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The aim of this essay was to create an understanding of teachers strategies to respond to 

children in economic hardship in school and if these children can participate on equal terms in 

school.  To examine this, we chose to do semi-structured interviews which is a qualitative 

method. Eight teachers were interviewed from four different elementary schools. In our 

interviews, we found that all the schools both had elements of inclusion and exclusion, which 

can result in both equal and unequal terms for participation in school. We also found that the 

school with the most students in economic hardship had the most inclusive strategies. Another 

thing we discovered was that the Swedish school law is ambiguous, because it says that 

school should be free of charge but at the same time accepts that the school takes out an 

insignificant cost from the students. Because there is no definition of the insignificant cost 

and the policy about school related costs are vague, it gave the teacher some discretion to 

define how much and at which time the insignificant cost could be relevant. The teachers’ 

could use their discretion to support the children who lived in economic hardship, by reducing 

the risk for their economic situation to be visible to others and enable them to participate on 

more equal terms, for example by having extra snacks or money with them during school 

trips.  
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Förord 

Vi vill börja med att tacka våra informanter, vilka gjort det möjligt för oss att genomföra vår 

studie. Vi vill även tacka våra vänner, vilka tog sig tid att läsa igenom och kommentarer 

uppsaten. Slutligen ett stort tack till vår handledare Matts Mosesson för alla goda råd på 

vägen.  
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1. Inledning 

I följande avsnitt redogörs bland annat för vårt forskningsproblem, bakgrund och syftet med 

studien.  

Begreppet barnfattigdom myntades under 1990-talet då fler barn hamnade i ekonomisk 

utsatthet i och med den ekonomiska krisen (Näsman 2012 s.11). Barn som lever i familjer där 

familjens inkomst understiger 60 procent av medianinkomsten i landet anses leva i relativ 

fattigdom. Däremot Absolut fattigdom bedöms exempelvis utifrån riksnormer för 

försörjningsstöd eller existensminimum (Andersson & Swärd, 2010 ss.18 & 21). 

Departementserien från 2004 beskriver hur “Barn till ensamstående mammor och barn till 

utrikes födda föräldrar löper större risk än andra barn att bli ekonomiskt utsatta” (Ds 2004:41, 

s.22). Detta beror huvudsakligen på att båda grupperna har en svagare förankring till 

arbetsmarknaden, vilket framförallt stämmer in på unga och utlandsfödda som nyligen anlänt 

till Sverige (Ds 2004:41, s.26). Barnombudsmannen (2010) skriver i sin rapport att andelen 

barn som lever i absolut fattigdom i Sverige minskat under de senaste åren medan den relativa 

fattigdomen har ökat, vilket bland annat förklaras med större löneskillnader i Sverige (BO 

2010, s.58).  

Enligt barnombudsmannen levde 19 procent av barnen i Sverige 2010 i ekonomisk 

utsatthet sett utifrån relativ fattigdom och 3 procent av barnen i Sverige levde 2010 i familjer 

som under en längre period haft ekonomiskt bistånd (BO n.d). Eftersom det finns två olika 

definitioner av begreppet barnfattigdom kan det vara problematiskt att diskutera detta 

fenomen, då olika parter i diskussionen kan använda sig av skilda definitioner och därmed 

tala om olika saker. Vi valde att i vår uppsats utgå ifrån relativ barnfattigdom på grund av att 

vi var intresserade av att se hur ekonomiskt utsatta barns skolsituation såg ut i relation till 

andra barn. Fortsättningsvis i uppsatsen kommer begreppet ekonomiskt utsatta barn användas 

som synonymt med relativ barnfattigdom. Anledningen till att begreppet barnfattigdom inte 

används är för att det är ett laddat begrepp som Näsman (2012, s.15) beskrev kan associeras 

med exempelvis svältande barn i utvecklingsländer, därför valdes istället det mindre laddade 

begreppet ekonomisk utsatthet.   

 

1.1 Problemformulering 

Skolan är en plats där barn spenderar en stor del av sin tid tillsammans med jämnåriga, men 

även ett exempel på en plats där ekonomiskt utsatta barns situation kan bli synlig för andra. 

Detta kan bli synligt till exempel vid de tillfällen som det tillkommer olika former av 
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kostnader i samband med skolundervisningen som vid skolutflykter. Näsman (2012) beskriver 

hur barns delaktighet i skolan påverkas av familjens ekonomi då skolan ibland kräver viss 

utrustning, som exempelvis skridskor eller avgifter för skolutflykter, vilket resulterar i att 

vissa elever inte kan delta i skolaktiviteter (Näsman 2012, s.23). Näsman (2012) skildrar även 

hur skolorna i Sverige har olika sätt att hantera situationer för de elever som på grund av 

ekonomiska förutsättningar inte kan delta i vissa skolaktiviteter. De urskiljer tre typer utav 

lösningsmodeller som skolorna använder sig utav när det tillkommer kostnader i samband 

med skolundervisningen, nämligen lösning för alla, valbarhet och särlösningar. Där de två 

sistnämnda modellerna kan leda till att ekonomiskt utsatta barn upplever känslor av 

utanförskap och skam, i de situationer där modellerna blir aktuella (Näsman 2012, s.117).  

Enligt 10 kap 10 § Skollagen (SFS 2010:800) ska den svenska skolan vara avgiftsfri, men 

det finns enligt samma lag ett undantag i 11 § där det står att vårdnadshavare vid enstaka 

tillfällen kan stå för en obetydlig kostnad i och med skolaktiviteter. I Skollagen (SFS 

2010:800) finns det ingen definition av vad en obetydlig kostnad innebär, vilket är 

problematiskt då en obetydlig kostnad är relativ utifrån familjers ekonomiska förutsättningar. 

Majblomman
1
 gjorde 2012 en kommunenkät där de frågade kommunerna hur de definierar 

den obetydliga kostnaden, där 95 av landets kommuner valde att svara. Det var 24 kommuner 

som svarade att de inte hade någon definition utan att det var upp till rektorerna; därefter 

skilde sig svaren från 0 kronor till en obestämd summa på över 100 kronor (Majblomman 

2012b). 

Att skollagen (SFS 2010:800) som tidigare nämnts inte har någon definition på den 

obetydliga kostnaden leder till att det är upp till kommunerna och skolorna att göra sin egen 

tolkning. Skolorna har även enligt Näsman (2012) olika lösningsmodeller vilket riskerar att 

vissa elever känner sig utpekade som annorlunda och att de då kan uppleva skamkänslor. 

Vilket är problematiskt och ger utrymme för godtycklighet, bland annat då det är upp till 

rektorer och lärare att göra egna tolkningar av lagen. Detta är inte rättssäkert då valet av skola 

kan påverka elevers skolgång, vilket strider mot 1 kap 9 § Skollagen (SFS 2010:800) som 

säger att utbildningen i Sverige ska vara likvärdig oavsett vilken skola i landet eleven går på. 

Dessutom har vi inte funnit någon handlingsplan för hur lärarna ska hantera denna 

motsättning i lagtexten i sitt dagliga arbete.  

                                                
1 Majblomman är Sveriges största barnhjälpsorganisation, vars verksamhet bygger på att barn säljer 

majblommor. De insamlade pengarna går sedan bland annat till enskilda barn vars föräldrar ansökt om pengar. 

Därutöver går pengar till skolorna samt till forskning kring barn (Majblomma 2013).    
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Lärarna är de vuxna i skolan som har daglig kontakt med eleverna och är de personer som 

kan stötta eleverna när det uppkommer situationer när skolan kostar pengar på ett eller annat 

sätt. För att få en förståelse för lärarnas agerande gentemot eleverna har vi valt att använda oss 

utav begreppet handlingsutrymme, ett teoretiskt begrepp som Lipsky i sin teori om Street-

Level-Bureaucrats menar är nödvändigt för att vissa yrkesgrupper som exempelvis lärare ska 

kunna utföra sitt arbete (Lipsky 2010, s.3). “Handlingsutrymme innebär en möjlighet att välja 

hur man ska agera utifrån det utrymme organisationens uppdrag sätter” (Svensson, Johnsson 

& Laanemets 2008, s.24). Handlingsutrymme kan även delas upp i underkategorierna 

objektivt och subjektivt handlingsutrymme.  Det objektiva handlingsutrymmet är exempelvis 

de lagar och riktlinjer som den professionella måste förhålla sig till, medan det subjektiva 

handlingsutrymmet är det hur denne upplever och använder sitt handlingsutrymme (Aronsson 

1990, s.71-72).  

Vår uppsats utgår ifrån lärare och skolor vilket inte är något av de typiska 

forskningsområdena för socialt arbete. Vi anser ändå att vårt forskningsproblem som berör 

barn och relativ fattigdom, är aktuellt för socialt arbete då fattigdom är en utav topikerna inom 

forskning för socialt arbete och har varit det i århundraden både internationellt och nationellt 

sett. En utav frågorna som behandlas inom fattigdomsforskning är hur ekonomiskt utsatta 

personer behandlas av andra, vilket i den här studien syftar på lärare och skolväsendet 

(Sunesson 2006, ss.334, 338-339). Forskningsproblemet är även relevant utifrån ett 

vetenskapligt perspektiv då vi under vår litteraturgenomgång huvudsakligen funnit tidigare 

forskning som belyser ekonomiskt utsatta barns perspektiv på skolan men lite om lärarnas 

perspektiv på ekonomisk utsatthet, vilket kan tyda på en kunskapsbrist i forskningen.  

 

1.2 Syfte  

Syftet med studien är att få en förståelse får för lärares strategier för att bemöta ekonomiskt 

utsatta barn i skolan och om dessa barn får delta på lika villkor i skolundervisningen.    

 

1.3 Frågeställningar  

1) Hur kan elevers ekonomiska utsatthet bli synlig i skolan?    

 

2) Vilka kostnader kan bli aktuella i samband med skolundervisningen? 
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3) Hur upplever och hanterar lärare ekonomiskt utsatta barns situation i samband med 

skolundervisningen?   

 

1.4 Bakgrund  

Andersson och Nilsson (2000) skildrar Sveriges skolpolitik och beskriver bland annat 

folkhemstiden i mitten av 1900-talet då 9-årig skolplikt infördes och ledordet för skolan var 

jämlikhet. Detta var en tid då kollektivet gick före individen och det fanns få statligt 

subventionerade privata skolor. Sedan 1980 har det skett flera förändringar inom 

skolpolitiken, bland annat styrs skolorna mer lokalt i och med att kommunerna fått ett ökat 

ansvar för skolorna. 1994 kom en ny läroplan med fokus på mål och resultat, vilket lett till att 

skolorna styrs utefter kunskapsmål. Den svenska skolpolitiken har blivit mer 

marknadsorienterad med ett ökande antal privatskolor och där individens valfrihet står i 

centrum (Andersson & Nilsson 2000, ss. 157-158). 

Skolinspektionen har sammanställt informationsbladet Avgifter i skolan, där det likt 

Skollagen (SFS 2010:800) saknas en definition av den obetydliga kostnaden. Däremot finns 

det en lathund över vilka kostnader/avgifter som skolinspektionen godkänner samt inte 

godkänner att skolorna tar ut. Exempel på kostnader som skolinspektionen godkänner är 100 

kronor för studiebesök/friluftsdag vid enstaka tillfällen. Det står även att skolorna ska ta i 

beräkning hur ofta skolan tar ut avgifter under ett läsår, då återkommande kostnader kan bli 

påfrestande för vissa familjers ekonomi. Skolorna bör därmed göra en helhetsbedömning av 

de sammanlagda kostnaderna för hela läsåret (Skolinspektionen 2011). Enligt Majblommans 

kommunrapport från 2012 är det cirka 55 procent av de 271 deltagande kommunerna som har 

en policy för avgifter i skolan och de flesta kommunerna följer skolinspektionens riktlinje på 

100 kronor vid enstaka tillfällen. Däremot anser många familjer att 100 kronor är en för hög 

kostnad samt att deras “smärtgräns” går redan vid 20 kronor (Majblomman 2012a).  

 

2. Tidigare forskning  

I följande avsnitt kommer vi att redogöra för forskning som berör ekonomiskt utsatta barn 

respektive lärarnas handlingsutrymme.  
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2.1 Ekonomiskt utsatta barn  

Fernqvist (2013) beskriver hur barn och unga upplever samt hanterar sin ekonomiska utsatthet 

i skolan, i relation till jämnåriga och hur de väljer att dölja sin ekonomiska situation. “This 

may also result in the use of hiding strategies while at school, such as covering up the 

family’s financial status by not talking about it in school, being deliberately vague, or lying” 

(Fernqvist 2013, s.165). Författaren menar att strategier för att handskas med ekonomisk 

utsatthet är en stor del utav barns vardag och att dölja sin ekonomiska situation för andra gör 

barn i förhållande till situationer som uppkommer i skolan. Hon hävdar även att de kläder 

barn har på sig och den utrustning ett barn kan förväntas ha, både i förhållande till 

skolaktiviteter och fritidsaktiviteter, kan skapa påfrestningar för barnet. Detta trots att svensk 

lagstiftning syftar till att skolan ska vara avgiftsfri och att ekonomi inte ska påverka barns 

skolgång. Fernqvists (2013) argumenterar att det är viktigt för barnen att inneha materiella 

resurser, likt kläder och utrustning, samt sociala resurser, såsom kompisar och arenor utanför 

skolan där barn socialiserar med andra barn för att känna sig som en del av gruppen.   

Harju (2008) beskriver i sin avhandling hur barn som lever i ekonomisk utsatthet hanterar 

sin vardag. Författarens syfte är att beskriva hur ekonomisk utsatthet påverkar barn i 

förhållande till andra jämnåriga barn och deras föräldrar. Harju (2008, s.132) talar om att barn 

är skådespelare, eftersom de döljer sina ekonomiska situationer med olika strategier, något 

som Fernqvist (2013, s.166) också talar om. Ett exempelvis på en döljandestrategi kan vara att 

inte följa med kompisarna till stan, och istället för att säga att det har jag inte råd med skyller 

barnet på att denne inte kan eller inte vill. Harjus (2008, s.3) studie resulterade i två 

huvudsakliga resultat. Det första resultatet är att barn i ekonomisk utsatthet har svårare att 

medverka i situationer med andra barn i olika fritidsaktiviteter där kostnader kan tillkomma. 

Harju (2008, s.3) talar om att deras ekonomiska situation är betydande i relation till andra 

barn, samt deras egen familj. Det andra resultatet visar att barn i ekonomisk utsatthet också 

har ett annat förhållande till pengar då de ofta får stå för egna inköp och redan i tidig ålder får 

hitta egna sätt att tjäna pengar på (Harju 2008, s.130). 

Fernqvist (2013) hävdar likt Harju (2008) att barn känner sig annorlunda på grund av 

sociala och materiella resurser. Utöver det menar Fernqvist (2013) att ekonomiskt utsatta barn 

känner oro och ansvar för sina föräldrar och försöker i möjligaste mån att tona ner skolans 

påtryck att bidra med pengar för att inte öka påfrestningar på familjens ekonomi.   

Harju (2008) använder genomgående i avhandlingen sig av två begrepp. Det ena begreppet 

är reactive strategies som innebär att barn lär sig att leva inom familjens ekonomiska 
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situationer, genom att låtsas att de inte bryr sig om att delta i saker som innebär kostnad eller 

genom att uttrycka att aktiviteten inte är viktig för att dölja sin ekonomiska situation. Det 

andra begreppet är proactive strategies, vilket innebär att barn försöker ändra på sin 

ekonomiska situation exempelvis genom att spara pengar, handla billigt eller tjäna pengar, 

vilket ger barnen ekonomisk kompetens. Detta är också något vi kan se förekommer i 

Fernqvists (2013) artikel, där hon menar att de strategier barn beskriver handlar om att dölja 

sin ekonomiska situation på grund av skam i förhållande till fattigdom. Fernqvist (2013) 

hävdar även att barns sociala och materiella resurser är betydelsefulla bland jämnåriga barn. 

Barnen försöker både leva med vardagen som den ser ut och försöker även hitta sätt som gör 

att deras ekonomiska situation inte blir synlig bland andra barn och vuxna i skolan.   

Wikeley et al. (2009) skildrar hur aktiviteter utanför skolan kan påverka både elevernas 

förmåga att lära sig i skolan samt påverka det livslånga lärandet positivt. Några av fördelarna 

med fritidsaktiviteterna förutom att de lärde sig mer om själva aktiviteten var att barnen fick 

bättre självförtroende, självkontroll och ökade det egna ansvaret. En annan positiv effekt med 

fritidsaktiviteterna var att barnens sociala nätverk blev större då de fick vänner utanför skolan. 

Resultatet visade även på att barn som lever i ekonomisk utsatthet i mindre utsträckning än 

jämnåriga deltar i aktiviteter efter skolan och därmed blir de barnen utan de positiva 

effekterna fritidsaktiviteterna kan ha på deras inlärningsförmåga och på deras sociala 

relationer (Wikeley et al. 2009). Artikel beskriver situationen för ekonomiskt utsatta barn i en 

brittisk kontext, vilket visar på ett exempel på hur ekonomiskt utsatta elever har sämre 

förutsättningar även internationellt set, dock kan resultaten inte direkt överföras på svenska 

förhållanden, på grund av skilda skolsystem.  

Näsman (2012) skildrar hur vissa städer i Sverige är socialt segregerade vilket resulterar i 

dessa skolors skilda upptagningsområden, därmed kan förekomsten av ekonomisk utsatthet på 

skolorna i Sverige skiljas sig åt. Resultatet visade på att det upplevs svårare av eleverna att 

vara ekonomiskt utsatta på skolor där det är ovanligt med ekonomisk utsatthet jämfört med 

där det är vanligt förekommande. Då deras ekonomiska utsatthet blev mer synlig och påtaglig 

i relation till de mer bemedlade eleverna (Näsman 2012, s.55-56). 

Hjort (2004) skildrar hur det är att leva som en ekonomiskt utsatt barnfamilj i ett 

konsumtionssamhälle som Sverige. Han beskriver bland annat hur ekonomiskt utsatta 

familjers konsumtionsvanor i högre utsträckning än hushåll med starkare ekonomi blir 

granskade och bedömda utifrån, då omgivningen ställer högre krav på att familjerna 

konsumera sparsamt och rationellt. Omgivningens högre krav har ett samband med 

moraliserar föreställningar kring ekonomiskt utsatta familjernas hushållning, där brister på 
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resurser oftast ses som en följd utav okunskap och dåliga prioriteringar inom familjen samt 

uppfostrande föreställningar om att situationen löser sig om familjen lärde sig att hushålla sin 

ekonomi på ”rätt” sätt (Hjort 2004, s.79-80, 84). Hjort (2004) skildrar även hur föräldrarna i 

största möjliga utsträckning försöker se till att barnen får det nödvändigaste och beskriver hur 

föräldrarna prioriterar barnens behov av exempelvis vinterskor före exempelvis ett eget 

tandläkarbesök (Hjort 2004, s.233-234).  

Det beskrivs olika förhållningsätt till konsumtion som ekonomiskt utsatta familjer 

använder sig av till exempel fasadupprätthållande, där familjerna försöker uppnå det de 

själva tror är en ”normal” konsumtion av varor och aktiviteter som familjen definierar som 

icke nödvändiga, för att inte bli uppfattade som avvikande av omgivningen. Föräldrarna 

upplevde att det mest skamfyllda med att bli sedd som en ekonomiskt utsatt familj var att 

omgivningen uppfattade att svårigheter med ekonomin gick ut över barnen. Föräldrarna 

försökte undvika att barnen uppfattades som avvikande i skolan genom att exempelvis 

prioritera barnens kläder och mobiltelefoner. Föräldramöten i skolan kunde även ses som 

problematiska då det ofta innebar diskussioner kring klasskassa och insamlingar till 

skolaktiviteter och där föräldrar oftast gick med på att betala in pengar, trots att de inte hade 

råd för att kunna hålla upp sin fasad (Hjort 2004, s.242-244). Ett annat förhållningssätt är 

undvikande vilket innebär att föräldrarna försöker undvika situationer där deras ekonomiska 

situation blir synlig för andra ett exempel är när föräldrar sjukanmäler barnen vid 

skolutflykter (Hjort 2004, s.254).  

 

2.2 Lärarnas handlingsutrymme 

Näsman (2012) skriver även i sin bok om ekonomiskt utsatta barns situation inom olika 

arenor, bland annat inom skolan. Boken bygger på flera studier som Näsman men även 

Ponton von Gerber och Fernqvist genomfört de senaste åren. Empirin bygger på intervjuer 

med barn, föräldrar samt professionella som möter dessa barn i sitt arbete, exempelvis lärare. 

Forskningsprojektet har bland annat resulterat i att det har urskilts tre olika lösningsmodeller 

som skolorna använder när elever inte kan delta i skolundervisningen av ekonomiska skäl, 

nämligen lösning för alla, valbarhet och särlösningar (Näsman 2012, s.117). Lösning för alla 

kan exempelvis innebära att skolan köper in en klassuppsättning av skridskor. Valbarhet är en 

annan lösning där eleverna kan få välja på olika alternativ där några är kostnadsfria. Den 

tredje möjligheten är att göra särlösningar för elever, vilket innebär specifik lösning för en 

enskild elev, till exempel hänvisa eleven till Majblomman för pengar. Lösningsmodellerna 
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valbarhet och särlösningar kan leda till att barns ekonomiska situation blir synlig för andra 

och att de hamnar utanför gruppen. Det finns en risk för att dessa barn upplever känslor av 

utanförskap och skam i de situationer där dessa två lösningsmodeller blir aktuella (Näsman 

2012, ss.116-117).  

Näsman (2012) beskriver hur ekonomisk utsatthet kunde bli synlig i skolan till exempel då 

eleverna saknade olika materiella resurser som glasögon, gymnastikskor och hygienartiklar. 

Skolpersonalen upplevde dock svårigheter med att se orsaken till elevernas bristande 

materiella resurser, om det berodde på ekonomiska svårigheter eller berodde på andra sociala 

problem (Näsman, 2012, ss.104-105).  

En annan forskare som intervjuat lärare är Parding (2007) som i sin doktorsavhandling 

belyst gymnasielärares handlingsutrymme. Parding kom fram till att gymnasielärarnas 

handlingsutrymme huvudsakligen formades i relation till fyra aktörer; den nationella 

läroplanen, rektorer, kollegor och eleverna. Resultatet visade bland annat på att alla aktörerna 

hade möjlighet att påverka lärarnas handlingsutrymme både positivt och negativt, och att 

lärarnas upplevelser av relationerna påverkar deras upplevda handlingsutrymme (Parding 

2007).  

Parding (2007) beskriver bland annat hur kollegorna har möjlighet att stötta varandra med 

exempelvis råd och känslomässigt stöd vilket kan påverkar handlingsutrymmet positivt. 

Något som kunde påverka det egna handlingsutrymmet negativt var samarbete kring 

gemensamma projekt med andra lärare då de var tvungna att kompromissa (Parding 2007, ss. 

127 & 131).  

Lärarna i Pardings (2007) avhandling berättade om förändringen i deras arbetssituation 

sedan mentorskapet infördes, vilket innebär att läraren fått ansvar för en hel klass och därmed 

elevernas hela skolsituation. Tidigare hade läraren endast ansvar för elevens kunskap i det 

egna ämnet. Mentorskapet har resulterat i närmare kontakt med eleverna vilket har gjort att 

elevernas sociala problem har blivit synligare. I intervjuerna uttryckte lärarna att de upplevde 

svårigheter och osäkerhet i hur de skulle hantera elevernas problem. De upplevde även att det 

fanns en diskrepans mellan deras utbildning som består av ämneskunskaper och pedagogik 

och hur deras arbetssituation ser ut (Parding 2007, ss.149-150).   

 

3. Teori 

I följande avsnitt tar vi upp de centrala begreppen i Michael Lipskys teori om Street-level-

bureaucrats, även kallat gräsrotsbyråkrater och handlingsutrymme.  
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3.1 Street-level-bureaucrats och handlingsutrymme 

Lipsky utformade på 1980-talet sin teori om Street-Level-Bureaucrats - gräsrotsbyråkrater. 

Lipsky (2010, s.3) anser att en gräsrotsbyråkrat är en person som arbetar inom offentlig sektor 

och som i sitt dagliga arbete har kontakter med medborgare. Lipsky exemplifierar 

gräsrotsbyråkrater som poliser, lärare, socialarbetare och vårdpersonal, fortsättningsvis 

kommer vi enbart att belysa det som i Lipskys teori berör lärare.  

Lipsky (2010, s.3) hävdar att gräsrotsbyråkrater har ett visst handlingsutrymme i sitt 

arbete. Han använder sig av begreppet discretion, som synonymt till handlingsutrymme och 

som också kan betyda finkänslighet och försiktighet, för att beskriva det gräsrotsbyråkrater 

kan stöta på i sitt arbete. Lipsky (2010, s.3) menar att de yrken som gräsrotsbyråkrater jobbar 

inom är allt för komplicerade för att ha snäva ramverk och regler, vilket därmed ger möjlighet 

till handlingsutrymme. Vidare talar Lipsky om att gräsrotsbyråkrater ofta arbetar i situationer 

som kräver en hänsyn till den mänskliga faktorn. När det kommer till lärare ska de ha 

möjlighet att se varje elev utifrån deras enskilda potential och utifrån det utforma det stöd och 

den omsorg som krävs för att elever ska ha en god skolgång. Gräsrotsbyråkrater, i detta fall 

lärare, är beroende av brukaren, i detta fall elever, och för att arbetet ska ha en befogenhet 

måste brukaren utnyttja gräsrotsbyråkratens tjänster, och innehållet i lärarens arbete ska 

påverkas av elevens egenskaper och egenheter.  

Handlingsutrymme, menar Lipsky (2010, ss.15-16), behöver lärare när det kommer till 

situationer som kan uppkomma i och utanför klassrummet och som påverkar barns möjlighet 

att delta i undervisningen på lika villkor. Handlingsutrymme behövs för att de flexibelt ska 

kunna hantera uppkommande situationer och utforma undervisningen därefter. Författaren 

menar dock inte att gräsrotsbyråkrater ska bortse från ramverk och regler på grund av deras 

komplicerade yrke. De måste givetvis följa de direktiv som de jobbar under, men att det även 

finns ett visst handlingsutrymme som en gräsrotsbyråkrat kan tillämpa i sitt yrke för de 

klienter de stöter på. Eftersom lärare generellt sett har ett relativt stort handlingsutrymme i 

förhållande till myndigheter menar Lipsky (2010, s.17) att de får en roll som policymaker, 

vilket innebär att de har makt att fatta beslut på egen hand. I vårt fall syftar det till de 

situationer som en lärare kan möta med elever i ekonomisk utsatthet och där deras 

handlingsutrymme blir deras sätt till makt och beslutsfattande.  
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3.1.1 Subjektivt och objektivt handlingsutrymme   

Som nämnt tidigare finns det två definitioner av handlingsutrymme, objektivt och subjektivt 

handlingsutrymme. Aronsson (1990, s.71-72) beskriver det objektiva handlingsutrymmet som 

i detta fall syftar till lärarnas faktiska handlingsutrymme, alltså vad de kan göra rent praktiskt 

utifrån de riktlinjer och regler de har att följa. Det subjektiva handlingsutrymmet är det lärarna 

upplever att de kan göra, alltså vad de känner att de kan använda sitt handlingsutrymme till. 

Aronsson (1990) beskriver hur det kan uppstå tre olika typer utav diskrepans mellan en 

persons objektiva och subjektiva handlingsutrymme. Den första är att det subjektiva och 

objektiva bara till viss del sammanfaller, den andra är att det subjektiva upplevs större än det 

objektiva och den tredje är tvärtom, att det objektiva upplevs som större än det subjektiva. 

(Aronsson 1990, s.71-72). Handlingsutrymme kan varken ses som positivt eller negativt och 

hur handlingsutrymmet används beror bland annat på personens tidigare erfarenheter och 

traditionerna på dennes arbetsplats. De professionella har möjlighet att påverka det objektiva 

handlingsutrymmet med de rutiner och riktlinjer som organisationen gett dem, genom att öka 

sina kunskaper eller att gå samman med kollegorna mot ledningen. Handlingsutrymmet som 

professionella har därmed formats i samspelet mellan de professionella och organisationen de 

arbetar inom. (Svensson, Johnsson & Laanemets 2008, s.17 & 24).  

 

3.1.2 Kritik mot Street-level-bureaucrats 

Taylor (2007) problematiserar i sin artikel om det går att överföra Lipskys teori på lärare och 

om lärare i själva verket kan ses som gräsrotsbyråkrater. Taylor menar att genom 

gräsrotsbyråkratens politik- och regelskapande, som författaren menar beskrivs av Lipsky, 

kan lärare och andra yrken i offentlig sektor inte i samma utsträckning eller överhuvudtaget 

ses som gräsrotsbyråkrater. Detta på grund av de normativa riktlinjer och mål, samt den höga 

grad av ansvarstagande som krävs i skolorna. Trots denna kritik tror vi att gräsrotsbyråkrati är 

överförbart till lärare då de visserligen styrs av vissa regler och riktlinjer, men samtidigt kan 

utforma egen handlingsfrihet i förhållande till elevernas egenskaper och deras behov av 

lärares hjälp (Taylor 2007). 
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4. Metod  

I följande avsnitt redogörs för våra olika metodval och etiska reflektioner.  

 

4.1 Vetenskapsteoretisk ansats 

Uppsatsen utgår ifrån en kvalitativ ansats med interpretativismen som den epistemologiska 

utgångspunkten. Detta innebär att vi vill få en förståelse av vårt forskningsproblem genom hur 

våra informanter beskriver och tolkar sin verklighet. Den ontologiska utgångspunkten 

kommer att vara konstruktionistisk, vilket innebär att vi utgår ifrån att den sociala 

verkligheten skapas i samspelet mellan människor och inte existerar oberoende av människor 

(Bryman 2011, s.341). Exempelvis utgår vi ifrån begreppet relativ barnfattigdom vilket är ett 

konstruerat begrepp som är beroende av tid och rum.  

En kvalitativ ansats utgår även ifrån induktion där det är empirin som genererar teori 

(Bryman 2011, s.340). Vi har i vår uppsats inte utgått ifrån induktion utan använt oss mer 

utav abduktion som innebär en ömsesidig påverkan och ett växelspel mellan empiri och teori 

(Larsson 2005, s.23). Vårt argument för att använda abduktion snarare än induktion är att vi 

hade läst in oss på vårt forskningsområde genom tidigare forskning och valt en teoretisk 

utgångspunkt, vilket ledde till att vi hade en viss förförståelse innan vi samlade in vår empiri. 

Vår uppsats utgår därmed både utifrån en kvalitativ och en abduktionistisk ansats.   

 

4.2 Datainsamlingsmetod 

Vår studie är baserad på kvalitativa intervjuer som är semistrukturerade, vilket innebar att vår 

intervjuguide enbart hade olika teman med förslag på frågor som berörde vårt 

forskningsproblem (Bryman 2011, s.415). Fördelarna med en semistrukturerad intervju var att 

vi kunde byta ordning på våra frågor, ställa följdfrågor och på det visset få en bättre förståelse 

för våra intervjupersoner. Vi genomförde semistrukturerade intervjuer både med informanter 

enskilt och i grupper om två.  

Att intervjua flera personer samtidigt kallas för gruppintervju (Trost, 2010 s.44). Det finns 

både fördelar och nackdelar med gruppintervjuer. Nackdelarna är bland annat att de 

språksamma och dominanta lätt kan dominera en intervju och de mer tystlåtna lätt kan ställas 

åt sidan. En annan nackdel som en gruppintervju kan medföra är att deltagarna lätt samlas 
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kring en åsikt som är “lämplig” för situationen (Trost, 2010 s.46). Fördelarna med att 

intervjua flera personer samtidigt är att de ger utrymme för interaktion i gruppen och 

deltagarna kan bygga vidare på varandras idéer. Trost (2010, s.46) påpekar att gruppintervjuer 

inte ska användas för att komma åt åsikter och attityder. Det passar dock bra för få fram 

informanternas erfarenheter, vilket var vår intention.  

Våra gruppintervjustillfällen fungerade bra och båda informanterna kom till tals, då 

informanterna oftast var noga med att den andre skulle få tala till punkt innan de själva 

besvarade frågan. Dock upplevde vi likt Trost (2010) att det vid ett intervjutillfälle var en 

informant som var mer talför än den andre och dominerade samtalet något, vilket kan vara 

negativt då vi kanske gick miste om information från den andre informanten. På det stora hela 

uppfattade vi gruppintervjuerna positivt och återigen instämmer vi med Trost (2010) då vi 

upplevde att dialogen mellan informanterna fick dem att tänka ett steg längre och att de fick 

ett annat perspektiv.  

 

4.2.1 Kritik mot datainsamlingsmetod 

Enligt Bryman (2011, s.368) har det riktas en del kritik mot kvalitativ forskning, exempelvis 

att forskningen ofta bygger på forskarens subjektiva uppfattningar om vad som är viktigt och 

betydelsefullt och att forskares egenskaper som ålder, kön och personlighet kan påverka 

undersökningspersonernas svar. Ytterligare kritik mot kvalitativ forskning är svårigheter med 

att replikera studier och  att resultaten inte är lika generaliserbara som vid en kvantitativ 

undersökning (Bryman 2011, ss.368-369).  

Trots den kritik som riktas mot kvalitativ forskning ansåg vi att kvalitativ metod var det 

bästa alternativet för vår studie, eftersom vårt syfte med uppsatsen var att få en förståelse för 

våra informanters och deras klienters situation genom att tolka deras svar. Hade vi däremot 

haft som syfte att generalisera informanternas svar till en större population av lärare eller till 

andra professioner hade en kvantitativ ansats varit att föredra. 

 

4.3 Urval  

Vid urvalet av våra informanter har vi utgått ifrån det som Bryman (2011, s.350) kallar ett 

målinriktat eller målstyrt urval, som innebär att forskare väljer ut individer som direkt kan 

kopplas till det forskningsproblem som önskas besvaras, i vårt fall lärare.  

Vi valde att genomföra våra intervjuer i Ljungby kommun, vilket berodde på ett 

pragmatiskt- eller bekvämlighetsurval (Bryman 2011, s.433). Vi vill dock förtydliga att 
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lärarna som vi har intervjuat i Ljungby kommun inte är representativa för alla Sveriges 

grundskollärare, utan enbart kan besvarar hur dessa lärares arbete ser ut. För att ge läsaren en 

ökad förståelse för i vilken kontext studien är gjord valde vi att ta redovisa för bakgrundsfakta 

angående Ljungby kommun. Enligt barnombudsmannen var det 14 procent av barnen i 

Ljungby kommun som år 2010 levde i ekonomisk utsatthet, jämfört med 19 procent för 

Sverige och att det var 1,5 procent av barnen i Ljungby kommun som år 2011 levde i en 

familj som under en längre period haft ekonomisk bistånd, jämfört med 3 procent för Sverige 

(Barnombudsmannen). Ljungby kommun svarade i Majblommans kommunenkät 2012 att det 

definierar en obetydlig kostnad till 100 kronor (Majblomman 2012b).   

Vi har använt oss utav ett snöbollsurval genom att vi kontaktade rektorer som sedan 

hänvisade oss till möjliga informanter samt att lärarna som kontaktade oss oftast hade en 

lärarkollega som också ville medverka i studien (Bryman 2011, s.434).  

 

4.4 Praktiskt tillvägagångsätt 

Vi började med att kontakta rektorerna till skolorna i Ljungby stad, via telefon och sedan 

mejl. När vi fick kontakt med rektorerna frågade vi om vi fick möjlighet att intervjua lärare på 

deras skola och om de då kunde vidarebefordra lärarna vårt informationsbrev (Se Bilaga 1), 

vilket samtliga rektorer gick med på att göra. Då vi till en början inte fick svar utökade vi vår 

sökning till skolor som ligger utanför stadsgränsen men som tillhör Ljungby kommun. Vi fick 

kontakt med lärare på fyra grundskolor och vi intervjuade två lärare på respektive skola, 

intervjuerna genomfördes mellan den 29 april och den 16 maj. En rektor frågade sina lärare 

om de kunde tänka sig att delta i studien och gav sedan oss deras kontaktuppgifter. Resterande 

sex lärare har själva kontaktat oss efter att rektorn på deras skola vidarebefordrat vårt 

informationsbrev.  

På den första skolan gjorde vi två enskilda intervjuer medan vi på skola två, tre och fyra 

genomfördes intervjuer med två lärare samtidigt. Detta av pragmatiska skäl eftersom lärarna 

hade fullbokade scheman och det var enklare för informanterna att genomföra intervjuerna 

tillsammans två åt gången, vilket sparade tid för dem och oss.  

 

4.5 Informanterna  

Intervjuer genomfördes med åtta lärare på fyra stycken grundskolor i Ljungby kommun. 

Skola 1 och 2 ligger i Ljungby stad medan skola 3 och 4 ligger på mindre orter i Ljungby 

kommun. De kvinnliga lärare som vi har intervjuat gavs fiktiva namn i uppsatsen nämligen; 
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Åsa, Maria, Gun, Ida, Sara, Ulla, Sofie och Linda vilka har arbetat som lärare i allt från 1 till 

40 år. Lärarna som deltagit i studien undervisar elever på låg- och mellanstadiet (årskurs ett 

till och med sex) med undantag av Maria som undervisar både på mellanstadiet och högstadiet 

(årskurs sju till och med nio). 

 

4.6 Dataanalys 

Vi har valt att använda en tematisk analys till vår empiri. Det finns två olika former av 

tematisk analys, nämligen teoristyrd och datastyrd. Vi hade redan på förhand valt vårt 

teoretiska begrepp handlingsutrymme som ett tema, vilket är ett teoristyrt tema. Vi var även 

öppna för teman som kunde komma fram ur vår empiri och vi valde därmed att kombinera 

teoristyrda teman med datastyrda, vilket kan kopplas till vår abduktionistiska ansats då vi 

varvar teori med empiri (Namey et al. 2008, s.138-139). Exempel på ett datastyrt tema är 

klasskassa, vilket vi ursprungligen inte var ett tema i vår intervjuguide (Se Bilaga 2).  

Fördelen med en tematisk analys är att orden ses i sin kontext och att vi då hade möjlighet 

att både se till det informanterna själva uttrycker men även se till det som inte sägs. 

Exempelvis var det ingen av våra informanter som nämnde ordet handlingsutrymme men 

ändå beskrev samtliga lärare sitt handlingsutrymme (Namey et al. 2008, s.138). En kvantitativ 

innehållsanalys, vilken även är möjlig att använda på kvalitativa data, kunde ha gett oss 

resultatet att våra informanter inte hade något handlingsutrymme alls. Då den kvantitativa 

innehållsanalysen fokuserar på det som är mätbart, till exempel hur frekvent ett ord används 

är en utav nackdelarna är att svårigheter med att besvara varför-frågor (Bryman 2011, ss.288 

& 297). Nackdelen med tematisk analys är svårigheter med reliabiliteten då datan ska tolkas 

och det kan vara skillnader mellan hur olika personer tolkar exempelvis en transkribering av 

en intervju (Namey et al.2008, s.138).  

 

4.7 Datapresentation 

Vi valde att redovisa resultat och analys tillsammans, på grund av att det är svårt att urskilja 

vad som är resultat och analys i en intervjustudie, då exempelvis urvalet av citat är en form 

utav analys. Dessutom har vi begränsat med utrymme för uppsatsen och genom att redogöra 

för resultat och analys samtidigt, kan vi undvika onödiga upprepningar.  
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4.8 Reliabilitet 

Reliabilitet i både kvalitativ och kvantitativ forskning handlar enligt Bryman (2011, s.49) om 

tillförlitlighet och rör frågan om huruvida resultaten från en undersökning blir densamma om 

den görs på nytt eller om de påverkas av slumpmässiga eller tillfälliga villkor. Reliabilitet 

handlar alltså om följdriktighet i forskning. Inom reliabilitet finns också ett kriterium för 

replikation. Går en undersökning att replikera kan alltså undersökningen ses som reliabel, 

alltså tillförlitlig. Författaren menar dock att det inom kvalitativ forskning inte är lika aktuellt 

eftersom studier inom denna metod ofta bygger på tolkning utifrån en viss miljö och kontext. 

En faktor som påverkar reabiliteten av vår studie negativt är det faktum att det är omöjligt att 

helt replikera vår studie. Bland annat på grund av att vi inte skrivit om vilka skolor vi varit på 

eller vilka lärare vi intervjuat, för att inte röja informanternas identitet. Vi har dock försökt 

vara tydliga i metodkapitlet med hur vi gått tillväga, för att öka reabiliteten av studien.   

 

4.9 Validitet 

Validitet är i flera avseende det viktigaste då “validitet går ut på en bedömning av om de 

slutsatser som genererats från en undersökning hänger ihop eller ej” (Bryman 2011, s.50). Det 

finns fyra olika sorters validitet men den som normalt sett menas och den typen vi använder 

oss utav är Mätningsvaliditet. Vilken handlar om huruvida ett mått för ett begrepp verkligen 

speglar det som begreppet ska beteckna (Bryman 2011, s.656).   

Vår uppsats har flera brister som kan ha påverkat uppsatsens validitet negativt, till exempel 

intervjuade vi enbart kvinnliga lärare och möjligen hade manliga lärare haft ett annat 

perspektiv på ekonomiskt utsatta elevers situation. Det genomfördes både intervjuer med 

lärare enskilt och i grupper om två lärare, vilket kan ha försvårat jämförelsen intervjuerna 

emellan. Dessutom hade vi enbart en lärare som arbetade med elever på högstadiet och kanske 

hade det varit bättre om vi antingen haft fler lärare från högstadiet i ett försök att få en mer 

heltäckande bild utav grundskolan eller enbart fokuserat på att intervjuat låg- och 

mellanstadielärare för att på det visset underlätta jämförelsen utav informanternas svar.  

Anledningen till att vi använde oss utav Näsmans bok och inte originalkällan, berodde på 

att kapitel 5 som tog upp skolperspektivet endast hänvisade till ett manus och ingen artikel 

som många utav de andra kapitlen gjorde (Näsman 2012, ss.9-12). Pardings (2007) artikel 

utgår ifrån gymnasielärare medan vår uppsats berör grundskolelärarna dock gjorde vi 

bedömningen att både lärare på gymnasiet och grundskolan måste förhålla sig till läroplan, 

rektor, kollegor och elever och därmed kan Pardings resultat vara överförbara till vår uppsats.  
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Informanterna upplevde svårigheter att avgöra vilka tecken för ekonomisk utsatthet som 

berodde på ekonomisk utsatthet jämfört med andra sociala problem och därmed kan vi även 

ha beskrivit situationer för elever som har andra sociala problem i vårt resultat/analys.  

 

4.10 Arbetsfördelning 

Vi var två författare som skrev uppsatsen och vi valde att dela upp mycket utav arbetet då vi 

bor på skilda orter, dock hade vi kontakt varje dag via telefon eller dator. Men även om en av 

oss började skriva på ett stycke har den andre ändrat eller skrivit till och därmed har vi skrivit 

samtliga delar i uppsatsen gemensamt. Dock genomförde Anna intervjun på skola 4 ensam, då 

Emmy fick förhinder, i övrigt deltog båda på intervjuerna och transkriberade hälften av 

intervjuerna var.  

 

4.12 Etiska överväganden  

Uppsatsen utgår ifrån individskyddskravet, vilket bland annat innebär att känslig information 

om medborgarna ska skyddas från insyn samt att medborgare ska skyddas mot psykisk och 

fysisk skada (Vetenskapsrådet n.d, s.5). 

Vi hade gärna intervjuat ekonomiskt utsatta barn om deras skolsituation, men vi valde att 

istället intervjua lärarna. Anledningen var att vi bedömde att barnen redan är i en utsatt 

position och om vi skulle intervjua barnen skulle det kunna leda till att de kände sig än mer 

utsatta och utpekade. Vi bedömde att riskerna för negativa konsekvenser för barnen var för 

stora och att individskyddskravet övervägde de eventuella kunskapsvinsterna med tanke på 

vår studie (Vetenskapsrådet n.d, s.5).   

Vetenskapsrådet har fyra huvudkrav för att uppnå individskyddskravet vilka är: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet n.d, s. 6). Vi informerade i informationsbrevet om att deltagandet är 

frivilligt och att de förbehåller sig rätten att när som helst avsluta sin medverkan. Denna 

information gav vi i enlighet med informationskravet (Vetenskapsrådet n.d, s.9; se Bilaga 1).  

Deltagandet var frivilligt och alla informanterer gav sitt samtycke till medverkan. 

(Vetenskapsrådet n.d, s.10). Vi är dock medvetna om svårigheten att till hundra procent 

uppfylla samtyckeskravet då vi kontaktat våra informanterer genom deras chef. En tänkbar 

situation är att rektorn påverkat eller gör någon form utav påtryckning för att lärarna ska delta 

i vår studie, vilket inte hade gjort deras medverkan frivillig. En av rektorerna var medveten 

om vilka två lärare som intervjuats på dennes skola då rektorn själv förmedlat informanternas 
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kontaktuppgifter till oss, vilket kan påverka resultatet då lärarna kanske valt att inte berätta 

allt de vill och riskerat att informanternas identitet röjts. De två informanterna från denna 

skola berättade att de tyckte att uppsatsens ämne var intressant och att de gärna ville dela med 

sig av sina erfarenheter, i och med det informanternas respons utgick vi ifrån att de inte 

upplevde sig pressade av rektorn att delta. De andra sex informanter tog själva kontakt med 

oss efter att de läst vårt informationsbrev, vilket vi tolkade som att deras deltagande var 

frivilligt.  

Enligt konfidentialitetskravet ska informanternas identitet hemlighållas vilket vi valde att 

göra genom att ge informanterna fiktiva namn i uppsatsen (Vetenskapsrådet n.d, s.12). I 

enlighet med nyttjandekravet använde vi enbart information vi samlat in genom intervjuerna 

till vårt examensarbete (Vetenskapsrådet n.d, s.14; se Bilaga 1).    

Vi har vägt forskningskravet mot individskyddskravet och vår bedömning är att de möjliga 

kunskapsvinsterna med studien överväger de eventuella negativa konsekvenserna för 

informanterna. Vi ansåg att riskerna för repressalier vara små bland annat då lärarna fått 

fiktiva namn för att undvika att deras identitet röjs.  Dessutom är de lärare och har talat utifrån 

sin professionella roll och inte sig själva som privatpersoner eller klienter. Vi bedömde att 

fördelarna som denna uppsats kan ge med nya kunskaper, övervägde de eventuellt negativa 

konsekvenserna för lärarna (Vetenskapsrådet n.d, s.5).  

 

5. Resultat och analys  

I följande avsnitt kommer återvända till våra informanter och det här som vårt resultat och 

analys presenteras, samt tolkning av datainsamlingsmaterialet.  

 

5.1 Ekonomisk utsatthet 

I det första avsnittet redogörs det bland annat för förekomsten av ekonomisk utsatthet och hur 

ekonomisk utsatthet kan bli synlig i skolan.  

 

5.1.1 Hur ekonomisk utsatthet kan bli synligt i skolan  

Utifrån lärarnas svar kunde det huvudsakligen urskiljas tre olika kategorier som kunde tyda på 

och synligöra ekonomisk utsatthet, nämligen brister gällande kläder, mat eller utrustning. 

Bristande kläder kunde innebära både en avsaknad av exempelvis regn- och badkläder, men 

även att elevernas kläder var slitna eller urväxta. [---] för det kommer ju elever utan regnkläder… ingenting.. 

och till slut så får man ha på sig en sopsäck mitt ute i skogen och det ösregnar [Maria]. Brister gällande mat 
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handlade oftast om elever som vid upprepade tillfällen inte hade med sig fika eller frukt. [---] 

man vara väldigt lyhörd och vara lite uppmärksamma nu var det inget fika med, det var inget frukt med där och inte denna 

gången heller [Åsa]. Bristande utrustning handlade om att eleverna inte hade tillgång till 

exempelvis skridskor, skidor och cykel till skolaktiviteter. [---] Kan också va att man kanske inte har en 

cykel eller man inte har gympakläder sådana saker och skridskor och så vidare. Det är väl det vi ser i så fall [Åsa]. Näsman 

(2012) skildrar likt våra informanter hur ekonomisk utsatthet ofta blivit synlig genom 

materiella brister (Näsman 2012, s.105). Förutom genom de materiella bristerna kunde 

ekonomisk utsatthet även bli synlig vid de tillfällen som elever exempelvis talade om vad de 

gjort under sommarlovet. Mm, det är mycket. Men det kan vara när man pratar om vad man gjort på helgerna och 

lov och sådär [Maria]. 

 Några lärare hade vid enstaka tillfällen varit med om att elever själva berättat att de inte 

har råd med vissa saker och därigenom synliggjorde eleverna själva sin ekonomiska situation. 

[...] Jag kan inte säga att jag märker av det mer än att jag haft nån enstaka elev som har sagt så att – det har inte vi råd med 

och det kan inte vi [Åsa]. Denna typ av synliggörande var enligt lärarna sällsynt. Något som var 

vanligare var att eleverna istället försökte dölja sin familjs ekonomiska situation.  

 

5.1.2 Förekomst 

Ekonomisk utsatthet var enligt våra informanter mer förekommande på skolorna i staden 

jämfört med skolorna på landsbygden, utifrån informanternas svar kunde det urskiljas till två 

möjliga orsaker till detta. Skillnaden i förekomsten kan vara kopplat till deras skilda 

upptagningsområden. En utav skillnaderna var att eleverna på landet huvudsakligen bodde i 

hus. Men vanligt tror jag, visst det finns, jag tror att det syns mer i större städer vi är en liten by, här väljer man att köpa s ig 

ett hus och då tror jag att man ändå har det hyfsat ekonomiskt bra [Sofie]. Medan en större andel av eleverna i 

staden bodde i lägenhet, vilket tyder på ekonomiska skillnader mellan upptagningsområdena. 

En tolkning som överensstämmer med Näsman (2012, s.55) som beskriver hur vissa städer är 

segregerade vilket leder till skolors skilda upptagningsområden. [---] vi har två kategorier av barn kan vi 

säga vi har villabarn då, förstår ni villabarn? Medelklassbarn och sen så har vi lägenhetsbarnen som bor här nere vid gata X 

[Gun]. Den andra skillnaden var att skolorna i staden hade en högre andel elever med 

utlandsfödda föräldrar, en grupp barn som är överrepresenterad vad gäller ekonomiskt 

utsatthet (Ds 2004:41, s.22). Jag har en svensk pojke och likadant är det i den här klassen en, sen är alla dom andra 

inte utlandsfödda men de har utlandsfödda föräldrar [Gun].  

Informanterna beskrev även hur familjer kunde dölja sin ekonomiska utsatthet genom att 

visa upp en fin ”fasad” och att det försvårade för lärarna att se vilka elever som harde det 

svårt ekonomiskt. Barnen kunde även använda sig av olika döljandestrategier vilka beskrivs i 

avsnittet nedan. Familjer och barns döljande av sin ekonomiska situation försvårade därmed 
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för lärarna att upptäcka elevers ekonomiska utsatthet, därmed kan den ekonomiska utsattheten 

på skolorna vara mer förekommande än vad våra informanter själva uppskattat.     

 

[---] jag vet ju dom som inte går här nu men som har gått här innan där dom har handlat jätte mycket för man kan handla på 

kredit idag. Det märks inte, det märks inte, dom har jätte fina kläder och nytt kök och renoverat huset, men dom har jätte 

höga lån också så, det går ju ett tag sen kraschar det [Linda].  

 

5.1.3 Döljandestrategier 

Det uppmärksammades två olika typer av döljandestrategier som eleverna använt sig av. Det 

kunde handla om att eleven ljugit om vad denne gjort på sitt lov för att dölja sin ekonomiska 

situation. Ja det tycker jag att man kan se också så att dom försöker liksom visa att dom har det som alla andra har också. 

Ibland händer det att en del också säger kanske att dom har varit där och där vilket inte alltid har varit sant [Åsa].  Ett 

annat exempel handlade om elever som uppgett att de inte hade tid för att delta i en 

skolaktivitet, men där läraren misstänkt att det istället berodde på ekonomin.  

 

Nej det har jag inte, istället så säger dom att jag kan nog inte följa med, vi har inte tid. Att man väljer att dölja 

det för det är bättre att säga nej jag ska nog iväg på annat för då behöver man inte erkänna att det beror på att 

vi inte har pengar [Sofie]. 

 

Fernqvist (2013) beskriver hur barn använder sig utav olika strategier för att dölja sin 

ekonomiska situation i skolan genom att vara medvetet vag eller ljuga om familjens 

ekonomiska situation likt det första exemplet. En anledning till döljandestrategier är att 

barnen vill behålla sin sociala status i gruppen och att de inte ville uppfattas som annorlunda 

(Fernqvist 2013). I det andra exemplet handlade det mer om att eleven exkluderade sig själv 

från skolaktiviteter genom att ha ursäkter till varför denne inte kunde vara med. Vilket kan 

bero på att barnet tar ansvar för och oroar sig över familjens ekonomi och därmed försöker 

minska de ekonomiska kraven från skolan (Fernqvist 2013). Det kan även ses som en reactive 

strategy vilket kan indikera att eleven anpassat sig och lärt sig leva med familjs ekonomiska 

situation (Harju 2008).   

För att lärarna ska ha möjlighet att stötta ekonomiskt utsatta elever krävs det först, att 

lärarna blir medvetna om vilka elever som lever i ekonomisk utsatthet, vilket kan försvåras 

genom att eleverna använder sig utav döljandestrategier.  
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5.1.4 Svårigheter med att veta orsaken 

Lärarna upplevde svårigheter med att avgöra den bakomliggande orsaken till de tecken som 

tydde på ekonomisk utsatthet. Osäkerheten berodde på om tecknen lärarna uppmärksammade 

berodde på ekonomisk utsatthet, glömska eller om de berodde på andra sociala problem som 

psykisk ohälsa eller missbruk i familjen. Svårigheter för lärarna att veta om en elevs problem 

beror på ekonomisk utsatthet eller om det finns en annan orsak beskriver även Näsman (2012, 

s.104-105) i sin forskning. 

 

Dom glömmer ju ibland också man glömmer att ta med. Ibland vet man ju inte vad det är. Men många 

gånger är det ju samma barn som kanske har glömt eller föräldrarna inte har tänkt på, man vet inte om det är 

för att man inte har pengar eller om det är för, dom behöver påminnas, så det är därför svårt och säga tycker 

jag. Lite om orsaken [Linda]. Vad som är vad. Vad är pengar och vad är bristande omsorg, psykiskt, så 

förstår ni vad jag menar? Lite granna den biten [Gun].  

 

Vissa informanterna talade även kring att det kan finnas en omförmåga hos familjerna att göra 

”rätt” prioriteringar, nämligen att barnens behov ska gå förre föräldrarnas. På en skolan talade 

de bland annat om att ansökningarna till majblomman ökat och att det kan bero på att familjer 

förlitar sig på att majblomman ger dem pengar till barnens utgifter och att familjen själv 

därför inte prioritera barnens behov. Ökningen av ansökningar som likväl kan bero på att 

behovet ökat under senaste tid. Därmed tolkas det som att lärarna inte anser att svårigheterna 

alltid ligger i familjens ekonomiska situation utan i deras sätt att hushålla sina pengar. 

Informanternas fokus på om föräldrarna prioriterar rätt eller fel kan leda till att de faktiska 

konsekvenserna för de ekonomiskt utsatta barnen bli åsidosatta. Hjort (2004) beskriver att det 

är vanligt med den här formen av tankar bland utomstående kring prioriteringar av 

ekonomiskt utsatta familjers ekonomi. Men Hjorts resultat beskriver dock att föräldrarna 

oftast sätter sina barns behov förre sina egna. Lärarnas tankar kring familjernas prioriteringar 

hör antagligen ihop med de moraliska föreställningar som Hjort menar är kopplade till 

ekonomiskt utsatta familjers konsumtionsvanor (Hjort 2004).  

 

 [---] däremot har vi ju den här majblommekommitén och där är det ju representerat härifrån skolan då, 

kassören är här och det säger dom ju att det blir fler och fler ansökningar dit men sen kan de ibland känna att 

kanske…[Ida]. Det är vissa familjer som insett att det är ett bra sätt att skaffa pengar [Gun]. Så att man 

kanske inte prioriterar hemma så man tar förgivet att då kan man få från majblommekommitén till dom grejer 

som man inte själv har [Ida]. Och ibland kan man ju faktiskt ana att det ligger en i oförmåga om att kunna 

prioritera i familjen att köpa till sitt barn… så tycker jag att man kan stöta på något fall, för man tänker inte på 

att barnet ska ha ett par gympadojor eller en bra vinterjacka... utan pengarna går till annat i första hand [Sara]. 
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5.1.5 Ekonomiskt utsatta elever och klasskamrater 

Lärarna hade skilda åsikter angående hur medvetna de andra eleverna var, om de ekonomiskt 

utsatta elevernas situation. Framförallt lärarna från landsbygden uppfattade att andra elever 

inte uppmärksammade tecken på ekonomisk utsatthet och om eleverna gjorde det var det 

oftast inget barnen brydde sig om.  

 

Ja, kanske märker men dom kanske inte sätter det i samband med brist med pengar… det vet jag inte… det är 

jag inte säker på... om barn drar den slutsatsen…[Sara]. Det kanske kan vara något enstaka barn som bryr sig 

väldigt mycket om sådana saker alltså att man har fina kläder och så men jag tror alltså barn dom bryr sig inte 

om det. De vill leka och ha kul [Linda]. 

 

 Lärarna från staden uppfattade dock att eleverna var medvetna om sina klasskamraters 

ekonomiska situation. Dessa lärare var de enda som uppfattade att ekonomiskt utsatta barn 

kunde bli exkluderade av sina klasskamrater. 

 

Ja, de är inte dumma, de vet precis de vet vem som är smartast i klassen och dom vet vilka som har det 

jobbigt hemma, dom är jätteduktiga, dom är ju väldigt så tentakliga fast dom inte säger nåt, nej men dom vet 

[Gun].  Det är ju ingen som går själv, det är ju inte det… man kan ju säga så här att de barnen är inte i ”the 

inner circle” med villagänget... för där platsar inte dom riktigt... så funkar det [Gun]. Ja, och när dom umgås 

på fritiden så vet man ju att det är villabarnen för sig och lägenhetsbarnen för sig… [Ida].  Villabarnen är det 

ju lite mer märkeskläder... [Ida]. Ja, och det är jättestor skillnad… för andra är det mjukiskläder... och man 

går i dom här förbaskade fotbollsskorna och trasiga är dom... [Gun].   

 

Lärarna ger här ett exempel på hur ekonomiskt utsatta elever kan hamna utanför en grupp, på 

grund av sin ekonomiska situation, vilket bland annat kan bero på att ekonomiskt utsatta barn 

inte har samma materiella förutsättningar gällande exempelvis kläder. Vilket överensstämmer 

med Harjus (2008) resultat, då hon beskriver hur barn riskerar att bli exkluderade och retade 

av sina jämnåriga på grund av sin ekonomiska situation. Att lärarna från staden hade 

uppmärksammat att eleverna var medvetna om varandras ekonomiska situation och att elever 

kunde exkluderas från gruppen kan bero på att ekonomisk utsatthet är mer förekommande och 

mer påtaglig på skolorna i staden. Det motsatta kan då stämma in på skolorna från landet, där 

ekonomisk utsatthet var mindre förekommande. Mycket av interaktionen mellan eleverna sker 

på rasterna där lärarna inte är med på samma sätt som i klassrummet och kanske ser lärarna på 

landsbygden inte om en elev blir exkluderade eller retad på grund av ekonomisk utsatthet.   
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5.2 Kostnader i samband med skolundervisningen 

I följande avsnitt skildras de tillfällen där skolan kan innebära kostnader för eleven och 

dennes vårdnadshavare. 

 

5.2.1 Skolresor 

Det skedde sällan att eleverna åkte iväg på skolresor och studiebesök och när de förekom stod 

skolan huvudsakligen för eventuella resor. Dock kunde det ibland ändå förekomma kostnader, 

då elever skulle ta med pengar till skolan och då rörde det sig oftast om 20-25 kronor för 

inträde eller glass.  

 

[---] Det kan röra sig om någon studieresa vid något tillfälle under fyran, femman, sexan då studieresan 

betalas av skolan… och att man får ha den här lilla fickpengen med sig eller att det möjligtvis ska täcka en del 

av ett inträde… [Sara]. [---] så säger vi att dom får ha max tjugo kronor med sig till glass… [Ulla].  

 

Vi uppmärksammade att när en elev inte hade med sig pengar vid skolresorna, löste lärarna 

situationen antingen med pengar från skolan eller att lärarna själva gav eleverna pengar. 

Lärarna använde sig därmed utav särlösningar som vi tidigare nämnt vilket  kan leda till att 

elever känner sig utpekade som annorlunda (Näsman 2012, s.117). Utifrån informanternas 

svar blev ekonomiskt utsatta elever inte utpekade när de inte hade pengar, på samma sätt som 

exempelvis vid bristande kläder. Då det inte syntes utåt ifall eleven själv betalade eller inte, 

även om eleven själv vet om det och kan kännas sig annorlunda.  

  

5.2.2 Idrottsdagar 

Det fanns skillnader mellan hur skolorna organiserade sina idrottsdagar, skillnaderna hade 

inget samband med om skolorna låg i staden eller på landet. Vissa skolor erbjöd både 

kostnadsfria alternativ och aktiviteter som innebar kostnader för eleven, då i samband med 

utövandet av vintersport. Lärarna på en av skolorna beskrev hur de hade tre olika alternativ 

vid en idrottsdag varav utförsåkning innebar kostnader för eleverna och pulka och längdskidor 

var de kostnadsfria alternativen. Dock innebar alla tre alternativen kostnader, då det krävs 

längdskidor eller pulka för att kunna delta på de kostnadsfria alternativen, något som ingen 

utav lärarna problematiserade.  

 

Vi diskuterade det när vi skulle på skidresan men då var det så att eleverna fick ju möjlighet att åka skidor 

utför då utåt i Hanaslöv eller pulka och längdskidor och då var det som vi sa då har vi tre alternativ ett kostar 
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pengar men att dem andra är gratis och då sa vi att är det en obetydlig kostnad. Jag tror att det kostade… 

[Sofie]. Om man hyrde skidor också så var det 100 kronor [Linda].  

 

Andra skolorna erbjöd endast kostnadsfria aktiviteter och en av stadsskolorna hade även låtit 

eleverna åka iväg på en idrottaktivitet, som kostade pengar där skolan betalt för samtliga 

elever.  

 

Nej, vi har inte haft något alternativ som kostat här… [Ida]. Nej, jag ska säga det… vi låtit alla barnen åka 

upp till soptippen så alla skulle få prova på att åka utför. Då stod vi för bussresan dit och hyra av skidor, så 

alla skulle kunna få va med. Så där har vi en väldigt bra rektor, för hon tycker att alla ska någon gång få 

chansen att prova på [Gun].  

  

De skolor som erbjöd alternativ som innebar kostnader för eleven använde sig utav 

lösningsmodellen valbarhet då det fanns olika alternativ att välja på och där vissa var 

kostnadsfria, vilket gör att alla kan delta på någon utav aktiviteterna. Enligt Näsman (2012) 

finns det dock en risk att ekonomiskt utsatta elever inte kan delta i de aktiviter de helst vill, på 

grund av kostnaderna och istället får de ta ett kostnadsfritt alternativ. Detta kan leda till att de 

mer bemedlade eleverna exempelvis åker skidor vilket kan ses som det ”finare” alternativet 

jämfört med en kostnadsfri skogspromenad. Det finns därmed en risk för att det görs en 

åtskillnad av barnen som utåt sett har lika möjligheter att delta, vilket kan stärka eventuella 

statusskillnaden mellan eleverna (Näsman 2012, s.116).  

 De andra skolorna som enbart erbjöd kostnadsfria alternativ använde sig av 

lösningsmodellen lösning för alla. Då inga alternativ innebar några kostnader, kunde eleverna 

välja den aktivitet de ville göra utan att bli begränsade utav sin familjs ekonomi. En av 

skolorna betalade även bussresa och hyrde skidor till samtliga eleverna vilket också är ett 

exempel på lösning för alla (Näsman m.fl. 2012, s.117). Denna skola var ett exempel på hur 

kollektiva intressen kunde gå före individens intressen. Vilket går emot det som Andersson 

och Nilsson (2000) skildrar i sin artikel rörande förändringen i Sveriges skolpolitik, där 

skolan enligt dem blir allt mer individualiserad och där individens behov utav exempelvis 

valbarhet går före kollektiva intressen. . 

  

5.2.3 Mat 

Vid skolresor och idrottsdagar hade skolorna olika sätt att hantera matsituationen för eleverna. 

Skolorna ordnade oftast med mat till eleverna genom att de hade med sig korv med bröd eller 

tog med skolmaten i kantiner och ibland åt de skollunchen på en annan skola. Oftast tar vi med från 
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skolan. Korv med bröd har vi oftast om vi åker i väg så. Om de åker iväg till Ljungby har dom ätit på Sunnerbogymnasiet 

någon gång att man har liksom bytt skolan liksom eller ätit någon annanstans [Linda].   

På en utav skolorna på landet fick eleverna själva ta med sig matsäck vid utedagar och 

lärarna där upplevde inte att det var ett problem för eleverna, då det skedde sällan och lärarna 

uppfattade att det berodde på glömska och inte ekonomisk utsatthet. Men som våra 

informanter tidigare beskrivit är det svårt att avgöra vad som beror på ekonomisk utsatthet 

och vad som beror på andra orsaker och kanske är glömskan egentligen ett tecken på 

ekonomisk utsatthet. Jag har aldrig varit med om att någon inte haft med sig [Sara]. Nej, inte jag heller. Det har varit 

på grund av glömska, men inte av att man inte hade…[Ulla]. På samtliga skolor skulle eleverna själva att ta 

med sig fika eller frukt vid utedagar.  

 

Fast ofta tror jag att det kommer redan på morgonen, -fröken jag glömde min fikakorg eller jag har inte något 

fika med mig. Nej men det löser vi och då är det ju alltid någon som är runtomkring som men jag har ju extra 

dricka du kan få och sedan sprider det sig lite som ringar på vattnet och vissa gånger kan man känna att den 

som inte hade något med sig är den som har mest för dem har fått lite av många [Sofie].  

 

Vid tillfällena då elever skulle ha med sig mat använde sig skolorna oftast sig utav lösning för 

alla genom att ta med lunch till eleverna, vilket ledde till att inga barn riskerade att bli 

utpekade på grund av att de saknade mat. Enligt lärarna hade ingen elev varit utan mat eller 

fika och oftast fick denne eleven lite av många och kunde till slut vara den med mesta fika. 

Dock var eleverna ändå beroende av att läraren eller att klasskamraterna kunde dela med sig 

av sin mat/fika, vilket då blir en särlösning (Näsman 2012, s.117). 

  

5.2.4 Utrustning 

Det fanns flera skillnader mellan vilken utrustning skolorna kunde låna ut till eleverna. Tre av 

skolorna hade en mindre uppsättning av skridskor vilka de köpt in för skolans 

Majblommepengar. Några andra former utav utrustning som en eller två skolor hade tillgång 

till var skidor, cykel och cykelhjälm.  

 

Jag tycker att vi har… kommit på… eller majblommekommittéen har skänkt pengar till skolan så vi har köpt 

in säkert 10 par skridskor och säkert ännu fler par skidor… för att alla ska kunna utöva … och då fungerar det 

i alla fall… alla kan prova… [Ulla]. 

  

En utav skolorna på landet hade ingen form av utrustning som eleverna kunde låna. Däremot 

hade de tidigare haft kvarglömda badkläder som eleverna kunde låna. Flera elever lånade 

badkläder vilket lärarna uppfattade bero på bekvämlighet och möjligheten att låna badkläder 
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togs bort. Anledningen var att en i personalen blev tvungen att tvätta badkläderna vilket tog 

upp dennes arbetstid och i de fall eleverna tagit hem kläderna för tvättning kom badkläderna 

inte tillbaka. Möjligen var det inte enbart glömska eller bekvämlighet som gjorde att eleverna 

inte hade med sig badkläder utan att de helt enkelt saknade badkläder, vilket kan ha varit en 

orsak till att de inte lämnade tillbaka badkläderna, vid de tillfällen de tog hem badkläderna för 

tvättning. [---] Ett tag hade vi att man kunde låna av skolan men då blev det ju för vissa rätt skönt att inte behöva packa 

hemma utan  man lånade av skolan [Sofie]. Dock var det just elevernas brister i kläder som exempelvis 

regn- och badkläder som andra lärarna kunde uppleva var det som var mest utpekande och 

kunde leda till att eleverna inte kunde vara med på lika villkor och där skolan inte på samma 

sätt som vid avsaknad av skridskor kan hjälpa eleven. Vilket kan vara en anledning till att 

lärare kunde uppleva elevers avsaknad av kläder som jobbigt, då de själva inte kunde göra 

någonting för att hjälpa eleven och att de möjligen kände sig begränsade i sitt arbete.  

 

[---] för det kommer ju elever utan regnkläder… ingenting... och till slut så får man ha på sig en sopsäck 

mitt ute i skogen och det ösregnar. Sånt tas för givet, men jag tror ju verkligen inte att alla ha regnkläder 

och gummistövlar… och likadant badkläder har man ju märkt... man har ju till och med obligatorisk 

simundervisning och då har man ju varit med om att elever kommer med flera storlekar för små 

badkläder… äh, ja det tycker nästan jag är det jobbigaste… för det här att man inte har en egen cykel eller 

ett par skridskor är mer okej för alla... det är mer speciella grejer och som alla inte just behöver ha eller 

så. Det är ingen som tycker det är konstigt om man inte har, men just rätt kläder, och då pratar jag inte om 

det rätta märket, utan jag menar just rätt kläder och det blir så påtagligt, då blir dom så utsatta de här 

eleverna. Då ser alla att… oj, hon fick låna en svart sopsäck för hon hade inte rätt regnkläder i skogen... 

äh, ja det är det jobbigaste [Maria].  

 

Då skolorna inte hade hela klassuppsättningar av skridskor och annan utrustning använder 

skolorna sig utav särlösningar, vilket vi ovan nämnde kan leda till att eleven känner sig 

utpekad som annorlunda (Näsman 2012, s.117). Eleverna kunde beroende på vilken skola de 

tillhörde antingen låna skolans skridskor eller riskera att vara utan skridskor och inte kunna 

delta i skridskoåkningen. Därmed bedöms särlösningen i detta specifika fall som mindre 

utpekande i jämförelse med alternativet som är att vara utan och inte kunna delta.   

  

5.2.5 Klasskassa 

Samtliga lärare informerade om att de inte hade hand om klasskassan, vilket innebär att om en 

klass ville samla ihop pengar fick det ske utan lärarens inblandning och efter skoltid.   

 

Och hur det upplevs att föräldrarna har vi inte någon aning om… … skolan blandar ju sig aldrig i det och när 

klassföräldrarna tar upp det på är föräldrarmöte är ju lärare aldrig med i den diskussionen… [Sara]. Då 
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försvinner vi… för dom brukar ta det sist… för det är ju en föräldrarangelägenhet också… så det är inte 

skolan angelägenhet [Ulla]. 

 

Det urskiljdes tre olika sätt för föräldrarna att hantera eventuella klasskassor där vissa 

föräldrar sparade ihop pengar, på andra skolor fick eleverna själva tjäna ihop pengar och vissa 

valde att inte ha någon klasskassa alls. Samtliga lärare uttryckte att de var emot ”rent” 

sparande i klasserna medan de flesta var positiva till att eleverna själva tjänade ihop pengarna. 

Informanterna gav flera exempel på hur klasserna tjänade ihop pengar, genom att de 

exempelvis sålde på loppmarknad, anordnade disco eller anordnade en julpjäs där eleverna 

tog inträde och sålde fika.  

 

Men vi har blivit tillsagda om det nu var 2010 då, det här med klasskassa det var ju jätte populärt att det 

skulle ju klassläraren hålla i och det är ju fortfarande någon klass som gör aktiviteter för att samla in till sin 

klassresa men dom samlar, sparar ju inte som förr i tiden, varje förälder skulle betala hundra kronor eller hur 

mycket det var att det är ju också sådant som man blivit tillsagd att vi vill inte höra talas om det. Att anordna 

ett disko är en annan sak för då blir det att man gör någon sak av det och man kan tjäna lite pengar [Sofie].   

 

Det finns dock fortfarande klasser där föräldrarna tillsammans sparade ihop pengar till 

klasskassan och det innebär att även föräldrarna till ekonomiskt utsatta barn förväntades bidra 

med pengar, vilket kan vara särskilt påfrestande för deras ekonomi. Det kunde även vara 

problematiskt om eleverna tjänade ihop till klasskassan exempelvis genom försäljning av fika, 

då det kunde upplevas som tvingande för föräldrarna att köpa. Lärarna kanske ska vara mer 

kritiska till att eleverna tjänar in pengar då det likt vanligt sparande kan innebära kostnader för 

föräldrarna.  

 

[---] Sen finns det ju en baksida utav det också det har jag själv sett som förälder att om du har en klass där 

man säger att vi ska sälja detta till klasskassan du får så mycket, du får så mycket och du så mycket att sälja 

och eleven sen inte lyckas och sälja det, vem ska betala då? Jo det får jag som förälder göra [Åsa].  

 

En informant beskrev hur denne uppfattade att det fanns en risk att föräldrarna 

självexkluderade sig från föräldramöten på grund av att det kunde innebära kostnader. 

Föräldrarna i Hjorts (2004) studie beskrev hur de upplevde att föräldramöten var 

problematiska på grund av att det kunde tillkomma kostnader som de inte hade råd med, men 

som de ändå betalade för att hålla uppe sin fasad och undvika att bli betraktade som 

avvikande. Därmed tror vi likt vår informant att föräldrar till ekonomiskt utsatta elever kan 

välja att avstå från föräldramötena, vilket kan ge negativa konsekvenser för barnet om 

föräldrarna inte tar del av informationen. En läraren valde att arbeta förebyggande genom att 
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föra en dialog med föräldrarna i klassen kring det faktum att det inte är en självklarhet att alla 

familjer har råd att betala in till klasskassan. Läraren och föräldrarna kom tillsammans 

överens om att klassen kunde spara pengar om alla elever fick ta del av klasskassan och om 

insamlandet inte skedde i samband med föräldramöten samt att ingen höll koll på vilka 

föräldrar som betalat och vilka som inte betalat in pengar.  Övriga informanter berättade att de 

tagit avstånd från klasskassor och att det är upp till föräldrarna, men kanske hade det ändå 

varit bra om fler lärare lyfte detta med sparande och klasskassor med föräldrarna. Då det kan 

vara svårt för föräldrarna att själva erkänna att de inte har råd att ge pengar till skolaktiviteter, 

något Hjort (2004) beskriver.  

 

Så vi hade en stor dialog med dem där att det är liksom inte självklart för alla familjer att betala. [---] Jag hade 

en jätte bra familjegrupp här nu då som, dem kom fram till att det skulle vara en kassör som då skulle sätta in 

pengar till och jag vet knappt hur mycket dem samlar in men jag skulle tro att det är typ en hundralapp per 

termin och där sätter man in pengarna men man för inte och kollar inte av vilka som har betalt och inte 

betalat. Och det är ingen liksom kommer och säger att nu har du inte betalat, du måste betala. För jag förde 

också den dialogen med dem att det är ju så här att vi vill att alla föräldrar ska komma på föräldramötena inte 

att man stannar hemma för att man ska betala hundra kronor. Och likadant det här att man ska komma och 

kanske då köpa kaffe och så vidare, ja det kan man ju göra om man vill och det måste kanske inte kosta 

någonting heller. Vi har inte haft det där att det är självkostnadspris eller så heller, dem har löst det och dem 

har haft nått vatten och nån frukt med sig eller så och det har inte kostat någonting [Åsa]. 

 

5.3 Objektivt handlingsutrymme 

I följande avsnitt presenteras de faktorer som kan påverka lärarnas handlingsutrymme. Först 

presenterar vi de faktorer som påverkar det objektiva handlingsutrymmet som exempelvis 

skolans policy och resurser.  

 

5.3.1 Skolans policy och den obetydliga kostnaden 

Det fanns ingen enhällig policy för hur skolorna hanterade kostnader i samband med 

skolundervisningen, lärarna fick ibland istället tolka vad skollagen säger om kostnader. 

Utifrån detta fanns det en viss otydlighet som kunde försvåra vilka kostnader för 

skolaktiviteter som kunde tas ut. Det kunde urskiljas vissa bekymmer kring hur lärarna skulle 

avgöra vid vilka tillfällen som skolan kunde ta ut en kostnad eller inte. Detta tolkades som att 

lärarna hade ett visst utrymme till att själva bestämma hur mycket pengar och när kostnader 

kan bli aktuellt i samband med skolundervisningen. 
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 [...] men det har vi ju fått reda på av kommunen… att det inte får kosta för mycket… en ringa summa… 

[Ulla]. […] nej, men vi själva har sagt... inte mer är 50 kr [Ulla]. […] det är per läsår får vi väl säga... det är 

ju bestämt i riksdagen. Skolan ska ju inte kosta någonting… alla ska ju kunna vara med [Sara].  

 

Ingen utav skolorna hade en helt klar bild om vilken summa skolorna hade att rikta sig efter, 

utan riktade sig efter en ungefärlig summa på antingen 50 kronor eller 100 kronor, som de 

själva kommit överens om. Dock var det sällan de tog ut hela summan utan som vi tidigare 

nämnde var det oftast 20-25 kronor till inträde eller glass som elever kunde förväntas ta med 

till skolan.  

På en skola diskuterade lärarna bland annat om en frukt om dagen kunde ingå i begreppet 

en obetydlig kostnad, då skolan annars ska var avgiftsfri. Lärarna valde i slutändan att ändå ha 

kvar fruktstunden på förmiddagarna med motiveringen att elevernas skolarbete annars kunde 

bli lidande.  

 

[---] Men vi har diskuterat det här lite granna för kommunen säger ju ändå att skolan ska vara avgiftsfri. Är 

det avgiftsfritt när vi säger ta med fik… en frukt som fruktstund och när det är utedagar ta med en enkel fika 

är det avgiftsfritt då? [Sofie]. Man märker ju den här förbättringen när dom får i sig den där energin vid tio 

för lunchen är inte förrän halv tolv. Och får dom ingen extra mellis eller någon frukt där på förmiddagen så är 

dom ju så trötta, då är orken slut, bränslet är slut i kroppen och då blir ju skolarbetet lidande [Sofie].  

 

Det uppmärksammades även att lärarna inte verkade vara medvetna om att Ljungby kommun 

enligt Majblommans kommunenkät från 2012 svarat att de definierar den obetydliga 

kostnaden till 100 kronor, likt skolinspektionens rekommendationer i Avgifter för skolan 

(Majblomman 2012b; Skolinspektionen 2011). Det finnas vissa skillnader gällande hur 

mycket pengar elever förväntas bidra med beroende på vilken skola i kommunen de går på, 

vilket är problematiskt då det ger skilda förutsättningar för eleverna att delta på lika villkor.   

Det kunde urskiljas en önskan att det från skolornas sida fanns tydligare riktlinjer för vad 

skolan får kosta. Skolan ska trots alls vara avgiftsfri och vi uppmärksammade att vissa 

informanter ifrågasatte om skolan verkligen var avgiftsfri ifall elever förväntas ha med sig 

mat och frukt till skolan. Detta kan tolkas som att denna oklarhet från både skola, kommun 

och skollag gör att lärarens handlingsutrymme både kan bli mindre och större. Å ena sidan 

kan vi koppla skolans eventuella utgifter till det objektiva handlingsutrymmet eftersom 

lärarna har vissa riktlinjer att rätta sig efter, men å andra sidan är riktlinjerna otydliga vilket 

medför att de får utnyttja sitt subjektiva handlingsutrymme. Svensson, Johnsson och 

Laanemets (2008, s.24) påpekar att handlingsutrymmet ständigt är i rörelse och att det går att 

förändra det objektiva handlingsutrymmet genom att skaffa sig kunskap i en viss fråga. Med 
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andra ord kan detta tolkas som att våra informanter förändrar det objektiva 

handlingsutrymmet när de bestämmer vilka kostnader som skolan tar ut och vid vilka 

tillfällen, vilket kan ses som att de skapar sina egna riktlinjer. Lärarna var medvetna om att 

det i skollagen inte finns någon definition av den obetydliga kostnaden och att det från rektors 

håll inte heller fanns tydliga direktiv angående kostnader. När direktiven från skolans sida är 

otydliga kliver lärarna in och tar sin roll som policymaker som Lipsky (2010, s.17) beskriver, 

vilket innebär att de själva har makten att fatta egna beslut.  

 

 5.3.2 Skolans resurser och Majblomman  

De resurser som skolorna kunde erbjuda eleverna var som ovan nämnt olika former utav 

utrustning som exempelvis cyklar, cykelhjälmar och skridskor. Majblommefonden var den 

enda välgörenhetsorganisationen som gett pengar till skolan, pengar som skolorna exempelvis 

använde för att köpa in utrustning. Vilket upplevdes positivt av informanterna eftersom det 

ledde till att alla elever kunde vara med vid exempelvis skidåkning. Skidor som samtliga 

elever kunde låna, både de som är ekonomiskt utsatta och dem som inte är. Att elever får låna 

skolans utrustning vid vissa tillfällen kunde inte tydligt urskiljas som något som kunde peka 

ut elever som ekonomiskt utsatta, men det är något som kan antas vara en eventuell följd. Att 

skolan går in och stöttar med olika former utav utrustning till de elever som saknar, 

överensstämmer med de särlösningar som Näsman (2012, s.117) skildrat. 

 

[…] Det är ju en majblommekommitté som beslutar vad som ska köpas in varje år och då är det ju så… ja att 

vi vårt fall i år så köptes det in cyklar som man ska ha för utlåning och så. Och sen finns det ju en viss summa 

pengar man kan ta ifrån om det är något barn som behöver något till någonting. Om det är någon avgift eller 

något. Men det tror jag, att dom som ska sälja majblommor... att dom blir informerade om vad dom pengar 

dom säljer för kommer gå till [Maria]. Och då behöver man just inte vara ekonomiskt utsatt för att låna dom... 

för det kan ju vara som du säger Ulla att vi här i södra Sverige kanske inte köper in skidor till varje år 

efterhand som barnen växer [Sara].  

 

På en utav skolorna kunde de förutom utrustning även erbjuda fika till ekonomiskt utsatta 

elever […] Men jag vet ju att det förekommer att skolan ordnar frallor och sådär som man kan hämta… så det är lite olika. 

Man delar med sig liksom, det funkar [Maria]. Utöver fika och utrustning kunde det även i vissa fall 

förekomma att skolan exempelvis kunde gå in och stötta elever ekonomiskt, om de ville åka 

skidor, men inte kunde på grund av att det var påfrestande för familjens ekonomi. 

 

[...] jag tror att folk som har åsikter om sånt vet faktiskt inte att vi skulle gå in och stötta för alla som inte har 

möjlighet. För det är ju verkligen inte så. För när vi skulle åka hade ju vem som helst fått åka, bara vi vet 

vilka som inte hade valt det alternativet för att dom inte hade råd. [Maria].  
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Detta är något som uppmärksammades att många föräldrar inte vet om. Vilket tolkades som 

att elever därmed kunde välja att inte delta i en aktivitet som kostar pengar, då det kunde vara 

utpekade och eftersom de inte vill påfresta familjens ekonomi. Detta överensstämmer med 

Fernqvist (2013, 166) som säger att självexkludering hellre utövas än att visa sin ekonomiska 

situation, då barn gärna vill passa in och upprätthålla sina sociala relationer. Men att 

självexkludera sig själv kan leda till att andra finner en tråkig och osocial och det finns risk 

för att förlora relationer (Fernqvist 2013, s.166).  

 

5.4 Subjektivt handlingsutrymme 

I följande avsnitt redogörs för hur lärarna använder sitt subjektiva handlingsutrymme för att 

lösa de situationer som kan uppstå i samband med ekonomisk utsatthet.  

 

5.4.1 Lärares sätt att hantera situationer när ekonomisk utsatthet kan bli synlig 

Lärarna upplevde att det alltid var känsligt att möta en elev som är ekonomiskt utsatt, 

eftersom det ofta kunde vara påfrestande, både för eleven och för läraren. Det blev också 

känsligare med stigande ålder enligt informanterna, då de uppfattade att ju äldre barnen blev, 

desto synligare blir deras ekonomiska utsatthet eftersom de blev mer medvetna om sin 

ekonomiska situation.  

 

Ju äldre dom blir desto känsligare blir det. Det är mycket mer enkelt i min fyra till exempel än på högstadiet. 

Men alltid enskilt. Alltså det handlar ju oftast om situationer när vi ska göra någonting, en situation som 

kräver en viss utrustning kan det va... och då är det naturligt att man kan ta upp det… typ kan du ordna det 

eller ska vi fika det åt dig?  Det faller sig ofta naturligt, för dessa barn är ju detta inget nytt. På något sätt är 

dom ju ändå tacksamma och glada att man vill hjälpa. Det är nog man själv som tycker det är jobbigt att ta 

tag i [Maria]. 

 

Det framkom att lärarna alltid samtalade med eleverna enskilt, då de talade om en elevs 

ekonomiska situation. Vid de tillfällen där det var uppenbart att en familj hade svårigheter 

med ekonomin informerade ibland lärarna familjen om Majblomman och gav dem en ansökan 

att fylla i. På en skola där kuratorn var på plats hela veckan, hänvisade lärarna istället eleverna 

till kuratorn om de behövde hjälp med att ansöka till Majblomman.  

 

[…] fast vid flera tillfällen har vi faktiskt försökt dela ut till sådana man känner att, ni skulle verkligen 

behöva. […] hon mår själv så dåligt av att själva inte kunna erbjuda sitt barn dem här fritidsaktiviteterna och 
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känna att man har råd med det och då blir det kanske som en tacksamhet och man blir väldigt ledsen och 

utsätta sig själv att tala om det för någon annan. [Sofie]. 

 

Att dela ut en ansökan till Majblomman kunde vara en känslig fråga och familjen kunde 

känna sig påhoppad. Det finns här likheter med vad Lipsky säger om att gräsrotsbyråkrater i 

sitt arbete måste ta hänsyn till den mänskliga faktorn. Lipsky (2010, s.3) menar också att 

handlingsutrymme är nödvändigt att ha för att lärare flexibelt ska kunna handskas med 

situationer som uppkommer både i och utanför klassrummet. När skolan hänvisade enskilda 

familjer att ansöka om pengar via Majblomman kan det sägas att de tog hänsyn till den 

mänskliga faktorn och var flexibla i sitt arbete, då det kunde sägas att detta till synes inte 

ligger i lärares arbetsuppgifter. Det framkom att lärarna kunde hänvisa till Majblomman 

personligen eller som en skola gjorde genom ett veckobrev inför en skidresa.  

 

Och sen tror jag att vi skrev i veckobreven också att är det så att man vill ansöka om pengar så har vi ju 

majblomman så att vi hela tiden hänvisar till det. För då kan dem som inte har råd, så har dem möjlighet om 

barnen hemskt gärna vill [Linda].  

 

Lärarna hade vid flera tillfällen själva bidragit med fika eller pengar till glass. […] man är 

medveten att den och den kanske inte har med sig fika och då har man i personalen... i åtanke... och då har man lite extra fika 

med sig [Ulla]. Det förekom även att lärare hade erbjudit materiella resurser till vissa elever som 

behövde det. I ett fall rörde det en pojke som gärna ville spela fotboll på fritiden men som 

varken hade fotbolls- eller gymnastikskor. Wikeley et.al (2009) talar om att fritidsaktiviteter 

är viktigt för barn eftersom de är nyttigt lärande och som lär barn att socialiseras med andra 

barn utanför skolan. Det uppmärksammades i vår studie att lärare även kunde stötta eleverna 

utanför skolan. Även lärarna i vår studie ansåg att det var viktigt med fritidsaktiviteter och de 

visste att en del elever inte kunde spela fotboll, rida eller liknande av olika orsaker. I vissa fall 

på grund av familjens ekonomiska situation.  

 

Jag vet att jag detta läsåret en gång har gett ett par av min dotters gamla gympaskor... för det var en pojke 

som gärna ville spela fotboll med som inte hade fotbollsskor eller skor att springa i… och då fick han ett par 

skor av mig… nu rörde det ju inte skolaktiviteten... det handlade ju om fritiden men... om sen om det berodde 

på om det saknades pengar i familjen… eller om mamman inte haft möjlighet att köpa skor… det vet jag inte 

[Sara]. 

 

På skolan där det inte fanns någon form utav utrustning som eleverna kunde låna, löste lärarna 

situationer när elever saknad utrustningen genom att eleverna fick låna av varandra, i den mån 

det var möjligt. Detta gällde inte enbart när eleverna saknade utrustning utan även när det 
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kom till fika, vilket lärarna såg som ett sätt för eleverna att lära sig tänka på andra och inte 

enbart sig själv. Vilket går emot individualiseringstrenden inom skolan som Andersson och 

Nilsson (2000) beskriver, utan visade istället på ett solidariskt tänkande. Det kan likt vår 

informant berättade finnas positiva aspekter för de elever som inte är ekonomiskt utsatta att 

lära sig vikten av att dela med sig. En fråga som vi inte kan besvara är dock hur de 

ekonomiskt utsatta eleverna kan uppleva dessa situationer då de blir beroende av sina 

klasskamrater och hur den här beroendeställningen kan påverka deras relation.   

 

Då får man turas om att använda skridskorna, lite så är det. Är det fem ungar som har skridskor med sig 

och resten har inte men då åker dom en stund och sen oftast tröttnar dom kanske, när dem är yngre i alla 

fall sen äldre där blir det ju lite mer så att då får ni göra något annat. För då kan man inte liksom säga att ni 

ska byta för det är olika storlekar hit och dit. Fast vi har ju vasaloppet som vi har åkt här ute på vintern 

några år och då har det ju varit så att alla har ju inte längdåkningsskidor men då har dem ju lånat av 

varandra. Så alla har kunnat åka den här rundan [Linda]. Då får man bjuda, då får kompisarna bjuda eller 

så om, då kan man fråga och det gör dom. De delar med sig jättebra om dom märker att någon inte har. 

Det är också en grej att lära sig att man kan faktiskt dela med sig det är inte bara jag mig och mitt hela 

tiden. Utan att dom lär sig att men att jag kan dela med mig. Det är en viktig sak som håller på och 

försvinna från vårt samhälle faktiskt [Linda].  

 

5.4.2 Samarbete med skolpersonal 

Det uppmärksammades att lärarna upplevde att de hade gott samarbete med övrig personal på 

skolan. Med övrig personal menar vi lärarkollegor, rektorer, skolsjuksköterskor och kuratorer. 

Det var dock mer eller mindre förekommande samarbete med kuratorer och sjuksköterskor 

eftersom de inte jobbade heltid på vissa skolor och därmed inte mötte lärarna lika ofta, något 

som uppfattades kunde saknas.  

 

Ja, jag tycker det fungerar jättebra. För det kan man nog uppleva olika för vi är ju en jättestor skola. Men jag 

tycker det, jag tycker för vi har ju en kurator här varje dag och en skolsköterska här varje dag i stort sett och 

man vet att man kan komma dit och man vet att man kan vända sig till socialen och jag tycker det är jättebra 

[Maria]. 

 

Parding (2007) uttryckte att lärarna i hennes studie har upplevt svårigheter i hur de ska 

handskas med elevers sociala problem i och med att mentorskapet infördes och att lärare har 

ansvar för en hel klass, vilket kan jämföras med att vara en klassföreståndare i de lägre 

årskurserna på grundskolan. Vi uppfattade att lärarna i vår studie vid tillfällen då de känner 

sig osäkra i hur de ska handskas med en situation, ofta talar med varandra vid situationer när  

de känner oro för en elev. 
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[…] Ja, är det så, så skulle jag ju fråga en kollega i första hand… och handlar det om just såna här saker så 

hade jag ju gått till vår kurator som man har gjort många gånger... när det handlar om elever... hon har ju 

alltid bra kontakt med socialen och så och hon har alltid... vet nån som man kan vända sig till och så [Maria]. 

[…]Först till arbetskamraterna, arbetslaget, rektorn och känner man att man inte klara av det så är det ju 

psykologen så rektorn kommer innan. Så jag tror att i regel har Irma rätt så god koll sen är det inte alltid hon 

är inne och jobbar vidare utan kan ge lite tips men tror ändå att hon har ganska god koll och hur det är i dem 

olika grupperna [Sofie]. 

 

Parding (2007) beskriver att när lärare kan ge varandra råd och känslomässigt stöd påverkas 

deras handlingsutrymme positivt, vilket lärarna i vår studie kan antas uppleva eftersom de 

uttryckt att de känner gott samarbete med övrig personalstyrka och kan bolla idéer med 

varandra vid de tillfällen som behövs.   

  

5.4.3 Lärarutbildningen 

Det framkom skilda meningar angående om lärarna under lärarutbildningen fått undervisning 

i hur de skulle bemöta barn och föräldrar i olika sociala situationer. Det framgick att det under 

lärarutbildningen var väldigt mycket ämneskunskap och väldigt lite kunskap om bemötande. 

Det tolkades som önskvärt att få mer undervisning i sociala problem. Att lärarna fått liten till 

ingen utbildning angående sociala problem och att lärarna ville ha lära sig mer om detta, 

framkom även i Pardings (2007) avhandling.  

 

Nej, ingenting det är inte förrän man kommer ut i verkligheten och då känns det som att det blir, 

lärarutbildningen den är jättebra och man får kunskaper där men när man kommer ut i verkligheten blir det 

ibland som en chock. Oh gud ska man hålla reda på detta, det finns hur mycket som helst som man känner 

att man. Dels det här med ekonomisk utsatthet, sociala problem hur är elever mot varandra, hur reder jag 

det är inte något man får särskilt mycket utbildning i. inte i jämfört med hur många poäng man har i alla 

ämnen som man ibland kan känna är på alldeles för hög nivå. Det hade varit bra och haft en kurs där det 

handlat om socialt så här jobbar man i en klass och dem här problemen kan ni stötta på men inte som… 

det kanske är bättre nu att man har fått tänka till men jag läste på slutet av nittiotalet, fanns det inte mycket 

sådana poäng [Sofie].   

 

I intervjuerna uppmärksammades det att lärarna fått viss utbildning i hur de ska bemöta 

människor i sociala situationer, men att de inte fått så mycket som de önskat. Det framgick 

även att de inte fått någon som helst utbildning om ekonomiskt utsatta elever. Detta kan ha 

med att göra att ekonomisk utsatthet är ett relativt nytt begrepp och inte var lika 

uppmärksammat, eller ens existerade, när flera av lärarna i vår studie studerade på 

lärarutbildningen. 
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Jag kan inte minnas heller att vi diskuterade den ekonomiska utsattheten… jag tror inte ens att ett sånt 

begrepp fanns då… det kanske har blivit mer synligt nu… i vissa grupper... annars får jag väl hålla med dig, 

med den klassiska synliga sociala situationerna… inlärningssvårigheter och sånt [Sara]. 

 

Eftersom lärarna fått lite eller ingen utbildning alls i hur de ska bemöta elever och föräldrar 

med sociala problem gäller det att lärarna var intresserad av andra människor inte enbart 

fokuserade på det ämnet de själva undervisar i. Risken finns att om lärarna upplever en 

osäkerhet över hur de ska hantera sociala problem som ekonomisk utsatthet, att de istället 

undviker att se och ta tag i problemet.  En osäkerhet som kanske kunde minskas genom mer 

utbildning.  

 

[…] för det krävs ju att man har det här personliga intresset för att man ska tycka att det är viktigt också. För 

andra är det kanske mer viktigt där här med ämneskunskapen. Jag tycker ju att vårt uppdrag är så mycket 

större än att bara förmedla massa kunskap. För... för många är man ju en trygg punkt, den trygga fasta 

punkten som dom ser flera dagar i veckan. Men alla är olika, alla ser ju inte det.  Utan dom ser ju som sagt 

bara ämnet [Maria]. 

  

5.4.4. Förändrat handlingsutrymme 

Lärarna verkade med tiden lärt sig hur de ska bemöta elever och föräldrar i olika sociala 

situationer, men att det inte finns något direkt rätt eller fel sätt att hantera dessa möten. Det 

framgick att det gäller att vara flexibel och att varje situation ser olika ut . […] ja, men det finns inga 

manualer när man jobbar med människor [Gun]. Vissa lärare upplevde inte någon skillnad i hur de 

bemöter elever i olika situationer. Nej, det kan jag inte säga. Nej, det har alltid varit samma. Oj, har du glömt? Ja, 

men då hjälper vi. Och någon gång när dom glömt så har man själv betalat. Man fixar till det för att det ska vara bra för all a. 

Och det har ju inte förändrats [Ida].  Medan andra lärare upplevde att deras handlingsutrymme hade 

förändrats sedan de var nyutexaminerade, då de lärt sig av sina misstag och fått stöttning av 

kollegor under åren. Lärarna menade att de med tiden blivit mer bekväma i sin roll och finner 

inte det lika jobbigt att ta tag i svåra situationer som kan uppstå hos eleverna.  

 

Det var mycket jobbigare för några år sen. Men nu tycker jag att man har jobbat så länge och tagit tag i det 

så många gånger, det som man tyckte varit jobbigt så nu har man vant sig lite om att det är så det kan va. 

Man gör ju det för en god sak liksom. Så nej det tycker jag inte [Maria].  

 

Det framgick att mötet mellan lärare och elev samt lärare och förälder är något de lär sig med 

tiden. Genom erfarenheter av olika sociala situationer lär de sig hur de som lärare hantera 

problem som kan upplevas som jobbiga, men som med erfarenhet blir enklare. Ingen utav 

lärarna uttryckte att de kände oro, frustration eller stress över exempelvis de situationer där 
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ekonomiskt utsatta elever saknat fika eller pengar, med motiveringen att det skedde sällan 

eller att det blivit enklare med tiden. Nej, alltså jag känner mig mycket mer lugn inför det nu. Det var mycket 

jobbigare för några år sen [Maria].  

Det rådde delade meningar kring om lärares sätt att hantera situationer som kan uppstå i 

det dagliga arbetat har förändrats. Å ena sidan uppmärksammade lärarna att deras 

tillvägagångssätt har förändrats med tiden och att erfarenhet har gjort dem mer säkra i sin roll 

som lärare. Å andra sidan sade flera informanter att deras förhållningssätt inte direkt har 

ändrats sedan de var nyutexaminerade och att deras bemötande är oförändrat. Parding (2007) 

uttryckte att lärarna i hennes studie upplevde en osäkerhet i hur de skulle hantera elevers 

sociala problem eftersom de hade svårt att se vad de sociala problemen grundades i. Detta är 

något som går att koppla till våra informanter.  

Ett förekommande uttryck som uppmärksammades hos lärarna var hur lärare måste vara 

flexibla. Detta kan tolkas som att lärarna alltid måste hitta en väg för att lösa situationerna 

bäst det går. Lipsky (2010, s.3) hävdar att gräsrotsbyråkrater har alltför komplicerade yrken 

för att styras av snäva ramverk och regler, vilket medför att de har ett visst 

handlingsutrymme. Han hävdar också att lärare behöver vara just flexibla i sitt sätt att möta 

olika sociala situationer.  

 

[…] Man får bli pragmatisk, man är pragmatisk på något sätt… det funkar inte annars. Man hinner inte tänka. 

Hur ska man hinna tänka när man bemöter någon så, nu med detsamma? [Gun]. […] Ja, och jag menar… det 

måste vi ju göra... om vi nu ska göra andra aktiviteter... så man försöker göra det bra. Så att säga. Då fixar vi 

till det, det ligger lite i vårt serviceyrke att fixa det [Ida]. 

 

5.4.5. Upplevd autonomi  

Lärarna upplevde att de hade de resurser som krävdes för att klara av situationer som uppstår 

när ekonomisk utsatthet blev synlig och att deras handlingsutrymme var stort nog för att 

handskas med uppkommande situationer. Lärarna kände att de klarade av situationerna som 

kunde uppkomma och att det alltid löste sig till slut. Lärare kunde ändå sakna mer klara 

direktiv från rektorerna angående hur lärarna ska agera med avgifter för utflykter, studieresor 

eller matsäck […] nja… inte direkt något jag saknar utan med kanske... att det från rektorernas sida… att det görs lite 

tydligare faktiskt [Maria]. Det efterfrågades även mer pengar från kommun och stat till skolan för 

mer utflykter och studieresor. Då skolresor upplevdes som något som barn uppskattar och de 

önskar att det fanns mer pengar från skolans sida för att göra sådana saker.  

 

[…] Nej. Jag känner mig inte begränsad, däremot är det fortfarande så att jag tycker att man uppifrån då 

menar jag från kommun och stat skulle lägga mer pengar till både studieresor och olika resor så att det 
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skulle finnas så att man skulle kunna göra mer saker än vad man gör. Och där är jag ju rätt restriktiv och 

återhållsam och gör inte sådana saker som kostar heller just för att alla ska kunna vara med. Det ska inte 

kosta något att gå i skolan, det gör det ändå bara överhuvudtaget att vara här, så det gör. Man skulle kunna 

göra jättemycket som kostar pengar men man kan också göra jättemycket som inte kostar pengar [Åsa]. 

 

Lärarna beskrev hur föräldrarna kunde försöka påverka lärarnas subjektiva 

handlingsutrymme, där några föräldrar ville att skolan skulle kosta mer. Medan andra 

föräldrar protesterade över kostnader i samband med en idrottsdag och som ansåg att skolan 

ska vara helt avgiftsfri. Detta resulterade bland annat i att lärare valde att sluta anordna fler 

skidresor till Hestra trots att de deras objektiva handlingsutrymme inte förändrats men de 

upplevde inte att ville på grund av föräldrarna. Att föräldrarna kan påverka lärarnas 

handlingsutrymme på detta sätt är intressant i jämförelse med Pardings (2007) avhandling där 

hon beskrev hur framförallt fyra andra faktorer påverkade lärarnas handlingsutrymme.  

 

Så vi hade en stor dialog med dom där att det liksom inte är självklart för alla att betala. Och då kommer det 

ju alltid en i en grupp som - “det har man väl råd med?” [Åsa]. Nej, det ska vara kostnadsfritt att gå i skolan 

och jag minns att det för några år sen anordnades en idrottsdag. Och då fanns med massa olika alternativ 

och då kunde man välja på... något alternativ kostade pengar. Jag tror det var att åka till Hestra, och då fick 

skolan jättemycket påbackningar trots att det då fanns kostnadsfria alternativ och det hade kommit till ens 

kännedom att någon ville följa med på Hestra-alternativet och då hade ju skolan betalat, men policyn är ju 

ändå att det ska vara kostnadsfritt [Maria]. 

 

Lärarna uttryckte att de inte direkt kände att de saknade något för att kunna hantera situationer 

som kunde uppkomma i samband med ekonomiskt utsatthet och att de upplevde att skolans 

resurser var tillräckliga. Det enda som kunde urskiljas var mer tydlighet från rektorernas sida 

med att informera att skolorna har resurser i form av cyklar, skridskor och cykelhjälmar, 

vilket en informant uppfattade att inte all personal på skolorna visste om fanns. Det är 

problematiskt om samtliga lärare inte är medvetna om vilka resurser skolan har då det kan bli 

slumpen som avgör om en elev lånar cykel av skolan eller blir utan, beroende på vilka lärare 

denne eleven har.   

 

Nja… inte direkt något jag saknar utan med kanske... att det från rektorernas sida… att det görs lite 

tydligare faktiskt. Jag tror inte ens all personal vet om att det finns cyklar till  exempel… och att man 

framhäver det… för det är ju ganska bra att det finns 20 stycken skridskor och hjälmar och cyklar… att alla 

är medvetna om det som jobbar på skolan. Som sagt det är en stor arbetsplats så ofta måste man varit i 

kontakt med det själv för att veta om det… det står liksom inte på något infoblad [Maria].  
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5.4.6 Förebyggande arbete 

Vid de tillfällen som det tillkom en kostnad i samband med skolundervisningen och där 

ekonomisk utsatthet kunde bli synlig upplevdes det att lärarna löste det enkelt. Det 

uppmärksammades att lärarna jobbade förebyggande för att minska risken för att problem 

skulle uppstå genom att ha med sig lite extra pengar/fika vid utflykter ifall något barn inte har 

med sig mat eller fickpeng själv. Detta förebyggande arbete kan minska risken för att 

ekonomisk utsatthet blir synlig och att barnen inte blir utpekade, något som både Fernqvist 

(2013) och Harju (2008) hävdar kan hända när ekonomisk utsatthet blir synlig. Att bli utpekad 

på det sättet menar författarna kan bidra till att barn känner skamkänslor inför sin ekonomiska 

situation. Lärarnas sätt att förebygga att ekonomisk utsatthet blir synlig kan tänkas minska 

risken för att problem uppstår. Lärarna löser situationerna för de enskilda eleverna när det 

uppstår ett problem vilket kan ses som en kortsiktig lösning där organiseringen i skolan förblir 

oförändrad, men kanske finns det ett behov av mer långsiktiga lösningar för att undvika 

situationer där elever ska ta med sig exempelvis fika.  

 

[…] att man förebygger det, och då sker det nästan aldrig. Man är medveten att den och den kanske inte har 

med sig fika och då har man i personalen... i åtanke… och då har man lite extra fika med sig. Och man kan 

tänka redan lite innan att… har den och den inte cykel? ...så har man redan innan kollat upp det och erbjudit 

att det finns cyklar här. Det tycker jag att man har blivit bättre på de senaste åren. Och det tycker jag är l åg- 

och mellanstadiet... jag jobbade ju lite där förra året... att dom är bättre på det, dom ligger lite före oss i 

högstadiet. Och det är något som jag tagit med mig från förra året där... att man har koll sen innan, att det inte 

uppstår den situationen att det sitter någon i ishallen och inte har skridskor och utan fika [Maria]. 

 

Det framgick att när lärarna ber elever berätta om vad de gjort på sommarlov eller under 

helgen försöker de framhålla det som är gratis eller ber eleverna ta med sig en sak hemifrån 

som de berättar om, exempelvis en snäcka från stranden. Detta för att minska risken att peka 

ut enskilda elever som inte har kunnat åka på semestrar eller andra nöjen som kan kosta 

pengar.  

 

Ja, där kan man ju göra lite beroende på vad man har för klassituation och likadant där så brukar jag ju 

försöka att lyfta upp där det som inte kostar nånting. En härlig dag på stranden eller en god glass eller vart 

och badat här borta och så mycket fantastiskt som vi har här i stan som inte kostar så mycket [Åsa]. [---] Men 

jag tror inte att man ska berätta att det här har gjort på hela sommarlovet utan man väljer ut någon grej som 

man berättar om, som symboliserar att det här var sommarlovet och nu börjar skolan [Gun].  
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Lärarnas försök till att framhäva kostnadsfria aktiviter och samtidigt tona ned andra 

elevers berättelser som exempelvis rest långvägars, kan resultera i att de elever som inte 

är ekonomiskt utsatta känner sig åsidosatta.   

 

[---] Men jag brukar vara väldigt restriktiv med det bara för att det då i klasserna eller i alla fall där jag vet att 

det finns barn i klasser som inte brukar åka. Att då försöker jag vara återhållsam med att dom inte berättar så 

mycket om vad de gjort och så vidare, dem brukar ju oftast gärna vilja berätta eller så där. Men då säger jag 

vad kul ni hade trevligt liksom och stänga av det helt enkelt just för att dem elever som inte kan, skall kunna 

få må väl ändå och inte känna jag har inte vart iväg på det och så [Åsa]. 

 

Tidigare nämndes en skola som hade fruktstund, vilken lärarna såg som nödvändig för att 

eleverna ska orka med skolarbetet på förmiddagarna. Men fruktstund varje dag kan vara en 

påfrestande kostnad för en ekonomiskt utsatt familj. Tas fruktstunden dock bort kanske det är 

flera andra elever vars skolarbete blir lidande. Lärarna på den skolan hade diskuterat om 

fruktstunden kunde anses vara en obetydlig kostnad, vilket de bedömde var fallet och att de 

positiva effekterna med frukten övervägde de eventuellt negativa. Därmed gick klassens 

behov före de ekonomiskt utsatta elevernas tvärtom exemplet ovan. Lärarna kan därmed 

hamna i svåra situationer då de får göra avvägagande vad som är bäst för den enskilde eleven 

och klassen som en grupp samtidigt som skolundervisningen ska vara likvärdig för alla elever 

enligt 1 kap 9 § Skollagen (SFS 2010:800). 

 

6. Slutsats 

Några utav de slutsatser vi kom fram till vilka endast kan säga något om lärares arbete på de 

fyra skolorna vi besökte var följande, att tillfällena då direkta kostnader kunde uppstå i 

samband med skolundervisningen var få och var enligt lärarna relativt enkla att lösa. Skolan 

eller läraren gick då istället in och betalade för elevens kostnader, vilket gjorde att elevens 

situation inte blev synlig för andra. Lärarna upplevde däremot att det som kunde hindra 

eleverna från att delta på lika villkor i skolan var avsaknad utav utrustning för olika aktiviteter 

till exempel skridskor och brist på “rätt” sorts kläder. När eleverna kunde låna utrustning av 

skolan, som exempelvis skridskor och cyklar, möjliggjordes det för alla elever att delta på lika 

villkor. Dock hade skolorna inte en hel garderob med olika sorters kläder i olika storlekar till 

eleverna och kunde därför inte på samma sätt stötta eleverna vid brist på kläder, vilket ledde 

till att barnen kunde få delta på andra villkor jämfört med deras klasskamrater. Det var med 

andra ord dessa brister som kunde synligöra elevernas ekonomiska situation för andra, vilket 
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kan leda till att eleven känner sig utpekad som annorlunda och då kan uppleva känslor utav 

skam och utanförskap.  

Vid de tillfällen då det tillkom kostnader i samband med skolundervisningen visade det sig 

att ingen av skolorna vi besökte använde sig utav enbart en av Näsmans (2012, s.117) 

lösningsmodeller, utan att samtliga skolor använde sig av alla tre, beroende på vilken situation 

som uppstod och utifrån vilka resurser skolan hade. Därmed hade samtliga skolor som vi 

besökte inslag som både kunde inkludera och exkludera ekonomiskt utsatta barn och som 

påverkade om eleverna kunde delta på lika villkor som sina klasskamrater eller inte. Den 

skola vi besökt där lärarna uppfattade sig ha störst andel ekonomiskt utsatta elever var den 

skola som huvudsakligen utgick från lösning för alla, vilket likt Näsmans (2012, s.55) resultat 

tyder på att det är enklare att vara ekonomiskt utsatt i en skola där det är relativt vanligt med 

ekonomisk utsatthet.   

Den slutsats vi drog angående våra informanters handlingsutrymme var att lärarna hade få 

resurser för att hantera ekonomiskt utsatta elevers situation. Då lärarna hade fått liten till 

ingen utbildning i hur de ska hantera och bemöta sociala problem och att skolorna ibland 

saknade utrustning som elever kunde låna. Dessutom påverkades lärarnas handlingsutrymme 

utav oklarheten i skollagen, där det står att skolan ska vara avgiftsfri, samtidigt som det får 

tillkomma en obetydlig kostnad. Lärarna var inte medvetna om hur kommunen definierat den 

obetydliga kostnaden och rektorerna hade inte heller alltid varit tydliga med vilken policy det 

fanns kring kostnaderna på skolan. Denna oklarhet rörande kostnaderna kunde lärarna 

uppleva som problematiskt, men ibland gjorde de tillsammans med andra lärare en egen 

definition av den obetydliga kostnaden vilket överensstämmer med Lipskys idé om 

gräsrotsbyråkrater som policymakers (Lipsky 2010, s. 17).  

Våra informanter upplevde att situationerna de beskrivit som kunde uppkomma i samband 

med ekonomisk utsatthet nästan alltid löste sig och att de inte upplevde någon stress eller oro 

inför dessa. Vi fann även att lärarna använde sina egna resurser när skolans inte räckte till, 

genom att de själva tog med extra fika, skänkte ett par avlagda skor eller betalade ur egen 

ficka om en elev saknade pengar till exempelvis en glass. Förutom skolans och lärarnas 

resurser kunde lärarna även hänvisa eleven och dennes familj till att ansöka om pengar via 

Majblomman. Utöver de materiella och ekonomiska resurserna kunde lärarna minska risken 

för att eleverna kände sig utpekade bland annat genom hur de valde att klassen skulle 

redogöra för vad de gjort på sommarlovet. Lärarna hade därmed möjlighet att på olika sätt 

stötta eleverna i att delta på lika villkor som sina klasskamrater förutom vid de tillfällen då det 

kom till bristande kläder, vilket lärarna kunde uppleva som jobbigt. Trots lärarnas begränsade 
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resurser och otydligheten kring kostnaderna, var det ingen utav lärarna som kände sig 

begränsad i sitt arbete, vilket kan ses som att lärarna upplever sitt subjektiva 

handlingsutrymme som större än det objektiva handlingsutrymmet de fått av organisationen. 

Dock uttryckte två lärare en efterfrågan på tydligare riktlinjer angående den obetydliga 

kostnaden från både rektorer och skollagen, men även att staten kunde avsätta en summa 

pengar till skolorna som skulle kunna utnyttjas vid olika skolaktiviteter.  

 

7. Diskussion 

Inledningsvis utgick vi ifrån att avsaknaden av en definition av den obetydliga kostnaden men 

även enstaka tillfällen kunde leda till stora skillnader mellan skolor gällande hur mycket 

pengar vårdnadshavarna förväntades bidra med och hur ofta, vilket skulle varit problematiskt 

då skolundervisningen ska vara lika för alla.  Våra informanter beskrev däremot att det är få 

tillfällen som den obetydliga kostnaden blev aktuell och att det är ett ”enkelt” problem att lösa 

som inte synliggjorde elevernas ekonomiska situation. Lärarna talade istället om situationer 

då elever exempelvis saknade fika eller cykel som tillfällen där barns ekonomiska situation 

kunde bli synligt. Ett förslag på en förändring är att det skulle finnas nationella riktlinjer för 

vilken utrustning elever förväntas att ha och vilken utrustning skolan ska kunna stå för samt 

riktlinjer på hur ofta elever kan förväntas ha med sig exempelvis fika. Då dessa faktorer enligt 

vår studie kan hindra elever från att delta på lika villkor.  

Något som lärarna var missnöjda med var oklarheten kring om det fanns några riktlinjer 

eller direktiv för vilka kostnader skolan får ta ut och vid vilka tillfällen, även om kostnaderna 

sällan blev aktuella. Ljungby kommun har själva definierat den obetydliga kostnaden till 100 

kronor, information som tydligen inte nått alla lärarna. För att underlätta lärarnas arbete och 

se till att alla elever i kommunen får samma möjligheter borde kommunen informera bättre 

om den obetydliga kostnaden. Dessutom kunde kommunen skriva riktlinjer för kostnader och 

om hur ekonomisk utsatthet ska hanteras samt bemötas i kommunens skolor. En sådan åtgärd 

skulle enbart gynna invånarna i Ljungby kommun och det kan därför även behövas nationella 

riktlinjer för ekonomisk utsatthet i skolan och för kostnader i samband med 

skolundervisningen. Vi anser att skollagen borde omformuleras på det visset att det finns en 

definition på vad den obetydliga kostnaden innebär och hur ofta och vid vilka tillfällen den 

kan tas ut. Detta hade gynnat skolan och lärarna på det visset att de själva inte hade behövt 

tolka skollagen, vilket kan göras på olika vis, och att skolan sluppit påbackning från 

missnöjda föräldrar och vårdnadshavare gällande kostnader i skolan. Dock kan det finnas en 
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negativ baksida om det funnits en definition av den obetydliga kostnaden, som exempelvis 

legat på 100 kr, och det kan vara att skolorna då hade tagit ut maxavgiften varje läsår vilket 

kan vara påfrestande för familjers ekonomi. Alternativt skulle staten avsätta mer pengar åt 

skolorna för olika skolaktiviteter för att skolan verkligen ska vara avgiftsfri, vilken den inte är 

i nuläget då elever ibland ska ta med sig pengar, mat, en viss typ utav kläder och utrustning 

till skolaktiviteter.  

Det kan ifrågasättas om lärare ska behöva ur egen ficka bidra med pengar eller fika när 

elever saknar. Skolans ska ju faktiskt vara avgiftfri, bortsett från den obetydliga kostnaden. 

Men är matsäck eller glasspeng verkligen obetydlig då det förekommer att eleverna inte har 

med sig det till skolan? Vi uppmärksammade att lärarna gärna hjälper elever, även om det 

sker ur egen ficka, bara för att alla elever ska kunna vara med. Vi kan hålla med Näsman 

(2012, s.126) som skrev att “om det nu är en så obetydlig kostnad, borde skolan kunna stå för 

den”. För vi anser att kostnader i skolan inte ska betunga de ekonomiskt utsatta elevernas 

familjer eller lärarna.   

Vi var vid studiens början inte medvetna om att Majblommefonden går in och stöttar 

skolorna vi besökte i den utsträckning organisationen gör. Tack vare Majblommans bidrag 

finns det både skridskor och skidor som elever kan låna oavsett om orsaken är ekonomisk 

utsatthet eller exempelvis glömska, och därmed får eleverna delta på mer lika villkor. Men om 

Majblomman inte skulle finnas är vi osäkra på om staten eller kommunerna skulle avsätta 

pengar till skolan för utrustning, kanske är skolorna därmed beroende utav 

frivilligorganisationer för att stötta eleverna att delta på lika villkor.  

Nu när vår studie är avklarad kan vi konstatera att vissa frågor har besvarats, samtidigt som 

nya frågor har uppkommit, vilka kan vara intressant för vidare forskning. En fråga vilken inte 

är enkel att besvara hur stor del utav tecknen på ekonomisk utsatthet som lärarna 

uppmärksammade beror på ekonomisk utsatthet jämfört med andra sociala problem i familjen 

som psykisk ohälsa eller missbruk? Vi tror även att det kan vara intressant att undersöka hur 

mycket föräldrar egentligen kan påverka lärarnas handlingsutrymme? Förhoppningsvis 

kommer forskare och andra studenter likt oss att kunna besvara våra frågor och många fler 

rörande ekonomiskt utsatta barns situation.   
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Hej! 

Våra namn är Emmy Hansson och Anna Viktorsson. Vi är två elever från Linnéuniversitetet i 

Växjö som går sjätte terminen på socionomprogrammet. Vi ska nu under våren skriva vårt 

examensarbete och ämnet som vi valt till vår uppsats är ekonomisk utsatthet i skolan. Vårt 

syfte med uppsatsen är att få en förståelse för skolsituationen för barn som lever i ekonomisk 

utsatthet och se ifall de kan delta på lika villkor, vid de tillfällen som det tillkommer 

kostnader i samband med skolundervisningen.  

Det är inte bindande att genomföra intervjun ifall Du väljer att tack ja. Du kan när som helst 

välja att hoppa av ifall du ångrar dig, både innan och efter intervjun.   

Vårt önskemål är att kunna använda oss av ljudinspelning vid intervjutillfället för att på så vis 

kunna citera våra informanter. Väljer Du att delta i vår studie kommer vi att använda ett 

fiktivt namn i uppsatsen för att undvika att din identitet röjs. De personer som kommer kunna 

ta del av ljudinspelningarna är Du, Emmy, Anna, vår handledare och eventuellt examinatorn. 

Uppgifterna som Du lämnar till oss kommer enbart att användas till vårt examensarbete. 

Ljudinspelningarna kommer efter examinationen att raderas för att ingen utomstående ska få 

tillgång till materialet. 

De som kommer medverka vid intervjutillfället är Du, Emmy och Anna. Vi kommer 

genomföra intervjun på valfri plats och tid utifrån ditt schema. Om Du vill kan vi även mejla 

en kopia av den färdiga uppsatsen. 

Har du frågor så kontakta gärna oss via telefon eller mejl: 

Emmy Hansson 

Telefonnr: 0738-161815 

Mejladress: saraemmyhansson@gmail.com 

 

Anna Viktorsson 

Telefonnr: 0705-750915 

Mejladress: annaviktorsson89@gmail.com 

Handledares kontaktuppgifter lämnas ut vid förfrågan. 

Vi hoppas att just Du vill medverka i vår studie och vi tackar för visat intresse! 

Emmy & Anna. 

mailto:saraemmyhansson@gmail.com
mailto:annaviktorsson89@gmail.com
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Intervjuguide 

Inledande frågor 

- Hur länge har du arbetat som lärare? 

- Vilka årskurser undervisar du i/har du undervisat i? 

- Hur definierar du ekonomisk utsatthet? 

- Hur vanligt uppfattar du att det är med ekonomiskt utsatthet hos de elever du träffar? 

Teman 

Ekonomiskt utsatta barn i skolan 

- Hur blir ekonomisk utsatthet synlig i skolan 

- Hur påverkas eleverna av sin ekonomiska situation i skolan 

Hur skolan hanterar situationen för ekonomiskt utsatta elever 

- Skolans resurser 

- Handlingsprogram 

- Riktlinjer för den obetydliga kostnaden 

Lärarens handlingsutrymme 

- Upplevd autonomi 

- Rektorn 

- Samarbete med annan skolpersonal 

Kostnader i samband med skolundervisningen 

- Studiebesök/skolresa 

- Idrotts/friluftsdagar 

- Matsäck och fruktstund 

- Utrustning som exempelvis skridskor 

Avslutande fråga 

- Finns det något mer som du vill tillägga? 

  

  

 

 

 

 

 

 


