barn. Där ses nu barn som fullvärdiga medborgare långt mer än i Genévedeklarationen. 
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Barns rätt till religionsfrihet uttrycks i 1981 års FN:s Deklaration om eliminering av all form 

av intolerans och diskriminering baserad på religion och tro där föräldrars ansvar preciseras 

kring frågan. Konventionen uttrycker tydligt religionsfrihet och barns likväl som vuxnas rät-

tigheter till den, emellertid vad denna religionsfrihet innebär är otydligt. Tolkningshjälp åter-

finns hos FN:s kommitté för mänskliga rättigheter och Europakonventionen. Enligt konvent-

ionen uttrycks det tydligt att barn under 18 års ålder har egna rättigheter och att det är barnens 

bästa som ska stå i centrum. Barnet har rätt att forma sina egna uppfattningar (Sundin, 2006, 

s. 116). Från 1950 års skrivelse i artikel 9 uttrycker bland annat Europakonventionen:  

”[rätten till religionsfriheten] innefattar friheten att byta religion eller tro och frihet att en-

sam eller i gemenskap med andra, offentligt eller enskilt, utöva sin religion eller tro ge-

nom gudstjänst, undervisning, sedvänjor och ritualer”(Konventionssamling se Sundin 

2006, s. 118).     

Det tydliggörs i FN:s kommitté för mänskliga rättigheter att det inte bara handlar om religion i 

traditionell mening, utan även ateistiska och icke-teistiska trosuppfattningar ingår i rättighet-

erna. Dessutom har det ingen betydelse om det är av majoritet eller minoritet, nybildade eller 

traditionella. Kommittén uttrycker även ett konkret exempel på vad religionsutövning kan 

vara, där de skriver att det kan handla om exempelvis ceremoniella handlingar, ritualer och 

byggnader av gudstjänstlokaler eller föremål, observant över vilodagar, heldagar, kläder, hu-

vudbonader med mera eller friheten att välja präster, ledare och religiösa skolor eller texter 

(Sundin 2006, s. 116-118). Sundin påpekar vidare att rätten till religionsfriheten är mångty-

digt. FN:s konvention som tolkar den definierar aldrig vad religion är utan bara själva utövan-

det. Fallbeck Reinhold (2011, s. 474) påpekar att varken i internationell och svensk lag existe-

rar någon definition av religion eller av religionsfrihet. Dessutom understryker Reinhold och 

hänvisar till SOU-betänk uttalande om att det är problematiskt med definitionen då religions-

utövning kan innebära i stort sätt vad som helst. Juhlén (2008, s. 145) hänvisar till FN:s barn-

konvention som lyfter fram barns mänskliga rättigheter i artikel 14:  

”Konventionsstaterna skall respektera barnets rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och 

religionsfrihet. Konventionsstaterna skall respektera föräldrarnas och i förekommande 

fall, vårdnadshavares rättigheter och skyldigheter att på ett sätt som är förenligt med bar-

nets fortlöpande utveckling ge barnet ledning då det utövar sin rätt. Friheten att utöva sin 

religion eller tro får underkastas endast sådana inskränkningar som är föreskrivna i lag 

och som är nödvändiga för att skydda den allmänna sedligheten eller andra personers 

grundläggande fri- och rättigheter” (Juhlén 2008, s. 145).  

Vi kan läsa i FN:s konvention handboken om barns mänskliga rättigheter att FN:s barnrätts 

kommitté uttrycker en oro över religionsundervisningen som tillämpas i skolor, där religions-

friheten för barn inte respekteras. Dessutom tillförsäkrar den svenska regeringsformen kap 2 § 

1 punkt 6 att varje medborgare garanteras religionsfrihet att ensam eller gemensamt utöva 

religionsfrihet, den positiva religionsfriheten. Å andra sidan har varje medborgare enligt rege-

ringsformer rätt att avstå och ett allmänt skydd mot tvång att tillhöra eller tillkänna sig en 

åskådning eller trossamfund, en negativ religionsfrihet. Det understryks att hela konventionen 

ska förstås som en helhet, där alla artiklar är beroende av varandra emellertid bör inte artikel 

14 läsas enskilt (Juhlén 2008, s. 145). I sin rapport efter utfrågningen av representanter från 
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Sverige uttrycker FN:s Barnrättskommitté (2009) synpunkter i sin rapport. Den säger att Sve-

rige har kommit långt i arbete med barns mänskliga rättigheter och att staten implementerat 

deras handbok 2008. Emellertid oroar sig kommittén över bristen som de funnit i observation-

erna över barns medvetenhet om barns mänskliga rättigheter, vilket kommittén fortfarande 

anser är otillräckliga. De anser att alla som arbetar professionellt med barn inte alls får en 

lämplig utbildning om barns rättigheter. Kommittén uppmuntrar Sverige att vidta åtgärder så 

att barns medvetenhet om deras rättigheter stärks och att dessa instrument kan användas så att 

barn kan försvara sina rättigheter. Kommittén rekommenderar vidare att staten försäkrar en 

systematisk och pågående utbildning om mänskliga rättigheter, inklusive barns rättigheter för 

alla som arbetar inom och med barn. Exempelvis gäller detta advokater, socialarbetare och 

lärare och speciellt barnen själva.  

 

2.1.5 Diskrimineringsombudsmannen   

Ett förtydligande och en handledning kring dessa uppdragsområden beskrivs ingående av dis-

krimineringsombudsmannen om lika rättigheter i förskolan. I avsnittet åtgärder och mål står 

det om vikten att arbeta med och känna till religionsfrihet och olika religioner i förskolan (DO 

2013, s. 12-15). DO uttrycker att alla ska bemötas på lika villkor, både gällande barn och an-

ställda. Man måste se till att ge barn kunskap om religionsfrihet och även om friheten att avstå 

religion (DO 2013, s. 35). DO uttrycker bland annat två punkter om religionsfrihet:  

”Barnen ska ha kännedom om religionsfrihet och vad detta innebär samt känna till olika 

religioner. Alla föräldrar ska med samma förtroende kunna skicka sina barn till skolan, 

förvissade om att barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra 

religiösa åskådningen”(DO 2013 s. 14).  

 

DO (2013, s. 14-15) lyfter fram exempel på insatser som kan innebära att upplysa om världs-

religionerna och dess traditioner. Bland annat kan det handla om fester eller ickereligiösa hög-

tider såsom namngivningsfest utan kristet dop. Dessutom kan det innebära att man köper in en 

mångreligiös almanacka samt att man har konsultation med föräldrarna om deras religioner. 

”Främja likabehandling oavsett religion eller annan trosuppfattning”(DO 2013, s. 35). Där 

uttrycker de att det främjande arbetet också består i att alla barn och personal som är religiösa 

dessutom ska bemötas lika och genom att förmedla kunskaper om religionsfrihet och vad det 

betyder, det vill säga rätten att även avstå en tro på någon gud. Dessutom skriver DO hur vik-

tigt det är att ta hänsyn till att samma trosuppfattningar kan se väldigt olika ut och har helt 

olika behov och önskemål.  

 

2.1.6 Skolverket  

Skolverkets juridiska vägledning lyfter fram i artikeln Skol- och förskoleverksamhet i kyrkan 

eller annan religiös lokal som bland annat säger att förskolan ska vara icke-konfessionell. 

Detta innebär att det inte ska finnas religiösa inslag med undantag för fristående skolor och 

förskolor. Dessutom skriver de att förskolan bör fundera på om det är lämpligt att hålla en 
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samling eller avslutning i samband med till religiösa högtider eller att använda religiösa loka-

ler. Slutligen så påpekar de att det inom ramen för undervisningen är lämpligt att besöka en 

moské eller kyrka samt att då tyngdpunkten är på traditioner och högtidligheter. Det får emel-

lertid inte förekomma bön, välsignelse eller trosbekännelse (Skolverket 2012, s. 1-2). 

2.1.7 Förskolans läroplan  

Lpfö (2010/98) tar upp religion, demokrati och barns rätt, emellertid inte direkt om religions-

frihet som begrepp.   

”En viktig uppgift för förskolan är att förmedla och förankra respekt för de mänskliga rät-

tigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vi-

lar på (…) liksom öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och 

levnadssätt. Barns behov av att på olika sätt få reflektera över och dela sina tankar om 

livsfrågor med andra ska stödjas. (…) Alla föräldrar ska med samma förtroende kunna 

lämna sina barn till förskolan, förvissade om att barnen inte blir ensidigt påverkade till 

förmån för den ena eller andra åskådningen (…) Förskolan ska sträva efter att förståelse 

för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsätt-

ning (…) Arbetslaget ska (…) samarbeta med hemmen när det gäller barnens fostran och 

med föräldrarna diskutera regler och förhållningssätt i förskolan”(Lpfö 2010/98, s. 4-15).  

Ingen djupare analys av dokumenten kommer göras i detta arbete. Lpfö (2010/98) uttrycker 

inte explicit begreppet religionsfrihet. Emellertid uttrycker både skolverket och lagstiftningen 

tydligt om främjande arbete, mål och åtgärder med religionsfrihet i förskolan. Som vi tidigare 

såg ovan ingår religionsfrihet i de mänskliga rättigheterna. 

Sammanfattningsvis visar det sig att religion och religionsfrihet är ett komplicerat ämnesom-

råde. Begreppen kan eller ska försöka begripas och förstås. Föräldrar och barnens religions-

frihet i nutida och historiskt perspektiv har visat att det är problematiskt. Den sekulariserings-

process som pågår förvisar religion till den privata sfären medan andra hävdar att den bör fin-

nas som en del i traditioner och i den offentliga sfären. Den är en del av kulturen och tradit-

ioner med många olika variationer. Nya och gamla dokument som Barnkonventionen och de 

mänskliga rättigheterna har förstärkt både barn och föräldrars rätt till religionsfriheten men 

skapat helt nya konflikter och problem. Det ska förekomma främjande arbete med religions-

frihet i förskolan och läroplanen lyfter fram mänskliga rättigheter och DO uttrycker icke-

konfessionellt innehåll i förskolan utan religiöst inslag.   
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3 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna kvalitativa undersökning är att få en uppfattning om hur förskollärare arbe-

tar med barns religionsfrihet i förskolan genom att försöka kategorisera in förskollärare i 

Sundins (2006) modeller om barns religionsfrihet. Överlag brukar barn inte bedömas ha nå-

gon religionsfrihet utan religionsfriheten brukar hänföras till föräldrarna till dess att barnen är 

vuxna. I förskolan kan det handla om olika religiösa seder, symboler och bruk. Religionsfrihet 

ses ofta som ett kontroversiellt ämne i förskolan. Vilken möjlighet har då det individuella bar-

net i förskolan och har de någon rätt till religionsfrihet? 

  

Vilken tolkning av barns religionsfrihet framkommer hos förskollärarna och hur uttrycks den i 

förskolans verksamhet? 

 

3.1 Begreppsdefinition 

Begreppet autonomi kan förekomma i lite olika former såsom synonymer till självbestäm-

mande, självständig eller autonom. I detta arbete gör jag inte skillnad på de olika betydelser-

na.  

 

Konfessionell och icke-konfessionellt förekommer på några ställen i arbetet. Konfessionellt 

står för religiöst innehåll och inslag. Icke-konfessionellt innebär helt neutralt innehåll och 

ingen specifik ståndpunkt tas förutom att religiöst innehåll och uttryck saknas.  

 

I texten förekommer exempelvis ”staten och föräldrar”. I denna studie ska läsaren komma 

ihåg att ”stat”, ”staten” och ”samhälle” representerar förskollärare och ”makthavare” innebär 

både föräldrar och förskollärare. 

3.2 Disposition  
I det första avsnittet presenterades vad som inspirerade denna studie. I avsnitt två tas relig-

ionsfrihet och relevanta styrdokument upp. I avsnitt tre presenteras syfte och frågeställning 

med undersökningen samt en begreppsdefinition. I det fjärde avsnittet presenteras den teore-

tiska utgångspunkten vilket jag delat upp i: tidigare forskning, Maria Klasson Sundins forsk-

ning, teoretiska perspektiv och centrala begrepp och modeller. Avsnitt fem tar upp metod vil-

ket redogör för tillvägagångssätt, materiel, datainsamling, källkritik, etiska aspekter, reflekt-

ion av etiska aspekter och den kvalitativa intervjun. Dessutom tar kapitlet upp urval, infor-

manter, analysmetod, bortfall, rehabiliteten och validitet. I avsnitt sex redovisas resultatet av 

intervjustudien med informanterna Kim, Elin, Jenny och avslutas med en sammanfattning. 

Avsnitt sju anger en analys av resultatet. Avsnitt åtta innehåller en diskussion kring analysen 

och resultatet. Därefter i avsnitt nio förs det fram en metoddiskussion. I avsnitt tio diskuteras 

fortsatt forskning och i avsnitt 11 en sammanfattning.   
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4 Teoretisk utgångspunkt 
Detta avsnitt berör tidigare forskning samt Maria Klasson Sundins forskning. Dessutom 

kommer det att redogöras för studiens teoretiska begrepp- och perspektiv tillsammans med 

Sundins modeller. Detta utgör den teoretiska utgångspunkten i denna studie.    

4.1 Tidigare forskning 
Det bör noteras att forskningsområdet om barns religionsfrihet i förskolan har visat sig vara 

outforskat. I litteratursökningen har det framkommit att forskning om ämnesområdet relig-

ionsfrihet i förskolan saknas. Forskningsområdet berör ofta bara barns religionsfrihet i skolans 

äldre åldrar. Forskning om religionsfrihet har aldrig gjorts i förskolan, vilket jag finner intres-

sant.   

Solveig Hägglund & Ann Quennerstedt & Nina Thelander (2013, s. 15-18) lyfter fram sin 

forskning i boken Barn och ungas rättigheter i utbildningen om barnrättsforskningen som 

fokuserar på utbildningsområdet. De menar att det är ett smalt område, särskilt i Sverige. 

Forskningen har utförts utanför Sverige. Dock växer kunskapen avsevärt med fokus på barn 

och unga som riktiga medborgare med rättigheter. Kunskapsutvecklingen kommer att växa 

med tiden i Sverige. Där bidrar forskning med nytt kunskapsstoff om hur vi kan tolka och 

arbeta med barn och ungas rättigheter i förskolan- och skolans verksamheter, enligt författar-

na. Högskoleverket gjorde för några år sen en kartläggning om i vilken utsträckning man ar-

betade med barnrättsfrågor och FN:s konvention om barns rättigheter i yrkesutbildningar som 

arbetar professionellt med barn och unga. Resultatet visade på en generell bild av begränsat 

innehåll av kurser på lärarutbildningar inom området barnrättsfrågor. Om frågorna förekom 

om barnrättsfrågor så var det på grund av enskilda engagerade lärare, än att det skulle vara ett 

fastställt kunskapsinslag i själva kursen och målen (Högskoleverket 2003:6 Hägglund & The-

lander 2003 se Thelander et al. 2013, s. 15-18). Författarna påpekar resultatet vilket pekade på 

en legitimitetsfråga om kunskapsområdet barnrättsfrågor. De menar att det inom lärarpro-

grammet kanske inte är lika viktigt, som inom yrken som socionom, vård och juridik som 

fokuserar på barns behov, risksituationer och utsatthet. Kartläggningen visade att yrken som 

betonade barnrättsfrågor inom utbildningen var de yrkena som fokuserade på att hantera frå-

gor om barn och ungas rätt till skydd mot våld och förtyck. Det intressanta var att det sällan 

fanns det frågor om ”vanliga” icke utsatta barn.  

Thelander et al. (2013, s. 15-18) säger att kartläggningen är några år gammal nu, det kan se 

annorlunda ut idag inom barn och ungas mänskliga rättigheter inom lärarutbildningen, emel-

lertid finns ingen nyare forskning som indikerar att så skulle vara fallet. Dessutom påpekar de 

att en av författarna till denna bok just nu genomför forskning som indikerar på tydliga brister 

hos lärare och skolledare i förskolan och grundskolan, som visar på att de i stor utsträckning 

har bristande kunskaper om barns och ungas mänskliga rättigheter.  
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4.2 Maria Klasson Sundins forskning 
Sundin (2006, s. 115-116) har tagit fram tre modeller för att förstå det problemområde hon 

identifierat med barnets religionsfrihet i kontrast till kulturen, familjen och samhället. Sundin 

ställer sig följande frågor: 

 ”Handlar barns religionsfrihet om rätten att bli delaktig i utövandet av föräldrarnas reli-

giösa traditioner, rätten att själv få välja trosuppfattning eller rätten att få bearbeta exi-

stentiella frågor?” (Sundin 2009, s. 115-116).   

Sundin påpekar att svaren på dessa frågor beror på hur vi ser på barns självbestämmande och 

hur vi tolkar religionsfrihet. Modellerna består av en tankefrihet-, traditions- och livstolk-

ningsmodell. Sundin understryker att det innebär olika perspektiv på hur vi uppfattar barns 

religionsfrihet, emellertid spelar tolkningar av begreppen religion, frihet och autonomi (själv-

bestämmande). Detta har en viktig roll eftersom det avgör vilken modell man utgår ifrån. 

Sundin påpekar att modellerna är beroende av dessa tre frågor:  

Var ligger tonvikten i förståelsen av vad religion är och vad det är som religionsfriheten 

ska skydda? Och vilken slags frihet ska religionsfriheten garantera och hur fördelas an-

svaret mellan föräldrar eller samhälle? Samt vart ligger tonvikten i förståelsen av barnets 

autonomi i relation till föräldrarnas rätt att fostra sina barn?”(Sundin 2006, s. 115). 

Enligt Sundin (2006, s. 116) så kan de här modellerna användas som verktyg för att förstå 

olika perspektiv som belyser frågor om barn och religionsfrihet. Exempelvis diskussioner som 

berör religiösa friskolor och skolavslutningar i kyrkan. Det ska understrykas att andra aspekter 

dessutom spelar en viktig roll inom dessa modeller bland annat pedagogisk grundsyn och 

övergripande samhällssyn, vilket författaren inte lyfter fram i artikeln (Sundin 2006, s. 135). 

4.3 Teoretiskt perspektiv  
Det teoretiska perspektivet i denna studie baseras på Sundin (2009, s. 115-135) forskningsar-

tikel barns religionsfrihet- eller föräldrarnas? Hennes modeller kommer att kopplas till för-

skolans verksamhet och är en del av den teoretiska utgångspunkten för detta arbete. Hennes 

perspektiv består delvis av centrala begrepp och en modell vars syfte är att beskriva hur olika 

vi uppfattar religionsfrihet i relation till olika begrepp som religion, frihet och autonomi och 

hur dessa kan tolkas.   

4.4 Centrala begrepp  
Följande del i kapitlet kommer att redogöra för Maria Klasson Sundins centrala begrepp som 

utgör grunden i modellerna som introduceras efteråt.   

4.4.1 Religion  

Enligt Sundin (2006, s.117-119) blir religionsdefinitioner med utgångspunkt i västerländska- 

och kristendomsförståelse ofta snäv eller för bred när det gäller vad religion innebär. Sundin 

anser att ett slags definition behövs, då vi måste begripa vad religionsfrihet innebär. Som vi 

såg i avsnittet tidigare forskning så är religionsbegreppet mångtydigt och en del menar på 
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omöjligt medan andra påpekar vikten av någon sorts definition av religionsbegreppet behövs 

(Sundin 2006, s. 115-116).  

 

Sundin (2009, s. 117-119) lyfter fram en klassisk definition av religion och hänvisar till Ed-

ward Tylors (1900) enkla beskrivning av religion som ”tro på andligt väsen”.  Saknas en tro 

på väsen är det ingen religion eller så är det överempiriska verklighet. Andra definitioner är 

enligt Sundin exempelvis livsåskådningar. Bland annat Anders Jeffners två huvudinriktningar 

om livsåskodningsuppfattningar som tar upp innehållet i en människas livstolkningar- och 

existentiella inriktning. Sundin menar att Lindfelts utpräglade teoretiska-rationalistiska fokus 

lägger för stor vikt vid religion som tankemässig och den praktiska delen lämnas utanför. Här 

handlar det om olika sanningar och uppfattningar om verkligheten och tankestrukturer i dis-

kussioner. 

Enligt Sundin (2006, s. 117-119) kan religion uppfattas som en praxis. Det är något man gör 

istället för att bara tro. Det handlar om diverse beteenden som ska påverka andra personer i 

relation till en transempirisk verklighet. Tro och föreställningar ingår i denna transempiriska 

föreställning. Emellertid är det handling och beteende som definierar religionen. Sundin föryt-

ligar att praxisorienterad religionsuppfattning då fokuserar på beteenden och konkreta uttryck. 

Exempelvis hänvisar Sundin till FN:s kommitté för mänskliga rättigheter, vilket handlar om 

människors möjligheter att konkret uttrycka religiöst motiverade handlingar. Religion handlar 

då om kollektivet och gemenskapen snarare än individen. Då en kollektiv gemenskap krävs 

för att utföra praxis i religion. Sundin understryker denna typ av tolkning som essentiell. Det 

uttrycks som att det skulle finnas en gemensam kärna vad religion skulle innebära. Problemet 

blir då att uppfattningen riskerar bli för snäv eller för bred vad religion är. Exempelvis menar 

Sundin hur vi då kan förklara buddismen som saknar klassisk gudstro som emellertid ses av 

oss flesta som religion. Det finns ritualer och beteenden som skiljer sig åt, exempelvis mellan 

fotbollsengagerade och religionsutövare (Sundin 2006, s. 117-119).    

Sundin (2009, s. 120-121) hänvisar till Batson och Ventis religionsbeskrivning, där de tar upp 

vilken funktion religion har i våra liv. Konkret definierar de religion som något som berör oss 

och som existentiella livsfrågor. Vi är medvetna om andra, livet och döden. ”Enligt denna 

definition är religion det som fyller en bestämd funktion nämligen att ”komma tillrätta” med 

de existentiella frågorna” (Sundin 2009, s. 121).  

 

 ”I en handbok i socialpsykologiskt orienterad religionspsykologi stannar författarna för 

en funktionell definition: »Religion är vadhelst vi gör som individer för att komma till 

rätta med sådana frågor som vi kommer i kontakt med bara därför att vi är medvetna om 

att vi och andra lever och att vi vet om att vi ska dö, dvs. existentiella frågor»” (Batson, 

Ventis & Schoenrade 1993, s. 8 se Geels & Wikström 2012, s. 24). 

  

Andra typer av livsåskådningsuppfattningar som Sundin (2009, s. 120-121) lyfter fram och 

hänvisar till är Lindfelts funktionalistiska uppfattning. Där är livsåskådningen uttryck för 

en individuell människas väg i varandet och förbindelse med detta varande kopplas till 

värderingar och tillvägagångssätt. Enligt Sundin är detta sätt att tänka kring religion upp-
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kommet av tanken att vi människor söker svar på frågor om vårt ursprung, livets mening 

och om att vi ska dö. Hon menar dessutom att andra fenomen än de religiösa traditionerna 

finns i de existentiella frågorna såsom sekulära livsåskådningar. Religion utifrån detta per-

spektiv knyts nära till individens identitets utveckling samt kopplar samman individen med 

de språkliga och kulturella kontexter människan ingår i. Utifrån det funktionella perspekti-

vet på religion är frågorna det intressanta, inte svaren. 
  

”Därmed kommer troligen även synen på rätten till religionsfrihet att vara mer in-

tresserad av att processer och sammanhang där möjligheten till bearbetning och sö-

kande av tolkningsmönster erbjudas, än av frågor om huruvida de tolkningsmönster 

som uppstår innehåller vissa teoretiska aspekter eller vissa typer av praxis” (Sundin 

2009, s. 121).  

4.4.2 Frihet 

När det kommer till frihet finns det olika perspektiv. Vad gäller religionsfriheten för barn så 

talar hon om både frihet till religion och om frihet från religion. Frihet till religion är rätten att 

kunna leva i enlighet med sin religion. Friheten från religion ses som rätten att inte behöva 

tvingas delta i religionsutövning mot sin vilja eller utsättas för religiös påverkan. Konvention-

en stöder båda friheterna men Sundin menar på att friheten till religion perspektivet är star-

kare i konventionen när det kommer till barn, än frihet från religion perspektivet. Emellertid 

hävdar hon att i svensk grundlag finns det tydliga betoningar av frihet från, där bland annat 

ingen får tvingas till att delta i religiösa sammanhang (Sundin 2006, s. 121-124).  

.  

Innebörden av frihet kan bland annat ses utifrån ett upplyssningsperspektiv, vilket mänskliga 

rättigheter och konventionen bygger på. Där ses människans rättigheter i relation till att hon är 

fri och rationell. Frihet och rationalitet ses som något nära sammankopplat, där vi med hjälp 

av friheten kan reglera oss själva med hjälp av förnuftet. Enligt detta perspektiv ska vi under-

kasta oss förnuftets auktoritet och inget annat. Vi ska våga pröva vårt handlande på ett förnuf-

tigt och rationellt försvarbart sätt. Detta perspektiv på religionsfrihet fokuserar på hur männi-

skan med hjälp av sitt förnuft kan och har rättigheter att välja fritt och ha rätt till bland olika 

handlingsalternativ om religiösa frågor på ett rationellt sätt. Stat och makthavare får inte 

hindra individen att välja fritt kring alternativen, emellertid får inte den individuella personen 

handla på ett sätt som hindrar andra från att uppnå samma rätt eller begränsa deras friheter 

(Sundin 2006, s. 121).  

Enligt Sundin så har det förts fram kritik mot detta upplysningsperspektiv, där det anses vara 

för optimistiskt att den enskilda människan skulle kunna styra sig själv med förnuftet. Hon 

påpekar att detta perspektiv har setts som orealistiskt, där andra aspekter har fallit i det dolda 

kring människans sätt att fatta beslut bland annat känslor och erfarenheter har inte givits nå-

gon betydelse. Sundin påpekar dessutom vidare att perspektivet kritiserats för att vara allt för 

fokuserat på individen medan grupper framställs som om de inte är tillräckligt förnuftiga nog 

att fatta egna beslut. Då kan exempelvis kvinnor och barn exkluderas (Sundin 2006, s. 121-

123).   
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Ett annat sätt att se på frihet är som en rättighet där olika makthavare garanterar denna frihet. 

Här talar man om positiv och negativ frihet. Dessa friheter är inte desamma som frihet till och 

från (Sundin 2006, s. 123).  

 

Den negativa friheten innebär att individen inte får hindras av dem som ska garantera dess 

handlingsfrihet. Staten och makthavare ska försäkra denna negativa frihet genom att vara pas-

siva. Till exempel inte ha förbud eller hindra utövandet av den negativa friheten och de hand-

lingar som är eftersträvansvärda får inte hindras i den negativa friheten. Sundin påpekar då att 

religionsfriheten handlar om att fritt och utan hinder utöva sina religiösa uttryck, uppfattning-

ar och till exempel delta i gudstjänster och klä sig som man vill enligt sin religiösa tolkning 

(Sundin 2006, s. 122-123).  

 

En annan aspekt av frihet är att den som ska garantera friheten ska ansvara för att en viss fri-

het uppnås, exempelvis genom att staten och makthavare på ett aktivt sätt handlar och skapar 

möjligheter så att frihet kan utövas. Denna frihet brukar benämnas positiv frihet. När det 

kommer till religionsfriheten menar då Sundin att staten kan bidra med mark, bygglov av 

moskéer, olika religiösa konstruktioner. Dessutom att man kan påverka utbildningsväsendet i 

syfte att stimulera en tolerans för och respekt till andras religiösa uppfattningar. Ett exempel 

kan vara att tillhanda yrkeskläder och passande kläder som turban (Sundin 2006, s. 123).  

 

Emellertid menar Sundin är det många som ifrågasätter uppdelningen mellan positiv och ne-

gativ frihet. Sundin säger att skillnaden är iallafall bra i denna kontext då den fångar upp och 

gör det möjligt att diskutera just frågor som rör barn och deras religionsfrihet. Eftersom barn 

behöver andra att utöva sin rättighet och tillfällen där vuxna agerar ut sin negativa frihet så 

behövs en positiv frihet för att försäkra barns rättighet i samma avseende (Sundin 2006, s. 

123).  

 

Sundin (2006, s. 123) sammanfattar slutligen att religionsfriheten kan tolkas som frihet till 

och från utövande av religion eller inte behöva påverkas ut ifrån den negativa respektive posi-

tiva friheten, det vill säga att inte begränsas och man bör ha möjligheter att uttrycka sin reli-

giösa handling.  

 

 

4.4.3 Autonomi 

Sundin (2006, s. 124-128) lyfter fram begreppet autonomi, vilket handlar om den del av fri-

hetsbegreppet som rör självständighet och självbestämmande. Sundin understryker att det hela 

blir mer intressant då barn är både beroende av vuxna och bör vara det. Detta i likhet med att 

vuxna är beroende av varandra. Ett sätt att tänka kring autonomibegreppet kommer från upp-

lysningens ideal, där individens frihet står i fokus. Med hjälp av förnuftet tar individen olika 

ställning i diverse frågor och handlingar utifrån de här ståndpunkterna. Exempelvis menar 

Sundin att i begreppet autonomi betonade Immanuel Kant det individuella subjektets tanke- 

och handlingsfrihet. Hur individens autonomi uttrycks i handlande får inte bestämmas med 

tvång, vare sig yttre och inre. Människan ses här som fri och jämlik. Staten ska försäkra att 
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ingen utsätts för tvingande. Individen får inte hindras att få handla självständigt utifrån sina 

egna bedömningar. I Kants tänkande uttrycks autonomi i själva individens förmåga att be-

döma och kunna kritiskt tänka om olika handlingsalternativ. Det vill säga att kritiskt granska 

önskningar och värden och på så sätt via granskningen finna rätta sättet att utifrån flera hand-

lingsalternativ fatta förnuftiga beslut (Kant se Sundin 2006, s. 124-128). Sundin betonar att 

den individuella autonomin måste utövas med ansvar för sig själv och andra. Genom att indi-

viden reflekterar över sina handlingsalternativ blir individen mer autonom, vilket bidrar till ett 

mer förnuftigt ställningstagande. 

Kritik har förts fram mot detta traditionella perspektiv. Bland annat finns risken att vi begrän-

sar de universella rättigheterna till rationella och förnuftiga individer. Dessutom att detta mar-

ginaliserar individen från omgivningen. Att man tar föregivet att den kan tänka förnuftigt och 

skapa sig en rationell bild i syfte att få en egen bild om olika handlingsalternativ (Sundin 

2006, s. 124-128).  

Motsatsen till detta synsätt brukar refereras till just autonomi. Att få bestämma över sig själv 

och sina handlingar. Det spelar ingen roll vilken förmåga som finns bakom besluten. Auto-

nomis motpart är heteronomi, vilket innebär att någon annan bestämmer över någon mot dess 

vilja eller så kan själva individen samtycka om bestämmande över en. Exempelvis grupper, 

där individen valt fritt att gå med i och att villkoren är att ledare fastställer beslut (Sundin 

2006, s. 124-128). Enligt Sundin kan heteronomi tillämpas på olika sätt. Å ena sidan kan 

heteronomi utövas så att beslut fattas av individen i syfte att gynna de andras intressen eller 

intentioner. Å andra sidan brukar termen paternalism användas, det vill säga ett sätt att utöva 

heteronomi i syfte att gynna den underordnade. Exempelvis menar Sundin att paternalism kan 

utövas av familjefadern. Det är mannens skyldighet och rätt att bestämma och besluta över 

familjen för deras eget bästa. Det gäller då att den som står under någon annans makt saknar 

kunskaper och mognad att fatta egna beslut för sin egen skull. När det gäller ”barnets bästa” 

anser Sundin att det bör användas heteronomi och då den paternalistiska heteronomin. Då 

skall beslut inte utövas mot barnets intressen. Beslut som rör små barn bör göras av vuxna 

(Sundin 2006, s. 124-128).  

Sundin påpekar emellertid att hur mycket autonomi ett barn kan uttrycka är beroende av olika 

kulturer eftersom mognaden ser olika ut i olika kulturer. Sundin hänvisar till Birgitta Ruben-

son (2005) som lyfter fram två modeller inom barnuppfostran. Den ena är vanligt i jordbruks-

samhällen där barnen förväntas ta över arbetet. Denna modell kännetecknas enligt Rubensons 

av släktsammanhållning, lydnad och gemensamt ansvar i fostran. Den andra modellen känne-

tecknas av självständighet och individualitet. Denna modell är vanlig i industri- och handels-

samhällen (Rubensons 2005 se Sundin 2006, s. 124-128).  

När det gäller frågan om samhörighet och självständighet kan man tänka på en tredje modell. 

Autonomibegreppet kan användas till att diskutera identitet och förhållanden mellan grupp 

och individ, beroende och oberoende, relationalitet och självständighet. I det självständighets-

ideal som finns i många länder i västvärlden ser man på barnens utveckling som något som 

rör sig från heteronomi till autonomi. I tonåren blir barnen mer självständiga, emellertid ligger 

ett visst ansvar ändå hos föräldrarna. Motsatser dyker då upp mellan relationalitet och auto-
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nomi. För att nå individualitet måste personen bryta sig loss från föräldrarna för att forma sitt 

egna liv. I andra delar av världen finns en annan syn på tonårsperioden. Tonåren ses inte som 

en egen period utan barnen tillåts växa upp genom att vuxna stegvis ger barnen ansvar. Detta 

leder i sin tur till vuxenliv inom gemenskapen. Här utvecklas autonomin genom relationalitet 

(Sundin 2006, s. 128-129). 

Sundin ställer sig frågande till autonomi då det också kan ses i förhållande till det omgivande 

samhället. Bör majoritetssamhället ha inflytande över modellerna som finns för fostran inom 

olika grupper? 

Sundin hänvisar till Seyla Benhabib (1992) som menar att individens utveckling mot auto-

nomi inte är något som uppkommer genom att individen frigör sig från familjen. Inte heller 

uppnås autonomi genom inskolning. Benhabib menar att det handlar om en utvecklingspro-

cess. Där utvecklar barn sin autonomi genom socialisation i samspel med andra. Här samspe-

lar individ och gemenskap (Benhabib 1992 se Sundin 2006, s. 128-129). 

I en relationell syn på autonomi är individen beroende av andra för sin utveckling. Det krävs 

också gemensamma referensramar och ett gemensamt språk. Dessa referensramar finns ex-

empelvis inom religiösa sammanhang. I det relationella perspektivet på autonomi så ställs 

frågor om hur vidare det är möjligt att tala om att vara självständig och oberoende. Frågan är 

om det finns utrymme för autonomi om vi formas i samspel med andra. När det gäller den 

feministiska teoribildningen talas det om hur självförståelse och identitet skapas i samspel 

med omvärlden. En fråga att ställa sig är vilket utrymme barnen i detta fall har i dessa för-

handlingar med omvärlden (Sundin 2006, s. 128-129). Avslutningsvis säger Sundin: 

”Tillsammans med de olika uppfattningarna om religion och frihet, ger förståelsen av vad 

autonomi är nycklar till olika sätt att hantera barns religionsfrihet” (Sundin 2006, s. 128-

129) 

4.5 Centrala modeller 
Modellerna ska fungera som verktyg att granska debatten kring religionsfrihet som berör barn. 

Religion, frihet och autonomi interagerar med varandra. Modellerna presenterar tre sätt att 

uppfatta barns rättigheter till religionsfrihet i relation till föräldrar, barn och samhället. Dessa 

tre modeller ska inte ses som perfekta, men synliggör diskussionerna om barns religionsfrihet 

på ett konkret sätt (Sundin 2006, s. 135). Modellerna utgör tillsammans med begreppen den 

teoretiska utgångspunkten i detta arbete och i resultatdelen och i min analys av intervjuerna 

använder jag dessa modeller. 

4.5.1 Traditionmodellen 

Enligt Sundin (2006, s. 130-136) är det centrala i traditionmodellen att den fokuserar på barns 

rätt i religionsfriheten med rätt att delta i det kulturella religiösa traditionerna föräldrarna re-

presenterar. Det är föräldrarnas skyldighet och rättighet att förmedla vidare traditionerna. 

Samhället ska inte stå i vägen för att förhindra denna vidare förmedling, utan tvärtom främja 

den via åtgärder som gör den möjlig. Sundin påpekar föräldrarnas ansvar över barnen tills 

vuxenlivet. Dessutom ses här föräldrar som viktiga auktoriteter och ideal. Barnens egna an-

svar i religionsutövningen utvecklas successivt menar Sundin.  
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Sundin framhåller att traditionmodellen betonar religion som en praxis. Religionen tillhör 

kulturen, ett sätt att leva och det är sammanfogat. Att beröva denna delaktighet menar Sundin 

är att beröva barnen sin historia och sitt modersmål vilket kan bidra till en rotlöshet i sin kul-

tur. Religion inte är något som bara väljs bort, det centrala i barns religionsfrihet är föräldrar-

nas rätt att fostra barnen enligt sina egna kulturella traditioner. Det vill säga föräldrarnas möj-

ligheter att fostra sina barn i enlighet med deras religiösa övertygelser och traditioner förklarar 

Sundin (2006, s. 129-136).  

Sundin tydliggör att modellen betonar frihet till religion, och att staten garanterar både positiv 

och negativ frihet. Staten ska i den negativa friheten inte förhindra olika religiös fostran, och i 

den positiva friheten ska staten kunna ge möjligheter att organisera denna fostran i enlighet 

med sin religiösa fostran. Det vill säga föräldrarna ska säkerställa enligt Sundin en positiv 

frihet till barnen, där de ger barnen möjlighet att ta del av de egna kulturella traditionerna. 

Dessutom menar Sundin vidare att modellen betonar paternalistisk och heteronomi perspektiv. 

Där förläggs barns ansvar för religiöst liv till vuxenålder. Med andra ord, autonomin kommer 

senare i livet. Det blir ingen konflikt mellan barn och föräldrar om religionsfriheten, barns 

religionsfrihet utgår ifrån föräldrars rätt att fostra sina egna barn (Sundin 2006, s. 129-136).  

Styrkan i traditionsmodellens menar Sundin är att den ser religion som en del av livet. Relig-

ion är inget avskilt från den privata sfären, det är ett sätt att leva och ingår i andra aspekter av 

livet. Enligt Sundin visar denna modell dessutom på hur beroende religion är av olika kontex-

ter och hur betydelsefullt vidareförmedlingen av exempelvis riter och berättelser är. Svaghet-

en i modellens sätt att handskas med mångkulturalismen är att den bygger på tanken om oav-

brutenhet och samklang Sundin (2006, s. 129-136). Sundin tillägger att frågor kring vuxnas 

maktperspektiv över barnen och dessutom barns konflikter som de kan hamna i på grund av 

att skola och hem har separerade kulturer kan riskera att bli osynliga.  Emellertid bidrar detta 

till en möjlighet att samtala om maktfrågor mellan sociala grupper och kulturer i samhället.  

4.5.2 Tankefrihetsmodellen 

Det centrala enligt Sundin (2006, s. 129-136) inom tankefrihetsmodellen är att barns relig-

ionsfrihet handlar om rätten att välja egna livsåskådningar. Barnen får inte tvingas in av för-

äldrarna i en religiös tradition som kan hindra dem att ta del av andra traditionella perspektiv. 

Samhället ska bygga på religiöst neutrala miljöer och skolor i syfte att främja barnens möjlig-

het att ta del av andra traditioner, utifrån samma förutsättningar. Det ska vara möjligt för barn 

att kunna välja bort religiösa föreställningar enligt Sundin och dessutom kunna ta ställning till 

detta. Det primära i denna modell är trosinnehåll och tankesystem menar Sundin. Dessutom 

säger Sundin att religion bara är en annan konkurrerande livsåskådning som är relevant för 

individen och helst av goda skäl att kunna ta ställning till och välja mellan.  

Den frihet religionsfriheten ska skydda i detta avseende menar Sundin (2006, s. 129-136) är 

frihet från religiöst inflytande.  Dessutom innebär det att garantera barnen negativ frihet vilket 

är en uppgift föräldrar och samhälle måste erbjuda. Detta så att barnet inte hindras från att 

själv välja. Vid en krock mellan samhället och föräldrarnas syn så menar Sundin att tankefri-

hetsmodellen prioriterar samhällets perspektiv före föräldrarnas. Samhället har ett ansvar att 

se till att barnen inte påverkas ensidigt och via lagstiftning förhindra föräldrarna att ge en all-
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sidig information. Sundin understryker att i tankefrihetsmodellen prioriteras barnets autonomi 

före föräldrarnas heteronomi. I denna modell finns ett tydligt konfliktperspektiv. Barnets 

autonomi kommer tidigt och dess rätt går före föräldrarnas rätt att fostra menar Sundin.  

Tankefrihetsmodellens starkaste sidor är enligt Sundin (2006, s. 134-136) att den lyfter fram 

barnets perspektiv på allvar. Den synliggör problematik med vuxnas makt över barnen och 

bidrar till ett demokratiskt tänkande. Å ena sidan betonas den sekulära och icke religiösa 

människans perspektiv med fokus på frihet från religion än de troendes frihet att yttra sin tro i 

offentligheten. Å andra sidan betonas dessutom de sekulära, västerländska individualistiska 

perspektivet mer i denna utgångspunkt, vilket leder till att osynliggöra minoritetsgruppers 

perspektiv i samhället.   

4.5.3 Livstolkningsmodellen  

Utgångspunkten i livstolkningsmodellen säger Sundin (2006, s. 134-136) är att barnens rätt 

till religionsfrihet utgår ifrån att ge dem möjligheter och tillhandahållande av lämpliga verk-

tyg för att arbete med deras existentiella frågor. Där ansvarar samhället och föräldrarna för att 

erbjuda detta på olika sätt. Exempelvis har barn rätt att få sina egna existentiella behov tillgo-

dosedda av föräldrar och stat genom att anpassa fostran och utbildning till detta och så att 

barn får chansen att arbeta med detta på olika sätt. I denna modell är inte intellektuell mognad 

något krav för att kunna välja olika alternativ, utan här fokuseras det på helheten av den 

etiska, intellektuella och känslomässiga utvecklingen som gynnas via arbete med existentiella 

frågor i en gemenskap.  

Religionen enligt Sundin kan i denna modell ses ha ett syfte och en viss funktion i arbetet med 

existentiella frågor och livstolkningar. Funktionen anses vara relevant i alla åldrar och det 

leder till att religionsfriheten för barn handlar om att få en chans att tillhandahålla denna 

funktion. Modellen betonar en positiv frihet som ska garanteras av föräldrar och stat, där fri-

het till religion är utgångspunkten.  

När det kommer till autonomi menar Sundin så är det något som utvecklas stegvis i samspel 

med omgivningen där autonomi ses istället som identitetsutveckling snarare än självbestäm-

mande. Denna modell ser möjligheten till existentiell bearbetning som viktig för barnets 

självbestämmande. Arbetet med barns existentiella livsfrågor i denna modell är en relevant 

komponent så att barn kan utveckla deras autonomi.  

Sundin lyfter fram styrkan i livstolkningsmodellen då den fokuserar på barndomen inte som 

ett steg in i vuxenlivet utan i barndomen ses istället som att barnen har egna behov. Eftersom 

barnets behov betonas i denna modell så läggs fokus på i att ifrågasätta sådana religiösa ytt-

ringar som inte främjar ”barnets bästa”. Sundin påpekar att kommunikation och samspel är 

viktiga beståndsdelar i denna modell när det kommer till mognad och självständigheten, dels 

inte bara individens autonomi, utan även för att respektera andras autonomi.  

Svagheten anser Sundin med modellen är att den fokuserar på det funktionella perspektivet på 

religionen. Detta kan medföra att en del perspektiv som inte direkt kan motiveras inom ramen 

för livstolkande eller kategoriseras in i religionsfriheten förblir dolda. Dessutom understryker 

Sundin att genom att modellen inte konkret behandlar maktfrågor. Hon menar att detta bidrar 
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till att den inte lyckas fånga in var gränserna går kring olämplig maktutövning och indoktrine-

ring över barnen på bekostnad av religionen.  

 

4.5.4 Tabell 1  
Tabell 1. Tre modeller; Livstolkningsmodellen; traditionmodellen; tankfrihetsmodellen 

 Tankefrihetsmodellen Livstolkningsmodellen Traditionsmodellen 

 

Religion 

 

Trosinnehåll  

 

 

Funktion  

 

Praxis  

 

Frihet 

 

Frihet från 

 

Staten och föräldrar:  

Negativ frihet 

 

 

Frihet till  

 

Staten och föräldrar: 

Positiv frihet  

 

Frihet till 

 

Staten: negativ och 

Positiv frihet.  

 

Föräldrar: positiv frihet 

 

 

Autonomi 

 

 

Barnets autonomi  

Tidigt, heteronomi 

Ska undvikas. 

 

Autonomi i kontrast  

till relationalitet.  

 

 

Konstgjord kontrast 

Mellan autonomi 

och heteronomi. 

 

Successivt utvecklas 

Autonomi genom  

relationalitet.  

 

 

Paternalistiskt 

Heteronomi, barnets 

autonomi sent. 

 

Autonomi i 

Samklang med 

relationalitet. 

 
Tabel lens  käl la :  Maria K lass on Sundin ” fr ihe t  och gr änser ;  Barne ts  re l ig ions fr ihe t  e l l er  –  f öräldrar nas?”(2006,  s .  134).    
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5 Metod 
Nedan kommer jag redogöra för vilka materiel, metoder, etiska och andra överväganden jag 

gjort när jag genomfört min undersökning. 

5.1 Kvalitativ intervju 
Syftet har varit att få syn på förskolelärarens egna resonemang omkring frågeställningen. Jan 

Trost (2009, s. 31) säger att en kvalitativ intervju fokuserar på att analysera vad individen 

menar, tänker och känner. Syftet i analysen är att finna antal mönster som går att urskilja. 

”Om jag däremot är intresserad av att t.ex. försöka förstå människors sätt att resonera eller 

reagera, eller av att särskilja eller urskilja varierande handlingsmönster, så är en kvalitativ 

studie rimlig” (Trost 2009, s. 32). Judith Bell (2010, s. 119-128) påpekar att en intervjustudie 

är flexibel. Bell påpekar att intervjuaren kan samtala om idéer, undersöka svaren och utveckla 

motiv och känslor som är omöjligt att fånga in i en enkät. Fördelen är dessutom menar Bell att 

det då går att fånga upp intervjuades tonfall, mimiker och pauser. Intervjuaren kan använda 

följdfrågor, fördjupa sig och förklara tydligare vad den menar med frågan. En nackdel menar 

Bell är tidsspannet av intervjustudie. Mindre projekt kan ta tid och det blir bara utrymme för 

fåtal intervjuer. Att formulera frågor är lika tidskrävande som enkätfrågor menar (Bell 2006, 

s. 119-128).  

Eftersom jag är ensam i min undersökning och jag utför intervjun får jag se upp för fallgropar 

eftersom ingen annan kan ge respons. Enligt Bell (2006, s. 123) är bias, en sort skevhet och 

snedvridning i resultatet av intervju ett faktum, där intervjuarna kan påverka respondenterna 

omedvetet. Bell understryker att skevheten blir mer uppenbar när det är fler intervjuare. Å 

andra sidan när det är en ensam intervjuare kan skevheten förbli omedveten. Bell hänvisar till 

Borg (1981) vilket menar att en del problem kan vara:  

”En stark vilja hos respondenterna att göra intervjuaren till lags, en vag antagonism mel-

lan intervjuaren och svarspersonen eller en tendens hos intervjuaren att försöka få fram 

sådana svar som stöder förutfattade meningar är exempel på faktorer som kan bidra till att 

resultaten från intervjuerna blir skeva. Man brukar kalla den typen av effekter för re-

spons- eller intervjueffekter” (Borg 1981, s. 87 se Bell 2006, s. 123).    

Det går inte att få bort skevheten utan man måste inse att bias finns. Eftersom jag har starka 

åsikter och ett stort engagemang i denna fråga utanför forskningsområdets ramar, var det vik-

tigt för mig att formulera frågor för att undvika just skevhet så gott som det går. En intervju 

medför en tendens att använda ledande frågor mer än i en enkät (Bell 2006, s. 123).  
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5.2 Datainsamling 
Datainsamlingen genomfördes med hjälp av kvalitativ intervju då syftet var att fånga in peda-

gogernas syn och hur de arbetade med barns religionsfrihet och autonomi. Jag använde en 

intervjuguide med tre inledande frågor i syfte att göra den intervjuade bekväm och trygg. 

Detta följdes av övergångsfrågor i syftet att ge en mjukstart på området för att sedan gå in på 

huvudfrågorna på området som syfte och frågeställningen i mitt arbete relaterade till. Materi-

alet transkriberades sedan och skrevs ut. Bara det som var relevant för syftet och frågeställ-

ningen togs med. Intervjun utgick ifrån strukturerade frågor, emellertid fick informanten svara 

fritt med öppna svar. Informanten fick en fråga sedan prata fritt och ordningsföljden var bero-

ende av själva informanten. Efteråt tog jag upp tio huvudfrågor. Jag ville med intervjun fånga 

in specifik information från informanten kring ett ämnesområde vilket medför en vis struktur 

på frågorna och på samma gång frågor med öppna svarsalternativ. Trost (2009, s. 42-43) stäl-

ler sig fundersam över att det finns dem som skriver semistrukturerat i sin uppsats och av-

handling. Trost tolkar det som att de försöker beskriva att själva intervjun är i hög grad struk-

turerad och att frågorna öppna det vill säga låg grad av strukturering.  

 

”Jag rekommenderar att man hellre säger att intervjun är strukturerad, dvs. handlar om ett 

område och inte flera (som omnibussarna gör), och att frågorna är öppna, dvs. utan svars-

alternativ”(Trost 2009, s. 42-43).   

5.3 Källkritik 
Min källkritiska blick har haft lite olika utgångspunkter. Kärnan i denna studie har varit Maria 

Klasson Sundin, doktorand vid Uppsala universitetet vid Tegologiska instruktionen för Tro- 

och livsåskådningsvetenskap; religionsfrihet och hennes artikel ”Barnets religionsfrihet- eller 

föräldrarnas? i antologin frihet och gränser av Johan Modée och Hugo Strandberg (2006 

red.). Boken var sedan innan känd så det var ett naturligt val att använda boken. Mitt sökande 

har fokuserat på två aspekter å ena sidan att vara noggrann att inte bara leta litteratur och käl-

lor som bekräftar min egen ståndpunkt. Konfirmation bias, att söka det som bekräftar min 

ståndpunkt och avvisa det som inte gör det. Detta eftersom jag själv har starka åsikter i detta 

ämnesområde. Databaser jag använt har varit http://www.ub.uu.se/ ämnesguiden: utbildnings-

vetenskap och pedagogik, Education Research Complete, lokala bibliotek såsom Uppsala 

Universitets Blåsenhus bibliotek och kommunala biblioteket, även relevanta myndigheter och 

organ. Dessutom har legimus.se varit tillgängligt där litteratur i form av text och ljud kunnat 

laddas ner gratis på grund av funktionshinder.   

5.4 Material   
Intervjun genomfördes med en diktafon (ljudinspelare). Trost (2009, s. 75-76) anser att vid 

ljudinspelning går det att lyssna till exakta ordval, tonfall och det går att lyssna upprepade 

gånger på innehållet. Han tillägger att en fördel är att vi kan lära oss av det misstag vi gjort 

under intervjun genom att lyssna om och lära. Nackdelen menar han att det är tidskrävande 

och att somliga detaljer i materialet som gester eller mimiker faller bort.  Papper och penna 

användes inte, på grund av tid och störande moment under intervjun. Enligt Trost (2009, s. 

75-76) kan anteckningar vara störande under en intervju. Exempelvis kan anteckningarna göra 
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den intervjuade misstänksam och fundera över det de sagt. Dessutom kan anteckningarna ofta 

bli en smula oläsliga. Jag använde mig också av datorn samt skrivare då jag transkriberade 

ljudinspelningarna. 

5.5 Urval 
Jag ville få en så stor variation som möjligt inom en given ram. Trost (2009, s. 138-145) på-

pekar att kvalitativa studier inte är ovanligt med att man vill ha stor variation. Emellertid inte 

för avvikande inom den givna ramen. Urvalet baserades dessutom på vad Trost menar är be-

roende av tid- och kostnadsaspekter. I det här fallet valde jag kommunala förskolor i tre olika 

geografiska och socioekonomiskt områden och att alla intervjuade var förskollärare, ålder och 

kön spelade ingen roll. Dock blev det en ålders- och könsskillnad i alla fall. Trost (2009, s. 

68) anser att könstillhörighet inte spelar någon roll, däremot är det beroende av samman-

hanget. Det behövs ta ställning för enskilda fall om könstillhörighet är av betydelse. Intervju-

personerna bestod av vuxna förskollärare i åldrarna 35-45 år. Jag kände tre förskollärare sen 

tidigare vikariat och den geografiska närheten utgjorde en bekvämlighet och underlättade till-

gängligheten. För att få tillräckligt urval bedömde jag att minst tre intervjuer skulle genomfö-

ras. Jag använde mig av en strategisk urvalstabell som presenteras nedan.  

Den första förskolan ligger inom stadskärnan i ett höginkomsttagare område. Förskolans per-

sonal och barn hade en etnisk svensk härkomst. Barnen är mellan 1-5 år cirka 35 barn och tolv 

till fjorton anställda. Informanten är en manlig förskollärare som har arbetat inom förskolan i 

20 år. Låt oss kalla informanten Kim. Förskolan har ingen specifik pedagogik inriktning.  

Den andra förskolan ligger i ett mångkulturellt område med en socioekonomiskt låg status. 

Förskolan är relativt stor och har ett ålderspann på barnen mellan 1-5 år och har cirka 40 an-

ställda. Förskolan arbetar aktivt med mångkultur, interkulturellt samt Reggio Emilia inspire-

rad pedagogik. Förskollärare var från början tänkt vara en 32 årig kvinnlig informant, men 

bytes ut i sista sekunden på grund av VAB (vård av barn), mot en kvinnlig förskollärare i ål-

dern 50, med erfarenhet och arbetat sedan 2007 på samma förskola. Låt oss kalla henne Elin.  
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Den tredje förskolan återfinns i ett villaområde en bit utanför stadskärnan i ett höginkomstta-

gare område. Emellertid på grund av sin geografiska placering vistas även barn från medelin-

komsttagaren familjer och även med en annan bakgrund än etnisk svensk härkomst. Låt oss 

benämna denna kvinnliga förskollärare för Jenny. Hon har arbetat inom förskolan i 30 år. Nu-

varande arbetsplats har Jenny arbetat sedan förskolan öppnade för ett antal år sen.  Det ska 

noteras att den fjärde pedagogen längst till höger i tabellen aldrig medverkade i studien på 

grund av att han drog sig ur på grund av tidsbrist. Mitt urval utgick ifrån vad emellertid påpe-

kar Trost (2009, s. 137) kallar strategiskt urvals metod:  

Kön Kvinna Kvinna Man Man 

Ålder Äldre  Yngre Äldre Yngre 

Utbildning Förskollärare  Förskollärare  Förskollärare  Förskollärare  

Arbetat Länger Tidigare Längre Tidigare 

Område M/Låg E/Hög E/hög  Lands/MD 

Förskola Offentlig/kommun Offentlig/kommun Offentlig/kommun Offentlig/kommun 

Kod/ID  EV1 SV4 IL1 LE2 

Förklaring: Äldre/yngre/medel = ålder, Länge/Tidigare= arbetslängden, Hög/Låg= socioekonomiskt status, Offentlig/kommun = offent-

lig finansierad kommunal förskola. Område: M/Låg = mångkulturellt, socioekonomiskt låg status, E/hög – etnisk svenskt område socio-

ekonomiskt starkt, Lands/MD= landsbyggden medelinkomstatus område. Kod/ID: förskollärare    

 

5.6 Etiska aspekter  
Informanten har informerats innan intervju med ett informationsblad om att studien utförs 

konfidentiellt, att identiteten hålls hemlig och att materialet förvaras säkert. Deltagarna infor-

merades om konfidentialiteten, det vill säga att identitet på informanten, ort, kommun, för-

skola och identiteter inte kommer att avslöjas och att materialet kommer att arkiveras.  Ett 

tydligt syfte med undersökningen har förklarats i enlighet med vetenskapsrådet (2013) Codex-

regler och riktlinjer för forskning med fokus på humanistisk och samhällsvetenskaplig forsk-

ning. Deltagandet är helt frivilligt och när som helst kan deltagarna välja att utan orsak inte 

vilja medverka.  

5.7 Reflektion om etiska aspekter  
Viktigt innan intervjuns start var bland annat att informera den intervjuade på förskolan att det 

bara är denna som får tillgång till syfte och problemställning likaså frågorna. Detta för att 

tillförsäkra konfidentialitet hos den intervjuade och att inte fler kollegor får kännedom om 

frågorna. Det kan resultera i att konfidentialiteten enligt min bedömning undanröjs och infor-

mantens identitet avslöjas. Enligt min bedömning anser jag att det är relevant ta upp exempel-

vis förvaring av själva rådata från intervjun. Min bedömning var att av intigritetskäl och risk 

för att ljudinspelningen skulle läcka ut användes en diktafon och inte sådana ”inspelningspro-

gram” på datorn eller appar på mobilen. Ofta innan program eller app (t.ex. mindre program 

på mobilen) installeras ska ett samtycke godkännas och av egna erfarenheter läser man inte 

noggrant igen den 100 sidor långa informationen. Till exempel vid installation kan exempel-

vis ”behöva tillgång till” där både mobilens id och foto/media/filer blir exponerade. Av för-

siktighetsprincip så användes diktafon. Ljudinspelningen sparas i flashminnet hos diktafonen 

och den saknar egenskap av internetanslutning. Avlyssningen sker direkt från diktafonen och 

sparas tills uppgiften är avslutad för att sedan raderas från flashminnet.  
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5.8 Tillvägagångssätt 
Jag började med att bekanta mig med tidigare forskning och jag samtalade också med yrkes-

verksamma förskollärare. Syftet med detta var att få ett större sammanhang av området och 

inte bara lyssna till vad litteraturen och tidigare forskning säger om förskolans verksamhet 

och problemområde. Med tiden väcktes frågor och ett syfte formulerades. Jag började med att 

sovra bland kommunala förskolor och av bekvämliga skäl tog jag kontakt via telefon med fyra 

förskollärare, emellertid var det en förskollärare som backade ur av privata skäl. Jag berättade 

om syftet och ett informationsblad kring etiska aspekter och att både identitet på förskolan, 

kommunen, och pedagogerna kommer att vara konfidentiella och sekretess kommer att äga 

rum. De tre kvalitativa intervjuerna utfördes i enskilda lokaler. Dock blev den ena intervjuper-

sonen utbytt pga. av VAB. Detta medförde att denna informerades om syftet gavs på plats ett 

informationsbrev. Detta medförde att denna informant inte hade tid att läsa igenom allt. Inter-

vjun spelades in med hjälp av en diktafon och inga anteckningar utfördes pga. fysiskt hinder 

och jag bedömde också att skrivandet skulle störa själva intervjun. Därefter transkriberade jag 

innehållet jag ansåg vara relevant för syftet och frågeställningen. Detta gjordes på en dator 

och jag transkriberade bara det nödvändigaste för att spara tid. Min intervju har haft exakt 

samma utgångspunkt, samma frågor i samma ordning, men med öppna frågor. Tidsspannet på 

intervjun har varat mellan 25 till 40 minuter då olika individer svarar olika mycket på frå-

gorna. Intervjuerna har fortlöpt utan avbrott och utan problem. Jag avslutade med att fråga om 

de ville fråga något och informerade om att de har rätt att kontakta mig för mer information, 

om resultatet och en kopia av uppsatsen och tackade åter för deras medverkan.    

5.9 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet  
Enligt Bell (2006, s. 123) är reliabilitet ett mått på i vilken grad ett genomförande ger samma 

resultat vid olika situationer under annars lika villkor. Bell anser att man kritiskt måste 

granska insamlingen av information. Frågorna är noga ställda på samma sätt i samma ordning 

till alla dem intervjuade. Detta för att nå ökad reliabilitet. Dock spelar andra faktorer in som 

jag inte kunnat påverka. Frågornas svar blev påverkade av den intervjuade. Tre informanter 

blev intervjuade, alla med olika bakgrund, åsikter, kunskaper och erfarenheter och detta på-

verkade givetvis svaren. För att få än mer reliabilitet hade fler intervjuer kunnat göras emel-

lertid gick detta inte att genomföra på grund av tids- och kostnadsaspekter samt på grund av 

geografiska faktorer. En generaliserad bild kan därför inte ges på hur förskollärare arbetar 

med religionsfrihet i förskolan. 

Bell menar att validiteten är ett mått på om en viss fråga verkligen mäter det man vill mäta. 

Om reliabiliteten är hög behöver inte validiteten vara hög, däremot så saknar frågan validitet 

om den saknar reliabilitet. Denna studie visar på en hög validitet då frågorna var noga uträk-

nade utefter det jag ville få fram. Dessa frågor var också starkt kopplade till de modeller jag 

använt mig av. Validiteten hade kunnat stärkas om jag hade använt mig av ännu en metod, 

exempelvis observation men det fanns dessvärre ingen tid till det. 
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5.10 Bortfall 
Målet var fyra intervjupersoner, men det blev tre. Enligt Trost (2010, s. 143-144) så är det 

fördelaktigt att ha få intervjuer. Fyra, fem stycken räcker. Med många intervjuer kan materi-

alet bli oöverskådligt och svårt att få en överblick över relevanta detaljer i det som hänger 

ihop eller som skillnader, eller på grund av tids- och kostnads aspekter. Den fjärde intervju-

personen hoppade av på grund av tidsbrist, och jag bedömde av tidsaspekten att jag inte skulle 

hinna med ytterligare informant och sedan transkribera det, då det tar tid att kontakta och 

boka in en ny informant och samtidigt transkribera denna text. Detta påverkar även reliabilitet 

och validiteten.  

5.11 Analysmetod  
Enligt Trost (2009, s. 147) är det galet att tala om ett sätt att analysera, utan fantasin och krea-

tiviteten måste släppas lös som hjälpmedel för kvalitativ studie. Analysen kommer att utgå 

ifrån Sundins modeller; tankefrihetsmodellen, livstolkningsmodellen och traditionsmodellen. 

Syftet är att lyfta fram vilken modell som bäst representerar förskolelärarnas syn på barns 

religionsfrihet och autonomi samt hur det yttrar sig i verksamheten.  Endast delar av intervjun 

transkriberades då det är tidskrävande och bara det mest relevanta som syftar till att svara på 

frågorna och som faller inom modellen som är av intresse.  

 Tankefrihetsmodellen Livstolkningsmodellen Traditionsmodellen 

 

Religion 

 

Trosinnehåll  

 

 

Funktion  

 

Praxis  

 

Frihet 

 

Frihet från 

 

Staten och föräldrar:  

Negativ frihet 

 

 

Frihet till  

 

Staten och föräldrar: 

Positiv frihet  

 

Frihet till 

 

Staten: negativ och 

Positiv frihet.  

 

Föräldrar: positiv frihet 

 

 

Autonomi 

 

 

Barnets autonomi  

Tidigt, heteronomi 

Ska undvikas. 

 

Autonomi i kontrast  

till relationalitet.  

 

 

Konstgjord kontrast 

Mellan autonomi 

och heteronomi. 

 

Successivt utvecklas 

Autonomi genom  

relationalitet.  

 

 

Paternalistiskt 

Heteronomi, barnets auto-

nomi sent. 

 

Autonomi i 

Samklang med 

relationalitet. 
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6 Resultat av intervjustudien  
I denna del kommer resultat av intervjuundersökningen att redogöras för i tre sammanfatt-

ningar av resultatet i löpande text och med citat. Det kommer att presenteras tre teman tillhö-

rande tre informanter. Därefter presenteras en tabell i syfte att ge läsaren en översikt över re-

sultatet och underlätta förståelsen av det. Det kommer följas av en analysdel, där resultatet 

ställs mot de teoretiska utgångspunkterna i Sundins (2006) tankefrihet, tradition- och livstolk-

ningsmodell.   

6.1 Informanter  
Informanterna presenteras en och en i en sammanfattande text tillsammans med tre teman som 

utgångspunkt. 

6.1.1 Kim  

Kim är 57 år och har arbetat i förskola i 35 år och på sin nuvarande arbetsplats på kommunal 

förskola i 25 år. Han arbetar med barn från ett år till tre år. Förskolan ligger i ett etniskt 

svenskt och socioekonomiskt starkt område. 

Religion  

Vilket religionsperspektiv kunde återfinnas hos Kims syn och uttryck? I Kims fall så samtalas 

det inte om religion i förskolan varken med föräldrar eller med barnen. Han menar att det inte 

är ett förekommande samtalsämne i förskolan.  

”Vi har nog inte nämnt det och jag frågar inte ens om vad föräldrarna har för någon relig-

ion. En del vet jag, när vi har haft någon från Israel, så antar jag att dem är judar. Det ser 

jag på grabben att han är också. Han är ju omskuren. Annars så pratar vi inte om relig-

ion.” 

Ett till exempel är att muslimer får speciell och annorlunda mat och inte griskött, det kan sä-

gas till om det i köket enligt Kim. Dessutom tillägger Kim att påsk, jullunchen och advent kan 

uppfattas som religiösa händelser och handlingar och dessa högtider har tagits bort. Kim 

kommenterar att han inte direkt är religiös, emellertid säger han att man allmänt brukar gå i 

kyrkan på exempelvis begravningar. Resultatet pekade på religion som praxis. Att religion är 

något man gör inte bara tror, motiverade handlingar och en gemensam kärna av vad religion 

är.  

Frihet  

När det gäller frihet till religion så tar Kim upp ett exempel där barnen inte får vara nakna när 

de badar och leker. 

”Om vi nu tar det här med vattenlek till exempel att man inte ska ta av sig. Det kan 

kanske finnas något sådant i någon religion. Jag vet faktiskt inte, jag är inte så insatt i re-

ligion. Men det skulle inte vara något problem. (…) Det kan ju kanske vara förbjudet i 

någon religion att visa sig naken och det skulle inte vara något problem. (…) Är det såd-
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ana här enkla saker som att vissa barn inte är nakna vid bad och lek så skulle det inte vara 

något problem. 

Den negativa friheten kommer här in när föräldrarna fritt får utöva sin religion på deras barn 

när det gäller att ha kläder på sig. Kim agerar passivt då han låter föräldrarna bestämma över 

klädseln på barnet vid bad och han gör inget för att hindra föräldrarnas beslut. Kim handlar 

också aktivt då han ser till att barnet har kläder på sig vilket innebär att det också finns en 

positiv frihet då han skapar möjlighet för att vissa aspekter av friheten kan utövas. Han ska 

garantera friheten och han ansvarar för att en viss frihet uppnås. Barn behöver andra för att 

tillämpa sina rättigheter och där vuxna agerar ut sin negativa frihet så behövs en positiv frihet 

för att försäkra barns rättighet.  

Autonomi  

Kim menar att barnen har sina viljor emellertid att de måste styra barnen vilket tyder på 

heteronomi.  

”Självbestämmande, de här små har ju sina viljor och vill ju saker, sen beror det på om de 

passar verksamheten. Vi styr barnen mycket eftersom att dagarna är inrutade så innebär 

det att vi styr barnen rätt mycket. Sen har de chans att i dem nya lärmiljöerna gå in och 

arbeta själva”. 

Till största delen utövas här heteronomi med undantag att barnen själva får bestämma vid fri 

lek. Så en viss del av autonomi utläsas. Graden av självbestämmande är dock begränsad. 

  

6.1.2 Elin 

Elin 50 år, har jobbat i förskolan sedan 2007 och på sin nuvarande plats. Förskolan är mång-

kulturell och ligger i en socioekonomiskt svag förort. Förskolan arbetar utifrån mångfald och 

ett interkulturellt perspektiv. 

Religion 

Religionsperspektivet i Elins fall indikerade på ett funktionalistiskt perspektiv det vill säga 

religion som en funktion. Där bearbetar man livsåskådningsfrågor, värden och tillvägagångs-

sätt. Elin säger att de inte arbetar med religion som begrepp utan att de arbetar med normer 

och värden. Hon säger dessutom att dem arbetar med livsåskådningsfrågor och firar olika 

högtider, exempelvis jul och Eid. De arbetar med en årsrytm där man tar upp alla barnens 

högtider, inte bara de kristnas. Elin säger att de exempelvis tar upp viktiga värden med julen, 

Ramadan eller Eid. De tar exempelvis upp likheter och skillnader mellan dessa högtider. De 

försöker hitta gemensamma värden såsom tacksamhet och förlåtelse. Elin påpekar dessutom 

att hon skulle vilja utveckla mer reflektion och samtal med barnen kring värden och livsfrågor 

och det handlar även om att erbjuda barnen olika erfarenheter av religions- och livsåskåd-

ningsfrågor så att de får möta olika sätt att tänka på. Elin menar då att man ska vara öppen och 

lyhörd för deras reflektioner och frågeställningar kring detta eftersom att det ingår i deras 

uppdrag.  
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Frihet 

Elin säger att vid introduktion så ger vi föräldrarna utrymme att uttrycka önskemål om 

barnen. Bland annat säger Elin:  

”En av dessa är maten, äter man inte fläsk så är det en självklarhet att vi inte serverar det 

till barnen (…) exempelvis har vi löst matfrågan med att inte servera fläsk (…) just för att 

ta bort diskussionen eller dilemmat från barnen och inte utsätts för denna situation”.  

Den frihet vi kan utläsa i detta avseende är frihet till religionsutövning. Föräldrarna tillåts ut-

öva religiös påverkan på barnen, och dessutom en negativ frihet där föräldrarna inte begränsas 

eller hindras av förskolläraren eller staten att religiöst påverka sitt barn. Exempelvis att inte 

servera fläsk på grund av religiös bakgrund. Elin utövar här en positiv frihet då hon skapar 

möjligheter att vissa religiösa friheter uppnås, här genom att sluta servera fläsk på förskolan.  

Autonomi  

Här får barnet inte utöva självbestämmande, utan det är föräldern eller läraren som tar beslu-

ten, det vill säga paternalistisk heteronomi. Elin anser att barnen är för små för att ta egna be-

slut. Dessutom påpekar hon att:  

”Självbestämmande fråntar inte oss vuxna ansvaret (…) där är det alltid en balansgång 

som pedagog om vad som är viktigt och vad jag kan lyssna in och möta barnen i deras 

önskemål.”  

Hon anser att åldern har stor betydelse för graden av självbestämmande.  

6.1.3 Jenny 

Jenny är 54 år och arbetar i en förskola en bit utanför stan i ett socioekonomiskt starkt om-

råde på en etnisk svensk förkola. 

Religion  

Resultatet indikerade på att Jenny ser religion som funktion.  Jenny säger att:   

”barn har en tro, inte som religion som vi tänker, många funderar över naturen, varför 

himmelen är blå alla dessa livsfrågor”.   

Hon ger också exempel såsom varifrån kommer barn, varför dinosaurierna dog ut och varför 

är himmelen blå. Jenny påpekar att:  

”Jag försöker inte svara utan väntar, låter barnen luska ut själva, exempelvis vad du tror 

och så”.  

Jenny påpekar dessutom att:  
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         ”allt detta är inte religion, dock är det en tro när vi undersöker hur världen fungerar och 

vad är jag i relation till omvärlden, till det jag ser och till det jag hör”.    

Jenny avslutar med att påpeka att: 

        ”Livsfrågor (…), om varför dyker masken upp när det regnar till vart kommer lillebror 

ifrån och vart tog mormor vägen när hon dog. Allt detta är livsfrågor att lyssna på barnen 

och vara med i deras resonemang och dessutom försöka hjälpa dem att komma vidare 

utan att ge svar på frågorna som dem fortfarande inte ställt, dock vara en aktiv lyssnande 

vuxen som finns där, det är verkligen att ta vara på barns delaktighet och inflytande. (…) 

Vi kan om det behövs låna litteratur och berätta sagor om detta ämne.” 

Det som går att utläsa i resultatet som nämndes ovan är ett funktionalistiskt perspektiv på re-

ligion i arbete med barn. Rätten att bearbeta existentiella livsfrågor och komma tillrätta med 

existentiella livsfrågor. Jenny menar att vi söker livets mening, ursprung och frågorna är in-

tressanta i detta perspektiv inte svaren. Såsom att bearbeta ämnen som döden och livet blir 

relevanta när de kommer upp.    

Frihet 

Resultat pekar på frihet till religiös utövande och hon utövar en negativ frihet då hon passivt 

låter föräldrarna styra då de fattar besluten för barnen i förskolan. Jenny utövar även en posi-

tiv frihet då hon möjliggör för barnen att exempelvis få äta den mat föräldrarna vill att barnen 

ska äta. Jenny påpekar att: 

”Så länge inte barnen far illa så har föräldrarna veto, det är inte mina barn utan föräldrar-

nas även om jag har dem mellan sju och fem varje dag är det ändå föräldrarna som har 

veto.” (…). 

Jenny säger angående att de tagit bort religiösa inslag i förskolan: 

”När det kommer till jul, firar vi lucia och äter julgröt, dock har det blivit väldigt beige 

den sista tiden, det vill säga vi har valt bort att sjunga tusen juleljus eftersom det innehål-

ler religiösa budskapet och exempelvis sjunger vi blinka lilla stjärna istället, vi har valt 

bort det som tillhör vår svenska historia. (…) att ta ställning utan att diskutera så att vi 

inte trampar någon på tårna eftersom det inte blir diskussion om vi sjunger I en stuga i 

skogens slut det är vanliga barnsånger som inte sticker ut och inte göra någon upprörd. 

Eftersom du tar ställning om du sjunger tändas tusen juleljus eftersom frälsare finns i tex-

ten.”   

I resultaten kunde vi finna att man gjort många ändringar på förskolan baserat på religion. Här 

kan barn få frihet från religion då de slipper religiös påverkan, exempelvis att slippa sjunga tu-

sen juleljus då den låten har religiöst innehåll. Här utövar förskollärarna en positiv frihet då de 

aktivt ser till att barnen slipper sjunga dessa låtar. 

Autonomi  

När det kommer till maten så menar Jenny att: 
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”Vi hade en liten tjej en gång som var vegetarian och mamman ville verkligen att dottern 

skulle äta vegetarisk kost. Den här lilla tjejen var förtjust i leverpastej, och då brukade 

vi smuggla lite leverpastej i bland till den här lilla tjejen. (…) Familjer och barn som är 

muslimer och djupt troende där de absolut inte får äta blodmat eller fläsk skulle jag inte få 

för mig att säga till föräldrarna att det inte spelar någon roll barnen tycker om blodpud-

ding därför måste vi respektera det. Vi måste respektera att det är familjerna som fattar 

besluten har de bestämt att det inte ska serveras fläsk så är det så.”  

Resultatet indikerade på perspektiv på autonomi i form av paternalistisk heteronomi, det vill säga 

att beslut fattas över barnen.  

6.2 Sammanställning av resultatet  
Tema Kim  Elin Jenny  

Religion  Praxis   Funktion  Funktion 

Frihet  Frihet till  

Positiv frihet 

Negativ frihet 

Frihet till 

Positiv frihet  

Negativ frihet 

Frihet till  

Frihet från 

Negativ frihet  

Positiv frihet  

Autonomi  Autonomi 

Heteronomi 

Paternalistisk heteronomi Paternalistisk heteronomi  

.   

7 Analys av resultatet  
I denna analysdel utgör de teoretiska begreppen grunden för att svara på undersökningens 

frågeställning och syfte tillsammans med Sundins modeller (2006, s. 115-117) i relation till 

resultatet.  Detta för att tydliggöra och jämföra de olika tolkningarna som framkommit i resul-

tatet hos de olika förskollärarna. Frågeställningen var följande:  

 

Vilken tolkning av barns religionsfrihet framkommer hos förskollärarna och hur uttrycks det i 

förskolans verksamhet? 

7.1 Kim och religionsfrihet  
Tolkningar och uttryck vi kan finna hos Kim är religion som praxis. Enligt Sundin (2006, s. 

118-119) är det något man gör, snarare än tror. Det är handlingar och beteenden som definie-

rar religion. Då Kim menar att religiösa handlingar och uttryck kan kopplas till advent, jul och 

påsklunch. Vissa attribut på barnen som om att vara omskuren och från landet Israel att då är 

du jude vilket både är ett folkslag och ett slags religionstillhörighet. Traditionmodellen beto-

nar religion som en praxis. Religion är något som tillhör kulturen och det är ett sätt att leva, 

tillsammans är det sammanfogat (Sundin 2006, s. 130-136).  

Frihetsbegreppet var ett mångfasetterat begrepp. När det kommer till frihet till uttryckte Kim 

en nära relation till främst traditionsmodellen där det var frihet till. Staten ska garantera posi-

tiv och negativ frihet och föräldrarna en positiv frihet. Stat och föräldrar ska garantera enligt 
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Sundin (2006, s. 135-136) en positiv frihet med utgångspunkt av frihet till religion. I detta fall 

agerar Kim stat vilket medför att han möjliggör och agerar aktivt för att ge föräldrarna frihet 

till religion över sitt barn att inte vara naken enligt deras religion. Det finns även tendenser till 

traditionmodellen där Sundin (2006, s. 135-136) menar att staten ska säkerställa frihet till re-

ligion respektive negativ frihet och positiv religionsfrihet. I den negativa friheten ska staten 

inte förhindra religiös fostran och i den positiva friheten göra den religiösa fostran möjlig att 

organisera. Kim i detta fall förhindrar inte föräldrarna att utagera sina religiösa uttryck på sitt 

barn om att inte vara naken vid bad och lek samtidigt som han via den positiva friheten möj-

liggör denna frihet till föräldrarna att ta på kläderna på barnet av religiösa skäll, frihet till re-

ligion.  

När det gäller barns autonomi säger Kim att barnen har sina egna viljor vilket tyder på auto-

nomi. Dock styr förskolelärarna barnen väldigt mycket då de är små vilket tyder på paternal-

istisk heteronomi. Detta kan även här kopplas till traditionsmodellen. Sundin (2006, s. 129-

136) säger också att det denna modell kopplas till att det religiösa livet förlängs till vuxenål-

der och hon menar därför att autonomin kommer senare i livet. Hon menar att det inte finns 

någon konflikt mellan barn och föräldrar gällande religionsfrihet. Barns religionsfrihet utgår 

från föräldrarnas rätt att fostra sina barn så som det passar dem. 

 

Begrepp/ modeller Traditions Tankefrihet  Livstolkning 

Religion  Praxis    
Frihet Frihet till 

 

Staten: negativ frihet och 

positiv frihet  

 

Föräldrar: positiv frihet  

 

 Frihet till 

 

Stat och föräldrar: positiv 

frihet  

Autonomi Paternalistisk heteronomi 

Barnets autonomi sent 

 

Gick ej att bedöma auto-

nomi i samklang med relat-

ionaliteten. 

 

  

Tomma rutor innebär att data inte gick att bedöma och kategoriera.  

7.2 Elin och religionsfrihet 
Det som kunde återfinnas hos Elin var en tendens till religion som en funktion, vilket faller 

inom ramen för livstolkningsmodellen. Enligt Sundin (2006, s. 129-136) har religion en 

funktion inom livstolkningsmodellen. Religion ses här ha ett syfte och en funktion att få bear-

beta existentiella livsfrågor och livstolkningar. Detta är relevant i alla åldrar hos barn och att 

religionsfrihet handlar om att få en möjlighet att ta till sig denna funktion. Elin arbetade inte 

med begreppet religion utan om värden, normer, livsfrågor och olika livsåskådningar, vad 

som var lika och olika samt lyfter fram olika högtider tillsammans med barnen.   

Friheten i detta avseende uttryckte Elin en tendens till både livstolkning- och traditionmo-

dellen. När det gäller Elins frihet till och både positiv- respektive negativ frihet kan vi inordna 
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henne inom traditionmodellen. Sundin (2006, s. 135-136) påpekar att traditionmodellen före-

språkar en frihet till religiöst uttryck. Staten ska här garantera en negativ frihet att inte för-

hindra olika religiösa fostran och samtidigt möjligöra en positiv frihet att låta föräldrarna ut-

föra denna fostran i enlighet med deras religion. Elin hindrar inte föräldrarna från frihet till 

religion för sitt barn genom att önska att barnet inte ska äta fläsk och på samma gång så agerar 

Elin ut en positiv frihet hon samtalar med föräldrarna. Hon låter de fostra sitt barn i enlighet 

med sin religion i förskolan. Föräldrarna agerar också ut sin positiva frihet mot barnen med att 

möjliggöra att deras barn får den religiösa kosten i förskolan. En frihet från saknas på denna 

förskola.  Elin visar även en tendens till livstolkningsmodellen, vilket Sundin (2006, s. 135-

136) tar sin utgångspunkt i frihet till religion och att stat och föräldrar ska garantera en positiv 

frihet. Elin och föräldrarna har kommit överens om att inte servera fläsk till barnen och här 

utagerar de en positiv frihet då det möjliggörs att frihet till religiöst uttryck i detta fall inte 

servera fläsk.  

Den autonomi som kunde återfinnas hos Elin var paternalistisk heteronomi, vilket faller inom 

ramen för traditionmodellen. Detta återfinns även ovan om frihetsfrågan, barnen får inte 

självbestämmande om kosten och Elin ansåg att både ålder avgör graden av självbestäm-

mande. Sundin (2006, s. 135-136) påpekar att i denna modell ses autonomi som en paternal-

istisk heteronomi, där det religiösa livet för barn förlängs till vuxenlivet. Autonomin kommer 

senare i livet och det finns ingen konflikt emellan föräldrar och barns religionsfrihet utan 

barns religionsfrihet utgår ifrån föräldrarnas rätt att fostra sina egna barn.  

 
Begrepp/ modeller Traditions Tankefrihet  Livstolkning 

Religion    Funktion  

Frihet Frihet till 

 

Stat: negativ och positiv 

frihet  

 

Föräldrar: positiv frihet 

 

  Frihet till 

 

Stat och föräldrar: 

Positiv frihet  

Autonomi Paternalistisk heteronomi, 

barnets autonomi sent  

 

Autonomi i samklang med 

relationalitet gick inte att 

bedöma  

 

  

Tomma rutor innebär att data inte gick att bedöma och kategoriera.  

7.3 Jenny och religionsfrihet  
Jenny ger uttryck för livsfrågor att lyssna till barnen och deras resonemang och att låta barnen 

själva undersöka frågor de inte ställt. Hon nämner att barn har en tro, inte som religion utan de 

är nyfikna på omvärlden och har frågor. Detta faller inom ramen för religion som funktion i 

livstolkningsmodellen. Sundin (2006, s. 135-136) påpekar att livstolkningsmodellen fokuserar 

på religion som en funktion. Då att bearbeta existentiella livsfrågor och livstolkningar, att 
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tillhandahålla barnen denna funktion. Jenny ger också exempel på att låna litteratur för att 

bearbeta detta ämne.  

Jenny uppvisade tendenser till både frihet från- och frihet till respektive negativ- och positiv 

frihet. Hon kan ramas in delvis inom alla tre modeller för frihet. Tittar vi på livstolkningsmo-

dellen förespråkar den enligt Sundin (2006, s. 135-136) en frihet till religion och den positiva 

friheten ska ansvaras för av föräldrar och stat. Jenny möjliggör den positiva friheten samtidigt 

som föräldrarna gör det möjligt för barnen att inte äta griskött i enlighet med religiösa uttryck.  

Å andra sidan går det att utläsa traditionmodellen fokus på frihet enligt Sundin (2006, s. 135-

136) innebär en frihet till religion, där staten bidrar med den negativa friheten att inte hindra 

föräldrarna att uttrycka olika religiösa fostran. Den positiva friheten möjliggör att denna fost-

ran dessutom kan ske och att föräldrar kan bidra barnen med positiv frihet att ta del av den 

egna kulturella traditionen. Jenny uttrycker tydligt att föräldrarna har veto och bestämmer 

över barnen. Föräldrarna får här agera ut sin positiva frihet på barnet att ta del av den tradit-

ionella religiösa seden att inte äta fläsk och på samma gång möjliggör hon för en positiv frihet 

med att tillåta att inte äta fläsk som muslim. Hon serverar inte fläsk, en tydlig frihet till relig-

ion. Dessutom hindrar hon inte föräldrarna att utagera sina religiösa seder. De får fritt påverka 

sitt barn att inte äta fläsk utifrån en negativ frihet i förskolan utan hinder. Jenny kan dessutom 

inordnas inom tankefrihetsmodellens perspektiv på frihet då de valt bort sånger med religiöst 

inslag. Denna frihet innebär frihet från religion. Enligt Sundin (2006, s. 135-136) det vill säga 

frihet från religiös påverkan. Negativ frihet gick inte att notera.  

I detta avseende gick autonomi inte att få fram, utan det indikerade snarare på paternalistisk 

heteronomi. Detta fann jag i resultatet gällande frihetsbegreppet ovan. Sundin (2006, s. 135-

136) menar att traditionmodellen ser på barns autonomi som paternalistisk heteronomi. Det 

religiösa livet hos barn kommer i vuxenlivet och autonomi anländer vid senare tid i livet. Ing-

en konflikt mellan barn och föräldrar om religionsfrihet förekommer utan utgångspunkten är 

föräldrars rätt att fostra sina egna barn i enlighet med deras religiösa övertygelser. Jenny läm-

nar över ansvaret hos föräldrarna och serverar exempelvis inte fläsk till barnen. Detta bidrar 

till att hon agerar ut en paternalistisk heteronomi som Sundin (2006, s. 124-129) beskriver är 

för barnets bästa och mot deras vilja men inte mot deras intressen.  

 
Begrepp/ modeller Traditions Tankefrihet  Livstolkning 

Religion    Funktion  

Frihet Frihet till 

 

Stat: negativ och positiv 

frihet  

 

Föräldrar: positiv frihet  

Frihet från 

 

Stat och föräldrar: negativ 

frihet gick inte att bedöma 

och tolka  

Frihet till  

 

Stat och föräldrar: Positiv 

frihet  

 

  

Autonomi Paternalistisk heteronomi  

 

Autonomi i samklang med 

relationalitet gick inte att 

bedöma  

  

Tomma rutor innebär att data inte gick att bedöma och kategoriera.  
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8 Avslutande diskussion  
Studiens syfte var att få en bild av hur förskollärare uttrycker och tolkar barns religionsfrihet 

genom att analysera resultatet med hjälp av Sundins modell. Analysen skulle visa en uppfatt-

ning om hur förskollärare arbetar med religionsfrihet och huruvida barn har någon religions-

frihet i förskolan. Det kommer även föras diskussioner och dras slutsatser av resultatet i ana-

lysen. 

Genom analysen visade resultatet att förskollärarna inte kunde kategoriseras in i någon speci-

fik modell eftersom detaljer i varje modell saknades. Det utläses i informanternas svar ingen 

stor variation i resultatet utan förskollärarna befann sig mellan traditions- och livstolknings-

modellen. Religion sågs som en praxis eller funktion vilket faller inom ramen för traditions- 

och livstolkning modellerna. När det gäller frihetsbegreppet, frihet till likaså den negativa- 

och positiva friheten blev resultatet också traditionsmodellen samt livstolkningsmodellen. 

Förskollärarna uppvisade både en benägenhet att ge föräldrar den negativa friheten att utan 

hinder utföra religiösa seder och uttryck på sina barn respektive att förskollärarna bidrog med 

en positiv frihet att stödja och möjliggöra detta för föräldrarna i förskolan. I detta fall så kunde 

ingen betydelsefull variation noteras utan frihet till och de båda negativa- och positiva frihet-

erna förekom i förskolan. Slutsatsen vi kan konstatera är att modellen misslyckades att ge oss 

en uppfattning eller en statisk bild hur förskollärarna arbetar med religionsfrihet i förskolan då 

analysen visar att det inte går att sätta förskollärarna i ett visst fack. Det framkom olika tolk-

ningar och uttryck av de enskilda begreppen i förskolan vilket pekar på den mångfald försko-

lan står för. Dels kan vi med säkerhet säga att det beror på olika erfarenheter och kunskaper 

kring området religion och hur olika förskollelärare tolkar uppdraget om fostran och omsorg 

för hur mycket självbestämmande barn ska ha. Detta gäller även i vilken utsträckning föräld-

rar och barn får påverka verksamheten. Detta skulle man kunna arbeta mer med i förskolan. 

Det krävs mer utbildning inom ämnet och man bör lyssna mer till barnets individuella behov. 

Det som var utmärkande i resultatet var tankefrihetsmodellen eftersom den endast förekom i 

två fall i mycket svag form. Frihet från begreppet innebar att förskolebarnen skulle slippa re-

ligiös påverkan. Med tanke på svagheten av modellen i analysen kan inget säkert sägas om 

frihet från förekommer i den form vi tror, eftersom begreppet religion är komplext. Vi kan 

inte med säkerhet veta vad Sundin menar med ”frihet från” religion då hon hämtat sin ”frihet 

från” religiöst inflytande från FN:s konvention, vilket aldrig definierar religion utan bara 

själva utövandet. Detta i likhet med Reinhold (2011, s. 474) som påpekar att ingen tydlig de-

finition av religionsfrihet finns och han hänvisar till SOU-betänk som uttrycker svårigheter 

med definitionen då religionsutövningen kan i princip betyda vad som helst. Detta medför 

enligt mig att ”frihet från” kan tolkas som frihet från andras religiösa påverkan än sin egen 

religiösa ställning. Westerlund et al. (2008) & Skogar (2011) liksom Wikström et al. (2012) & 

Gunn (2003) är alla överens om att det är problematiskt att definiera religion. I denna mening 

kan ”frihet från” ifrågasättas och egentligen gäller detta enligt mig en ”frihet till någonting”. 

Detta innebär att Sundins modell fallerar. Det är relevant att påpeka att svensk lag och Barn-

konventionen är tydliga tillsammans med Europakonventionen att frihet från religiös påver-

kan tillsammans med negativ frihet innebär i dokumenten att slippa religiös påverkan och 
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även kunna lämna trossamfund eller religiös gemenskap. Reinhold (2011, s. 474) påpekade att 

vad som helst kan ses som religiös uttryck vilket är problematiskt. Hur ska man kunna få fri-

het till och frihet från religion om man inte är helt säker på vad religion är för någonting? 

Sundins modell misslyckas med att rama in någon heltäckande förklaring då hennes modell 

förutsätter att det finns en bestämd och statisk förklaring av religion och frihet. Detta kunde vi 

se i resultatet. Förskollärarna uttryckte alla friheter i någon grad och religion fanns det en osä-

kerhet kring vad det skulle vara eller hur det uttrycks, exempelvis att barn har en tro och livs-

frågor att arbeta med i förskolan. Ett annat exempel är Advent eller julbord som kan uppfattas 

som religiösa högtider. Religion är något levande. Det går inte att koppla till något fast fri-

hetsbegrepp eller heltäckande förklaring utan begreppen går in i varandra. Det är ett levande 

väsen. ”Religion lever, i likhet med andra sociala och kulturella fenomen, i en ständig växel-

verkan med det omkringliggande samhälle” (Svan-berg et al. 1997, 2007 s. 9). Sundins mo-

dell falsifieras genom att hennes religionsförståelse är beroende av en statisk förklaring av 

religion och frihet men det visar sig snarare att religion är för komplext vilket innebär att man 

inte kan dela upp det i ”frihet till” och ”frihet från” utan det handlar endast om en ”frihet till 

någonting”. 

Analysen visade även på att autonomi endast förekom exempelvis vid frilek och lärmiljöer. 

Dock kan inget med säkerhet sägas om tidig autonomi i förskolan då det inte gick att notera. 

Alla tre förskollärare kunde ramas in inom traditionsmodellens paternalistiska heteronomi. 

Där är det föräldrarnas rättighet att fostra sina barn utefter barnens bästa och barnens intres-

sen. Autonomin kommer sent. Förskollärarna gav uttryck i alla fallen att det handlar om att 

samtala med föräldrarna. Förskolebarnets egna röst och uttryck förekom inte och förskollärar-

na ansåg att barnen var för små att uppfatta innebörden av religion och religionsfrihet. Det vi 

kan ifrågasätta är vad religion gör som är så speciellt i förskolan när barn i andra avseenden 

ses som kompetenta med inflytanden att påverka verksamheten där det är acceptabelt med 

självbestämmande. Att föräldrar och förskollärare uttrycker paternalistisk heteronomi är ändå 

inte så konstigt. Barn behöver ju stöd och omsorg i förskolan såsom att byta blöja eller intro-

duceras till ett nytt ämne. Men kan inte barnen även ta egna beslut gällande deras religioner? 

En annan slutsats är att förskolebarnet saknar religionsfrihet. Då paternalistisk heteronomi 

kopplat till frihetsbegreppen, friheten till religion och positiv- och negativ frihet visar att barn 

inte har någon rättighet i denna fråga i förskolan. Eller så handlar det snarare om vad litteratu-

ren och Thelander et al. (2013, s. 15-18) avslöjar att barnrättsfrågor inte är något som är på 

tapeten i förskolan eller inom lärarutbildningen. Detta bekräftar att arbete med barns relig-

ionsfrihet inte finns i förskolan. En rekommendation framkommer i DO:s utarbetade materiel 
om handledning av likabehandlingsarbetet där de klart och tydligt påpekar ett främjande ar-

bete med religionsfrihet och även påpekar att det handlar om att även avstå religion eller tron. 

Förskolläraren måste bedöma och våga ta frågan när de ser att religionsfriheten inskränks då 

gäller det även att ta barnets parti. Skogar (2011, s. 9-23) påpekar att viss traditionalism kan 

leda till konservativism så att man måste försvara sin grupptillhörighet, vilket leder till 

fundamentalism. Förskollärarna måste kunna se å ena sidan när vissa religiösa handlingar går 

överstyr och påverkar barnen på ett negativt sätt. Exempelvis skadar barnen eller om det finns 

misstankar om missbruk av vissa religiösa seder såsom kvinnlig könsstympning på små flick-
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or. Förskollärare måste våga kritisera religion och religiösa seder. Dock är det problematiskt 

då många kopplar religion till tradition eller till en etnisk grupptillhörighet är det svårt att kri-

tisera och upplevs som rasistiskt eller diskriminerande. Vilka handlingar som helst kan inte 

vara tillåtet i religionens namn. Det handlar om religiösa handlingar och seder som påverkar 

andra barn och föräldrar negativt. Förskolan måste utveckla ett arbete att även frihet från re-

ligion gäller. I själva verket måste de synliggöra barns verkliga påverkan att ge dem självbe-

stämmande. De ska få undersöka sin omgivning och utvecklas genom den. Det tycks som ett 

hyckleri då förskolan mycket väl lyfter fram barns inflytande i många områden speciellt i ge-

nusarbete. Dock gäller inte detta med religion. Förskollärarna bör lyfta fram religionens posi-

tiva sidor för barn och föräldrar, till exempel olika traditioner och seder inom religioner. På ett 

konkret och tydligt sätt presentera olika religioner och barnens rätt att motsätta sina egna för-

äldrars religion. Om vi bara lyssnar och tar oss tid att förstå barnets perspektiv kanske även en 

tvåårig kan yttra både små viljor och även en frihet till någonting i strävan mot ett självbe-

stämmande. Det är relevant att i arbetslaget reflektera om de olika friheterna gemensamt och 

med barngruppen. Då bör man synliggöra detta arbete för föräldrarna i förskolan, vilket i 

slutändan handlar om "en frihet till någonting" snarare än en uppdelning av friheterna. Ett 

exempel att ett barn inte äter fläsk i förskolan av religiösa skäl. 

I förskolan arbetar vi ständigt med olika områden såsom genus. Genusarbetet har fått genom-

slag. Varför är religion och barns självbestämmande så kopplat till obehag och varför finns en 

rädsla att röra vid området? Det blir en dubbelmoral i förskolan. Förskolan är frivillig och 

vilka handlingar som helst kan inte accepteras utan man måste skydda barnets rättigheter före 

förskolläraren och föräldrarnas rättigheter. Barns religionsfrihet bör tillgodoses av både för-

äldrar och förskollärare på samma sätt som de arbetar med genus i förskolan. 

Slutligen kan vi konstatera att religion har fått en särställning i förskolan, specifikt friheten till 

religion. Denna frihet kan i vissa fall inskränka på barnets rätt att avstå från religion. Det vi 

kan lära av detta är att det är lättare se till vår egna frihet än till andras frihet. Vi måste synlig-

göra vår egna frihet och tolkning för att även lyfta fram om vi inskränker någon annans frihet 

speciellt i förskolan som ska arbeta med mångfald. Förskollärare bör därför reflektera allmänt 

om rättighetsprinciper såsom vår egna frihet kontra andras frihet, till exempel barn och föräld-

rar. Man bör speciellt reflektera över ”friheten till någonting”. Mångfalden handlar inte bara 

om att lyfta fram andra kulturer, religioner och traditioner. Det handlar även om att problema-

tisera dessa och enligt mig använda en rättighetskritisk blick de facto kritisera andra kulturer, 

traditioner och religioner och även vår egna bild. Vi borde bjuda in barnen i detta ”svåra” ta-

bubelagda område.  

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att Sundins modell faller på flera punkter. Modellen 

lyckades inte fånga in verkligheten i förskolan. Religionsfrihet hör de vuxna till och barnen 

lämnas utanför. 
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9 Metoddiskussion 
Som nämndes ovan valde denna studie den kvalitativa intervjumetoden. När jag gått igenom 

det transkriberade materialet och även ljudinspelningarna upptäckte jag att det fanns tillfällen 

där följdfrågor hade kunnat fånga in mer stoff. Även på frågan om validiteten av själva frå-

gorna som ställdes till förskollärarna så ska det hävdas att frågorna mätte det de skulle mäta. 

Emellertid som Thelander et al. (2013, s. 15-18) sa så handlar det snarare om kunskapsbrister 

om barnrättsfrågor i förskolan och i deras lärarutbildning. Det är svårt att säga om studien 

kunnat bli mer komplett om jag använde mig av fler frågor. Materialet blev något otillräckligt 

men det kan ju också bero på förskollärarnas brist på kunskap i området. Det är även svårt att 

generalisera svaren då jag endast intervjuade tre förskollärare. Materialet hade blivit rikare 

och mer omfattad om det hade funnits tid till att intervjua fler. 

10 Fortsatt forskning  
Det skulle behövas mer forskning kring barns rättigheter och religionsfrihet i förskolan exem-

pelvis kan man jämföra kommunal förskola med friskolor, både religiösa och ickereligiösa 

inriktningar för att kunna lyfta fram barns riktiga rättigheter i religionsfrihet. Speciellt orsaken 

till varför positiv- och negativ frihet i samspel med frihet till religion är så dominerande i för-

skolan. 

11 Sammanfattning   
Religionsfrihet och religion är ett svårdefinierat område och många åsikter går isär exempel-

vis Sigtuna kommuns avrådan om halalslakt. Syftet med undersökningen var att genom en 

kvalitativ studie försöka få en uppfattning av hur förskollärare arbetar med barns religionsfri-

het genom Sundins (2006) modell. Studien använde en kvalitativ intervjumetod där tre förs-

kollärare på tre skilda kommunala förskolor i olika etniska och socioekonomiskt områden 

intervjuades om deras arbete gällande barns religionsfrihet med utgångspunkten att svara på 

frågan vilken tolkning av barns religionsfrihet som framkommer och hur det uppenbarar sig i 

förskoleverksamhet.  

I resultatet framkom det att förskollärarna skiljer sig åt i sitt arbete med religion och religions-

frihet. De arbetade inte med religion i någon större utsträckning och barns religionsfrihet fö-

rekom inte i överhuvudtaget i förskolan. Thelander et al. (2013, s. 15-18) sa att det fattas kun-

skaper i förskolan gällande barnrättsfrågor. En del visade religion som praxis och andra som 

funktion. Modellerna kunde inte rama in förskollärarna i en enda specifik modell utan mo-

dellerna gick in i varandra och en och samma pedagog kunde ge uttryck för alla frihetsbe-

greppen. De modellerna förskolelärarna kom närmast var livstolknings- och traditionsmo-

dellen. Tankefrihetsmodellen förekom inte alls i förskolan. När det gäller barns autonomi gick 

det inte att säga någonting om det men däremot dominerade den paternalistiska heteronomin i 

förskolan. Slutsatsen visar på att barn kan sägas inte ha någon religionsfrihet i förskolan men 

det var för få förskolor för att ge en generaliserad bild. Friheten handlar snarare om förskollä-
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rarens och föräldrarnas frihet till religion. Det behövs mer forskning gällande barns religions-

frihet i förskolan.  
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Bilaga 1 – Intervjuguiden  
 

Inledande frågor (uppvärmning, lära känna; skapa en trygghet)  

Hur länge har du arbetat som förskollärare?  

Hur länge har du varit verksam på denna förskola?  

Upplever du någon skillnad/förändring från då du började och nu i ditt uppdrag? 

Övergångsfrågor 

Märker du av att vi lever i ett allt mer mångkulturellt samhälle? Kan du ge ett exempel? 

 

Huvudfrågorna 

Upplever du att barnen i förskolan har någon religion? 

Tar ni upp frågor om religion i er verksamhet någon gång? 

 

Har ni varit med om att föräldrarna haft särskilda önskemål angående sådant som har med 

deras barns religion att göra?  

 

Hur arbetar ni med barnen här på förskolan om frågor kring religion?  

 

Har det förekommit att barnen haft önskemål som haft med deras religion att göra, ge exem-

pel?  

 

Hur ser ni på barns självbestämmande, med tanke på styrdokument? 

Gäller det även frågor berörande religion?  

  

Vilken utsträckning anser du föräldrar får påverka sina barn i förskolan när det kommer till 

religion? 

 

Har ni varit med om någon konflikt emellan föräldrars önskningar och barnens önskningar 

som har med religionen att göra?  

  

Hur ser du på barnets rätt till religionsfrihet med avseende att avstå sin religiösa tradition i försko-

lan?  

 

Hur skulle du vilja arbeta med barns självbestämmande och religionsfrihet? 

  



 
 

48 
 

Bilaga 2 - Intervjuförfrågan   
 

Intervjuförfrågan   

 
Hej kära informant. Jag är en student från Uppsala universitet intuition för pedagogik, didak-

tik och utbildningstudier som just nu skriver ett självständigt arbete för förskollärarprogramet. 

Detta är min sista termin och mitt examensarbete riktar in sig på barns religionsfrihet i försko-

lan med avseende autonomi. 

 

Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare arbetar med religionsfrihet i förskolans 

verksamhet och vilka möjligheter och begränsningar (rättigheter- och skyldigheter) barn har 

att självständigt (autonomi) bestämma över sin religion i relation till förskolläraren och för-

äldrar. Undersökningen ska fokusera på förskollärarens perspektiv och arbetssätt i detta avse-

ende.  

 

Jag skulle vilja intervjua dig som förskollärare. Mina förhoppningar är att du skulle vilja 

delta. Intervjun kommer att spelas in med diktafon och beröra tio huvudfrågor berörande om-

rådet. Beräknad tid är cirka 45-60 min. Jag kommer dessutom att följa strikta etiska regler 

som först fram från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2013) för Humanistisk och 

samhällsvetenskaplig forskning. Deltagandet kommer att behandlas konfidentiellt. Det inne-

bär att den intervjuade inte kommer att identifieras. Varken identitet om informanten, ort, och 

förskola kommer att avslöjas. Materialet kommer användas enbart inom studiens och kursens 

ramar och därefter arkiveras. Självklart är deltagande frivilligt och när som helst kan delta-

gandet dra sig ut.   

 

Jag vill tacka för ditt deltagande och att du tog dig tid att svara på frågorna, har du övriga frå-

gor är det bara att höra av sig till mig eller handledare.  Kontaktuppgifter bifogas på baksidan.  

 

Med vänliga hälsningar 

 

Student 

Robin Brownlee 

 

Kursansvarig 

Kristina Andersson 

 

Handledare  

Stefan Myrgård 
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Jag vill härmed delta i intervju och samtycka till deltagandet i enlighet med vetenskapsrådets 

(2013) etiska regler och riktlinjer för Humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning, samt 

SFS personuppgiftslagen (1998:204) och Offentlighets- och sekretesslag SFS (2009:400). 

Alla deltagares identiteter kommer att hanteras konfidentiellt.  

 

Namn/datum  

 

 

Namnförtydligande 
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