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Abstract 

Author: Martina Hyltse & Louise Ydreståhl 

Title: To take part. How children's consumption- possibilities affects social participation in 

school  

Supervisor: Matts Mosesson 

Assessor: Rickard Ulmestig 

 

The aim of the study was to examine how the children's consumption- possibilities affects 

social participation among children in preschool / school / leisure. We wanted to catch the 

staff's perceptions of the phenomenon in order to understand how this could be handled. To 

answer the aim, a qualitative study have been made. The study has been carried out using 

semi-structured interviews of personnel involved in the various organizations. The results 

shows that children's consumption possibilities to some extent affect social participation, both 

good and bad. The staff have mostly found their own solutions to address the phenomenon, 

because the policy documents are unclear of how to proceed in order to create an equitable 

environment in schools by children of different consumption opportunities. 
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Sammanfattning 

Författare: Martina Hyltse & Louise Ydreståhl 

Titel: Att få vara med. Hur barns konsumtionsmöjligheter påverkar den sociala delaktigheten i 

skolan 

Handledare: Matts Mosesson 

Examinator: Rickard Ulmestig 

 

Studiens syfte var att undersöka om, och i så fall hur, barns konsumtionsmöjligheter påverkar 

den sociala delaktigheten bland barn i förskola/skola/fritids. Vi ville fånga skolpersonalens 

upplevelser av fenomenet för att förstå hur detta skulle kunna hanteras. För att svara på syftet 

har en kvalitativ studie gjorts med hjälp av semistrukturerade intervjuer med personal som 

arbetar inom de olika verksamheterna. Resultatet visar att barnens konsumtionsmöjligheter till 

viss del påverkar den sociala delaktigheten, på både gott och ont. Personalen har för det mesta 

hittat egna lösningar för att hantera fenomenet då styrdokumenten är otydliga med hur man 

bör gå tillväga för att skapa en jämlik miljö i skolan utifrån barnens olika 

konsumtionsmöjligheter. 

 

Nyckelord: Barn, Konsumtion, Social delaktighet, Skola  
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Förord 

 

Vi vill tacka vår handledare Matts Mosesson för dina kryptiska råd som har fått oss att tänka 

till lite extra. Vi vill även tacka varandra för ett gott genomfört samarbete. Ett stort tack ska 

även ges till våra intervjupersoner som har ställt upp och gett sitt bidrag till vår uppsats!  
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1. Inledning 

1.1 Problemformulering 

 

Konsumtion är ett område där det ständigt sker jämförelser mellan individer och grupper, 

såväl barn som vuxna. Det har blivit allt viktigare hur och på vad vi spenderar våra pengar; 

konsumtionens symboliska värde tenderar att öka i takt med att vi i större utsträckning omges 

av budskap om vad och hur vi bör konsumera (Hjort, 2004). Detta är något vi känner igen oss 

i, och idén till uppsatsen tog form när vi satt och diskuterade om hur vi uppfattar att barn i vår 

bekantskapskrets blir mer och mer bortskämda och att föräldrarna inte verkar förmedla värdet 

av pengar. Barnen har ett överflöd av leksaker, kläder, teknologiska prylar och dyra 

fritidsintressen, något som vi upplever att de tar för givet att man ska ha. Detta förde tankarna 

vidare till hur det ser ut för familjer med knapp ekonomi. Hur går det när barnen inte kan leva 

upp till de konsumtionsförväntningar som finns i samhället? Påverkar det kamratrelationerna? 

Hur påverkar det deras syn på sig själva? 

Flera forskare (Bjurström, 2011; Harju, 2008; Hjort, 2004;2005; Lundby, 2008) lyfter upp 

betydelsen av konsumtion som en viktig aspekt bland barn och unga för att få ta del i olika 

gemenskaper och att känna social delaktighet. Social delaktighet är en viktig del i barnens 

uppväxt då man utvecklingsmässigt är beroende av social kontakt med andra. De som hamnar 

i utanförskap riskerar därför att hamna i en svårbruten och negativ utvecklingskedja där man 

har sämre förutsättningar att utvecklas i takt med sina jämnåriga kamrater (Nielsen, 2005; 

UNICEF, 2012). Det finns tidigare forskning som belyser hur konsumtionsmöjligheterna kan 

påverka den sociala delaktigheten ur ett föräldraperspektiv (Hjort, 2004;2005) och ur ett 

barnperspektiv (Harju, 2008), däremot saknas ett skolpersonalperspektiv. Ett 

skolpersonalperspektiv anser vi är av betydelse att undersöka eftersom barn spenderar större 

delen av sin tid i skolan, och eftersom vi dessutom ser skolan som en av de viktigaste 

platserna för barns relations- och identitetsskapande skulle skolan som arena kunna utgöra en 

plats för att undersöka om konsumtion framträder som något betydelsefullt för att uppleva 

social delaktighet. 

Vi började här även fundera över skolans roll och vad den har för ansvar när det kommer till 

att få eleverna att känna sig delaktiga i gemenskapen. Enligt läroplanen (Skolverket, 2011) 

ska förskola och skola ansvara för att uppmuntra och stärka barnens medkänsla och inlevelse i 

andra människors situation, samt att se till att inget barn utsätts för mobbing eller kränkande 
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behandling. Hur skulle detta kunna se ut relaterat till konsumtionens betydelse för social 

delaktighet? Med social delaktighet menar vi i det här sammanhanget att man som elev 

upplever en gemenskap med skolkamraterna och där man är accepterad, och ett utanförskap 

med utgångspunkt i detta skulle innebära att en elev blir mobbad eller utsatt för kränkande 

behandling, exempelvis genom att bli utfryst eller retad på grund av begränsade möjligheter 

att köpa de kläder, prylar, leksaker eller annat som förväntas utifrån barngruppens normativa 

föreställningar. Enligt Löf (2011) finns det en förväntan på skolan att fungera som en arena 

för förebyggande av sociala och samhälleliga problem. En utmaning för skolan blir här att 

förhålla sig till en mycket stark marknad, till media och populärkultur som enligt Broman & 

Eilard (2011) hävdar andra normer och värden än de som ryms i skolans värdegrund.   

Utifrån detta skulle vi vilja undersöka om de anställda i skolan kan uppfatta om barnens 

konsumtionsmöjligheter har någon betydelse för att uppleva social delaktighet. Hur ställer sig 

i så fall skolpersonalen till detta? Är det skolans ansvar att handskas med det? Vad säger 

skolans styrdokument? Eftersom vi själva upplever att barn har blivit mer medvetna och 

intresserade av materiella ting allt lägre ner i åldrarna skulle det också vara intressant att 

undersöka i vilken ålder fenomenet skulle kunna bli aktuellt, redan så tidigt som när barnen 

kommer ut i förskola, eller senare? Genom att undersöka ovannämnda skulle man kunna bidra 

till att belysa om detta är något som man  behöver arbeta med eller utveckla metoder kring i 

skolan som organisation.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med studien är att undersöka om, och i så fall hur, barns konsumtionsmöjligheter 

påverkar den sociala delaktigheten bland barnen i förskola/skola/fritids. Vi vill också fånga 

skolpersonalens upplevelser av fenomenet för att förstå hur detta skulle kunna hanteras.   

Frågeställningar: 

- Hur resonerar skolpersonalen kring barns konsumtion och dess betydelse för social 

delaktighet i skolan?  

- Hur kan skolpersonalen arbeta mot utanförskap och för att skapa delaktighet i 

förskolan/skolan/fritids enligt de anställda?  
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2. Bakgrund 

 

Det finns flera styrdokument, lagar och policys som beskriver hur skolan ska motverka 

kränkande behandling och sträva efter likabehandling bland eleverna. Vi har valt att titta på 

vad skollagen säger, och vad skolverket har gått ut med i sin läroplan, för att sedan studera 

hur kommunens skol- och barnomsorgsnämnd har utformat sin skolplan. Därefter har vi 

studerat den likabehandlingsplan som funnits på respektive förskola/skola/fritids där vi gjort 

våra intervjuer. Vi har valt ut och granskat de delar som vi anser har varit viktiga för vår 

uppsats. Nedan kommer vi att presentera de dokument vi har sammanställt och dessa kommer 

sedan att användas för att göra kopplingar till resultatet och analysen av empirin. 

2.1 Skollagen 

 

Enligt skollagen (2010) ska skolan ta till aktiva åtgärder för att motverka kränkande 

behandling av barn och elever. Detta ska uppnås genom att arbeta målinriktat och 

förebyggande, och det ska varje år upprättas en plan på vardera skola med översikt över de 

åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling. Planen ska 

innehålla en redogörelse för vilken av dessa åtgärder som avses att påbörjas eller genomföras 

under kommande år. Detta ska sedan utvärderas och följas upp för att därefter redovisas i 

efterföljande plan. Personalen är skyldig att anmäla till rektorn eller förskolechefen vid 

kännedom om att ett barn har blivit utsatt för kränkande behandling i samband med 

verksamheten. Rektorn är i sin tur skyldig att underrätta huvudmannen, och det är 

huvudmannens skyldighet att utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna, och 

i förekommande fall vidta de åtgärder som kan tänkas behövas för att motverka kränkande 

behandling i framtiden. Med kränkande behandling avses enligt Skolverkets allmänna råd 

och kommentarer (2009) behandling  där barns eller elevers värdighet kränks. Kränkningarna 

kan vara synliga och handfasta men även dolda och knappt märkbara. De kan uttryckas 

genom nedsättande tilltal, ryktesspridning, förlöjligande eller fysiskt våld. Det kan också gälla 

utfrysning eller hot. Skillnaden från mobbning är att en kränkning kan äga rum vid endast ett 

enstaka tillfälle.  
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2.2 Läroplanen 

 

 Enligt läroplanen (Skolverket, 2011) vilar skolväsendet på en demokratisk grund där skolan 

ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Skolan ska främja förståelse för 

andra människor och förmåga till inlevelse i andra människors situation. Skolan ska även 

uppmärksamma den enskildes välbefinnande, och utveckling ska prägla verksamheten. Ingen 

ska bli föremål för diskriminering i skolan, utan både personal och barn ska bli medvetna om 

sin egen medverkan och delaktighet i att få en förståelse för andra människors villkor och 

värderingar. Skolan ska även samarbeta med hemmen för att stödja elevers personliga 

utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. 

Detta ska ske för att eleverna ska utveckla en känsla för eget personligt ansvar.  

2.3 Kommunens skol- och barnomsorgsnämnds skolplan 

 

Skol- och barnomsorgsnämnden i kommunen skriver att  alla barn och elever ska ha en 

likvärdig tillgång till utbildning oavsett kön, geografisk hemvist samt sociala och ekonomiska 

förhållanden. Man lyfter också fram att verksamheten ska arbeta med att främja såväl fysisk 

som psykisk hälsa bland eleverna, och att skolorna ska arbeta med forskningsbaserade 

handlingsplaner mot mobbing och andra former av kränkande behandling. Förskolans, fritids 

och grundskolans målfokus ligger på att alla barn ska känna stor eller mycket stor trygghet i 

den verksamhet de befinner sig i, samt att alla barn känner stort eller mycket stort inflytande i 

verksamheten. Förskolan ska också aktivt medverka till att barnen utvecklar en förståelse för 

samhällets gemensamma demokratiska värderingar och att bidra till att barnen utvecklar en 

förståelse för sig själva och sin omvärld. Detta gäller även fritids och grundskola, dock med 

ett större krav på att barnens kunskapsmässiga och sociala utveckling förutsätter att de tar ett 

allt större ansvar för det egna arbetet och för skolmiljön. Utbildningen ska ge eleverna 

kunskap och färdigheter samt, i samarbete med hemmen, främja deras harmoniska utveckling 

till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. 
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2.4 Likabehandlingsplanerna 

 

Alla förskolor, skolor och fritids arbetar efter en likabehandlingsplan där det konkret framgår 

vilka mål som gäller och hur dessa ska uppfyllas inom respektive verksamhet. Tanken är att 

likabehandlingsplanen ska vara väl förankrad hos i första hand skolledning och all personal, 

men även hos eleverna och vårdnadshavarna, som ska ges möjlighet till inflytande och 

samarbete. Alla verksamheter har gemensamt att man ska motverka mobbing, diskriminering, 

kränkande behandling och att skapa trygghet och trivsel genom värdegrundsarbete och tydliga 

regler. Dokumentation är ett  krav i arbetet med detta. På varje skola/fritids ska man ha en 

grupp personal som arbetar särskilt med att hantera problem relaterade till ovanstående, och 

det ska finnas rutiner på varje skola/fritids för hur elevkonflikter och mobbing ska hanteras. 

Skolverket har gjort en  utvärdering kring skolans strategier att hantera mobbing (Skolverket, 

2011) som samtidigt visar på att en personals rutin kring detta istället kan öka mobbing och 

kränkningar. Det är viktigt att ha klart för sig vart nånstans insatsen ska göras, och här ställs 

lärarnas professionalitet på prov då deras förmåga till att läsa av elevgruppen blir helt 

avgörande för detta. 

Samtliga verksamheter bör enligt likabehandlingsplanerna använda sig av olika metoder för 

att kartlägga barnens uppfattning om stämningen på skolan och få information om händelser 

som upplevs som trakasserier, kränkande behandling och diskriminering. Detta ska göras för 

att uppmärksamma relationerna mellan eleverna och fånga upp de som hamnat utanför. 

Dessutom är målet för samtliga verksamheter att hela tiden föra dialoger och samtal utifrån 

värdegrundsfrågor för att utveckla elevernas förmåga till empati och respekt för allas lika 

värde. Enligt Skolverkets utvärdering (Skolverket, 2011) kan även detta öka mobbingen 

eftersom eleverna har påpekat att dessa övningar är tjatiga och saknar kopplingar och relevans 

för den verklighet eleverna lever i. En del elever kan också känna sig kränkta av vissa 

övningar och kan känna sig utanför om de inte snabbt anpassar sig efter de dominerande 

eleverna i klassrummet.  

Kamratstödjare och rastvakter är önskvärt på alla skolor/fritids för att det ska finnas tillsyn på 

rasterna och för att det ska finnas någon att vända sig till. Enligt Skolverkets utvärdering 

(Skolverket, 2011) kan även kamratstödjare vara en orsak till att öka mobbing och 

kränkningar, om fel personer väljs till kamratstödjare. Unikt för en skola är att de ska arbeta 

utifrån en forskningsbaserad antimobbningsmetod kallad Olweus där både personal, elever 
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och vårdnadshavare ska vara involverade. En annan skola har infört rastverksamhet i 

likabehandlingsplanen som åtgärd för att minska utanförskap, där det hela tiden ska finnas 

aktiviteter för eleverna att sysselsätta sig med på rasten. En skola har i sin likabehandlingsplan 

lagt mycket fokus på IT-förebyggande arbete, som börjar redan nere i förskolåldern, för att 

uppmärksamma riskerna med internet.    
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3. Tidigare forskning 
 

Eftersom syftet med studien är att undersöka om, och i så fall hur, barns 

konsumtionsmöjligheter påverkar den sociala delaktigheten bland barnen i 

förskola/skola/fritids har vi lyft fram tidigare forskning som berör synen på barn som 

konsumenter ur två olika perspektiv; det ena där man betraktar barn ur ett 

beskyddarperspektiv och det andra där man ser barn som kompetenta sociala aktörer med 

förmåga att göra rimliga och kritiska val. Forskningen beskriver även olika strategier barnen 

använder sig utav för att påverka familjens konsumtion. Därefter tar vi även upp forskning om 

konsumtionens betydelse för identitetsskapandet och hur barn använder sig av materiella 

ägodelar och ekonomiska resurser som verktyg för att skapa och upprätthålla relationer. Sista 

delen av detta avsnitt tar upp hur delaktighet, mobbing och utanförskap kan skapas i skolan.    

Tidigare forskning har inriktat sig mycket på familjer med begränsade ekonomiska resurser 

när det kommer till konsumtion (Catterall & Hamilton, 2006). Bjurström (2011) hävdar dock 

att frågor kring konsumtionens betydelse för barn och ungas identiteter, livsstilar och 

förståelse av omvärlden har hamnat allt mer i fokus. Trots begränsade ekonomiska resurser 

har det visat sig att barn i familjer med knapp ekonomi ofta har ett relativt stort inflytande när 

det gäller familjens konsumtion. Detta kan förstås genom att föräldrar använder konsumtion 

för att minska synligheten av sin fattigdom, eftersom barnen har blivit de i familjen som utgör 

bedömningskriteriet för hur väl familjen lyckas leva upp till de konsumtionsförväntningar 

som finns. Man kan även se det som att föräldrar vill skydda sina barn emot eventuell 

stigmatisering och utanförskap bland jämnåriga kamrater (Catterall & Hamilton, 2006; Hjort, 

2004; Pugh, 2009).  

3.1 Synen på barn som konsumenter  

 

Man kan också se barns ökade medverkan och inflytande kring konsumtionen som ett resultat 

av ett växande erkännande av barn som kompetenta sociala aktörer (Boden, 2006). Brembeck 

et al (2001) hävdar att många vuxna upplever marknaden som ett skrämmande område, då 

dessa vuxna anser att barn hör hemma i det privata, för att sedan varsamt skolas till 

medborgarskap genom bildning förmedlad av hem och skola. Marknaden blir alltså här något 

som barn måste skyddas ifrån eftersom marknaden tillhör det offentliga, vilket barn per 

definition inte kan hantera förrän de uppnått tillräcklig mognad. Detta stämmer överens med 
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Johanssons (2005) beskrivning av att betrakta barn som "becomings", som innebär att man ser 

på barn som människor i vardande, vars uppgift är att växa, utvecklas och lära sig, för att så 

småningom bli fullvärdiga samhällsmedborgare. Dessa barn anses behöva ledning, fostran, 

undervisning och beskydd av vuxna.   

Johanssons (2005) beskrivning av "beings" innebär att barnen istället blir bemötta och 

ansedda som individer med rättigheter, där de ses som kompetenta och värdefulla här och nu. 

Detta kan kopplas till Brembeck et al (2001) som menar att barn borde ses som aktiva, 

kompetenta och fullvärdiga samhällsmedborgare redan som små. På så vis skulle konsumtion 

kunna ses som ett sätt att delta i samhällslivet och utöva medborgarskap även för barn. 

Genom sin efterfrågan kan barn vara med och bestämma vad som ska produceras. Detta går 

även i linje med vad Bjurström (2011) skriver kring de två synsätt man kan utgå ifrån när man 

talar om barn och konsumtion. Det ena synsättet utgår ifrån att barn och unga är mindre 

motståndskraftiga och har svårare att stå emot konsumtionens lockelser, vilket kan ses ur ett 

beskyddarperspektiv från de vuxnas sida. Det andra synsättet utgår ifrån att barn och 

ungdomar har en förmåga att göra egna rimliga och till och med kritiska val när det gäller 

konsumtion.  

Brembeck et al (2001) menar att barn tidigt betraktats som möjliga konsumenter, vilka det 

lönar sig för marknadsförare att vända sig till. Konstruktionen av en marknad för 

barnprodukter har lett till att marknadsförare har funnit kanaler för att nå barn, bidragit till 

kommodifiering av barnkulturen och medverkat i konstruktionen av barnkonsumenten. Vidare 

hävdar Brembeck et al (2001) att det finns få möjligheter för barn att ställa sig utanför 

reklamens influenser. De elektroniska medierna och den nya informationsteknologin bidrar 

till att nå barn och omformulera barndomen i konsumistiska termer. Enligt Lundby (2008) 

utvecklar barn redan tidigt en förmåga att skilja på reklam och andra tv-program, dock 

innebär inte detta att de alltid har en medvetenhet om reklamens syfte. Även om barnen har 

utvecklat ett kritiskt förhållningssätt till reklam, influerar reklamen emellertid deras 

önskningar och köp. Boden (2006), och även Johansson (2005), menar att barn använder sig 

av olika strategier genom att bland annat visa sig som mer kunniga konsumenter än deras 

föräldrar genom att de är uppdaterade i vad som är inne och vad som är ute.  Strategierna 

används dels för att försöka påverka föräldrarnas konsumtion, men också som ett sätt att visa 

att föräldrarna inte alltid har kontrollen. Harju (2008) beskriver hur barn i familjer med knapp 

ekonomi intar ett rollövertagande på så sätt kan se den ekonomiska situationen ur föräldrarnas 

perspektiv, vilket gör att de får en förståelse för att familjens pengar i första hand måste gå till 
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det nödvändigaste. En strategi för barnen blir här att använda sina egna pengar till den egna 

konsumtionen, men även till hushållets gemensamma konsumtion. Andra exempel på 

strategier barnen använder sig av är att handla billigt, prioritera och vända sig till personer i 

det sociala nätverket.  

3.2 Konsumtion, identitet och symbolvärde 

 

Konsumtion handlar inte enbart om ekonomi och livets nödtorft, utan den har även en social 

dimension där konsumtionen har fått en allt mer betydande roll för delaktighet i det etablerade 

samhället. Hur och vad som konsumeras är betydelsefullt för hur vi som människor vill bli 

uppfattade av andra i vår omgivning, men används även för att visa hur vi vill uppfattas. 

Genom konsumtionen kommunicerar man alltså sin önskvärda identitet och sociala position i 

relation till omgivningen (Hjort, 2004; Ekström & Hjort, 2011), och det har enligt Bjurström 

(2011)  blivit viktigare att äga eller inneha ett visst föremål än att bruka det. Detta för att 

varornas värde alltmer har blivit beroende av deras symbolvärde och allt mindre beroende av 

deras praktiska funktion. Från det att varor inhandlas och omvandlas till bruksföremål lämnar 

de enligt Bjurström (2011) varuekonomins domän och överlagras som ting som antar andra 

värden med skiftande social, kulturell och historisk förankring. Hjort (2005) påpekar dock att 

det råder delade meningar kring hur betydelsefulla varors och tjänsters symboliska betydelse 

är i förhållande till deras funktionella betydelse.  

Harju (2008) skriver att yngre barn använder sig av leksaker som symboler som ger leken 

mening, vilket i sin tur innebär att leksakerna har betydelse i interaktionen med skolkamrater. 

En leksak får också en viktig symbolisk funktion, och används i skolan för att kontrollera 

andras uppfattning och handlingar gentemot en. Även kläder anses signalera status och har 

betydelse för skapandet och upprätthållandet av sociala relationer. Lundby (2008) tar också 

upp konsumtionens betydelse för barns identitet- och relationsskapande, och menar att 

aktiviteter och saker i form av symboler kan skapa känslor av tillhörighet och gemenskap. 

Martens, Southerton & Scott (2004) skriver att människor i barnens omgivning påverkar hur 

de väljer att konsumera, och menar att det är svårt att förstå barns konsumtionsmönster utan 

att se på hur barn lär sig konsumera utifrån föräldrarnas sätt att leva. 

Lundby (2012) visar på att barn ser materiella ägodelar och ekonomiska resurser som 

multifunktionella verktyg i inbördes relationer. Lundby beskriver fyra olika sätt där barnen 

använder materiella ägodelar för att lättare skaffa vänner. Dels så upplevde barnen att det blev 
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enklare att leka med varandra om man har en dator eller mobiltelefon. Har barnen dator och 

mobiltelefon blev det också lättare att kommunicera med varandra genom olika sociala 

medier. Det visade sig också att om man hade liknande leksaker, musik eller mobiltelefoner 

skapade man sig en gemenskap eftersom man då kunde samtala om sina ägodelar. Framförallt 

ansåg barnen i undersökningen att materiella ägodelar och ekonomiska resurser kan användas 

som ett tecken på att visa vänlighet, genom att ge bort eller låna ut leksaker, datorer och 

mobiltelefoner. 

3.3 Delaktighet och utanförskap 

 

Enligt Pålsson (2012) har de barn som man har betecknat som socialt utanför oftast varit med 

hänvisning till deras föräldrars livssituation. I ett försök att beskriva socialt utanförskap i 

barndomen tar han som exempel upp knappa konsumtionsmöjligheter och menar att detta 

också kan ses som en riskfaktor i ett livsperspektiv. Vidare menar Pålsson (2012) att socialt 

utanförskap är ett relativt fenomen, vilket innebär att ett barn hamnar i ett socialt utanförskap 

om det inte har resurser nog att delta i sådant som betraktas som normalt och acceptabelt för 

ett barn i ett givet samhälle. Exempel på detta skulle kunna gälla tillgång till fritidsaktiviteter 

och internetuppkoppling, eller att man på grund av bristande ekonomiska resurser ställs 

utanför den så kallade "allmänna livsstilen", vilken kan innebära konsumtion och sociala 

aktiviteter som anses självklara. 

 Enligt Skolverkets kunskapsöversikt över mobbing (2009) är mobbing ett komplext fenomen. 

Tidigare forskning har enligt Skolverket fokuserat mycket på personlighetsdrag hos 

mobbaren, men ett alternativt sätt att se på mobbing är att se det som att det sociala 

sammanhanget bildar en utgångspunkt för situationer där barn utsätts för kränkande 

behandling eller uteslutande. Sociala mönster och strukturer kan alltså istället vara orsaken till 

mobbingen. Precis som Nielsen (2005) beskriver nedan så menar Skolverket att barnen skapar 

och återskapar sin självbild i interaktionen med andra, och utsätts eleven för negativa 

handlingar kommer hon/han bemötas på ett speciellt sätt av andra, något som påverkar 

individens självbild. Vidare menar Skolverket att en viktig aspekt för att ha en gemenskap är 

att höra till och vara lik andra, och Sahlin & Machado (2008) menar att de som avviker från 

en grupps normativa föreställningar och ideal riskerar att hamna i utanförskap. Enligt Lundby 

(2008) skulle innehavandet av rätt saker och kläder kunna fungera  som ett skydd mot 

uteslutning.  
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Nielsen (2005) ser skolan som en viktig del i barnens utveckling av social kompetens och 

utveckling, och hon vill med sina studier belysa de sociala marginaliseringsprocesser som 

utgör en del av elevernas samspel och samvaroformer. Hon menar att skolan spelar en viktig 

roll i socialiseringen till samhällsmedborgare, där skolan inte bara ska bidra med den formella 

undervisningen utan också till andra insikter och kvalifikationer som behövs för att fungera 

både individuellt och kollektivt i ett demokratiskt samhälle. Även Allodi (2009) menar att 

skolans sociala klimat har en stor betydelse för elevernas välbefinnande, eftersom de 

omedelbara effekterna av skolklimatet bidrar till att öppna eller stänga möjligheter för barnen 

i framtiden. Nielsen (2005) anser att den sociala delen i skolan borde få mer utrymme då hon 

ser det som en förutsättning för att barnen lättare ska kunna ta till sig skolans alla ämnen. Det 

är den sociala delen som gör att barn reflekterar, iakttar, bedömer sig själva, sitt vetande, sina 

mål och sitt samarbete med andra.  

Nielsen (2005) skriver också att barn påverkar och skapar sin omgivning, samtidigt som 

omgivningen påverkar och skapar barnet. Därigenom får barnet en uppfattning om normer 

och värderingar och lär sig fungera i det sociala livet, samtidigt som dess personliga identitet 

och självuppfattning tar form. Hon menar att jämnåriga blir centrala för barnens 

identitetsskapande och utvecklandet av social kompetens.  Hon tar upp barns sociala samspel 

och menar att gemenskapen regelbundet testas och det sociala samspelet blir en läroprocess. 

Genom det dagliga samspelet får barnen erfarenheter om gränser för samvaro och vänskap, 

där hon menar att vänskap och samvaro är något som hela tiden måste odlas, bekräftas och 

återgäldas vilket innebär att ett aktivt deltagande är ett måste. Barn som utestäng från samvaro 

och lek riskerar att förlora sitt sociala anseende och möjligheten till att utveckla social 

kompetens som enligt Nielsen (2005) kan leda till att man skapar sig en identitet som 

oönskad, och detta skulle kunna få betydande konsekvenser för deras framtida förmåga att 

skapa kontakter med andra.  

 

Nielsen (2005) menar vidare att barnen tilldelas olika positioner i det sociala samspelet, där 

några av dessa är laddade med makt och dominans vilket kan ge hög status. Här får barn som 

uppfattas annorlunda på ett negativt sätt en låg status. Hon menar bland annat att barn 

klassificerar eller kategoriserar varandra för att skilja varandra åt i klassen och detta kan göras 

genom att man tilldelar specifika personer öknamn, markörer och etiketter av olika slag och 

hon menar att detta är grunden till uteslutning. Allodi (2009) skriver att alla elever som kan 

uppfattas som tillhörande en minoritet kan uppleva ett utanförskap i en organisation som utgår 
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från majoriteten, normen eller genomsnittet.  Därför är det av stor vikt att hitta metoder som 

kan stödja skolorna i strävan att skapa hälsosamma sociala miljöer där eleverna utvecklar en 

positiv identitet och upplever tillhörighet, där skolans strategier inte förstärker effekterna av 

elevernas bakgrund. Bergström & Holm (2005) beskriver hur skolans värld innehåller en 

mängd möten av olika slag, och en elev kan i olika sammanhang uppleva olika grader av 

delaktighet. Eleven kan exempelvis känna sig delaktig i kamratgruppen genom att uppfylla de 

förväntningar som finns där. Att förstå situationen, bli lyssnad till, att kunna påverka och vara 

en jämlik bland kamraterna gör att eleven upplever en delaktighet. Samma elev kan sedan i 

undervisningssammanhang känna ett utanförskap om denne upplever svårigheter med 

skolarbetet och eleven inte längre förstår situationen och vad som förväntas av honom/henne.  

 

4. Teoretiska utgångspunkter 
 

Vi har valt att använda oss av Goffmans stigmatiseringsteori och hans teori om det 

dramaturgiska perspektivet för att förstå hur människor agerar i samspelet med varandra och 

hur ett avvikande kan uppstå. Vi valde dessa för att vår studie delvis kommer att fokusera på 

normer och värderingar kring konsumtion, och även hur utanförskap skulle kunna uppstå i 

brist på konsumtionsmöjligheter. För att förstå hur normer, värderingar och utanförskap 

skapas kommer vi även att använda oss av Blumer, Mead och Cooleys teorier om symbolisk 

interaktionism. Vi använde dessa teorier ihop eftersom normer, värderingar och utanförskap 

är något som skapas genom interaktion mellan människor, och både Goffman och Mead 

beskriver hur vi människor agerar och framträder utifrån hur vi ser på oss själva relaterat till 

andra, och detta blev aktuellt i vår studie för att förstå hur barns olika konsumtionsmöjligheter 

kan påverka upplevelsen av gemenskap och acceptans. För att förstå våra resultat på 

samhällsnivå med fokus på konsumtion har vi även använt oss av Baumans teori om 

konsumtionssamhället.     

 

4.1 Erving Goffman: Stigma och Dramaturgiska perspektivet 

 

Goffman (1972) menar att varje samhälle avgör vilka medel som kommer till användning för 

att dela in människor i kategorier. Varje samhälle beslutar även om vilka egenheter som 

uppfattas som vanliga och naturliga för var kategoris medlemmar. De krav som ställs på en 
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individ bör enligt Goffman benämnas som dennes virtuella sociala identitet, medan den 

kategori och de egenskaper individen faktiskt är ansluten till bör kallas för dennes faktiska 

sociala identitet. När det uppstår en brist på överenskommelse mellan en individs virtuella- 

och faktiska sociala identitet, och individen avviker på ett icke önskvärt sätt från de krav och 

förväntningar  som finns, uppstår ett stigma.  

 

Personer med ett stigma genomgår enligt Goffman en socialiseringsprocess varigenom den 

stigmatiserade lär sig och tillägnar sig de "normalas" inställning. Därvid tillägnar de sig också 

de identitetsföreställningar som råder inom samhället, samt en bild av hur det är att vara 

belastad med ett visst stigma. En senare fas i socialiseringsprocessen är då den stigmatiserade 

lär sig att han har ett visst stigma, och i detalj vilka konsekvenser detta medför. Tidsföljden 

och samspelet av detta bildar betydelsefulla mönster som kommer att utgöra grunden för den 

stigmatiserades följande utveckling.  

 

Goffman (2009) menar att man ur det dramaturgiska perspektivet ser att individer 

upprätthåller en mer eller mindre medveten fasad mot sin publik. Det är sedan publiken som 

tillskriver individens dess identitet utifrån hur de uppfattar framträdandet. Framträdandet kan 

vara både socialiserat och idealiserat, där det socialiserade framträdandet är det som är 

accepterat och förväntat i den kontext det utspelar sig. Det idealiserade framträdandet utspelar 

sig då individen försöker visa upp en bättre bild av sig själv genom att införliva ett accepterat 

och förväntat beteende. Genom att uppvisa rätta sortens framträdande och göra olika 

uppoffringar för att behålla sin fasad kan man enligt Goffman (2009) försköna och belysa ens 

dagliga framträdande i en mer fördelaktig social dager. 

 

 Genom tecken och symboler förmedlar man social information, och här blir ett viktigt inslag 

i teckenutrustningen det som hör samman med samhällsklass och de statussymboler genom 

vilka man uttrycker materiellt välstånd, så kallade prestigesymboler. Motsatsen till detta är 

Stigmasymboler, vilka drar uppmärksamheten till en för identiteten förnedrande brist 

(Goffman, 1972;2009). Goffman (1972) menar vidare att en nödvändig förutsättning för 

socialt liv är att alla samhällsmedlemmar har en viss grund av gemensamma normativa 

förväntningar, där normerna vidmakthålls delvis på grund av att de är institutionaliserade. 

Han påstår att skötsel av ett stigma är ett generellt drag i samhället, vilket är en process som 

förekommer överallt där det finns identitetsnormer.  
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4.2 Herbert Blumer, George Herbert Mead & Charles Cooley: Symbolisk 

interaktionism 

 

Enligt Trost & Levin (2010) står begreppet symbolisk interaktionism delvis för två skilda 

fenomen. Dels så står den för ett allmänt teoretiskt synsätt på hur man kan analysera samhället 

och dess grupper, men också för en relativt specialiserad socialpsykologisk teori, den så 

kallade socialisationsprocessen. Teorin fokuserar då istället på hur människan gradvis 

socialiseras och lär sig hur man beter sig i olika situationer. Blumer (1969) menar att 

symbolisk interaktionism handlar om den sociala interaktionen som uppstår mellan de 

människor som finns i ens omgivning. Gemensamt sammansatta föreställningar mellan 

människor grundar sig på de individuella tolkningar som vi människor gör genom att beakta 

varandras beteende. Enligt Trost & Levin (2010) innebär detta att man inte reagerar på 

varandras beteende, utan att man reagerar på tolkningar eller uppfattningar av andras 

beteende, och genom dessa tolkningar och föreställningar tilldelas människors beteende en 

mening.  

Mead hävdar att den symboliska interaktionen är kännetecknet för människan, och att 

mänskligheten inte skulle utvecklas och förändras utan denna förmåga. Genom 

informationsutbyte anpassar sig individerna successivt till varandra, och detta leder till en 

ständigt pågående förändringsprocess där beteenden och definitioner av symboler ändras. 

Kommunikationen spelar här den viktigaste rollen i den sociala processen eftersom språket 

ses som bärare av de symboler som har en gemensam mening för de interagerande 

individerna, och som dessutom gör det möjligt för individerna att anpassa sig till varandra 

(Boglind, Lundén & Näsman, 1972;Mead, 1967).  

Enligt Mead (1967) utvecklar individen ett "Self" då han har blivit självmedveten och är 

kapabel till att se sig själv som ett objekt. "Self" är produkten av individens sociala 

erfarenheter och utvecklas hela tiden i mötet med andra människor. Genom signifikanta 

symboler kan individen förutsäga och dirigera sitt beteende utifrån den reaktion och respons 

individen uppväcker hos sig själv och hos den andre. Här tjänar språket som en länk mellan 

subjektet och objektet. För att förstå hur en individ införlivar de normer som gäller i den 

grupp han tillhör, har Mead infört begreppet "Den generaliserade andre". Genom att ta rollen 

som "Den generaliserade andre" kan individen se på sig själv med gruppens ögon, vilket gör 

att han kan anpassa sig efter gruppens rådande normer som i sin tur skapar ett visst mått av 
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stabilitet i interaktionen med gruppen. Individen har härmed fått ett "Me"; den sociala 

aspekten av "Self" och den sociala kontroll som gruppen utövar på individen. Den andra delen 

av "Self" kallar Mead för "I", som ses som den selektiva och aktiva aspekten av "Self" som 

väljer ut vissa stimuli och utför individens handling, dock inom den ram som "Me" utgör.   

Cooley (1981)  anser att människor är som sociala varelser aspekter av samma organiska 

helhet. Den sociala individen existerar inte utanför  samhället  eftersom människans identitet 

och medvetande uppstår, lever och omskapas i samvaron och interaktionen med andra. 

Cooley menar att individen är en produkt av samhället, då allt det mänskliga hos individen har 

en historia i det sociala förgångna. Individen har en organisk frihet som är framarbetad 

tillsammans med andra, men som individ har man inte friheten att göra saker oberoende av 

samhället. Cooley förklarar det som att individen är fri att fungera på sitt eget sätt, men på det 

ena eller andra sättet måste han leva så som livet för in honom i det. 

4.3 Zygmunt Bauman: Konsumtionssamhället 

 

Bauman (2008) beskriver människor i samhället som varor, oavsett vem man är eller vilken 

bakgrund vi kommer ifrån har vi alla samma förväntningar och uppdrag framför oss. Han 

menar att vi omvandlar oss till varor, eller produkter, för att fånga uppmärksamhet och på så 

vis komma åt de sociala utmärkelser vi strävar efter. Det är genom konsumtion som vi hävdar 

vårt eget värde och investerar i vårt eget sociala medlemskap. Konsumtion blir alltså en 

investering i allting som kan tänkas ha en betydelse för individens sociala värde och 

självskattning.  Konsumera är något vi gör dagligen och är egentligen inget nytt påfund. Men 

vad vi konsumerar och varför har sett olika ut beroende på i vilken historisk tid vi befinner oss 

i. Bauman menar dock att all konsumtion kan beskrivas som en något justerad version från 

tidigare användning.  

 Bauman (1998) menar att vi har gått från att vara ett produktionssamhälle till att bli ett 

konsumtionssamhälle. Under produktionssamhällets tidsperiod engagerade samhället först 

och främst sina medlemmar till att bli producenter, där arbetsetiken framställdes som den 

moraliska skyldigheten. Hade man en anställning sågs man som en anständig människa och 

genom att arbeta kunde man tillägna sig varor för att säkra ett välbefinnande och tryggt liv. 

Produktionssamhället handlade enligt Bauman (2008) om att stabilisera en säkerhet och en 

trygg miljö där långsiktighet, försiktighet och varaktighet var tidens prioritet. Ett samhälle där 

man ansträngde sig mer och inte gav upp efter första försöket, istället försökte man igen fast 
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med en större skicklighet och koncentration. Detta synsätt menar Bauman (2008) inte passar i 

dagens konsumtionssamhälle, eftersom vi i dagens samhälle hellre strävar efter en ständig 

förnyelse och förbättring, där ett gammalt redskap överges snabbare av den orsaken att ett 

nyare och bättre redskap kan finnas på marknaden. Bauman (1998; 2008) menar att 

konsumtionssamhället upprätthålls av medlemmarnas begär att söka efter tillfredsställelse, 

men det är bara om begäret förblir otillfredsställt som konsumtionssamhället kan fortsätta sitt 

styre.  

Vi blir förda bakom ljuset till att tro att vi har en frihet i att konsumera valfritt, men att 

konsumera har blivit det krav samhället ställer på oss för att visa oss som dugliga medlemmar. 

I ett konsumtionssamhälle blir det individens eget ansvar att upprätthålla en social delaktighet 

och detta gör man, enligt Bauman (2008), genom att bli en säljbar vara, där vi ständigt 

marknadsför oss själva för att vinna andras uppmärksamhet. Konsumtionssamhället 

uppmuntrar eller förstärker valet av en konsumistisk livsstil, där vi förväntas att lyssna och 

lyda till samhällets förväntningar och att förkasta samhällets förväntade beteende är att tillge 

sig själv titeln som en oduglig konsument och riskera att exkluderas ur det sociala rummet 

(Bauman 1998;2008). 
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  5. Metod och genomförande 
 

För att besvara vårt syfte har vi gjort en kvalitativ studie. Enligt Levin (2008) lämpar sig den 

kvalitativa forskningen då man strävar efter tolkning och förståelse, vilket syftet med vår 

uppsats har varit. Vi har valt skolan som kontext för att besvara våra frågeställningar, 

eftersom vi anser att skolan är den arena där vi kan belysa kopplingen mellan barns sociala 

delaktighet och deras konsumtionsmöjligheter. Genom intervjuer har vi samlat flera lärare och 

pedagogers syn på hur barns konsumtionsmöjligheter skulle kunna påverka upplevelsen av 

gemenskap och acceptans bland skolkamraterna, vilket har tillåtit oss att få en mer 

djupgående kunskap. För att bäst hantera vår empiri har vi använt hermeneutik som 

vetenskapsteoretisk inriktning.  

 5.1 Hermeneutik 

 

Vi har valt att utgå ifrån en hermeneutisk ansats då vi vill fånga personalens upplevelser av 

hur barns konsumtionsmöjligheter kan påverka den sociala delaktigheten, för att utifrån detta 

tolka och förstå hur detta kan hanteras i den kontext de befinner sig i. Enligt Ödman (2007) 

handlar hermeneutiken just om att tolka och förstå, och ofta är sammanhanget helt avgörande 

för att kunna göra detta. Sjöström (1994) menar att hermeneutiken kännetecknas av sitt 

studieobjekt, av innebörden i de frågor som ställs och av arten av den kunskap som söks. 

Studieobjektet i vår uppsats är hur barnens konsumtionsmöjligheter påverkar den sociala 

delaktigheten, och det är personalens tankar och tolkningar av sina upplevelser kring detta vi 

är intresserade av för att förstå hur man kan handskas med fenomenet i skolan. Att utgå från 

en hermeneutisk ansats innebär att det råder ett ömsesidigt förhållande mellan del och helhet, 

och att vi hela tiden behöver röra oss däremellan när vi analyserar vårt material. Detta är en 

mycket öppen process där förståelsehorisonten hela tiden kan utvidgas och förändras, bland 

annat genom den egna tolkningsverksamheten, och det är detta som kallas för den 

hermeneutiska spiralen (Ödman, 2007). Ett dilemma med hermeneutiken är att när vi tolkar 

något utövar vi, enligt Ödman (2004), makt eftersom vi samtidigt förmedlar vår egen 

människo- och samhällssyn då vår förståelse av omvärlden präglas av det vi har med oss 

sedan tidigare. Detta sker indirekt då världsbilden impliceras i våra verklighetstolkningar, och 

det blir svårt för läsaren att värja sig mot det perspektiv som vi utifrån vår förförståelse 

grundar våra tolkningar på.  



 
 

 

 
24 

5.1.1 Förförståelse 

 

Forskaren tolkar och förstår saker med utgångspunkt i egna erfarenheter och egna bilder av 

sig själv i världen (Ödman, 2004). Det är forskarens förförståelse som avgör vilken aspekt 

som läggs på det föremål som studeras, men förförståelsen utvecklas och förändras också 

genom tolkandet och den vidgade förståelsen av det studerade objektet (Ödman, 2007). Vår 

egen förförståelse grundar sig bland annat i våra egna erfarenheter av skolan och hur vi själva 

har blivit bemötta av människor i vår omgivning. Vår förförståelse grundar sig även i, som vi 

nämnde i problemformuleringen, våra erfarenheter av barn som vi fått från vår 

bekantskapskrets, men också från media och människor i allmänhet, där vi har fått 

uppfattningen av att barn tycks bli mer och mer bortskämda med prylar och liknande. Innan vi 

gjorde våra intervjuer hade vi också läst en del tidigare forskning, som därför också har blivit 

en del av vår förförståelse som kan ha influerat vår intervjuguide och i viss mån styrt våra 

frågor eftersom den tidigare forskningen har bidragit till att vi har varit medvetna om vad det 

är vi vill ta reda på och vad som inte är väsentligt för vår studie. Vi kan också känna att vi 

utifrån vår förförståelse har haft förutfattade meningar kring de skolor vi velat besöka, vilket 

har styrt våra önskningar av intervjupersoner. Vi har ändå under studiens gång försökt hålla 

ett öppet förhållningssätt där vi har vart nyfikna och försökt se på vår empiri ur olika vinklar.  

5.2 Datainsamlingsmetod 

 

Vi har gjort kvalitativa intervjuer med personal som arbetar på förskola/skola/fritids. Eftersom 

de arbetar nära barnen samtidigt som de ska uppfylla och vara medvetna om de politiska 

målsättningar som finns ansåg vi att de hade den kunskap som behövdes för att hjälpa oss att 

besvara våra frågeställningar. 

5.2.1 Kvalitativ intervju 

 

Bryman (2011) menar att den kvalitativa metoden brukar beskrivas som tolkningsinriktad, där 

en förståelse av den sociala verkligheten vilar på hur deltagarna i en viss miljö tolkar den. Vi 

vill förstå hur barns konsumtionsmöjligheter påverkar den sociala delaktigheten ur 

undersökningspersonernas perspektiv för att få en uppfattning om hur detta utspelar sig, 

uppfattas och hanteras  i det praktiska i var personals vardag. Vi har använt oss utav 

semistrukturerade intervjuer som enligt Bryman (2011) är flexibla då vi inte behöver följa 

intervjuguiden strikt i sin ursprungliga form, utan kan hoppa mellan de olika teman vi valt att 
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undersöka. Vi har utgått ifrån tre huvudteman med ett antal underfrågor som kretsar kring 

varje tema. Detta har gjort att alla intervjupersoner har fått besvara samma frågor, men 

följdfrågorna har sedan sett annorlunda ut beroende på vad som har kommit fram under 

intervjun. Deltagarna har tack vare den semistrukturerade intervjun haft en stor frihet att 

utforma svaren på sitt eget sätt, vilket medför att vi kan fånga det intervjupersonen upplever 

vara viktigt vid en förklaring och förståelse av vår forskningsfråga. Vi anser också att ett visst 

mått av struktur på intervjuerna har underlättat sammanställningen av materialet. 

 

 5.3 Urval och tillvägagångssätt 

5.3.1 Litteratursökning och förberedelser 

 

Vi började uppsatsprocessen med att söka och läsa in oss på litteratur kring områdena barn 

och konsumtion, identitet, skola, utanförskap, delaktighet och familjer med knapp ekonomi. 

Vi har med hjälp av databaserna ProQuest, SwePub, Artikelsök, sökmotorn Google och 

katalogen LIBRIS fått fram flera artiklar, avhandlingar, rapporter och böcker som har varit till 

hjälp för att få en översikt över hur forskningsläget ser ut. Efter att ha formulerat ett 

forskningsproblem med tillhörande frågeställningar började vi titta på teorier som skulle 

kunna vara användbara i analysen. När vi sedan utformade vår intervjuguide (Se bilaga 2) har 

vi utgått ifrån det Widerberg (2002) kallar för ett teorinära förhållningssätt, eftersom vi utifrån 

tidigare forskning och teori valde tre huvudteman som vi ansåg var centrala för att kunna 

svara på vårt syfte; social delaktighet, konsumtion och skolans roll.  

5.3.2 Tänkt urval  

 

Vårt urval av intervjupersoner är det Bryman (2011) kallar för målstyrt, då urvalet har gjorts 

utifrån en önskan om att intervjua personer som är relevanta för forskningsfrågorna, i det här 

fallet personal i förskole-, fritids- och skolmiljö. När vi talar om skolmiljö hade vi tänkt att 

avgränsa oss till personal som arbetar i låg- och mellanstadiet. Anledningen till att vi har velat 

göra intervjuer från förskolan upp till mellanstadiet är för att vi själva upplever att materiella 

ting har fått allt större utrymme lägre ner i åldrarna. Utifrån detta ville vi undersöka om, och i 

så fall hur, barns konsumtionsmöjligheter påverkar den sociala delaktigheten och hur det kan 

se ut i olika stadier i livet fram till tonåren. Vår önskan var att intervjua åtta personal 
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någorlunda jämt fördelade inom de olika verksamheterna, och vi ville dessutom hålla oss till 

olika bostadsområden för att se om socioekonomiska förhållanden hade någon betydelse för 

resultatet. Vi valde ut ett flertal olika verksamheter att kontakta utifrån bostadsområde med 

hjälp av Google och kommunens hemsida. Genom att kontakta rektorer på både telefon och 

mail hoppades vi på att genom dem komma i kontakt med lärare och pedagoger, men vi hade 

också tänkt använda oss utav egna kontakter för att nå ut till intervjupersoner. 

5.3.3 Faktiskt urval  

 

Det var omöjligt att få tag i intervjupersoner via rektorerna, då alla rektorer vi kontaktade 

visade ett motstånd till att hjälpa oss med detta. Därför har vi nästan enbart fått använda oss 

utav personliga kontakter som i sin tur har hjälpt oss att komma i kontakt med fler 

intervjupersoner, vilket kan ses som ett bekvämlighets- och snöbollsurval (Bryman, 2011). Vi 

lyckades få tag i två förskollärare, tre fritidspedagoger som alla arbetade med lågstadieelever, 

samt tre mellanstadielärare. Det blev en spridning av vad man kan kalla under- och 

medelklassområden, men flera av lärarna och pedagogerna hade lång erfarenhet av yrket och 

kunde göra jämförelser med tidigare arbetsplatser de varit på, och på så vis fick vi ändå en 

inblick i hur det kan se ut i olika bostadsområden.  

5.3.4 Genomförande 

 

Det är intervjupersonerna själva som har valt vart intervjun ska äga rum för att det skulle bli 

så smidigt som möjligt för dem. Innan varje intervju har vi skickat ut vårt informationsbrev 

(se bilaga 1). Intervjuerna har skett individuellt då vi ville att intervjupersonen så långt som 

möjligt skulle utgå ifrån sig själv och inte bli påverkad av att fler personer var närvarande i 

rummet. Vi har båda deltagit vid intervjuerna där en av oss har hållit i själva intervjun medan 

den andra har lyssnat och flikat in med frågor som dykt upp. Eftersom vi har varit två stycken 

med olika sätt att uppfatta saker innebär det att vi har fått två perspektiv och synsätt på det 

som framkommit under intervjuns gång, vilket vi ser som en fördel då det minskar risken att 

missa något som kan vara av betydelse. Intervjuerna har spelats in med våra telefoner och 

transkriberats samma dag eller dagen efter, eftersom vi ansåg att vi kunde gå miste om viktiga 

delar av intervjun om vi väntade för länge, exempelvis hur den upplevda stämningen var. Vi 

delade upp intervjuerna vid transkriberingen för att spara tid, och det blev sammanlagt cirka 
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åttio sidor text. Därefter har vi sedan lyssnat och läst igenom allt tillsammans för att 

kontrollera att vi har uppfattat intervjun korrekt. 

 

5.4 Analysmetod 

 

I vår bearbetning av data har vi använt oss av vad man skulle kunna kalla för en abduktiv 

tematisk analys med ett från början teorinära förhållningssätt (Widerberg, 2002). Med 

abduktion kombineras en induktiv och en deduktiv ansats (Alvesson & Sköldberg, 1999), 

vilket har tillåtit oss att från början ha med några teorier och begrepp  som vi utifrån vår 

förförståelse har uppfattat som relevanta för studien. Här har vi använt Blumers teori om 

symbolisk interaktionism, Goffmans teori om stigma och Baumans teori om 

konsumtionssamhället som inspirationskälla för utveckla våra huvudteman i intervjuguiden. 

Under analysens gång har vi sedan genererat ett flertal olika underteman ur texten, vilket kan 

liknas vid det Widerberg (2002) kallar för ett empirinära förhållningssätt, där man hämtar 

teman ur det empiriska materialet. Vi har därefter fördjupat oss i teorin om den symboliska 

interaktionismen med hjälp av Mead och Cooley. Även Goffmans teori om det dramaturgiska 

perspektivet blev här aktuellt, medan vi testade och valde bort Bourdieus teori om fält, habitus 

och kapital, samt Tillys teori om kategoriell ojämlikhet. Vi ansåg här att de andra var 

tillräckliga och kändes mer aktuella för oss. Från början har vi suttit var för sig och gått 

igenom varje text och identifierat det som berört våra huvudteman. Därefter har vi diskuterat 

och lyft fram våra gemensamma tolkningar av materialet relaterat till teori, tidigare forskning 

och vår dokumentanalys, och på så sätt kommit fram till våra olika underteman. Sedan har vi 

gått igenom texterna igen i syfte att hitta nya infallsvinklar, vilket har varit en utmaning då 

man lätt styrs av det perspektiv man ursprungligen valt.    

5.5 Etiska övervägande 

 

Vi har utgått ifrån Vetenskapsrådets (2012)  fyra huvudkrav när det gäller forskningsetiska 

principer; informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet. 

Intervjupersonerna har blivit informerade om studiens syfte i vår första kontakt med dem, och 

därefter uttryckt ett muntligt samtycke till att delta. Inför varje intervju har deltagarna även 

fått läsa igenom vårt informationsbrev där det framgår under vilka villkor intervjun kommer 

att ske.  De intervjuade har blivit lovade konfidentialitet då deras identitet dels inte har någon 
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betydelse för studien, och dels att vi hade en förhoppning om att detta kunde bidra till att 

intervjupersonerna kände sig tryggare i att ge så ärliga svar som möjligt. Dock har vi 

meddelat att personalens befattning kan komma att nämnas i uppsatsen, men att vi emellertid 

inte kommer att nämna vilken skola/förskola eller kommun personalen står att finna, eftersom 

detta är irrelevant för studien. Vi har också funderat över betydelsen att använda oss av 

personliga kontakter och vilka konsekvenser detta kan medföra. Ett bekymmer vi har funderat 

över är ifall den tillfrågade inte vågar tacka nej av rädsla att göra någon besviken, men vi 

hoppas att så inte är fallet och vi har varit noga med att uttrycka att intervjun sker på frivillig 

basis och att man inte behöver ställa upp om man inte känner för det. Dessutom kommer allt 

inspelat och transkriberat material att förstöras efter att uppsatsen har blivit godkänd. 

5.6 Validitet och reliabilitet 

 

Bryman (2011) delar in termen reliabilitet i två begrepp; extern reliabilitet och intern 

reliabilitet. Extern reliabilitet står för studiens stabilitet och den utsträckning i vilken 

undersökningen kan upprepas och få samma resultat av andra undersökare vid ett annat 

tillfälle. Detta är något som är svårt att uppfylla i kvalitativ forskning eftersom kontexten är 

föränderlig och det inte går att frysa en social miljö. Vi har bifogat vår intervjuguide för att 

läsaren ska kunna se vilka teman vi har berört, dock har vi gjort semistrukturerade intervjuer 

vilket medför att alla frågor inte kommer till läsarens kännedom. Detta innebär att vår 

undersökning troligtvis skulle se annorlunda ut om någon annan utförde den, eftersom vi alla 

är unika individer som uppfattar och tolkar saker olika. Detta skulle i sin tur kunna leda till att 

någon annan ställer andra följdfrågor under intervjun som kan leda fram till helt andra utsagor 

från intervjupersonerna. Den interna reliabiliteten innebär huruvida vi som undersökare 

kommer överens om hur vi ska tolka det vi ser och hör (Bryman, 2011). Vi har båda två 

medverkat vid alla intervjuer, och vi har transkriberat och diskuterat tillsammans i nära 

anslutning till intervjuerna. Detta har bland annat gjorts för att tillförsäkra att vi har en 

gemensam uppfattning av inspelningarna, och vi anser att detta kan stärka den interna 

reliabiliteten.  

För att en studie ska ha hög validitet måste studiens data och analys vara trovärdiga. Om data 

samlats in på ett sätt som anses vara seriöst och relevant för studiens syfte och frågeställningar 

bör detta öka studiens validitet (Trost, 2005). Vi har genom hela arbetet låtit syftet och 

frågeställningarna styra våra val, och som Kvale & Brinkmann (2009) skriver är inte 
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validiteten något man bara granskar i slutskedet av en studie, utan är med kontinuerligt genom 

hela forskningsprocessen. Vi har under vår studies gång hela tiden varit medvetna om vilka 

val vi gjort och varför, och detta har vi även redovisat för tidigare i metodavsnittet. Våra 

intervjuer sammanställde vi tidigt för att bevara intervjupersonernas svar färskt i minnet, av 

den orsaken att vi inte ville ta svaren ur sitt sammanhang och för att motverka en alldeles för 

vinklad tolkning.  

Kvale & Brinkmann (2009) menar att man bör ha i beaktande att forskningsintervjun inte 

alltid bedrivs i en öppen och fri dialog, även om deltagarna kan anses vara jämlika, och vi har 

varit medvetna om att vår närvaro kan ha påverkat samtalet och därmed även vårt resultat. 

Även om intervjupersonen har fått möjlighet att utforma sina svar efter sin egen tolkning så är 

det ändå vi som intervjuare som har styrt samtalet i den riktning vi tycker är relevant utifrån 

vårt syfte och våra frågeställningar, där vår förförståelse och egna erfarenheter kan påverka 

vad som sägs och hur det tolkas. Dock har vi medvetet styrt våra frågor för att tillförsäkra att 

vår studie förhåller sig till det vi hade för avsikt att undersöka. Vad vi dessutom varit 

uppmärksamma på är att intervjupersonerna representerar en organisation och dess rykte, 

vilket också kan ha haft betydelse för vilka svar vi fick fram. Vi har inte låtit 

intervjupersonerna läsa igenom och verifiera intervjuerna, något som enligt Bryman (2011) 

ökar validiteten vid en kvalitativ studie.  

5.7 Metoddiskussion 

 

Vid intervjuerna har vi gjort varsin inspelning för att garantera en så bra upptagning som 

möjligt. Intervjuerna har dessutom skett på lugna platser så störande ljud har i hög grad 

kunnat undvikas. Varje intervju har tagit ungefär trettio till fyrtio minuter, vilket blev aningen 

kortare än vi hade planerat. Några intervjuer gav oss dock väldigt mycket på den tiden, i 

motsats till andra där det var svårt att locka fram utförliga svar. Detta kan ha berott på att 

intervjuguiden var väldigt teoretiskt utformad, vilket medförde att det var svårt för 

intervjupersonerna att förstå vad vi menade när vi ställde våra frågor. Efter våra första 

intervjuer fick vi in en viss vana och insåg att vi behövde bearbeta våra frågor, vilket kan ha 

medfört att en del intervjuer efter det blev mer givande än andra. Att vi enbart har lagt fokus 

på skolpersonalens upplevelser kring vår forskningsfråga har inneburit att vi har missat en hel 

del av intresse i den sociala verklighet som barnen befinner sig i, vilket vi kan tycka är synd 

och har gett oss ett resultat vinklat utifrån vuxenvärlden. Eliasson (1997) menar att det är 
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viktigt att i forskningsarbete anlägga flera olika perspektiv för att få grepp om det fenomen 

som studeras, och hade vi istället exempelvis gjort en komparativ studie med fokus på barnens 

egna upplevelser av sina konsumtionsmöjligheters påverkan för den sociala delaktigheten 

relaterat till personalens upplevelser av detta hade vi kunnat nå helt andra spännande och 

dessutom mer trovärdiga resultat. För att stärka validiteten hade vi även kunnat använda oss 

av triangulering, vilket innebär att man kombinerar olika metoder (Bryman, 2011). Våra 

intervjuer kombinerat med exempelvis en observation hade kunnat ge oss en bredare bild av 

forskningsfrågan. I och med att vårt urval är ett snöbollsurval innebär detta att studien inte 

leder fram till något representativt resultat då vi har varit beroende av intervjupersonernas 

sociala kontakter (Bryman, 2011). Nackdelen blir här att det inte går att dra några generella 

slutsatser, dock menar Bryman att resultat i den kvalitativa forskningen aldrig kan 

generaliseras till populationer, och det har heller inte varit vårt syfte med studien, utan vi har 

istället velat skapa oss en förståelse för hur vår forskningsfråga skulle kunna uppfattas och 

hanteras.  
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6. Resultat och analys 
 

Vi har valt att skriva samman resultat och analys där vi har delat in avsnittet i tre teman: 

social delaktighet, konsumtion och skolans roll. För att förstå hur barns 

konsumtionsmöjligheter påverkar den sociala delaktigheten ville vi först reda ut vad social 

delaktighet innebär för skolpersonalen. Därför berör det första temat personalens egna 

beskrivningar av social delaktighet och här får läsaren en bild av hur både delaktighet och 

utanförskap kan uttrycka sig. Detta kan sedan användas som bakgrund till efterkommande 

teman där vi tar upp konsumtion och skolans roll. Det sista temat har vi valt att analysera 

utifrån de lagar och styrdokument skolan har att förhålla sig till. 

6.1 Social delaktighet 

 

Begreppet social delaktighet verkar relativt okänt bland personalen vi har intervjuat. Dock har 

de flesta lärare och pedagoger en gemensam uppfattning om vad det skulle kunna innebära, 

nämligen att alla får vara med. Att få vara med på rasterna eller i leken, att vara efterfrågad 

utav kompisar, att bli vald vid gruppindelning eller att ha någon att sitta med i matsalen eller i 

klassrummet; helt enkelt att få ta del av gemenskapen och ha någon att umgås med. En lärare 

är noga med att påpeka att utanförskap i skolan inte nödvändigtvis behöver hänga ihop med 

att man har det svårt socialt hemma, exempelvis med missbrukande föräldrar, utan ofta har 

man kompisar och det är i skolan som man upplever en trygghet. Detta går inte ihop med det 

Pålsson (2012) skriver då han hävdar att man ofta kategoriserar barn som socialt utanför med 

hänvisning till hur föräldrarnas livssituation ser ut. 

Leken framställs som en central del för att se om barnen får ta del av den sociala 

gemenskapen. Flera av lärarna och pedagogerna betonar den sociala kompetensen som en 

förutsättning för att ta del i det sociala samspelet. 

 "Sen kanske det är lite svårare när man är lite blyg eller lite försiktig 

 kanske och sen är det en del barn som har det svårt med det sociala, svårt  

 med samspel med andra barn som gärna blir lite fel när de leker för de inte  

 riktigt klarar av lekreglerna och inte känner av signalerna hos barn, eller  

 som inte riktigt klarar av att anpassa sig i leken." - Fritidspedagog åk 1-2 
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 "De kan vara våldsamma, eller att de retas och är besvärliga [...] 

 Att de är elaka på det sättet men de vet säkert inte hur man liksom 

 ska skaffa kamrater, så att de gör det på fel sätt. De kallar andra  

 för fula ord, de tror att de kan få mer status för det, men har de inte  

 statusen från början och använder de fula orden, då är det inte coolt 

 utan då blir det bara fel. Så de kommer liksom in snett, på det sättet" 

 - Lärare åk 4-6  

 

 Mead (1967) menar att man genom signifikanta symboler kan förutsäga och dirigera sitt 

beteende utifrån den reaktion och respons individen väcker hos sig själv och hos de andra. För 

att införliva de normer som gäller i en grupp behöver eleven ta rollen som "Den 

generaliserade andre", och kan då se på sig själv utifrån, vilket gör att han kan anpassa sig för 

att skapa en viss stabilitet i interaktionen med de andra eleverna i gruppen. Enligt Nielsen 

(2005) påverkar och skapar barn sin omgivning, samtidigt som omgivningen påverkar och 

skapar barnet, och jämnåriga kamrater blir centrala för barnens identitetsskapande och 

utvecklandet av social kompetens. De elever som inte spelar efter "de sociala reglerna"  har 

enligt intervjupersonerna svårigheter med att skapa kontakt, och har då utifrån Meads (1967) 

teori alltså inte förmågan att se på sig själva som ett objekt. Eleverna visar ofta att de vill ta 

del i leken/gemenskapen på fel sätt, exempelvis genom att slåss, vara högljudda eller att 

uppvisa annat störande beteende.  

Enligt Goffman (1972) riskerar en individ att bli stigmatiserad då han avviker på ett icke 

önskvärt sätt från de krav och förväntningar som finns inom den normativa mall som existerar 

i den kontext han befinner sig. Här stämmer det Goffman (1972) kallar för elevens virtuella 

sociala identitet inte överens med elevens faktiska sociala identitet, då han förväntas ta 

kontakt på ett visst sätt som inte stämmer överens med hans egen bild av kontaktskapande. 

Resultatet av detta blir enligt intervjupersonerna att barn väljer bort och vänder ryggen till 

dessa elever, och ett stigma uppstår då eleven uppfattas som det avvikande. Detta kan kopplas 

till det Nielsen (2005) skriver om att barn som utestängs från samvaro och lek riskerar att 

förlora sitt sociala anseende och möjligheten till att utveckla social kompetens, vilket kan leda 
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till att man skapar sig en identitet som oönskad. Detta skulle kunna få betydande 

konsekvenser för barnets framtida förmåga att skapa kontakter med andra. 

En förskollärare förklarar att det är svårt att se bland små barn om det är någon som hamnar 

utanför eftersom barn utvecklas och mognar i olika takt och att avståndstagandet inte behöver 

vara medvetet då små barn, enligt förskolläraren, bara tänker utifrån sig själva utan att 

reflektera över vilka konsekvenser ens handling kan innebära för någon annan. De har alltså 

utifrån Meads (1967) teori inte utvecklat något "Self" ännu, och är inte kapabla till att vara 

självmedvetna och se sig själva som ett objekt bland många andra. En annan anledning till att 

en del barn blir bortvalda kan enligt intervjupersonerna bero på att eleverna upplever en 

rivalitet då ett nytt barn kommer in i leken och inte har lärt sig lekens regler ännu. Detta kan 

medföra en oro för en del barn som de ofta inte vet hur de ska hantera, och därför blir det 

lättare att säga "du får inte vara med". 

Brist på social kompetens kan också medföra att en elev sitter tyst för sig själv, inte vågar ta 

för sig och har svårt att söka kontakt med andra elever. Att en elev ofta är ensam, eller står 

med andra fast håller sig i bakgrunden, kan vara tecken på att man inte får vara med. En 

fritidspedagog menar att elever som hamnar lite utanför gärna söker sig till personalen och att 

detta kan ses som något positivt eftersom de känner den tryggheten till de vuxna på skolan. I 

klassrummet går det inte lika tydligt att urskilja om någon är utanför, eftersom man ofta har 

bestämda platser och på så sätt blir en del av gruppen automatiskt. Däremot menar en lärare 

att den elev som de andra eleverna upplever att det är svårt att samarbeta med, som inte tar 

något på allvar eller som inte hjälper till, kan riskera att hamna utanför i klassrummet. Det är 

flera lärare och pedagoger som menar att det säkerligen också finns de som är ensamma som 

ingen ser eller lägger märke till. Även när man blir äldre och mognar och kanske börjar en ny 

klass menar ett par lärare att det bildas nya gruppkonstellationer och här kan det hända att 

någon blir ensam då de gamla kompisarna skaffar nya vänner och man har svårt att hitta 

någon man passar ihop med. Många lärare och pedagoger tänker att även om det inte syns utåt 

att någon är utanför, så kan eleven ändå känna sig utanför.   

6.2 Konsumtion 

6.2.1 Konsumtionens betydelse 

 

Det råder delade meningar bland lärarna och pedagogerna kring vilken betydelse barnens 

konsumtionsmöjligheter har för deras syn på varandra, vänskap och sin egen identitet då de 
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befinner sig i skolan. Med konsumtionsmöjligheter menar vi familjens vilja och förmåga att 

förse sina barn med prylar, kläder, fritidsintressen etcetera. Ett par av intervjupersonerna 

hävdar ett bestämt nej till att det skulle ha någon betydelse, och menar att det inte är viktigt på 

deras skola/fritids. Paradoxalt nog beskriver samma personer vid ett senare tillfälle hur det 

har vart incidenter i omklädningsrummet då elever bland annat har blivit retade för sin 

klädsel, eller incidenter där elever har hotat eller lurat sig till fotbollskort. Detta har en 

koppling till konsumtion då händelserna har kretsat kring prylar och kläder. Några 

fritidspedagoger och lärare menar att barn är medvetna om vilka grejer som är populära och 

inne, men att de inte ser det som något viktigt att äga eller att de använder sig av prylar som 

ett sätt att skapa en identitet.  

Andra intervjupersoner ser konsumtionsmöjligheternas betydelse för den sociala 

delaktigheten som en självklarhet, och att detta dessutom börjar redan i så tidig ålder som då 

barnen går i förskolan. En förskollärare menar att hon har upplevt att normer kring 

konsumtion skapas bland barnen då det exempelvis är många barn som tar med sig en leksak 

som för tillfället är väldigt populär. Detsamma gäller på fritids, menar en pedagog, och tar 

som exempel upp pokémon-kortens betydelse för att få ta del i gemenskapen på rasterna. Här 

har man genom en viss leksak eller vissa kort skaffat sig något gemensamt, något att prata om 

och skapa en relation kring. Enligt Mead (1967) anpassar sig individer successivt till varandra 

genom informationsutbyte, där kommunikation spelar en betydande roll, och då man har ett 

gemensamt intresse att samtala kring skapas enligt Lundby (2012) känslor av tillhörighet och 

gemenskap. Detta stämmer överens med det Harju (2008) menar med att leksaker får en viktig 

symbolisk funktion  i interaktionen med skolkamraterna.  

Även om det inte verkar medvetet så hamnar de som inte har de här sakerna i ett utanförskap 

menar lärarna. För att försöka ta sig in i gemenskapen beskriver en fritidspedagog hur en del 

elever istället stjäl kort av de andra för att kunna vara med. Man har på förskolan också 

kunnat urskilja en tendens till att det blivit populärt att leka med de barn som har vissa saker, 

vilket innebär att man genom sina leksaker "köper" kompisar. Även andra pedagoger och 

lärare menar att elever kan använda sig av, eller skryta om och dela med sig av populära 

prylar i skolan, för att vinna status och kompisar. Lundby (2012) menar att barn använder 

materiella ägodelar för att lättare skaffa vänner, men att det även kan ses som ett tecken på 

vänlighet att ge bort eller låna ut sina prylar. En förskollärare menar också att barn i den 

åldern är i stort behov av uppmärksamhet och uppmuntran, och att prylar och kläder blir ett 

sätt att få detta, både från vuxna och från andra barn.   
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6.2.2 Familjens påverkan  

 

Flera lärare och pedagoger är utifrån tidigare erfarenheter och arbetsplatser överens om att det 

i de mer homogena höginkomstområdena är viktigare med prylar, kläder och liknande, 

eftersom detta anses ge status och att det uppstår jämförelser familjer emellan. Normen här är 

enligt en lärare  att ingen kommer i fejk-märken på sina kläder/prylar. Barnen tycks ha blivit 

bedömningskriteriet för huruvida familjen lyckas leva upp till de konsumtionsförväntningar 

som finns, och som förälder vill man genom konsumtion också skydda sina barn från att 

hamna i utanförskap (Catterall & Hamilton, 2006; Hjort, 2004; Pugh, 2009). Relaterat till 

detta är det kanske inte konstigt  att läraren vi pratade med upplevde att de familjerna som inte 

var lika högavlönade kämpade väldigt mycket för att förse sina barn med det som alla andra 

hade, vilket läraren upplevde blev en väldigt stor press för föräldrarna. Bauman (2008) menar 

att konsumtion används som en investering i det som har betydelse för individens sociala 

värde och självskattning, och att samhället har format sina medlemmar till att spela rollen som 

konsument där vi har vilseletts till att tro att vi konsumerar valfritt, men att konsumtion i 

själva verket är ett krav samhället ställer på individerna för att de ska känna sig som 

kompetenta medlemmar. Här kan man också dra en parallell till Cooley (1981) som hävdar att 

vi alla tillsammans har skapat samhället som en organisk enhet, vilket gör att vi som individer 

inte är fria att göra saker oberoende av samhället. Vi är fria att fungera på vårt eget sätt inom 

denna enhet, men på ett eller annat sätt blir man ändå tvungen att leva inom ramen för hur 

livet för in oss i det. Konsumtion skulle enligt detta resonemang spela en betydande roll för 

delaktighet i det etablerade samhället, och det är genom den som vi kommunicerar vår 

önskvärda identitet och sociala position i relation till andra (Hjort, 2004; Ekström & Hjort, 

2011).  

Många lärare tror att dessa värderingar kommer hemifrån och att familjen känner en viss hets 

att hålla upp en fasad för att passa in. Genom att ge en idealiserad bild av sig själva kan 

familjen införliva ett förväntat beteende och kan enligt Goffman (2009) göra olika 

uppoffringar för att behålla sin fasad. Att genom konsumtion förmedla olika statussymboler 

kan familjen uttrycka  det materiella välstånd som förväntas i det området man bor. I mer 

heterogena skolor uppfattar några av lärarna och pedagogerna att statusprylar inte får fäste på 

samma sätt, och att det finns en större acceptans för varandras olikheter. Familjen blir här 

enligt en lärare lättad eftersom man inte behöver uppehålla någon rik fasad, utan det är okej 

att skicka iväg sina barn till skolan i skor från exempelvis Skopunkten utan att någon är 
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fördömande inför det. Familjen uppvisar här det Goffman (2009) kallar för ett socialiserat 

framträdande, eftersom skor från Skopunkten är accepterat i detta sammanhang.  

Martens, Southerton & Scott (2004) hävdar att det är svårt att förstå barns 

konsumtionsmönster utan att undersöka hur barn lär sig konsumera utifrån föräldrarnas sätt att 

leva. Dock menar några lärare och pedagoger att eleverna diskuterar mycket med varandra i 

skolan om prylar, och att barnen sedan tar med sig detta hem. Boden (2006) och Johansson 

(2005) menar att barn kan använda sig av sin kunskap om vad som är inne och ute som 

strategi för att påverka föräldrarnas konsumtion. Några lärare och pedagoger menar att 

föräldrarna inte kollar upp hur pass viktigt det egentligen är med dessa saker, utan att de bara 

köper av rädsla för att man inte vill att sitt barn ska hamna utanför. Lundby (2008) tar upp hur 

också reklam influerar barns önskningar och köp, och enligt Brembeck et al (2001) finns det 

få möjligheter för barn att ställa sig utanför reklamens influenser, vilket är något som ett par 

lärare tycks hålla med om. En lärare menar att det skulle vara bättre om föräldrarna stod enade 

och diskuterade mer med sina barn kring prylarnas betydelse: 

  "Man önskar ju istället att föräldrar skulle liksom gemensamt 

  kunna säga att "Nej, här får man vara som man vill" [...] Om 

  man skulle se ett stort problem med det, då skulle man kunna 

  kalla till ett föräldramöte där man diskuterar problemet med 

  föräldrar och föräldrarna kan fatta ett gemensamt beslut hur man 

  hanterar detta och hur man pratar med sina egna barn om det, 

  liksom att "Visst du kan, de kläderna som du bär där är någonting 

  vi har köpt till dig, det är inget vi pratar om till kompisar eller  

 hetsar på vad man ska ha på sig"." - Fritidspedagog åk 1-2 

 

 En annan lärare anser samma sak, och menar att det på så sätt blir lättare att få bort 

jämförelserna från skolgården. Detta skulle i slutändan leda till att sakerna inte blir lika 

attraktiva att ha hemma heller, vilket skulle kunna innebära mindre tjat och diskussioner i 

hemmet.   
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6.2.3 Normer och värderingar i skolan 

 

När det kommer till gemensamma normer och värderingar som uttrycks bland eleverna har 

lärarna och pedagogerna sinsemellan olika erfarenheter. Någon tyckte sig se att det viktigaste 

är att vara schysst mot varandra och att man ska behandla andra som man själv vill bli 

behandlad, och gör man inte detta riskerar man att  bli utanför. En annan menade att alla ska 

dra sitt strå till stacken och hjälpas åt, eftersom ingen vill vara med den som inte är intresserad 

av att hjälpa till med exempelvis skolarbetet. På en annan skola ser läraren att det finns 

normer kring hur man ska vara klädd, och de som anses vara lite "udda" klädda får även höra 

detta från de andra eleverna.  

Flera lärare och pedagoger drar också paralleller till sina egna barn och menar att det på deras 

skola är viktigt med märkeskläder  redan när man är i åtta årsåldern för att man ska känna sig 

accepterad i gemenskapen. När det kommer till mobiltelefoner räcker det inte med att ha en 

telefon, utan det är en smartphone som gäller för att få status. Bauman (2008) menar att vi i 

dagens konsumtionssamhälle hela tiden strävar efter ständig förnyelse och förbättring, och här 

överges en gammal telefon snabbt för att ge plats för en nyare och bättre modell som finns på 

marknaden. Bjurström (2011) menar att varor blir allt mindre beroende av deras praktiska 

funktion och mer beroende av sitt symbolvärde, något som Hjort (2004) påpekar att det råder 

delade meningar kring. I intervjuerna framhölls att den praktiska funktionen ändå hade viss 

betydelse, då ett par lärare förklarar hur man måste ha en smartphone för att kunna spela vissa 

spel och liknande. Lärarna menar dock att det ofta inte är själva gruppen i sig som ställer krav 

på att man ska ha rätt grejer för att få vara med, utan att den enskilde eleven snarare ställer 

dessa krav på sig själv eftersom det annars uppstår en känsla av utanförskap. Enligt Bauman 

(1998;2008) fostras vi till att lyda till samhällets krav och förväntningar, och att avfärda detta 

förväntade beteende är att tillge sig själv titeln som en oduglig konsument och riskera att 

exkluderas ur det sociala rummet.   

En lärare menar bestämt att det också finns normer som säger att det ger en låg status att vara 

duktig i skolan. Detta stämmer dock inte överens med det påstående där den som inte hjälper 

till med skolarbetet får låg status. Att det ger låg status att vara duktig i skolan beror enligt 

denna lärare på att det är viktigare med kompisar och fritidsintressen. Detta var något som 

lärarna menade utmärkte sig i de områdena där det bodde fler höginkomsttagare. En 

fritidspedagog i ett sådant område kunde uppleva att en del elever ansåg att det till och med 
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blir för mycket fritidsintressen, och att det är föräldrarna som ligger på. I samma områden låg 

föräldrarna också på mer när det gällde att engagera sig i skolan, vilket lärarna och 

pedagogerna verkade uppleva som jobbigt emellanåt. 

Nästan alla lärare och pedagoger tar också upp frågor kring könsnormer, och menar att 

exempelvis killar som är duktiga på sport har en hög status, medan lugna smarta killar har låg 

status. Pojkflickor kan ha hög status bland killarna, medan de har lägre status bland tjejerna. 

Nielsen (2005) menar att barn tilldelas olika positioner i det sociala samspelet, där en del av 

positionerna är laddade med makt och hög status, medan andra barn istället får en låg status. 

Med detta sagt behöver det inte betyda att barn blir utanför om man inte platsar i den norm 

man förväntas uppfylla så länge det finns någon som accepterar den person man är. När det 

kommer till identitetskapande utifrån konsumtion verkar detta vara något som lärarna 

uppfattar att eleverna tycker är viktigt först när de har blivit lite äldre. Yngre barn skapar 

enligt en förskollärare sin identitet genom att efterlikna personer i sin omgivning genom 

exempelvis lek och fantasi. Ett par lärare menar att ju äldre eleverna blir, desto högre verkar 

tendensen bli att elever söker sig till andra elever med likartad bakgrund, trots stora 

ansträngningar från skolans sida att under hela grundskoletiden skapa ett klimat där alla ska 

ses som jämlikar. Eleverna drar sig helt enkelt till de personer man känner att man har något 

gemensamt med; man kanske bor i samma område, talar samma språk eller att föräldrarna 

umgås privat, och gemenskapen man har på fritiden tar man också med sig till skolan.   

6.2.4 Växa upp för fort? 

  

Intresset för olika prylar tenderar att krypa lägre ner i åldrarna enligt förskollärarna. De menar 

att barnen tycker det är intressant att göra samma saker som föräldrarna gör, och håller 

föräldrarna på mycket med exempelvis sina telefoner så snappar barnen upp detta. En 

pedagog menar att föräldrarna lär sina barn vilka märken och köp som är viktiga att ha, och 

att en fixering på detta sätt föds bland barnen. En lärare och en förskollärare beskriver hur de 

uppfattade att barn tvingas att växa upp för fort, och tror att det beror på att barn utsätts för 

mycket mer influenser nu, exempelvis via media och andra barn. Förskolläraren menar också 

att hon kan se en stor skillnad genom åren när det kommer till att föräldrarna låter sina barn 

vara med och bestämma: 
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 "Det vi tycker att vi märker stor skillnad sedan, vi som har jobbat 

 många år då, det är just det här att man... Barn är mycket mer med 

 att välja idag. Man frågar barnen om precis allting, och det är tufft 

 för barnen. Det är jättejobbigt att behöva ta beslut i olika val hela 

 tiden. "Vad vill du äta när vi kommer hem? Vi ska köpa byxor, vad 

 vill du ha för byxor?"." -Förskollärare 

 

Det har alltså enligt förskolläraren blivit vanligare att behandla sina barn som det Johansson 

(2005) kallar för "beings". Man ser här barnen som kompetenta individer med förmåga att 

fatta egna kritiska beslut. Detta uppfattar förskolläraren är väldigt jobbigt för barnen, eftersom 

de hela tiden behöver göra ett val och fatta beslut trots att de inte ens har börjat skolan än. 

Hon själv betraktar här snarare barnen som "becomings" som enligt Johansson (2005) 

behöver ledning, fostran och beskydd av vuxenvärlden, och detta är en uppfattning som 

många av intervjupersonerna verkar ha gemensamt. Flera av personalen vi har intervjuat 

menar också att det alltid finns en ledare i alla barngrupper, som ofta besitter god social 

kompetents. Detta barn går in i en vuxenroll där man ser till att styra, bjuda in till lek och ta 

ansvar för att de som hamnat utanför också får vara med. Intressant är att en fritidspedagog 

uppfattar att det inte bara är ansvar, delaktighet i beslut och fixering vid kläder och prylar som 

sjunker lägre ner i åldrarna, utan att eleverna även biologiskt tenderar att utvecklas och hamna 

i puberteten allt tidigare. Vi uppfattade det som att hon trodde detta kunde ha att göra med 

miljöpåverkan, och att man borde bli mer kritisk mot hur elektronik och hur det  material som 

finns leksaker, kläder och prylar kan påverka detta: 

 "Min tanke är ju alla kemikalier som finns, i alla material. Alla sånna 

 här plaster, Ftalater, PCB och sånt då som finns. Allting som finns i  

 datorer är ju, inte bara strålningen utan det finns ju massa kemiska 

 ämnen i dom också" - Fritidspedagog åk 3 
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6.3 Skolans roll 

 

Enligt skollagen (2010) har skolan ett ansvar att ta till aktiva åtgärder för att motverka 

kränkande behandling bland eleverna. I läroplanen (Skolverket, 2011) beskrivs hur skolan, 

förskolan och fritids ska förmedla och skapa respekt för de mänskliga rättigheterna utifrån de 

demokratiska värderingar som gäller i det svenska samhället. Man vill också uppnå en 

medvetenhet och förståelse hos eleverna kring deras egen medverkan och delaktighet för att 

ingen ska bli utsatt för diskriminering eller annan kränkande behandling.  

6.3.1 Proaktivt arbete 

 

Enligt intervjupersonerna har lärare och fritidspedagoger ett stort ansvar för att förebygga 

socialt utanförskap bland barnen i skolan.  Eftersom det ibland kan vara svårt att uppfatta vem 

som hamnar utanför görs det olika typer av kartläggningar. I likabehandlingsplanerna framgår 

det att verksamheterna ska undersöka elevernas uppfattning om stämningen på skolan och 

söka information om händelser som uppfattas som trakasserier, kränkande behandling och 

diskriminering. En intervjuperson menar att man exempelvis kan göra ett sociogram eller 

trivselenkäter, som handlar om att uppmärksamma och kartlägga barns nätverk och beteende i 

skolan genom att undersöka hur de upplever olika aktiviteter, samt vilka man brukar leka 

med. Detta gör att man lättare urskilja vilka det är som behöver lite extra stöd menar hon.  

Annat förebyggande arbete görs på skolgården, där man i alla verksamheter har rastvakter och 

kamratstödjare ute för att uppmärksamma om någon elev är utanför eller utsätts för mobbing 

eller annan kränkande behandling, och detta är något som ställs som krav i 

likabehandlingsplanerna. Dock hävdar man i Skolverkets utvärdering (2011) att 

kamratstödjare kan ha en motsatt effekt beroende på vem som väljs till att bli kamratstödjare. 

Två lärare berättar att man på deras skola även har organiserat så kallad rastverksamhet för att 

alla elever ska känna att de har något att göra när de kommer ut på rasten och för att ingen ska 

behöva gå ensam. Två fritidspedagoger är ute på förmiddagen, och till viss del på lunchen, där 

de ansvarar för en aktivitet som skolan har köpt in. Det kan exempelvis vara olika leksaker 

och spel, eller så kanske man anordnar tipspromenad. En av lärarna påpekar dock att detta är 

en bra grej främst för de yngre barnen, eftersom de som går i årskurs fyra och uppåt förväntas 

göra lite mer som de vill på rasten. Enligt intervjupersonerna hade de flesta skolor/fritids hade 

tillgång till leksaker och spel på rasterna för eleverna att tillgå, men att det inte var organiserat 
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på samma sätt. Ett annat sätt att undvika utanförskap enligt intervjupersonerna är att man som 

lärare eller pedagog går in och styr i grupperna genom att bestämma eller lotta ut vem man 

ska sitta bredvid i klassrummen, lunchen och vid andra aktiviteter. När man arbetar med att 

alla ska komma in i gemenskapen bland barn på förskolan tar man först reda på vilka behov 

som finns. Därefter lägger man upp en plan utformad efter gruppens/avdelningens behov, där 

man exempelvis vid brist på empati arbetar med mycket samtal/övningar kring detta.  

På ett par verksamheter har man som vi nämnt tidigare inför regler som förbjuder att ta med 

sig leksaker och mobiltelefoner hemifrån. Detta verkar många gånger främst bero på att 

verksamheterna inte vill ta något ekonomiskt ansvar ifall något går sönder eller slarvas bort. 

På flera skolor menar man dock att det är svårt att få igenom ett sådant förbud och att man 

måste ha med sig föräldrarna i beslutsfattandet. Förbud av prylar är inget som uttrycks i 

likabehandlingsplanerna, däremot ska likabehandlingsplanerna vara förankrade hos 

föräldrarna för att ge dem chansen till inflytande, och på så sätt har man ett utrymme där man 

gemensamt med personalen kan komma fram till vilka regler som ska gälla utifrån vilket 

behov som finns. Alla skolor och fritids i undersökningen har någon form av anti-

mobbningsgrupp som fokuserar och har lite extra ansvar när det kommer till elever som är 

utanför eller mobbade, och detta är också något som är bestämt i likabehandlingsplanerna. 

Något som är unikt för en skola i arbetet med utveckla respekt för allas lika värde är att man i 

årskurs fem har ett så kallat Kulturmötes projekt, som går ut på att öka förståelsen för 

varandras olikheter på ett förhoppningsvis icke fördömande sätt. I grupper om fyra där man 

har blandat killar och tjejer med svensk- och invandrarbakgrund besöker man varandras hem 

på en fika för att se hur man bor. Sedan skriver man om sina upplevelser i en skrivuppgift. 

Detta är något som läraren menar har gett väldigt positiv respons från både föräldrar och 

elever.  

I likabehandlingsplanerna framgår det att personalen regelbundet ska föra dialog och samtal 

med eleverna för att utveckla deras förmåga till empati och respekt för allas lika värde. De 

flesta av intervjupersonerna betonar att detta är viktigt. EQ-samtal är något som är gemensamt 

för alla skolor, fritids och förskolor, även om mängden av dem varierar. Under dessa samtal är 

värdegrundsfrågor och livskunskap i fokus menar intervjupersonerna. En pedagog menar att 

denna sociala del är svår att få med i skolans timplan, trots att fritidspedagogernas 

huvudansvar ligger på att jobba mycket med detta. Han menar att pedagogerna har fått ta på 

sig mycket annat och figurerar ofta som ämneslärare istället, vilket gör att det sociala inte 

prioriteras. Intressant är att man i Skolverkets utvärdering (Skolverket, 2011) menar att samtal 
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kring värdegrundsfrågor istället kan öka mobbing och utanförskap. Enligt eleverna saknar 

samtalen koppling och relevans för den verklighet de lever i, vilket leder till att samtalen 

uppfattas som tjatiga och att en del övningar dessutom upplevs som kränkande.  

6.3.2 Reaktivt arbete  

 

Enligt skol- och barnomsorgsnämnden i kommunen ska verksamheterna arbeta utifrån 

forskningsbaserade handlingsplaner när det kommer till att motverka mobbing och kränkande 

behandling. Lärarna och pedagogerna vi har intervjuat hade lite olika meningar kring hur det 

kommer sig att man arbetar som man gör inom deras verksamhet. Alla påpekade dock att man 

har riktlinjer utifrån skollagen och läroplanen att förhålla sig till, men inom ramen för dessa 

har man ganska stor frihet att dra nytta av egna erfarenheter för att lösa problem, och man kan 

arbeta på lite olika sätt utifrån vad man tycker fungerar. En skola arbetar efter en 

forskningsbaserad anti-mobbningsmodell kallad Olweus-modellen. En fritidspedagog menar 

att man får influenser från många olika källor, exempelvis från litteratur man läser, 

föreläsningar och fortbildningskurser man går på, men också ifrån hur andra skolor har 

hanterat en viss situation. Dock menar flera intervjupersoner att de inte arbetar efter en viss 

metod eller modell till punkt och pricka, utan att man testar sig fram och anpassar sitt 

arbetssätt efter rådande omständigheter. Det man väljer att arbeta med varierar alltså beroende 

på vilken problematik som uppstår. För att nämna ett konkret exempel så berättade en 

fritidspedagog om, som vi nämnt tidigare, en period där pokémonkort var populärt och många 

av barnen hade dessa kort i skolan. Detta blev ett sätt att ta del av den sociala gemenskapen 

och de barn som inte hade tillgång till korten kunde känna sig utanför vilket resulterade i att 

några av dem började stjäla kort istället. Ett resultat av detta blev att pokémonkorten förbjöds, 

men att man istället fick hitta andra lösningar eftersom intresset för korten kvarstod:  

 "Ja men vi har tagit upp det då, så vi har sagt att vi tar inte 

  med oss pokémon kort, istället söker man intresset, för  

 intresset finns ju hos barnen och då kanske man kan försöka  

 göra på ett annat sätt att, vi kan försöka skriva ut målarbilder 

  på pokémon och då får alla göra de målarbilderna. [...] 

 För vi ska ju motverka sociala, alltså klasskillnader när man är  

 i skolans arena så ska det inte vara några klasskillnader, vi ska 
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  ju motverka  det och en sak är ju lite detta statusprylar att inte  

 ha med sig sånna för att de då som inte har råd ska hamna utanför  

 gemenskapen." - Fritidspedagog åk 1-2 

 

Märker man att någon har hamnat utanför så försöker man enligt all personal att tala med 

personen och uppmuntra den till att försöka delta i lek. Som lärare eller pedagog kan man 

hjälpa eleven att skapa kontakt genom att själv vara med och lotsa in eleven i den grupp som 

eleven själv helst vill vara med. Har det gått bra i en lek kan olika belöningssystem i form av 

exempelvis stjärnor att användas för att ge barnet det självförtroende som den kanske 

behöver, menar de intervjuade. Personalen samtalar även med de "stygga" barnen, och dem 

kan man arbeta med genom att sätta in extra resurser, eller vid misstanke begära en utredning 

med föräldrarnas tillstånd. På en skola beskriver man att man brukar kartlägga de barn som 

kommer ifrån en familj med knapp ekonomi, så att skolan kan gå in och betala om det uppstår 

en kostnad eller avgift i samband med en aktivitet som skolan anordnar. För att hantera detta 

på bästa sätt har den här läraren vart väldigt öppen i klassen: 

 " En del kan ju tycka att det är dumt, men när eleven inte 

  är där så har vi tagit det tillfället till att prata om eleven  

 när den inte är där. Och det är ju lite sådär, en del tycker 

  ju inte att det är okej, men samtidigt så får de också en  

 chans, eller man får en chans att berätta och de kan få 

  förståelse för att man kan inte behandla alla lika. Men 

  då blottar man ju ändå en elev lite så det är ju, alltså  

 man får göra en ganska tydlig avvägning där." - Lärare åk 4-6 

 

I läroplanen (Skolverket, 2011) framgår det att man i skolan ska främja förståelse för andra 

människor och att skolan ska bidra till att skapa en förmåga till inlevelse i andra människors 

situation, och i det här fallet har läraren hittat en egen lösning för att handskas med detta. 

Läroplanen säger också att skolan ska uppmärksamma varje elevs välbefinnande, och att gå in 

och betala  i syfte att uppnå jämlikhet mellan eleverna skulle kunna ses som ett sätt att göra 

detta.  

  



 
 

 

 
44 

7. Slutdiskussion 
 

Syftet med uppsatsen var att undersöka om, och i så fall hur, barns konsumtionsmöjligheter 

påverkar den sociala delaktigheten bland barnen i förskola/skola/fritids. Vi ville också fånga 

skolpersonalens upplevelser av fenomenet för att förstå hur detta skulle kunna hanteras. Trots 

olika åsikter bland personalen upplever vi ändå att barnens konsumtionsmöjligheter har en 

viss påverkan när det kommer till att känna social delaktighet. Däremot verkar detta enligt 

intervjupersonerna framträda tydligare i de mer homogena bostadsområdena, vilket kan tyda 

på att det hänger ihop med klass och anseende, något som går i linje med Bjurströms (2011) 

påstående att varor och produkter har blivit allt mer beroende av sitt symbolvärde snarare än 

sin praktiska funktion. Dock har vi kunnat urskilja att även den praktiska funktionen spelar in 

då det exempelvis krävs en viss telefon för att kunna delta i vissa spel och liknande. Att 

barnens konsumtionsmöjligheter påverkar den sociala delaktigheten förefaller i vissa fall 

framträda så tidigt som i förskolan, och intervjupersonerna menar att intresset för olika prylar 

eller aktiviteter från början kommer hemifrån. Barnen utsätts sedan för fler influenser ju äldre 

de blir, och här beskriver Brembeck et al (2001) exempelvis hur marknadsförare har funnit 

kanaler för att nå barn och på så sätt bidrar till konstruktionen av barnkonsumenten. Vidare 

tycks detta enligt oss sätta igång ett ekorrhjul av köpbegär där barn, föräldrar och media 

påverkar och influerar varandra. 

Konsumtionsmöjligheternas påverkan på den sociala delaktigheten har bland annat beskrivits 

av flera intervjupersoner som en känsla av att vara utanför om man inte har tillgång till de 

prylar som för tillfället är populära. De barn som har prylar kan vinna status och bli populära, 

men detta behöver inte innebära att de väljer bort eller stänger ute den som inte har, utan 

utanförskapskänslan skulle kunna beskrivas som något som det enskilda barnet skapar själv 

då man inte kan ta del i just det intresset eller den aktiviteten. Detta är något som personalen 

spekulerar i, men utan att fråga barnen själva kan vi inte dra någon slutsats om att detta skulle 

vara en rimlig uppfattning. Vidare tänker vi att känslan av utanförskap är relativ beroende på 

vem man jämför sig med. Någon som känner sig utanför på grund av att han inte har den 

senaste prylen men ändå kan delta i det Pålsson (2012) kallar för den "allmänna livsstilen", 

kanske endast jämför sig med den som har "allt". Skulle denna elev istället se på sig själv 

relaterat till den elev som inte har resurser för att kunna ta med fika på klassutflykterna, skulle 

han kanske uppfatta sin egen situation annorlunda. Konsumtionsmöjligheterna påverkar också 

den sociala delaktigheten genom att de barn som har en leksak, pryl eller aktivitet gemensamt 
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skapar en relation kring just detta, vilket då främjar känslan av gemenskap. En del barn som 

inte har möjlighet till att dela ett intresse på grund av att de inte har tillgång till vissa prylar 

har enligt intervjupersonerna utvecklat ett negativt beteende då de istället börjar stjäla eller 

förstöra leken för andra. Detta skulle kunna ses som en indikation för att hamna i en negativ 

utvecklingskedja.   

Skolan arbetar med delaktighet och utanförskap på olika sätt då de i styrdokumenten har ett 

ansvar för att se till att ingen elev hamnar utanför eller utsätts för annan kränkande 

behandling. Just barnens brist på konsumtionsmöjligheter som eventuellt problem är inget 

som beskrivs i styrdokumenten, utan detta är snarare något som skulle kunna ligga till grund 

för kränkande behandling och utanförskap. För att hantera ett problem måste man 

uppmärksamma det, men en del av personalen tycks inte ha reflekterat särskilt mycket kring 

om eller hur barnens konsumtionsmöjligheter påverkar den sociala delaktigheten, då de 

hävdar att det inte finns någon problematik kring detta på skolan. I ett annat sammanhang 

beskriver de dock hur elever har utsatts för kränkande behandling där orsaken till viss del 

tycks ha kretsat kring prylar och kläder. Ett resultat av att prylar och liknande har haft 

betydelse för den sociala delaktigheten i förskolan, skolan och på fritids är att flera 

verksamheter har infört regler som säger att man inte får ha med sig exempelvis leksaker och 

mobiltelefoner. Alla verksamheter har istället leksaker och spel som eleverna kan låna och 

leka med på rasterna. Samtidigt uttrycks bland flera lärare och pedagoger att skolan inte vill ta 

något ekonomiskt ansvar ifall de medtagna sakerna går sönder eller kommer bort, och här 

började vi fundera över  vilken anledning reglerna egentligen har införts? 

Flera av intervjupersonerna tycker att det skulle vara en bra idé att hantera olikheterna i barns 

möjligheter till konsumtion genom att man även i hemmet pratade om värderingar kring 

prylarnas betydelse, eftersom detta skulle kunna vara ett sätt att få bort hets och jämförelser 

från skolgården. Här ser vi att skolan vill lägga ett visst ansvar på föräldrarna, och detta skulle 

kunna kopplas till det vi beskrev i problemformuleringen där det enligt Broman & Eilard 

(2011) kan bli en utmaning för skolan att förhålla sig till en stark marknad, media och 

populärkultur som hävdar andra normer och värden än de som ryms i skolans värdegrund. Vi 

upplevde en viss frustration hos personalen då det uppstår ett dilemma när skolans värderingar 

inte stämmer överens med de värderingar som råder utanför skolans arena. Om inte 

föräldrarna tar de här diskussionerna hemma kan man fundera över vilken betydelse skolans 

ansträngningar att arbeta med värdegrundsarbete har? Ser vi exempelvis till Skolverkets 

utvärdering (2011) så hade eleverna uttryckt att skolans värdegrundsarbete saknade 
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kopplingar och relevans för den verklighet eleverna själva lever i, och denna krock kanske 

man ska forska vidare kring?  

Vi ser det som att barnens konsumtionsmöjligheter kan kopplas till klass, och en pedagog har 

beskrivit att det är skolans uppdrag att motverka klasskillnader, vilket vi tolkar att man gör i 

avsikt för att ska skapa en jämlikhet bland eleverna. Här tycker vi att styrdokumenten är 

otydliga när det kommer till att skapa en jämlik miljö i skolan om man ska relatera det till 

barnens konsumtionsmöjligheter, eftersom arbetet med likabehandling endast tycks utgå ifrån 

diskrimineringsgrunderna (kön, religion, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, ålder och 

sexuell läggning). I det sistnämnda citatet framgår det att läraren måste gå in och förklara i 

klassen att man inte kan behandla alla elever lika, och här kan man se det som att man måste 

gå in och behandla eleverna olika för att skapa jämlika förhållanden i skolan. Detta låter 

motsägelsefullt, men här ser vi att skolan går in och gör något som kan liknas vid en positiv 

särbehandling till fördel för den elev som är missgynnad och inte kan delta i "den allmänna 

livsstilen". Dock kan man också se det som att skolans strategi förstärker effekterna av 

elevens bakgrund då man visar att eleven är annorlunda gentemot majoriteten, och detta är 

något som skolorna behöver hitta metoder för att undvika enligt Allodi (2009). 

Avslutningsvis anser vi att man bör vara försiktig med att göra ett problem av något som 

kanske inte är ett problem. Så länge det inte uppstår någon större problematik kring hur barns 

konsumtionsmöjligheter påverkar den sociala delaktigheten så kanske vi som vuxna ska hålla 

tillbaka lite på regler och liknande, eftersom vi tror att det är en viktig del i utvecklingen att 

inte hela tiden bli beskyddad av vuxenvärlden. Går man hela tiden också in och överdrivet 

värnar om barnens önskningar, både som lärare och förälder, tror vi att man istället gör barnen 

en otjänst och att det kan bli svårt för dem att hantera motgångar när de blir äldre. Med detta 

sagt är det ändå viktigt att personalen reflekterar över att barnens konsumtionsmöjligheter kan 

vara en orsak till att olika dilemman uppstår, för att på så sätt bli medvetna om hur man kan 

hantera en situation till följd av detta.  

Ett område som skulle vara spännande att studera närmre, där det förvisso kanske redan 

bedrivs forskning, är ett eventuellt samband mellan den tidiga pubertetsutvecklingen och 

miljöpåverkan eller andra möjliga förklaringar. Även barnens egna åsikter kring det ökade 

ansvaret som de åläggs när det kommer till att fatta och vara delaktiga i olika beslut skulle 

vara spännande att undersöka.   
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      (Bilaga 1) 

 

Informationsbrev      

Hej! 

Vi heter Martina Hyltse och Louise Ydreståhl och kommer ifrån Linnéuniversitetet i Växjö 

där vi studerar på socionomutbildningen. Nu är det dags för oss att skriva vår C-uppsats och 

därför undrar vi om Ni skulle vilja ställa upp på en intervju. Syftet med uppsatsen är att 

undersöka om, och i så fall hur, konsumtionsmöjligheterna påverkar den sociala delaktigheten 

bland barnen i förskola/skola/fritids. Det Ni skulle bidra med till vår uppsats är att berätta om 

Era upplevelser och funderingar kring detta på just Er arbetsplats. 

Vi kommer att försöka hålla intervjun till ungefär 45-60 min. Ert deltagande är helt frivilligt 

och Ni kan när som helst välja att avbryta eller undvika att svara på frågor som Ni inte vill 

besvara. Intervjun kommer att genomföras där det passar Er bäst, och om Ni hellre föredrar att 

vi bestämmer plats så gör vi det. Med Er tillåtelse kommer vi att spela in intervjun, detta för 

att kunna vara fullt närvarande och slippa anteckna under intervjuns gång. Önskar Ni att vara 

anonym så kommer vi att avidentifiera Er, dock kan vi komma att nämna vilken typ av 

verksamhet du arbetar inom (förskola, skola eller fritids). Informationen vi får fram i 

intervjuerna kommer att bearbetas och analyseras för att sedan presenteras så att ingen enskild 

person kan identifieras. Den information som framgår under intervjun kommer enbart att 

användas i uppsatsen, därefter raderas alla inspelningar och ingen obehörig kommer att få 

tillgång till materialet. Utöver oss själva så är det endast vår handledare Matts Mosesson och 

vår examinator Richard Ulmestig som kommer få ta del av underlaget. Själva uppsatsen 

kommer sedan att publiceras i Linnéuniversitetets databas DIVA och blir därefter offentligt 

material. Skulle Ni önska en kopia av uppsatsen när den är färdig så skickar vi mer än gärna 

ut detta.  

Vi skulle uppskatta om Ni visade Ert samtycke till att delta i studien via ett mail eller 

telefonsamtal. Har Ni frågor är Ni välkommen att kontakta någon utav oss eller vår 

handledare. 

 

Vänliga hälsningar   

Martina Hyltse   

Louise Ydreståhl  
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INTERVJUGUIDE 

Social delaktighet  

- Vad uppfattas som social delaktighet för barnen i skolan? 

- Hur kan socialt utanförskap uttrycka sig bland barnen?  

Konsumtion, normer och värderingar 

- Vilka typer av normer och värderingar kan vara uttryck för att man som elev ska få ta del i 

gemenskapen?  

- Kan det uppstå problem till följd av att en elev inte lever upp till de normativa förväntningar 

som finns?   

- Har barnens konsumtionsvanor någon betydelse för deras syn på varandra/vänskap och sin 

egen identitet? 

Skolans roll och ansvar 

- Har arbetsplatsen något ansvar när det kommer till att skapa social delaktighet bland 

eleverna? Hur ser detta i så fall ut?  

Proaktivt arbete 

- Kan arbetsplatsen påverka för att eleverna ska känna större social delaktighet bland sina 

skolkamrater? Exempel på detta?  

Reaktivt arbete 

- Hur hanteras en situationen om en elev har hamnat i socialt utanförskap? 

- Vad kan ligga bakom att man agerar på ett visst sätt? Teori? Metod? Erfarenhet?    

 

 

 

 

 

 


