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Abstract 

 

Author: Monica Karlsson, Hanna Thelander 

Title:”You make things out of thin air”: a study about what teachers see as signs of child 

poverty, and how they act to what they see” [“Man trollar med knäna lite grann”: en studie 

om vad lärare ser som tecken på barnfattigdom, och hur de agerar på vad de ser] 

Supervisor:  

Assessor:  

 

The aim of this qualitative study was to examine and understand how teachers see and handle 

the signs of child poverty within a classroom context. The paper is based on an interview 

study involving 8 teachers in 2 Swedish schools for children between the ages of 6 to 12 years 

old.  Poverty is a complex word and there are many definitions of it. What do teachers 

interpret as signs of child poverty in the school context? How do they act when they think it’s 

necessary to protect a child from being affected by it, and how can we understand their choice 

of action with the help of action theory? We discovered that the teachers notice different 

things as signs of child poverty, and they all react in both different and similar ways. But one 

thing do they have in common: They discuss neither the signs nor their actions with each 

other. They act mainly on basis of individual choices and opinions, even though they are a 

part of a larger context in the school organization. 
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1. INLEDNING 

1.1 Problemformulering 

Barnfattigdom är ett ämne som återkommande diskuteras i samhällsdebatten.  Forskningen i 

detta ämne har haft flera infallsvinklar. Bland annat har man studerat barns hälsa och 

studieresultat som en konsekvens av fattigdom, barnens upplevelser av att leva i fattigdom, 

hur en uppväxt i fattigdom påverkar människors hälsa och möjligheter att i vuxen ålder 

försörja sig, och barnens strategier för att hantera fattigdom i sitt dagliga liv (Fernqvist 2013a, 

Fernqvist 2013 b, Harju 2008, Horgan 2011, Näsman 2012, Ridge 2002).  

 

Forskningen visar alltså att hushållens ekonomi påverkar barn inom många områden. Det gör 

i våra ögon barnfattigdom i sig till ett relevant socialt forskningsproblem. Det finns däremot, 

vad vi kan se, en kunskapslucka när det gäller hur lärare tolkar och hanterar uttryck för 

barnfattigdom hos eleverna i skolan. Detta trots att barn tillbringar en betydande del av sin 

uppväxt i skolan, att skolan är en arena där barn vistas en mycket stor del av sin uppväxt och 

där fattiga barn riskerar att stigmatiseras och utpekas på olika sätt, och att lärarnas agerande 

och bemötande återkommande i forskningen nämns som en bidragande orsak till att 

barnfattigdomen får negativa konsekvenser för barnen i deras uppväxt. Barn som lever i 

fattigdom berättar i olika studier om att lärarnas agerande har betydelse (Näsman 2012, s 65, 

Fernqvist 2013b, s 11).  

 

Skolan är inte ett traditionellt forskningsområde inom socialt arbete. Det är dock fattigdom, 

som är central i vår studie. Fattigdom är ett av de ämnen som varit viktigt i den sociala 

debatten under århundraden, bland annat genom kritiken mot fattigvården och den sociala 

politik som förts (Sunesson 2006, ss.334, 336-339) Ur vetenskaplig synvinkel är skolans värld 

också intressant i relation till socialt arbete, eftersom vi har sett väldigt lite forskning om just 

lärarnas uppfattningar om barnfattigdomens orsaker och uttryck, och deras agerande i relation 

till den. 

 

Det finns flera olika formella definitioner av fattigdom. Bland annat utgår Rädda barnen från 

ett fattigdomsindex när de årligen genomför sin barnfattigdomsrapport (Salonen 2012). 

Statistiska Centralbyrån har ett annat mått som de kallar för låg inkomststandard (Statistiska 

Centralbyrån 2013). EU använder sig av ytterligare ett standardmått för att definiera vem som 
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riskerar att hamna i fattigdom (EU-upplysningen.se 2013). Det är dessutom rimligt att anta att 

individer, både som privatpersoner och som professionsutövare, har subjektiva föreställningar 

om vad som är tecken på fattigdom. Därmed är det också tänkbart att lärarnas agerande i 

skolan kan skilja sig åt beroende på vad de själva anser är fattigdom.  

 

Lärarnas förhållningssätt när de ställs inför det de tolkar som barnfattigdom samt hur de 

agerar i klassrummet gentemot de elever som lever i fattigdom kan troligen förklaras på flera 

sätt. Vi vill söka förståelse för deras agerande genom att använda oss av Pierre Bourdieus 

relationella handlingsteori (1995). I denna förklarar Bourdieu hur och varför människor agerar 

som de gör i olika situationer, i relation till andra människor och i olika sammanhang inom 

det som han benämner som fält och beroende på människors kapital. Dessa begrepp förklaras 

närmare i kapitlet Teori i denna uppsats, sid 11-13). Bourdieu tar just utbildningsväsendet 

som exempel när han beskriver sin teori, då han hävdar att skolan bidrar till att reproducera 

och upprätthålla skillnader mellan eleverna. (Bourdieu 1995 s 32-33). Eftersom skolan är en 

obligatorisk institution i Sverige där alla barn omfattas av skolplikt och där lärare agerar i sin 

profession inom denna institution, menar vi att lärarnas agerande gentemot barn i en utsatt 

situation, barnfattigdom, är ett relevant forskningsområde inom socialt arbete. 

 

1.2 Syfte  

Syftet med studien är att förstå och analysera lärares uppfattningar om barnfattigdom och hur 

de sedan säger sig agera när de anser att det behövs i relation till barnfattigdom när den visar 

sig i skolmiljön. 

 

1.3 Frågeställning 

- Vad anser lärare är tecken på barnfattigdom  i skolmiljön? 

- Vilket agerande anser lärarna att de väljer på de tecken de ser, och hur kan vi förstå detta 

agerande? 
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1.4 Bakgrund 

Vår studie är förlagd till skolan och till lärares agerande när det gäller att definiera, se och 

hantera uttryck för barnfattigdom. Vi tror att det finns en ständigt närvarande risk för 

utpekande och kränkande i situationer när barnfattigdom blir tydlig i skolan, och att lärarnas 

agerande har betydelse för fattiga barn när det gäller hur de bemöts i relation till andra barn i 

skolan.   

 

Lärare som profession har en rad olika regler, lagar och policydokument att ta hänsyn till när 

det gäller agerandet gentemot eleverna. Enligt skolans värdegrund ska det inte spela någon 

roll vilka förutsättningar den enskilda eleven har, och att man ska främja likabehandling. ”Att 

aktivt främja lika rättigheter och möjligheter för barn och elever innebär i praktiken att 

motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling” skriver Skolverket bland 

annat på sin hemsida (Skolverket 2013). I Skollagen regleras lagar om hur skolans huvudman 

ska förebygga och förhindra kränkande behandling av elever, och har också ansvar för att 

personalen fullgör de skyldigheter som regleras i lagen. I samma lag regleras också att 

personalen inte får utsätta barn eller elev för kränkande behandling (SFS, Skollag 2010:800). 

På Skolinspektionens hemsida beskrivs hur kostnader för elever i skolan till exempelvis resor 

regleras. Detta är riktlinjer som lärarna har att förhålla sig till när de planerar sin verksamhet 

(Skolinspektionen 2011). En undersökning initierad av organisationen Majblomman visar att 

53 procent av Sveriges kommuner dessutom har en egen policy som innebär att ingen 

medfinansiering från föräldrar får ske för aktiviteter anordnade av skolan. (Majblomman 

2010). Den kommun där vi gjort vår studie har ingen sådan egen policy, däremot hade en av 

de två undersökta skolorna det (se bilaga 2).  

Vi kan alltså notera att trots att det finns regler och lagar som bland annat styr hur elever med 

exempelvis sämre ekonomiska förutsättningar ska bemötas av lärarna, kan vi inte hitta 

forskning som visar lärarnas syn på barnfattigdom och hur de förväntas agera.  

 

2. TIDIGARE FORSKNING 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för den tidigare forskning vi har använt i studien med 

syftet att få en större förståelse för det redan utforskade, men också för att underlätta 

tolkningen av vår empiri. 
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Vår studie tar sitt avstamp i skolan och hur lärare ser på barnfattigdom och agerar i relation 

till den. När vi sökt och läst forskning om barnfattigdom har vi kunnat konstatera att detta 

område är, vad vi kan finna, relativt outforskat utifrån ett lärarperspektiv. Skolan figurerar 

visserligen ofta när man intervjuar barn om deras upplevelser av fattigdom. Barnen berättar 

också ofta om hur de upplever att lärare ser och agerar, som vi beskriver längre fram i detta 

kapitel. Men lärarnas egna berättelser saknas. Denna studie kan förhoppningsvis ge en 

fingervisning om lärarna och belysa deras uppfattningar om barnfattigdom och deras agerande 

när detta blir synligt i skolan, men även hur strukturer i skolans miljöer och lärarnas egna 

påverkar agerandet.  

 

2.1 Barnfattigdomens konsekvenser 

När socialarbetare som biståndshandläggare, kuratorer och familjebehandlare möter 

ekonomiskt utsatta barn, har de att hantera dessa barns upplevelser av skam, stigma och 

utanförskap som fattigdomen enligt tidigare forskning medför. Horgan (2011) pekar 

exempelvis på lärarnas betydelse för det hon kallar ”skapandet av en outsider”. När Horgan 

intervjuade barn och ungdomar på Nordirland fick hon höra berättelser om hur lärare bemötte 

eleverna olika beroende på familjens ekonomiska status (Horgan 2011 s 460-462) Som vi har 

tolkat Horgan så menar hon att lärarnas agerande kan påverka de fattiga barnens skolgång 

negativt, vilket i sin tur leder till ett utanförskap som i förlängningen kan leda till låg 

utbildning, sämre hälsa och svårare att etablera sig på arbetsmarknaden. Även Ridge (2002) 

framhåller följder av barnfattigdomen, där omgivningens agerande är en del. Det kan handla 

om att skolarbetet blir lidande, att det finns en rädsla för mobbning, att ekonomiskt utsatta 

barn har sämre möjligheter att delta i fritidsaktiviteter och andra sociala sammanhang, vilket 

leder till ett utanförskap i förhållande till jämnåriga (Ridge 2002 113 ff) . Denna bild 

bekräftas även av Fernqvist i hennes artikel där hon beskriver barnens upplevelser utifrån 

svenska förhållanden. Trots att regler och policydokument ska reglera att skolan ska vara 

avgiftsfri i Sverige finns det ändå formella och informella krav på materiella resurser som kan 

ha stor effekt på barnen när det gäller hur man har möjlighet att framställa sig själv och hur 

jämnåriga ser på en (Fernqvist 2013b, s 5, s 9-11).  

 

2.2 Sociala och materiella konsekvenser 

Ridge (2002) har i en omfattande studie av både kvantitativt och kvalitativt material tittat på 

hur barn och ungdomar i Storbritannien, som lever i det som EU definierar som fattigdom, 
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upplever sin vardag. Studien visar bland annat att fattiga barn i högre grad än andra barn löper 

större risk att bli avstängda från skolan (9 % jämfört med 3 %). Den visar också att barn från 

fattiga hem i högre grad skolkar regelbundet (11 % jämfört med 4 %), att de i högre grad 

oroar sig mycket för att bli retade i skolan (11 % jämfört med 4 %) och att fattiga tonåringar i 

lägre grad tyckte att det var viktigt att vara duktig i skolan (89 % jämfört med 95 %). ( Ridge 

2002, s 113ff) Ridge talar också om svårigheter när familjen saknar transportmöjligheter och 

beskriver hur barn på grund av detta, alltså att familjen inte har bil eller har råd med allmänna 

transportmedel, får sämre möjligheter att delta i fritidsaktiviteter eller att träffa kompisar. 

(Ridge 2002, s 53)  

 

En del av det som ytligt sett visar ekonomisk status är kläder. Ridge pekar på att trots 

skoluniform i Storbritannien, ett system som har setts som skyddande för fattiga barn, så kan 

barnen på olika sätt ändå visa sin ekonomiska status genom uniformens tillbehör, speciella 

skor och så vidare. De fattiga barnen uttrycker hur dessa skillnader märks och hur genant det 

är (Ridge 2002, s 72). 

 

Ridge påpekar att i skolan i Storbritannien har åtgärder genomförts för att minska 

barnfattigdomen i skolan, men då har krutet lagts främst på faktorer som läskunskaper och 

skolk. Detta är visserligen viktiga områden, menar Ridge, men påpekar också att hennes 

studie visar att viktigast för barnen är den sociala aspekten, det vill säga att inkluderas i 

gemenskapen, att höra till. Detta är vad som bekymrar och oroar barnen mest. Skoluniform 

skyddar till viss del. Men den skyddar inte från uteslutning om man inte kan köpa ”rätt” 

uniform med rätt tillbehör. Undersökningar har också visat att kostnaden för en skoluniform, 

vilken är obligatorisk, är mycket hög för en låginkomstfamilj. Här finns ytterligare en 

konflikt. Från statligt håll har man nämligen uppmanat skolor att minska föräldrarnas 

kostnader och välja billigare alternativ att ingå i skoluniformen och med fler valmöjligheter. 

Det har fått till följd att många skolledningar tycker att det är ”upprörande inblandning” från 

staten (Ridge 2002, s 146-147).  

 

En social konsekvens av fattigdom är den stigmatisering som omgivningen kan bidra till. 

Hjort (2004) beskriver hur moraliska värderingar hos omgivningen gör att ekonomiskt utsatta 

familjer bedöms hårdare än andra av exempelvis grannar, vänner och lärare när det gäller hur 

man konsumerar och prioriterar.  ”Ju längre ner i inkomsthierarkin ett hushåll befinner sig, 

desto noggrannare synas det i sömmarna vad gäller konsumtionsbeteende. När ett hushåll har 
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försörjningsproblem är det inte ovanligt att omgivningens uppfattning är att ´se över 

utgifterna och framför allt prioriteringarna´. Följaktligen kan man, något förenklat, förstå 

detta som att kraven på att konsumera sparsamt och rationellt ökar ju knappare resurserna är. 

Dessa krav kring konsumtion är sammanflätade med moraliska föreställningar som att rätta 

munnen efter matsäcken eller att inte leva över sina tillgångar.” (Hjort 2004, s 79-80) 

 

2.3  Lärare och barnfattigdom 

Både Harju (2008) och Näsman (2012) diskuterar skolan i sin forskning gällande barns 

vardag med knapp ekonomi. Dock har de olika fokus när det kommer till vad i skolan de 

diskuterar. Harju beskriver skolan utifrån de barn hon har intervjuat. Genom frågor om hur 

barnen upplever skolan och knapp ekonomi så handlar det mycket om just uppfattningen 

barnen har runt detta. Barnen beskriver utanförskap, social exkludering och känslan av att 

vara annorlunda och inte vara med på samma villkor som andra i skolan (Harju 2008, s 67-

69). Näsman (2012) diskuterar barns och föräldrars upplevelser och strategier för att dölja sin 

fattigdom. Men hon tar även upp skolpersonalens tankar och strategier. Det framkommer i 

hennes forskning att många av lärarna är osäkra på vad som räknas som barnfattigdom. Det 

finns många paralleller som istället dras till annan social problematik. Näsman beskriver 

också hur lärare kan ha svårt att se elevernas ekonomiska utsatthet, och att lärare ibland i 

stället förklarar de tecken de ser med exempelvis andra sociala problem, föräldrarnas 

prioriteringar eller kulturskillnader som lärare inte kan påverka. (Näsman 2012, s. 52ff, s 102-

106, s 174). Dessutom kan barnens strategier för att dölja eller tona ner sin ekonomiska 

utsatthet göra att skolan missar att denna utsatthet existerar, vilket gör att fattigdomen ”… 

tenderar att hanteras som en ickefråga i skolan.” (Fernqvist 2013a, s 78) 

 

Här finns vissa frågetecken när det gäller själva begreppet fattigdom. Fernqvist beskriver hur 

barn som intervjuats berättar hur de troligen inte ses som fattiga av sin omgivning, utan 

snarare tråkiga, snåla eller konstiga. ”Då det tycks saknas en konsensus av vad fattigdom 

innebär och hur dessa tecken ser ut får resursbristen andra förklaringar, vilket ytterligare kan 

bidra till ett osynliggörande av barnfattigdom och dess följder ”(Fernqvist 2013a, s 79).  
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2.4 Lärarnas agerande - ett outforskat ämne? 

Generellt tycker vi oss se att forskningen kring ämnet barnfattigdom, både i en svensk och i 

en internationell kontext, har haft flera olika inriktningar. Det handlar exempelvis om 

familjeekonomi, konsumtion, om barnens upplevelser av stigma och hur uppväxt i fattigdom 

påverkar barnens framtida liv när det gäller exempelvis hälsa, studieresultat, möjligheter att 

etablera sig på arbetsmarknaden och så vidare. Lärares agerande tangeras visserligen ibland i 

förbifarten, när barnen i denna forskning berättade om sina känslor och intryck när det gällde 

skolmiljön. Men vi har hittat väldigt lite forskning som fokuserar på vårt specifika 

intresseområde, nämligen lärarnas kunskap, deras egen bild av vad ekonomisk utsatthet hos 

barn är, hur de agerar för att skydda barnen i det och vad det får för följder. Denna typ av 

forskning skulle kunna vara en viktig pusselbit när det gäller att inte bara förstå, utan även 

bemöta och bekämpa konsekvenserna av barnfattigdom i skolmiljö. 

 

Vi finner denna avsaknad av forskning anmärkningsvärd. Barn tillbringar en betydande del av 

sin uppväxt i skolmiljö och med lärare som vuxna förebilder och normsättare som har 

betydelse för barnen i ett större perspektiv. Fernqvist (2013b) beskriver i sin artikel synen på 

fattigdom i Sverige som undantag, samtidigt som det finns en strävan i skolan efter 

likabehandling och utjämning även när det gäller ekonomi. Hon pratar om att det kan finnas 

en risk att vuxenperspektivet i skolan visserligen kan bli välmenande och vara baserad på det 

man som lärare tror är jämlika grunder. Dock kan konsekvensen ändå bli att de ekonomiskt 

utsatta barnen kan tolka det som likgiltighet eller ointresse (Fernqvist 2013b, s 11). Detta är 

en notering som även Ridge gör: flera av barnen i hennes studie menar att lärarna inte ”bryr 

sig”. ( Ridge 2002, s 113). 

 

3) TEORI 

I detta kapitel kommer vi att närmare beskriva den vetenskapliga teori vi har valt för att tolka 

materialet i vår studie.  

 

3.1 Handlingsteori enligt Pierre Bourdieu 

Vår teori tar sin utgångspunkt i sociologen Pierre Bourdieus handlingsteori. När Bourdieu 

introducerade den så beskrev han den först och främst som en relationell teori. Människor, 

eller agenter som Bourdieu kallar det, agerar utifrån relationella former, det vill säga beroende 

på vem eller vilka de agerar med eller mot och i vilka situationer. Skillnader mellan agenter 
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och hur de agerar uppstår i relationen till varandra (Bourdieu, 1995, s 7, 13-15). Som vi har 

tolkat det innebär detta, att skillnader mellan grupper uppstår först när de sätts i relation till 

varandra (Bourdieu, 1995, sid 19, 23). 

 

3.2 Förklaringar av viktiga teoretiska begrepp 

För att förklara närmare vad handlingsteori innebär utgår vi från den begreppsapparat som 

Bourdieu (1995) introducerade för att förklara mänskligt beteende och den mänskliga 

praktiken. Bourdieus begrepp hör ihop och tillsammans söker de förklara hur människor 

agerar, hur vi kan förstå agerande utifrån just denna sammansättning och hur den påverkar oss 

människor i vårt agerande i relation till andra, det vill säga en relationell förståelse av 

uppkomsten av mänsklig praktik. De begrepp vi kommer att använda oss av är fält, 

symboliska och ekonomiska kapital, doxa och i viss mån även socialt rum (Bourdieu, 1995; 

Olesen och Pedersen, 2004; Båtshake, 2006). Det symboliska kapitalet är ett grundläggande 

begrepp som beskriver det som olika sociala grupper tillskriver ett värde och tycks vara 

värdefullt i givna sammanhang. Kulturellt kapital kan ses som en mer preciserande 

omformulering av symboliskt kapital som är ett mer allmänt omfattande begrepp, en art av 

symboliskt kapital (Båtshake, 2006, s.122). Till exempel det kulturella kapitalet där agenter 

äger former av symboliskt kulturellt kapital i form av böcker, ett bildat språk, konst etc. 

(Olesen, Pedersen, 2004, s.147-150). Symboliskt kapital kan också handla om 

utbildningskapital. Det handlar då inte om ämneskunskaper, utan snarare hur en människa är 

kapabel till att klara svårigheter och uppgifter inom högre utbildning. Om föräldrarna i en 

familj har ett utbildningskapital i form av en akademisk karriär, så har deras barn en större 

möjlighet än barn med föräldrar utan sådant kapital att gå en utbildning och klara den 

eftersom det blir det naturliga utifrån det kapital som föräldrarna innehar och som de sedan 

för vidare till sitt/sina barn (Olesen, Pedersen, s.149).  

Det sociala rummet är det begrepp som Bourdieu (1995) använder för att beskriva det stora 

sociala sammanhang som vi människor befinner oss i och agerar inom. Vi tolkar det sociala 

rummet som en övergripande samhällsbild, alltså en ganska abstrakt beskrivning av samhället 

i stort vilket också Bourdieu förklarar som att vi alla är agenter med särskilda dispositioner, 

och det skapar villkor för var i det sociala rummet vi kan agera och ta plats. agenterna är 

fördelade här genom sina dispositioner (Bourdieu 1995, s 16-17). I detta rum finns flera olika 

fält eller områden. Fältet har skapats utifrån olika skillnader i, förutsättningar för och 

föreställningar om det, och om det tillskrivs ett värde och bildar ett sammanhang för 
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agenterna.  När människor på fältet tycker att frågor kring själva fältet är viktiga, såsom 

skolfrågor, och börjar debattera dessa skapas mening och det bildas en egen logik . Vi 

befinner oss på skolans fält där lärarna, våra informanter agerar. Dessa fält skapas utifrån de 

positioner som finns i där, där flera olika agenter agerar och kämpar om de olika positionerna 

(Båtshake, 2006,s.125; Olesen, Pedersen, 2004, s. 152).  

Dessa agenter utgår från det egna kapitalet, både ekonomiskt och socialt, men även deras 

kulturella och utbildningsrelaterade kapital spelar en roll på fältet och hur de positionerar sig. 

Fältet kan också ses ha en egen logik och egna föreställningar om vad som är riktigt, rätt och 

värdefullt (Olesen, Pedersen, 2004, s.152). De andra former av kapital som Bourdieu använt 

sig av för att förklara hur agenter positionerar sig på fälten är ekonomiskt kapital vilket är 

finansiella tillgångar och sociala kapital, som  hänvisar till inflytande i olika sällskap, rätt 

kontakter och de nätverk en människa har (Olesen, Pedersen, 2004, s.148).  

 

Doxa är ett begrepp som är integrerat med fältbegreppet. Doxa är ett begrepp som beskriver 

de styrkeförhållanden och förgivettagna uppfattningar som alla på det givna fältet 

(exempelvis skolan) upplever som naturliga och utgår ifrån utan att ifrågasätta dem. En 

uppfattning som delas av alla agenter. Doxan är så självklar för agenterna att ingen 

ifrågasätter den och alla agerar utifrån den Olesen, Pedersen, 2004, s 157).  Specifika fält har 

specifika doxa, det vill säga den förgivettagna föreställning som styr uppfattningen på fältet 

vad som är och hur det ska vara. Dessa tar sig uttryck i strategier baserade på kapitalformerna 

som de olika agenterna innehar (på vårt valda fält skolan är dessa agenter exempelvis lärare 

och rektorer), och hur de positionerar sig och kämpar för att inta olika positioner inom sitt fält 

(Olesen, Pedersen, 2004, s.157). Ett sätt att förklara Bourdieus eori om doxa är det som 

Båtshake (2006) beskriver som ramar för det acceptabla inom fältet. Ramarna bildas av 

”strukturer, beteenden och andra sociala fenomen som tas för givna” (Båtshake, 2006. s.126).  

 

3.3 Kritik mot teorin 

Kritiker har kommenterat Bourdieus teori och menat att på det sättet Bourdieu framställer 

världen och dess uppbyggnad med fält och strukturer, så är det närmast omöjligt att bryta 

dessa. Bourdieus svar (1992) på denna kritik har formulerats i förklaringar om möjliga 

tolkningar av handlingsteori. Bourdieu kommenterar att hans teorier om strukturer inte ska 

tolkas som att de är synonyma med människans öde. De påverkas och är produkter av 

historien. I vissa fall kan strukturer förstärkas och bli ännu mer cementerade vilket kan 
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upplevas som oföränderligt, men de kan också påverkas så att de förändras, byter skepnad och 

får en ny innebörd (Bourdieu 1992, s. 132-133). Här ser vi Bourdieus teori och begrepp som 

användbara i relation till lärarnas agerande inom ramen för den samhälleliga institution som 

skolan är. 

 

4. METOD 

I detta kapitel beskriver vi vår vetenskapsteoretiska ansats, val av metod, urval av 

intervjupersoner och kommun. Vi diskuterar studiens reliabilitet, validitet och 

generaliserbarhet, samt för en diskussion kring de etiska aspekterna. 

 

4.1 Vetenskapsteoretiska utgångspunkter 

Vår vetenskapsteoretiska utgångspunkt är kvalitativ. En sådan utgår ifrån att den sociala 

verkligheten inte kan studeras utifrån ett objektivt perspektiv. Den siktar inte heller på att 

förklara verkligheten utan istället på att få förståelse för den. Tonvikten läggs på hur individer 

uppfattar och tolkar verkligheten. (Bryman, 2011, sid 29, 32). Detta menar vi hänger ihop 

med Pierre Bourdieus handlingsteori (1995) som främst är relationell, alltså bygger på hur 

människor agerar i relation till andra människor. 

Eftersom vi ville få förståelse för hur lärare anser att de ser tecken på barnfattigdom, och även 

söka förståelse för hur de agerar när de anser att denna visar sig, ansåg vi att den kvalitativa 

ansatsen var mest lämpad då den ger utrymme för att tolka lärarnas egna uppfattningar och 

deras handlande, och även att den ger förståelse inför detta. Bryman (2011) skriver att den 

kvalitativa metoden ger forskaren utrymme att se ämnet genom informantens ögon och bidra 

till en större förståelse och möjlighet att tolka empirin genom att ställa generella frågor till 

informanterna (Bryman, 2011, s.345-348) .  

 

Vi har inte själva använt oss av någon kvantitativ metod, men har använt befintlig kvantitativ 

forskning när det gäller exempelvis barnfattigdomens omfattning (Salonen, 2012). 

 

4.2 Vår metod 

Vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer. Bryman beskriver dessa som att man har en 

typ av schema med allmänt formulerade frågor, där ordningen kan variera och där det finns 

utrymme för följdfrågor (Bryman 2011, s 206). Vi valde detta sätt att intervjua eftersom vi 

ville ha en viss struktur, men samtidigt ge utrymme till informanterna för egna funderingar 
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som kunde gå utanför våra frågor. Vi utgick ifrån en intervjuguide på totalt tio allmänt 

formulerade frågor som vi själva skrivit (se bilaga 1). Vi hade från början en planerad ordning 

på dessa frågor. Vi frångick dock ibland denna ordning av olika skäl under intervjuernas 

gång. Framför allt för att informanterna själva besvarade vissa frågor innan vi ställt dem. 

Denna ändrade ordningsföljd i frågorna konstaterar också Bryman att man bör vara beredd på 

att göra (Bryman 2011, s 419). 

 

Intervjuerna har bandats och transkriberats. Vi har sedan strukturerat upp intervjuerna i något 

som vi ser som en kombination av kodning och kategorisering. Kvale & Brinkmann (2009) 

beskriver kodning som en metod då man knyter ihop nyckelord till text för att sedan 

”underlätta senare identifiering av ett uttalande”, medan kategorisering mer handlar om en 

”systematisk begreppsbildning kring ett uttalande som skapar förutsättningar för 

kvantifiering” (Kvale & Brinkmann 2009, s 217-218). Vi plockade ut olika områden som vi 

upplevde som centrala i intervjuerna och noterade under underrubriker hur varje respondent 

svarat i förhållande till dessa områden. Detta kunde vi sedan använda oss av i vår analys. Med 

denna metod kunde vi också välja bort vissa områden och prioritera andra.  

 

4.3 Arbetsfördelning 

Det allra mesta arbetet har vi gjort båda två tillsammans. Vi har tillsammans letat relevant 

litteratur. Båda har läst all vald litteratur, men vi har delat upp den så att vi var för sig har läst 

in oss närmare på olika områden och därefter redogjort för varandra och diskuterat vad vi läst. 

Båda författarna medverkade vid samtliga intervjuer utom en, då en av oss fick förhinder. Vi 

strävade efter bådas närvaro när det var möjligt, för att vi båda skulle ha samma chans att 

ställa följdfrågor och att minimera risken för att viktiga frågor glömdes bort. Vi transkriberade 

fyra intervjuer var och läste sedan alla intervjuer tillsammans och diskuterade våra tankar och 

infallsvinklar när de dök upp under detta läsande. I skrivarbetet delade vi till en början upp de 

olika byggstenarna i uppsatsen för att var för sig jobba med grunderna, men hade hela tiden 

tät kontakt för att diskutera när frågor dök upp.  Vi har därefter skickat texterna till varandra 

och sedan träffats för att diskutera, komplettera och finslipa våra tankar, argument och 

slutsatser. I slutskedet turades vi om att bygga på och jobba med texten, samtidigt som vi 

diskuterade innehållet hela tiden. 
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4.4 Metoddiskussion 

När vi planerade vårt arbete så förde vi diskussionen huruvida en kvantitativ metod kunde 

vara användbar. Vi diskuterade då främst utskickade frågeformulär med styrda och 

begränsade svarsalternativ. Fördelen hade varit att vi då hade kunnat nå fler informanter och 

få ett kvantitativt större underlag för våra svar. Nackdelen hade som vi ser det varit att svaren 

hade varit begränsade i sina djup. Därför såg vi en kvalitativ metod och semistrukturerade 

intervjuer som ett bättre alternativ, med visserligen färre intervjupersoner men med djupare 

och fylligare svar och med möjligheten till följdfrågor beroende på intervjusvaren, inom 

ramen för intervjuguiden som vi strävade efter att följa. 

 

En kvalitativ forskningsmetod kan medföra vissa svårigheter, till exempel kan det begränsa 

vad vi som författare kan ta reda på och få ut av vår empiri. En av dessa svårigheter är att 

forskarens subjektiva uppfattning om vad som är viktigt och betydelsefullt i empirin kan 

komma att styra, istället för vetenskapligt underbyggda studier och teorier (Bryman, 2011, 

s.368). Det finns även problematiken kring studiens generalisering då den kvalitativa utgår 

från just subjektiva informanter och forskare som väljer vad och vilket som är betydelsefullt 

för just forskarens studie. Att generalisera en sådan studie är svårt på grund av att den 

produceras i en specifik miljö med en avgränsad grupp av människor (Bryman, 2011, s.369). 

Vi är medvetna om dessa begränsningar och menar att om denna studie skulle riktats mot att 

kunna generaliseras på större populationer (till exempel alla lärare i Sverige) så hade en 

kvantitativ ansats varit mer föredömligt då den är mer generaliserbar utifrån dess aspekter. 

Dock är inte detta något vi har som mål med vår studie. I stället ville vi få svar på våra frågor 

genom att få en inblick hos lärarna och genom deras egna perspektiv. En kvalitativ ansats ger 

oss möjlighet att göra detta, då den fokuserar på relation mellan forskare och informant och 

att det uppstår en förståelse för forskaren genom informantens svar (Bryman, 2011, s.371).  

 

 En svårighet i vår valda metod kan vara att semistrukturerade intervjuer löper risk att 

generera stora mängder data som blir svåranalyserade (Kvale & Brinkmann 2005, s 206-207). 

Med detta i vårt medvetande har vi strävat efter att vara tydliga i vår intervjuguide och att 

redan från början ha en tidsbegränsning på max 45 minuter per intervju. Detta har vi i princip 

lyckats hålla och det har gett oss ett värdefullt material som ändå gått att analysera utifrån de 

kriterier som återfinns i kvalitativ studie.  
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Kvale & Brinkmann (2005) varnar också för risken att välja analysmetod för sent; att man 

först då intervjuerna är genomförda börjar fundera på hur de ska analyseras (2005, s 206). 

Med detta i åtanke var vi noggranna när vi skrev vår intervjuguide, så att vi verkligen ställde 

de frågor vi verkligen ville ha svar på och som kunde svar som rimligen skulle gå att 

analysera. Även under intervjuerna hade vi detta i åtanke och strävade under dessa efter att 

bibehålla en röd tråd och att inte hamna utanför vårt fokus. (Kvale & Brinkmann, 2005 s 206-

207) 

När vi transkriberat våra intervjuer såg vi mycket som vi inte noterat under själva 

intervjuerna. Vi förde dock hela tiden en diskussion med varandra hur vi hade uppfattat det 

som sagts,så att vi inte skulle tolka detta ifrånkopplat det sammanhang där det sades. Kvale & 

Brinkmann (2005, s 208-209) pekar på att det finns risker när materialet ska tolkas: ”… den 

fixerade skriftformen tar över och den ursprungliga interaktionen ansikte mot ansikte tonar 

bort.” (2005, s 209) och detta hade vi i åtanke när vi analyserade vårt material. 

 

Eventuella brister i vårt metodval kan vara det begränsade antalet informanter. Det gör att vi 

inte kan dra några slutsatser av faktorer som kön, ålder, etnicitet, antal år i yrket och så vidare. 

Bryman (2011) diskuterar även svårigheten att i kvalitativa studier få en klar bild som läsare 

om hur urvalet av informanter genomförts (Bryman, 2011, s. 370), vilket vi ändå försökt att 

på något sätt återge på bästa sätt. Vi har dock inte strävat efter något slags fördelning enligt de 

nämnda faktorerna, eftersom det är lärare som profession vi är intresserade av.  

 

4.5  Urval av intervjupersoner 

Vi har genomfört studien med hjälp av semistrukturerade intervjuer med åtta olika lärare på 

två olika låg- och mellanstadieskolor. Vi har valt en mindre kommun, främst utefter två 

kriterier: geografisk tillgänglighet för oss samt det faktum att vi tror att den inte är 

överutnyttjad av tidigare studenter tack vare att den inte är eller ligger nära en universitetsort. 

Vi valde två av kommunens största låg- och mellanstadieskolor för att få möjlighet att få flera 

lärare på samma ställe. På kommunens mindre skolor var antalet lärare mycket få.  

 

Urvalet av lärare skedde enligt en kombination av målstyrt urval och snöbollsurval (Bryman 

2008, s 196, s 392). Främsta kriteriet för vårt urval var ju att vi ville intervjua just lärare och 

ingen annan yrkesgrupp. Vi ville i viss mån också sträva efter en spridning i kön och ålder, 

även om vi inte styrde våra frågor utefter dessa kriterier. Vi åkte till de båda skolorna och 
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frågade lärare om de kunde tänka sig att ställa upp (målstyrt urval), och om de i sin tur kände 

till någon eller några som skulle kunna tänka sig att ställa upp (snöbollsurval), tills vi hade 

fått ihop åtta informanter. Könsfördelningen blev sju kvinnor och en man, vilket är en slump. 

Eftersom vi inte heller var ute efter några genusaspekter i vårt arbete, såg vi ingen anledning 

att sträva efter att ha en jämnare fördelning. När vi ändå frågade lärarna om könsfördelningen 

bland lärarna så kunde vi konstatera att kvinnorna var klart överrepresenterade på båda 

skolorna vilket vi anser gör könsfördelningen bland våra informanter representativt 

balanserad. 

 

Vår tanke var från början att hitta informanter via rektorerna. Vi var dock medvetna om att det 

då kunde finnas en risk för att rektorerna skulle styra urvalet till lärare som skulle svara ”rätt”. 

Vi informerade däremot båda rektorerna om att vi skulle genomföra intervjuer med lärare på 

skolorna och syftet med dessa intervjuer. 

 

Informanterna är mellan 27 och 62 år och har arbetat mellan 4 och 40 år som lärare. Samtliga 

har svenskt ursprung utom en, som är född i ett utomeuropeiskt land.  

 

4.6 Studiens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Undersöker vi det vi säger att vi undersöker? Kan vi lita på att det våra informanter har svarat 

är sant? Och kan vårt resultat överföras till andra studier? Det är frågor vi behöver ställa oss i 

anslutning till vår studie.  Vi utgår från dessa begrepp och hänvisar till Kvale &Brinkmanns 

förklaring av begreppen (2009, s 262-263). 

 

Validitet förklarar Kvale & Brinkmann som en metod som ”undersöker vad den påstås 

undersöka” (2009, s 264).  Vårt syfte och frågeställning handlar om hur lärare ser tecken på 

barnfattigdom, hur de agerar och hur vi kan förstå detta agerande. Vi har ställt frågor med 

anknytning till detta (se intervjuguide, bilaga 1) och har i möjligaste mån försökt hålla oss till 

denna.  

 

När det gäller svarens reliabilitet (Kvale&Brinkmann 2009, s 280), så utgår vi ifrån att våra 

informanter har svarat sanningsenligt och efter bästa förmåga. Därmed inte sagt att det är en 

absolut sanning som de berättar om eller som vår tolkning skildrar i vår analys: Sohlberg & 

Sohlberg beskriver hur intervjusituationen kan ”innebära en press på den som intervjuas att 
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motivera sina handlingar och framställa dem som välgrundade och rationella” (Sohlberg & 

Sohlberg 2009, s 135) Detta är något vi är väl medvetna om och också något vi kunde se i 

flera av våra intervjusituationer: hur våra informanter under intervjuns gång började reflektera 

över sitt eget agerande och sina motiv, för att därefter försöka finna rationella förklaringar till 

dem. Vi tror dock att just denna självreflektion är ett gott tecken när det gäller svarens 

trovärdighet och att vi i den mån det är möjligt har fått sanningsenliga svar. Vi har dock ett 

begränsat antal informanter vilket bör tas i beaktande när man tittar på vårt resultat. 

 

Är vår studie generaliserbar? Vi har i möjligaste mån redogjort för i vilken kontext vi gjort 

vår studie när det gäller storleken på kommunen och på vilken skolnivå vi är. Vi tror att det är 

möjligt att genomföra en liknande studie i andra kommuner på liknande skolor med de 

förutsättningar vi har redovisat. Därmed inte sagt att man då skulle nå samma resultat. Kvale 

& Brinkmann menar också att generaliserbarhet kanske inte ens är eftersträvansvärd i en 

kvalitativ intervjustudie (Kvale & Brinkmann 2009, s 280-281) 

 

4.7  Etiska överväganden 

Vi har beaktat Vetenskapsrådets fyra etiska huvudkrav när det gäller forskning i socialt arbete 

(Vetenskapsrådet 2008): 

 Informationskravet: Vi har informerat våra informanter om vår undersökning och 

syftet med den, och har berättat att de deltar frivilligt och kan lämna undersökningen 

när de vill. Vi har också informerat om att det insamlade materialet inte kommer att 

användas till något annat än vår uppsats.  

 Samtyckeskravet: Informanterna har fått ta ställning till om de vill medverka eller inte. 

De har också informerats om sin rätt att avbryta sin medverkan, att be oss stänga av 

inspelningen eller på andra sätt göra tydligt att de inte längre vill medverka.  

 Konfidentialitetskravet: Vi har inte skrivit ut namn eller andra privata data om 

informanter i vårt resultat. Detta har vi också gjort tydligt för våra informanter. I 

anteckningar, ljudupptagningar och annat arbetsmaterial har inte heller några 

personuppgifter gått att koppla ihop till vad respektive informant säger. Arbetsmaterial 

har förvarats på ett sådant sätt att ingen annan än uppsatsförfattarna har kommit åt det.  

 Nyttjandekravet: Våra insamlade uppgifter kommer inte att användas till något annat 

än forskningsändamålet. 
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Vi förvissade oss i samband med intervjuerna om att det fanns möjlighet att återkomma om 

oklarheter skulle uppstå vid tolkandet av materialet. Detta för att försäkra oss om att svaren 

inte skulle feltolkade eller att vi kunde få svar om vi upptäckte att vi hade missat något. 

Kvale & Brinkmann (2009, s 89) och Bryman (2011, sid 132) skriver om vad det innebär med 

skada/men för informanter som deltar i studier och detta har vi haft i åtanke. Vi meddelade 

båda rektorerna att vi skulle genomföra intervjuer med anställda på ”deras” skolor. Vi har 

dock inte berättat vilka eller hur många lärare på varje skola vi har talat med. Vi har också 

understrukit detta när vi talat med informanterna, för att de skulle känna sig trygga i denna 

anonymitet och kunna svara på våra frågor så öppet som möjligt. Risken att informanten lider 

skada av att delta i undersökningen/studien anser vi därmed att vi har minimerat.  

 

Informanterna var i våra intervjuer noga med att inte röja avslöjande detaljer om de barn de 

berättade om, för att dessa inte skulle gå att identifiera.  Vi har också i vårt arbete varit noga 

med att någon sådan information inte slinker igenom.  

 

Ur ett etiskt perspektiv har vi också ingående diskuterat begreppen barnfattigdom-ekonomisk 

utsatthet. Vi tror att själva ordet ”fattigdom” har en väldigt subjektiv betydelse för människor. 

Vi har därför valt att under våra intervjuer konsekvent använda oss av växelvis både 

barnfattigdom och ekonomisk utsatthet hos barn när vi ställt våra frågor. Vår tanke var att 

”tona ner” det som kan uppfattas som kontroversiellt och provocerande. Betydelsemässigt har 

vi inte i våra kontakter med informanter gjort någon skillnad på dessa båda begrepp. I texten 

har vi genomgående valt att använda oss av begreppet barnfattigdom. 

 

Vi har i en bilaga med en av skolornas egen policy när det gäller bland annat insamlingar, 

anonymiserat denna bilaga så att det inte framgår var den kommer ifrån. 

 

5 RESULTAT OCH ANALYS 

I följande avsnitt redovisar vi vårt empiriska material. Vi analyserar detta utifrån både tidigare 

forskning och Pierre Bourdieus handlingsteori.  

 

5.1 Begreppen i vår empiri 

Våra viktigaste utgångspunkter finns i begreppen ur vår valda teori. Symboliskt kapital, doxa, 

fält och delvis sociala rum är som vi tidigare nämnde delar av den handlingsteori som Pierre 
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Bourdieu beskriver (Bourdieu 1995, s 18-20). Det sociala rummet är de sociala sammanhang 

som lärarna befinner sig i i samhället. Fältet blir i det här sammanhanget skolan och dess 

olika miljöer som klassrummet. Symboliska kapital är bland annat det kulturella kapitalet, 

sedan använder vi även socialt och ekonomiskt kapital som på en individuell nivå är en del av 

lärarnas resurser, det vill säga deras sammansättning och sammanlagda kapital som påverkar 

deras agerande (Bourdieu 1995, s. 16-17; Båtshake, 2006, s.121). Doxa är de föreställningar 

som råder på fältet om vad som är sant och riktigt, och som är så självklart att de människor 

som agerar på fältet inte ifrågasätter dem utan alltid agerar utifrån dessa föreställningar utan 

att vara medvetna om dem, det sker bakom ryggen på de själva (Olesen, Pedersen, 2004, 

s157-158).  

 

5.2  Informanterna 

Vi har numrerat våra informanter från 1-8 enligt följande: 1) Kvinna, 62 år, lärare i 40 år. 2) 

Kvinna, 32 år, lärare i 8 år. 3) Kvinna, 36 år, lärare i 9 år. 4) Kvinna, 62 år, lärare i 39 år. 5) 

Kvinna, 27 år, lärare i 4 år. 6) Man, 38 år, lärare i 13 år. 7) Kvinna, 55 år, lärare i 31 år. 8) 

Kvinna, 49 år, lärare i 28 år. Det framgår efter varje citat vem som har sagt vad. 

 

5.3  Ser, agerar och skyddar 

Det kanske tydligaste resultatet av våra intervjusvar är, att samtliga våra informanter ansåg att 

de såg tecken på ekonomisk utsatthet hos barnen. Samtliga uppger också att de på ett 

medvetet sätt agerade när de såg dessa tecken.  Ett gemensamt drag för alla våra informanter 

är dessutom att de anser att deras agerande, oavsett vilket sätt de agerar på, syftar till att 

skydda barnen från att bli utpekade som annorlunda eller avvikande gentemot resten av 

barngruppen på grund av ekonomisk utsatthet.  

 

Exempel på de tecken som lärarna tolkar som fattigdom handlar ofta om avvikelser i kläder 

eller saker. Till exempel att barnen har för små kläder, trasiga kläder eller kläder som inte är 

anpassade efter säsongen: 

 

”Tunna kläder när det börjar bli kallt. /…/ Inte vinterskor /…/ Dom kan ju gå i 

gympadojor /…/ hål, hela framsidan.” (2) 

Ett annat exempel som en annan informant framförde var huruvida en ansträngd ekonomi i 

hemmet kunde ta sig uttryck genom elevens matvanor i skolan: 
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”Man ser det ju också i matsalen. En del barn äter enorma portioner. Och då tror 

inte jag att det finns sådär jättemycket mat hemma.” (1) 

  

Avsaknaden av materiella ting eller hunger hos eleven verkade för lärarna vara en indikation 

på en ansträngd ekonomi hos elever. I tidigare forskning har vi kunnat se att detta är en vanlig 

aspekt som framkommer när barnfattigdom ska preciseras av omgivningen, men även av de 

utsatta barnen. Harju (2008) har också lyft detta och skriver att barn som levde med 

barnfattigdom upplevde att de inte hade samma kvantitet av saker som andra jämnåriga och 

att deras saker oftast var av sämre kvalité. Detta blev en svårighet i till exempel deltagande i 

det sociala livet och grupptillhörigheten som var kopplat till materiella aspekter (Harju 2008, 

s. 84-88).  

 

Näsman (2012) har dock, i motsats till de uppgifter våra informanter gav oss, funnit att lärare 

inte noterade avsaknad av till exempel kläder eller tillräckligt med mat. Det var vid olika 

skolaktiviteter som krävde viss utrustning eller pengar som skillnader i elevers ekonomiska 

situation först kunde bli synlig för lärare i hennes forskning. I övrigt verkade inte lärarna 

notera några tecken på barnfattigdom, och det fanns inga indikationer på att lärarna såg det 

som en vanlig företeelse (Näsman 2012, s. 122-123). Maten nämns inte utan fokus verkar 

ligga på materiella ting hos informanter som hon intervjuade, såsom skolarrangemang där 

extra utrustning krävdes och eleven kanske måste delta för att klara utbildningskraven. 

Sådana krav kan tänkas utgå från att lärarna ska inkludera alla elever på samma sätt och 

därför utgår ifrån att alla i deras klassrum har samma förutsättningar att delta. Detta kan, i 

lärarnas strävan efter att upprätthålla en bild av att alla har samma förutsättningar och är 

jämlika i skolan, problematisera ämnet ytterligare då man förutsätter en norm inom 

välfärdsstaten som döljer det faktum att fattigdom överhuvudtaget existerar (Fernqvist 2013b, 

s 2) .  Ett sådant exempel fick vi också av en av våra informanter i form av en situation som 

hade uppstått då informanten utgått från att alla eleverna hade samma förutsättningar att delta.  

Hon hade inför en utflykt i förbigående sagt till barnen i klassen att be föräldrarna skjutsa 

barnen till en viss mötesplats för ett skolarrangemang. Ett av barnen berättade då öppet i 

klassrummet att det inte gick, för familjen har ingen bil.  
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”Så kände man sig jättedum fast jag egentligen vet om det. Sen bara räknar man ju med att 

på något sätt att alla har ju bil.” (3) 

 

En möjlig tolkning av denna situation är att läraren först i själva situationen insåg att hon drog 

förhastade slutsatser om elevernas ekonomiska status, i det här fallet tillgång till bil. En 

situation som är en av de aspekter som Näsman (2012) nämner är vanlig: lärarna ser den 

ansträngda ekonomin först när det ska till utrustning för arrangemang genom skolan (Näsman 

2012, s.23).  

Ridge (2002) kan i sin forskning påvisa att barnen i hennes berättelser framhåller avsaknad av 

transportmedel som ett problem i vardagen. Både att familjen saknar bil men även att det är 

för dyrt med allmänna transportmedel. Detta, menar Ridge, begränsar de ekonomiskt utsatta 

barnens möjligheter till både fritidsaktiviteter och att umgås med jämnåriga utanför skoltid. 

Hon beskriver hur många barn avstår från dessa sociala aktiviteter, samtidigt som de är 

medvetna om att detta är möjligheter som deras jämnåriga har (Ridge 2002, s 64) Detta är 

möjligt att koppla till Bourdieus handlingsteori där han talar om kapital (Bourdieu 1995 s 15-

18). Läraren verkar inom ramen av det vi får veta av den givna situationen uppfatta bil som 

något mer självklart, något barnen, eller i alla fall barnens föräldrar har och kan använda. 

Detta är en del av det ekonomiska kapitalet, att ha en bil, vilket läraren förutsätter att det finns 

tillgång till. Läraren verkar i det här fallet utgå från sitt eget ekonomiska kapital när hon 

agerar på fältet. En tänkbar tolkning av denna situation är att det uppstår en skillnad i 

relationerna när det framkommer att elevens kapital ser annorlunda ut. Det vill säga att det 

självklara för läraren är att elevens föräldrar eller någon i hans närhet har tillgång till bil och 

när detta inte är fallet så faller det utanför lärarens ramar för vilket kapital människor 

förväntas ha. Detta kan vara en förklaring till varför hon sedan agerar med att försöka lösa 

situationen på annat sätt, till exempel fråga om någon har en extraplats eller om alla ska åka 

gemensamt som, för att underlätta för eleven som saknade tillgången på bil (Bourdieu 1995, s 

19). Detta kan också tolkas som en i skolan rådande doxa; det tycks vara självklart för läraren 

att man inom ramen för kraven på undervisningen kan förvänta sig att föräldrarna skjutsar 

sina barn till en specifik mötesplats för att barnen ska kunna delta i undervisningen och tycks 

utgå ifrån att alla eleverna är jämlika i detta. Doxan i detta är alltså ett förgivettagande om att 

alla barn har lika möjligheter och att alla därmed ska kunna ordna skjuts. När en elev går 

utanför den förväntade ramen i situationen på fältet så måste läraren välja en annan lösning 

för att mildra situationen och återigen få alla att delta, och att återigen få alla att vara jämlika, 

det vill säga att kunna vara med på aktiviteten. Båtshake (2006) skriver att en föreställning 
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inom ett fält kan vara både vid och sluten, där många tillåts ha en åsikt eller där ramarna är 

ganska snäva för vad som är rätt och vem som innehar rätt kapital att göra en bedömning 

(Båtshake, 2006, s.126). Tolkningen av lärarens agerande i den här situationen i relation till 

föreställningen om barnens jämlikhet, är att hon kunde agera annorlunda och vända 

situationen genom att ge förslag på andra sätt som eleverna kunde ta sig till 

uppslutningsplatsen, inte enbart den elev som inte hade tillgång på bil. Det kan ses som en 

mer jämlik situation om alla elever inkluderas i andra alternativ och därmed avvärja en 

utpekande situation för eleven utan bil (Båtshake, 2006, s.126).  

 

En av våra informanter berättar också hur några av eleverna började prata om Liseberg, och 

att ett av barnen berättade att han aldrig hade varit där:  

 

”Då fick jag ju försöka och prata bort det jättekvickt /… /Men jag skäms verkligen om det 

skulle uppstå en sån situation.”(1) 

 

Detta kan tolkas som ett uttryck för både informantens egen subjektiva uppfattning om vilka 

kapital barnen har tillgång till men också det symboliska värdet (symboliskt kapital) som 

läraren själv kan tyckas tillskriva en resa till Liseberg. För henne tycks det vara självklart att 

alla varit på Liseberg, och det verkar bli problematiskt för henne när hon får veta att en elev 

inte varit där, när hon uttrycker att hon skämdes för att ha tagit upp det utan att veta om alla 

barnen verkligen varit där. Informanten säger inte att eleven ifråga uttryckte någon skam eller 

känsla av utanförskap utan konstaterar bara faktum; han har aldrig besökt Liseberg. Det kan 

verka som att det istället är läraren som tillskriver ett värde i fråga om man varit på Liseberg, 

att det är en upplevelse som uttrycker ett symboliskt kapital, ett värde (Båtshake, 2006, 

s.122). Kopplingen kan här tolkas som något negativt av läraren, en brist på upplevelse som 

har ett symboliskt värde som nu barnet i sammanhanget tycks sakna, och hon försöker ”prata 

bort det”, samtidigt som hon uttrycker att hon känner skam å barnets vägnar. Det kan tolkas 

som att läraren upplever att eleven befinner sig i ett utanförskap utifrån sina egna 

förväntningar och erfarenheter (Bourdieu 1995 s 15-19). Det är rimligt att anta att det här kan 

uppstå en situation där läraren i sin strävan att undvika utpekande och kränkning, i själva 

verket bidrar till det. Ett möjligt tolkningssätt är att läraren här också utgår från att alla 

eleverna i klassen samt hon själv kommer ur samma sociala grupptillhörighet där alla har 

liknande kapital och därmed tillskriver samma värde i till exempel en Lisebergsresa, ett 

symboliskt kapital. Vi kan inte dra några slutsatser utifrån ekonomiskt kapital här, eleven 
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nämner aldrig att han aldrig varit där för att familjen inte haft pengar för det utan konstaterar 

enbart att inte varit där. För läraren skulle detta ändå kunna vara ett tecken på barnfattigdom; 

familjen har aldrig varit där, troligtvis på grund av ekonomiska skäl och därmed har eleven 

inte samma tillhörighet som sina klasskamrater som varit där, han innehar inte samma kapital 

(Båtshake, 2006, s.122-123).   

 

Lärarens agerande, som tycks ha som syfte att skydda eleven i relation till de övriga eleverna 

skulle kunna ge agerandet ett lite paradoxalt slutresultat: att genom sitt eget kapital och 

föreställning att alla barnen i klassen innehar samma uttrycker hon att eleven i fråga var utsatt 

enligt henne, utan att egentligen veta om eleven ens tillskriver en resa till Liseberg ett värde. 

Men i och med att han befann sig i en situation där läraren själv gör det, och kanske de andra 

eleverna, så finns det en risk att han blir utpekad för avsaknaden av det symboliska värdet 

som verkar legat i en resa till Liseberg (Båtshake, 2006, s.122). 

 

Vi nämnde tidigare i detta avsnitt att ett tecken lärarna ansåg sig kunna se gällande 

barnfattigdom var kopplat till elevernas hunger, vilket lärarna uppfattade ledde till att eleven 

tappade koncentrationsförmågan i klassrummet. Ett exempel på det är läraren som sett 

negativa konsekvenser i skolprestationer på grund av att, som hon tolkat det, eleven ifråga 

inte äter frukost. Det har då hänt att hon agerat genom att hämta smörgåsar i matsalen: 

 

Där har vi ju ibland gjort så, om någon inte har ätit frukost, så har vi skickat in dom till 

matsalen och låtit dom få ta en macka. Eh, smugit lite med det för jag vet inte riktigt vad det 

finns för riktlinjer men… sprungit in och frågat lite snällt om, för fritids äter frukost på 

morgonen, om man får ta och bre en macka till en elev (5). 

 

 Läraren säger här att ”vi” gör detta, det vill säga att hon inkluderar sina kollegor i sitt eget 

agerande. Detta blir intressant om vi tar utgångspunkt för det som vi tidigare pratade om, 

doxa på fältet. Olesen och Pedersen (2004) beskriver Bourdieus (1995)  begrepp doxa som en 

bakom ryggen – process, det vill säga att människan i sitt agerande inte är medveten om den, 

det är en föreställning som är för givet tagen och inte ifrågasätts (Olesen och Pedersen, 2004, 

s.157). Här verkar läraren ha en sådan föreställning, ”alla gör det”.  Hon kan upplevas referera 

till sina kollegors agerande som en självklarhet, att det är för givet taget att de agerar på 

samma sätt som henne när de ser ett barn som är hungrigt och därmed får problem att 

koncentrera sig på undervisningen. Samtidigt säger hon rakt ut att detta är något som man 
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smyger med, vilket också skulle kunna tyda på en föreställning om att lärarna gör detta för att 

avhjälpa barnens hunger, men att det ske under tystnad, därför smyger lärarna med agerande 

även om informanten här själv pekar på att alla gör likadant. Inom det givna fält som lärarna 

befinner sig i så är dessa föreställningar om agerandet rådande doxa, något av en spelregel 

som de alla verkar acceptera utifrån det informanten berättar (Båtshake, 2006, s.126). 

 

5.4   ”Vad har du gjort på semestern?” 

Ett återkommande tema hos våra informanter är resor och andra upplevelser som eleverna gör 

och vill berätta om vid främst lov, helger och födelsedagar. Många informanter uttrycker 

tydligt dilemmat mellan att låta eleverna berätta fritt om sina upplevelser och att inte låta 

ekonomiskt utsatta barn som aldrig har något att berätta känna sig utsatta, utpekade och 

utanför. Detta är de situationer som lärarna tycks vara mest medvetna om kan vara 

problematiska för de ekonomiskt utsatta barnen, och att ett agerande av något slag krävs. 

Samtidigt uttrycker de flesta informanterna att eleverna ändå måste få berätta.  Vissa lärare 

beskriver att det förekommer diskussioner mellan lärare som har en klass gemensamt om hur 

man ska gå tillväga för att inte peka ut de barn som inte varit och rest eller inte haft 

födelsedagskalas. Flera informanter beskriver att man i alla fall nämner sinsemellan hur man 

efter exempelvis längre lov eller en födelsedag tänker eller bör agera. Lärarna berättar om 

flera olika strategier, där två exempel är återkommande i lärarnas berättelser.  Dels att 

formulera om frågorna så att de handlar om neutrala faktorer som alla kan berätta om. 

Exempelvis vädret, eller om rena fantasiupplevelser om hur man önskar att sommarlovet, 

helgen eller födelsedagen skulle vara. Och dels att framhålla upplevelser i närområdet som 

inte kostar något och att man själv som vuxen och lärare valt dessa upplevelser och hur 

positiva de var. 

 

Att formulera om frågor syftar enligt lärarna till att alla ska kunna berätta någonting. Alla kan 

oavsett ekonomisk status relatera till om man haft bra väder eller inte. Alla kan drömma om 

att man har Zlatan eller sångaren i One Direction som gäst på sitt imaginära födelsedagskalas. 

Och oavsett vad man gjort, kan man ändå berätta om sitt bästa minne från sommaren.  

 

”Det behöver inte vara långt och länge och du vet, all inclusive och femstjärniga hotell …./ 

Det kan ha vart, ´vi var och fiskade jag och min farbror´, liksom.” (2) 
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” Men samtidigt så har jag väl kanske ändrat frågeställningen ibland på vad… inte vara 

berätta allt vad du har gjort i helgen till exempel, eller vad har du gjort på semestern? Utan 

då kan man ju vända på det och säga bara, berätta nånting som du gjorde hemma, berätta 

nånting ni gjorde på fritids eller så, så att det inte behöver va dom här stora grejerna utan… 

något som ligger lite enklare och lite närmare.”(4) 

 

Det andra sättet att aktivt agera för att tona ner eller mildra elevernas berättelser om 

kostsamma resor eller andra upplevelser, framhöll lärarna var att lyfta upplevelser i 

närområdet, och i samband med det berätta om sina egna billiga upplevelser. Här kan läraren 

utgå från sina egna kapitalformer och sammansättningen av dessa. Vad tillskriver de för värde 

i en upplevelse? Ett möjligt svar på den frågan skulle kunna vara att de inte utmärker sitt 

ekonomiska kapital i den här situationen utan istället framhåller mer symboliskt kapital, alltså 

de tillskriver ett värde till exempel en utflykt nära hemmet ett värde utifrån barnens berättelser 

och lyfter detta till något som erkänns som värdefullt (Båtshake, 2006, s.122; Olesen, 

Pedersen, 2004, s.147). 

 

”Det har man ju gjort många gånger /…/ att jag själv då oftast har berättat nåt jätteenkelt 

jag har gjort, om jag har varit ute i skogen eller jag har gjort nåt trevligt så som man kan 

göra häromkring som inte kostar nånting /…/ och då är det alltid nån mer som har gjort det 

och då blir det inte så stort det där.” (4) 

  

”Sen försöker vi, det gör vi ju alla, man får inte räkna upp vad man har fått i julklapp 

eller efter ett lov blir det inget skryt om var man har varit och rest. Man försöker 

dämpa det.” (1) 

 

I sista citatet så kan det tyckas som att den doxa vi tidigare pratat om gällande när lärarna 

bistod med mackor till hungriga elever i matsalen (se sida 23-24) tycks bli mer bekräftad här: 

informanten refererar till att alla väljer samma agerande i den givna situationen på det fält de 

befinner sig på. Det sker inget ifrågasättande av detta när läraren återger exemplet, det är 

hennes föreställning om att detta är på ett visst sätt och det verkar inte heller ifrågasättas av 

hennes kollegor utan återkommer. Det möjliga att tolka i situationerna är att det inte är det 

enskilda agerandet som är doxan utan föreställningen om att det faktiskt ger ett agerande när 

lärarna ser tecken på barnfattigdom i skolan. Det kan tyckas vara en förgivet tagen 
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föreställning av informanterna att det sker ett agerande och det ifrågasätts inte, därför 

diskuteras det kanske inte heller (Båtshake, 2006, s.126; Olesen & Pedersen, 2004, s.157).  

 

Det finns kanske en möjlighet att detta agerande maskerar den egentliga vikten av ekonomiskt 

kapital. Båtshake (2006) delar den synvinkeln genom att förklara det som att symboliskt och 

socialt kapital är till för att dölja eller försköna den stora dominerande positionen som 

ekonomiskt kapital egentligen har. Det kan tolkas, utifrån informanternas svar, att genom att 

tillskriva andra saker ett värde, till exempel en fiskedag med sin farbror, istället för att 

fokusera på en dyrare upplevelse som en utlandsresa med sin familj, skymmer man det 

ekonomiska kapitalets egentliga regerande position och uttalar den inte heller, för att inte 

utsätta elever med mindre ekonomiskt kapital ör en känsla av utanförskap eller underlägsenhet 

gentemot sina klasskamrater. Lärarna kan till och med uppgradera deras symboliska kapital 

(Båtshake, 2006, s.122). 

 

5.5  ”Man trollar med knäna lite grann” 

Alla våra informanter beskriver tecken på fattigdom hos eleverna och att de agerar på detta 

med syftet att skydda barnen från att sticka ut, att vara annorlunda och avvikande och för att 

de ska kunna vara delaktiga i skolans aktiviteter.  Det som förvånat oss är att lärarna beskriver 

hur de agerar individuellt och förklarar detta på liknande sätt. Nämligen att de ser en situation 

som de behöver agera i, och så gör de det i ensamhet. Gemensamt är också att de uppger hur 

de inte diskuterar problemet med sina kollegor, även om det är en återkommande situation 

eller en återkommande familj (flera lärare berättar om hur ett mönster upprepar sig när yngre 

syskon dyker upp som elever). Flera av dem påpekar dock att man utgår ifrån att det händer 

alla lärare, och att de flesta då säkert agerar på något sätt. 

 

”Egentligen tror jag att dom flesta gör såna saker när det behövs /…/ Jag tror att många 

lärare tar med sig mycket hemifrån. ´Jag har en cykel hemma, du kan ta den´ eller ´men jag 

kan ta med en pulka hemifrån´. Så tror jag många lärare gör.”  (5) 

 

Beskrivningar av lärarnas eget agerande följs ofta av ord som att de smyger, döljer och 

”trollar med knäna” när de ser tecken och anser att de behöver agera.  
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”Jag gör nog som många lärare har gjort i alla tider förut, man trollar med knäna lite grann, 

kollar om vad har Petter för storlek på sina skridskor, känner jag nån som har storlek 38 så 

fixar jag det och sen löser vi det lite tyst och lugnt.” (6) 

 

Vi upptäckte att det inte bara handlade om barnen som är ekonomiskt utsatta, utan att även de 

lärare som ville hjälpa och bidra med saker upplevde en oro inför att göra detta. Informanten 

nedan uttrycker tydligt att hon har bidragit med saker bakom ryggen på sina kollegor och 

upplevt detta som något som går över gränsen för det tillåtna agerandet: 

 

”Det är kanske i det tysta. Och jag har själv då gett barn cyklar och kläder när jag bodde 

här. Gjort jättemycket faktiskt bakom ryggen, som jag inte ville säga för mina kollegor. 

Nästan känt mig rädd att, så gör man inte…” (1) 

 

Om utgångspunkten är att eleverna måste ha saker för att kunna delta i vissa 

undervisningstillfällen så är det möjligt att först titta på kapitalbegreppet utifrån den 

ekonomiska aspekten. För att kunna vara med i skolans undervisning krävs ibland extra 

material eller ting, såsom en cykel eller en pulka. Detta kostar pengar och har då inte eleverna 

detta kan de inte på samma villkor delta. Tillgång till ekonomiskt kapital i den här situationen 

blir en fördel, och skulle kunna ge de elever som har sakerna inte bara ett större ekonomiskt 

kapital men också ett symboliskt; de kan delta utan problem vilket är ett värde i sig, att kunna 

delta i undervisning och därmed klara kraven för sin skolgång (Båtshake, 2006, s.122). 

Lärarna i sin tur verkar medvetna om att detta innebär problem vilket leder till agerande i 

form av att ta med sig saker hemifrån själv eller använda sig av kontakter i sin närhet, 

antingen i skolan eller privat för att kunna ge eleven samma förutsättningar. Det kan dock 

tolkas som att en av informanterna gör detta men är omedveten om hennes kollegor gör 

detsamma, vilket leder till att hon själv tycker att det är felaktigt att agera på ett sådant vis vi 

nämnde ovan. Detta blir ett något paradoxalt uttalande då vi tidigare har fått berättat för oss 

att lärarna agerar liknande, eller att de i alla fall agerar när det uppkommer en situation där en 

elev riskerar utsatthet i klassrummet på grund av vad lärarna anser är barnfattigdom. Möjligen 

kan det vara så att det föreligger en konflikt på fältet mellan lärarna och att de inte verkar 

diskutera barnfattigdom sinsemellan utan att det endast antas att kollegor agerar i linje med 

den för givet tagna föreställning som finns (alla agerar). Den här informanten pekar då kanske 

på att detta bör ifrågasättas och tas upp mellan kollegor och inte ske i tystnad. Hon själv 

upplever att hon gör fel inför sina kollegor när hon agerar som hon gör för att en elev ska 
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undvika utsatthet på grund av sin ekonomiska situation.  Möjligtvis kan detta förstås utifrån 

det Olesen och Pedersen (2004) tolkar från Bourdieus begrepp doxa; även om man själv 

ifrågasätter de rådande doxa på fältet så krävs det att du följer dessa ”spelregler” för att kunna 

agera och vara med på fältet, vilket i sin tur reproducerar föreställningen (Olesen, Pedersen, 

2004, s.158). Läraren i det här fallet verkar ifrågasätta smygandet gällande barnfattigdomen i 

klassrummet men har trots detta fortsatt i samman linje för att då kanske inte bryta mot 

föreställnigarna och på så sätt kunna fortsätta agera. 

 

5.6  ”Mitt agerande är direkt avgörande” 

En intressant del med att försöka förstå lärarnas agerande var svaren vi fick när vi ställde 

frågan om lärarna själva trodde att deras agerande hade betydelse för fattiga elever. Tidigare 

hade våra informanter talat om hur de döljer sitt agerande, många gånger med syftet att 

skydda eleven från att bli utpekad i klassrummet. Trots detta så uttryckte flera av dem en 

övertygelse att deras agerande är viktigt och har betydelse för barnen som uttryckte eller 

visade tecken på fattigdom.  

 

”Jag tror att det är MYCKET viktigare än dom nationella proven!” (1) 

 

”Vi lägger ju ribban här, hur klimatet blir, hur stämningen blir…. Jag har ju väldigt stor 

makt.”(7) 

 

”Direkt avgörande skulle jag säga. Kan jag inte lösa det så kommer ju inte den eleven den 

dagen. Då är ju hon eller han sjuk. (6). 

 

Det sistnämnda citatet handlade om en situation där läraren ansåg att det var hans ansvar att 

ordna utrustning om eleven inte hade möjlighet till exempelvis en friluftsdag. Annars riskerar 

han att eleven stannar hemma den dagen, eftersom denne inte kan genomföra undervisningen 

och som en konsekvens bli utpekad inför sina klasskamrater. Här framhåller också läraren hur 

han i förhållande till läroplanen hamnar i ett dilemma. Eleverna förväntas enligt läroplanen 

göra vissa saker i skolan, där det ställs krav på att barnen äger vissa saker för att kunna delta.  
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”Som läroplanen är skriven i dag så ställs det ju ganska stora krav på att det kräver rätt så 

mycket utrustning /…/ Sen, min roll som lärare är ju att försöka få till det här så att det blir 

praktik av det också.” (6) 

 

I tidigare forskning har vi kunnat hitta indikationer som pekar på ett annat valt agerande från 

lärare. Näsman (2012) skrev, som vi tidigare nämnde, att lärare inte ofta såg tecken på 

barnfattigdom. Om de gjorde det så handlade det främst om skolaktiviteter som krävde extra 

utrustning. Till skillnad från det våra informanter berättade så agerade lärarna i den studien 

med att gå till skolkurator eller skolsköterska, som sedan fick ta tag i problemet gällande 

bristen på utrustning (Näsman 2012, s. 22-23). I Horgan (2010) kunde vi se att lärarna inte 

verkade anse sig ansvariga alls utan istället dömde ut de elever som inte hade ekonomiska 

resurser, varvid studiemotivationen sjönk (Horgan 2010, s 460-462)  

 

En annan informant menade att även om diskussionerna inte fördes mellan lärarna angående 

vare sig begreppet barnfattigdom eller agerande i situationer där den blev synlig i 

klassrummet, så har var och en skyldighet att känna till barnfattigdomens existens och att 

agera därefter. 

 

”Ja, jag tycker det hör till yrket liksom… Att likaväl som man vet att det finns läs – och 

skrivsvårigheter eller annan problematik eller sociala så borde man väl egentligen begripa 

att det finns ekonomiska också.” (5). 

 

Informanten i det här fallet pekade på lärarnas ansvar att veta med sig att barnfattigdom 

existerar även i skolan. Hon ansåg att lärarna har ett ansvar att agera när situationer uppstod 

utifrån vetskapen att det kunde handla om ekonomiska orsaker, vilket utsätter eleven för en 

risk att bli utpekad som annorlunda i klassrummet hos de andra barnen, precis som en läs – 

och skrivsvårighet skulle kunna göra. Möjligtvis kan man tolka det som att agerandet inte 

enbart bottnar i det faktum att de på något sätt behöver agera. Däremot tycks det finnas en 

drivkraft att agera som lärarna har gemensamt även om de använder den var för sig, en doxa 

som innebär att alla lärarna agerar utifrån tecknen, helt utan att ifrågasätta detta eftersom de 

inte ifrågasätter föreställningen att det är så man gör på fältet (Båtshake, 2006, s.122). Alla 

informanter framhöll att det var en viktig prioritering att skydda den elev som riskerade att bli 

utpekad och det tycks vara en given ram att agera på fältet. Om eleven uppvisar tecken på 

fattigdom som stör möjligheten för inlärning, så menar lärarna att de kan gå in och agera inom 
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ramen för detta. Det blir egentligen inte barnfattigdomen i sig de försöker lösa. Men de kan se 

problemet som en risk för elevens inlärning eller en dålig undervisningssituation, till exempel 

vid avsaknad av skridskor när det krävs för undervisning.  

 

Likaså har lärarna riktlinjer och lagar att förhålla sig till som gäller exempelvis likabehandling 

och kränkning, och som de genom sin profession förväntas följa. (Skolverket 2013, Skollagen 

2010, Skolinspektionen 2011, bilaga 2). Fältet som lärarna befinner sig i ger dem då rätt att 

agera inom ramen för sin profession. På så sätt hamnar inte lärarna utanför det tillåtna 

utrymmet för agerande, utan det går helt i linje med fältets positioner och strukturer. Båtshake 

(2006) skriver att Bourdieu menar att för att kunna agera på ett visst fält måste man acceptera 

vissa grundläggande föreställningar, ”spelreglerna” om man så vill och genom att göra detta 

reproducera dem och själv följa detta (Båtshake, 2006, s.126; Olesen och Pedersen, 2004, 

s.158). Det är möjligt att detta accepterande i våra informanters fall leder till ett 

möjliggörande att agera i situationer då elever uttrycker tecken som kan ha grund i 

barnfattigdom.  

 

Lärarnas berättelser om hur de styr samtalen i klassrummet, med egna medel ordnar saker 

som fattas till enskilda elever, ordnar mat när någon är hungrig kan ses som ett tecken på en 

medvetenhet om barnfattigdom och vilka förutsättningar det ger för de barn som lever med 

den. Lärarna verkar också vara noga med att poängtera att detta är något mera självklart, som 

i citatet ovan, att man som lärare är just medveten om barnfattigdomen existens, alla elevers 

skilda förutsättningar och då kanske också läsa in att ett agerande i så fall är en självklarhet.   

 

5.7  ”Fast det kan ju bero på nåt annat också” 

Flera av informanterna har framhållit att det som skulle kunna vara tecken på fattigdom, 

skulle kunna bero på något annat i stället. Sociala problem, okunskap och felprioriteringar är 

de vanligaste förklaringarna. Vid flera tillfällen nämner alla våra informanter något om det de 

refererar till som annan problematik. Några av dessa exempel var att planeringen hemma inte 

fungerade, eller att föräldrarnas kunskap eller prioriteringar var bristfälliga eller felaktiga 

vilket ledde till att eleven inte hade det som behövdes. 

 

”Sen kan man ju faktiskt börja fundera lite när man då vet att dom till exempel röker, och då 

funderar man lite grann på prioriteringarna barn/egna behov.” (7) 
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Informanterna kunde visserligen ibland relatera frånvaron av nödvändigheter och material till 

fattigdom, men framhöll fortfarande prioriteringar som en faktor som ligger bakom denna 

tänkbara fattigdom: 

 

Ibland ser man det, där är nånting som inte är bra, alltså dom handlar fel grejer. Men 

man vet att det är fattigt /…/ Man prioriterar lite fel.” (4) 

Om läraren ändå såg ekonomiska orsaker, så var flera lärare benägna att hålla fram 

föräldrarnas prioriteringar som en orsak till att barnen inte hade vinterjacka, fika eller 

ordentliga gympakläder. 

 

”Jag ser mycket felprioriteringar anser jag /…/ Alltså att familjer som man vet har det 

lite knackigt kan komma med två kassar från kiosken den 25:e /…/ och sen vet jag hur 

det blir, och man kommer med söndriga gympadojor till skolan /…/ är det verkligen 

fattigdom då, eller är det liksom felprioriteringar?”(2) 

En möjlig tolkning av dessa resonemang hos lärarna är att de försöker förminska risken att 

barnfattigdom förekommer i deras klassrum, och att de anser att den eventuella ekonomiska 

utsattheten hade kunnat undvikas om bara föräldrarna gjort rätt prioriteringar, och att 

konsekvenserna för barnet därför inte är ett problem. Här kommer en moralisk aspekt in där 

de faktiska konsekvenserna för barnen, exempelvis risk för utpekande och stigmatisering men 

även att man inte kan delta i undervisningen på lika villkor när utrustning som exempelvis 

gymnastikskor saknas, riskerar att hamna i skymundan och indirekt förringas av 

omgivningen, i det här fallet lärarna, på grund av föräldrarnas prioriteringar. Hjort (2004) 

beskriver också detta fenomen i sin forskning där han påpekar att så länge det finns tillräckligt 

med pengar i ett hushåll, har inte utomstående synpunkter på de ekonomiska prioriteringar 

som görs. Denna värdering från utomstående blir dock kraftigare ju sämre hushållets ekonomi 

är, säger Hjort: ”När ett hushåll har försörjningsproblem är det inte ovanligt att omgivningens 

uppfattning är att ”se över utgifterna och framför allt prioriteringarna”. Följaktligen kan man, något 

förenklat, förstå detta som att kraven på att konsumera sparsamt och rationellt ökar ju knappare 

resurserna är. Dessa krav kring konsumtion är sammanflätade med moraliska föreställningar som att 

rätta munnen efter matsäcken eller att inte leva över sina tillgångar.” (Hjort, 2004, s 79-80). 
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 Detta moraliserande går även att utläsa i svaren hos flera av våra informanter, då flera av dem 

talar om prioriteringar och felaktiga val där föräldrarna konsumerar annat än det lärarna anser 

att de borde lägga pengarna på.  

 

En annan av de alternativa förklaringar våra informanter hänvisar till är att det finns 

svårigheter i hemmet att planera. Detta kunde enligt våra informanter handla om exempelvis 

en oförmåga hos föräldrarna att planera in tillfällen där det krävdes utrustning eller medhavd 

fika i skolan, och följden blev då att eleven inte kunde ta med sig detta. Informanterna drog 

visserligen paralleller till fattigdom, men påpekade återkommande att det inte behövde bero 

på detta utan att det fanns flera andra faktorer som kunde tänkas bidra. Flera av informanterna 

uttrycker också en uppfattning att barnfattigdom visserligen är ett problem men bara ett av 

symptomen: de beskriver hur det kan finnas många orsaker till det som kan tolkas som 

fattigdom utan att det behöver bero på just fattigdom.  Agerandet från lärarna, utifrån deras 

egna berättelser, utgår genomgående ifrån att problematiken inte kommer från barnfattigdom i 

första hand. I det här fallet finns återkommande svar att fattigdom inte är det enda problemet, 

eller att det överhuvudtaget kanske inte finns utan att elevens utsatthet grundar sig på 

föräldrarnas agerande, som enligt vissa av informanternas uppfattning är att inte prioritera rätt 

saker vid inköp. Ekonomiskt kapital i sammanhanget är kanske en infallsvinkel på hur lärarna 

tänker kring prioriteringar och möjligheter att införskaffa saker som skolan anser nödvändigt. 

Lärarna verkar inte utgå från att ekonomiskt kapital inte finns eftersom föräldrarna, enligt 

lärarnas uppfattning, köper andra saker till barnen, det prioriteras fel av elevernas föräldrar. 

Detta kan tyda på att lärarna också utgår från att föräldrarna innehar samma ekonomiska 

kapital som de själva och deras beteende går ifrån lärarnas egna uppfattningar om vad som är 

rätt och riktigt, det vill säga hellre köpa en vinterjacka eller riktiga vinterskor än chips och 

godis till barnen.  Här är det också möjligt att dra en koppling till lärarnas symboliska och 

kulturella kapital. Det verkar rimligt att anta att lärarnas kunskap och utbildningskapital gör 

att de ”vet” hur man borde prioritera och planera sin ekonomi. Föräldrarna har då kanske inte 

samma kapital vilket gör att föräldrarnas val blir annorlunda och därmed ”fel” val enligt 

lärarnas egna föreställningar (Båtshake, 2006, s.124-125).  

 

Andra förklaringar lärarna hade till det som skulle kunna vara tecken på ekonomisk utsatthet 

var föräldrarnas svårigheter att planera och organisera, eller okunskap hos föräldrarna men 

även hos barnen. 

 



 

34 

 

”Det första tyvärr som diskuteras, det är ju inte att ´Jamen du, jag undrar om han HAR nån 

vinterjacka!´. Utan oftast är det `Ja, det är väl sorgligt att föräldrarna inte kan se till att han 

inte har vinterjacka på sig.` Det är ju dom sakerna som är det första som nämns. Att dom inte 

har råd, det kanske är bland dom sista. För sen går man till barnet, `Jaaa, men han borde ju 

faktiskt känna själv att han fryser, att han inte, eller hon, inte tar på sig en vinterjacka!”(5). 

 

Citat ovan indikerar att lärarna drar andra paralleller än dem till barnfattigdom när elever 

saknar till exempel en vinterjacka när det börjar bli kallare. Informanten beskriver här hur 

man relaterar problemet först till föräldrar och sen till barnet. Föräldrarna antas inte inneha 

kunskap om att barnen behöver kläder efter väder, men även att barnet självt väljer att ha 

tunna kläder även om det är kallt ute.  I efterhand kunde fattigdom diskuteras om problemet 

fortsatte och visade sig på andra sätt, men det var aldrig den första tänkbara förklaringen. 

Detta kan tolkas som att det finns strukturer i skolan som är starkt uppbyggda kring 

föreställningen om att barnfattigdom egentligen bottnar i någon annan form av problematik. 

Något som även Näsman noterat – hon beskriver hur begreppsförvirringen kring själva ordet 

fattigdom gör att lärarna gärna söker andra förklaringar (Näsman 2012, s 52ff, s 102-106, s 

174).  

 

5.8 Fattigdom – ett komplext begrepp 

Vår ambition har inte varit att göra en språklig analys av våra intervjuer. En möjlig parallell 

går dock att dra mellan vårt material och det som exempelvis Fernqvist och Ridge tangerar i 

sin forskning. Fernqvist konstaterar att innebörden av själva begreppet barnfattigdom i en 

svensk kontext inte är självklar. Hon menar att det i Sverige finns ett allmänt antagande om 

ekonomisk jämställdhet och att detta problematiserar diskussionen om barnfattigdom i 

Sverige. Fernqvist 2013b, s 2) Hon beskriver hur barnfattigdom i stället gärna uppfattas och 

beskrivs i känslomässiga brister snarare än materiella (Fernqvist 2013b, s 13). Något som kan 

tolkas som att man i debatten och diskussionen avskärmar sig från själva ordet och därmed 

också dess betydelse. Ridge noterar också att själva ordet (poverty) är ett socialt oaccepterat 

ord, tungt belastat med stigma och fördomar (Ridge 2002, s 9).  

 

Med tanke på dessa beskrivningar av uppfattningen av själva ordet fattigdom, den betydelse 

som individer lägger in i begreppet fattigdom, kan det vara rimligt att anta att detta kan ha 

betydelse för agerandet. Som en röd tråd genom alla våra intervjusvar går visserligen ett 
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medvetet agerande mot det man uppfattar som fattigdom. Men det är ett agerande som enligt 

lärarnas berättelser är situationsbundet.  Lärarna beskriver hur de agerar individuellt här och 

nu, och hur det är en enskild individ det handlar om varje gång. Vi kan inte genom våra 

intervjuer se att lärarna agerar som grupp eller i en gemensam strävan inom en organisation 

för att lösa det strukturella problemet med fattigdom, trots att de var för sig konstaterar att 

situationer där fattigdom är orsaken, dyker upp gång på gång i deras arbete.  

 

Fernqvist skriver att fattigdom i dag är ett begrepp som inte relateras till barn i svenska 

skolor, då den svenska kontexten i sig utgör ett skydd för alla barn och att alla är jämlika i 

skolan, och att det också finns ett antagande att alla har samma möjligheter och resurser.  

Lärarna förväntas också agera utifrån att alla barn är jämlika, varpå fattigdomen inte 

diskuteras som ett problem då alla barn antas leva under samma förutsättningar. (Fernqvist 

2013b, s 2, 11) De förväntas också agera utifrån förutsättningen att alla ska behandlas lika 

enligt direktiv från både Skolverket, Skollagen och Skolinspektionen (Skolverket 2013, 

Skollagen SFS,2010:800; Skolinspektionen 2011) En möjlig tolkning är att detta kan leda till 

bildandet av en struktur hos lärarna och hjälper oss förstå deras agerande när det kommer till 

vägskälet om en elev har ett problem som kan antas vara fattigdom, eller om det beror på 

något annat, när dessa förväntningar möts. 

 

Näsman menar också då hon tolkar sina intervjuer att lärarna värjer sig för begreppet och att 

man gärna kopplar ihop det med annan problematik. Näsman beskriver att detta påverkade 

hur de ”besvarade frågan om vilka konsekvenser fattigdomen hade för barnen, då personalen 

ibland hade svårt att urskilja orsakerna till barnens svårigheter.” (Näsman 2012, s 104-105).  

Det är möjligt att tolka våra svar på liknande sätt. Det kanske tydligaste exemplet är en 

informant som använde sammanlagt tretton olika omskrivningar under en 45 minuter lång 

intervju. Hon valde ord som ”lite knivigt”, ”Lite påvert”, ”lite risigt”, lite trassligt”, ”inte så 

gott ställt”… Denne informant påpekar också med emfas under intervjuns gång att ”Men jag 

vet inte om jag kan säga att dom var FATTIGA!” Genomgående valde våra informanter bort 

själva ordet barnfattigdom och valde i stället liknande omskrivningar. I intervjuerna kan man 

också utläsa hur det blir pauser när man försöker hitta ord som ersätter ordet fattigdom. En 

möjlig tolkning av detta sätt att välja sina ord med sådan omsorg, och att medvetet välja bort 

just ordet fattigdom, är att man känner ett obehag inför själva innebörden av ordet eller att 

man inte riktigt vet vad det egentligen innebär och därför inte gärna använder det.  Man kan 

också förklara det med att lärarna förknippar barnfattigdom med enbart ett litet ekonomiskt 
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kapital och dess konsekvenser, och inte konsekvenserna av ett litet symboliskt kapital. Det 

skulle också gå att tolka informanternas aktiva försök att värja sig för ordet fattigdom som ett 

sätt att värja sig även för konsekvenserna och uttrycken för det. Detta är dock en diskussion vi 

inte går djupare in på, eftersom vi inte har tillräckligt med kunskap eller underlag för det. Vi 

nöjer oss med att konstatera att det skulle vara ett intressant område att vidare och djupare 

utforska.  

 

6. AVSLUTANDE DISKUSSION 

I det här kapitlet berättar vi om våra egna tankar kring vårt resultat och vår analys, och även 

om tänkbara framtida forskningsområden inom ämnet barnfattigdom i skolan.  

 

6.1 Sammanfattning av resultatet 

Det som förvånat oss mest när vi analyserat vårt material är att lärarna inte tycks diskutera 

problemet med barnfattigdom med varandra i den utsträckning vi trodde, även om de gör det i 

vissa avseenden. Avsaknaden av diskussion tycks också leda till ett mycket individbaserat 

agerande från lärarna. Vi kan inte hävda på någon vetenskaplig grund att detta är ett problem. 

Däremot tror vi att det med detta agerande blir svårt att till fullo följa de lagar och riktlinjer 

som finns när det gäller likabehandling, kränkande och att skolan ska vara avgiftsfri. Om en 

lärare gör på ett visst sätt så finns det inget som pekar på att alla gör samma sak. Om en lärare 

inte kräver ut extra pengar eller medhavt fika men en annan gör det till exempelvis utflykter 

eller andra aktiviteter, så riskerar det att bli olika förutsättningar för elever som inte har råd att 

lägga till extra när det krävs.  

 

När det gäller det som alla lärare tog upp, nämligen berättelser om upplevelser och resor på 

lov och helger, så kan vi se en tänkbar risk för att de barn som faktiskt har det ekonomiskt 

gott ställt i viss mån osynliggörs, och att deras upplevelser förringas och inte får berättas. 

Lärarna verkar försöka utgå från att alla elever har samma förutsättningar. De strävar som vi 

ser det efter en utjämnande av status inom elevgruppen, där man lyfter den som inte har 

berättelser av hög status att dela med sig, och sänker den som faktiskt har dessa berättelser. 

Syftet blir, som vi tolkar det, att försöka jämställa eleverna till ungefär samma nivå, där man 

anser att de inte befinner sig innan man agerar (Fernqvist, 2013b, s 11). Här kan det ändå 

uppstå en konflikt som vi ser det, där strävan efter likabehandling och utjämning i skolan ändå 

kan få negativa konsekvenser: Vissa elever lyfts, medan andra ignoreras inom samma 
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situation. Konsekvensen kan då bli att en elev som har massor att berätta från exempelvis en 

lång utlandssemester inte ges särskilt mycket utrymme att göra detta, medan den som varit på 

en lokal badstrand får denna upplevelse uppmuntrad och upphöjd av läraren i en strävan att 

visa att den ena berättelsen (och följaktligen det ena barnet) inte är mer värd än den andra. 

Vad får det för effekter hos de barn vars berättelser tonas ner, nästan förringas? Eller som en 

av lärarna uttryckte det: ”Man gör liksom inte nån halleluja moment av det på nåt sätt då, utan 

man mer krasst konstaterar jaha.” 

 

6.2 Alla ser, alla agerar – på egen hand 

Vår frågeställning handlade om vad lärare tolkar som tecken på barnfattigdom i klassrummet, 

hur de agerar och hur vi kan förstå detta agerande. Lärarna tycks uppleva och se flera olika 

tecken på det som kan tolkas som barnfattigdom. Det handlar om alltifrån saker och brist på 

material som krävs till skolaktiviteter till brist på berättelser om upplevelser eller resor efter 

till exempel sommarlov. Harju var inne på att barnen själva ser dessa skillnader och upplever 

avsaknad av saker som exkluderande (Harju 2008, s. 84), vilket är något våra informanter 

faktiskt kunnat se också i egenskap av lärare, en möjlig indikation på ett problem för 

elevernas möjligheter att delta. Vi har också sett att alla våra informanter anser sig agera på 

dessa tecken och att det finns flera olika sätt att agera. Inom ramen för vårt syfte har vi också 

sökt förståelse för detta agerande genom Pierre Bourdieus handlingsteori (1995), där kapital 

såsom symboliskt, ekonomsikt, kulturellt och socialt finns på skolans fält och är viktiga för att 

förklara lärarnas agerande. Vi har tyckt oss kunna se att det finns strukturer i skolan som 

påverkar lärarnas agerande, både de strukturer som möjliggör ett agerande men också det som 

begränsar. Det finns även indikationer på att lärarna är påverkade av dessa strukturer i form 

av till exempel regler och doxa (Båtshake, 2006; Olesen och Pedersen, 2004). Ett exempel är 

föreställningen som verkar vara rådande att alla lärarna utgår från alla deras kollegor agerar 

samspelt, därför försvinner en kanske nödvändig diskussion kring barnfattigdomen i 

klassrummet och om alla verkligen agerar. Detta tror vi påverkar agerandet när de upplever 

sig se barnfattigdomens tecken i klassrummet och upplever att de måste agera och då styrs av 

både sina föreställningar men också kapital, såsom den symboliska i Lisebergsresan där 

läraren själv tillskrev ett värde, varpå hon upplevde att eleven inte ägde ett sådant på grund av 

att han aldrig varit på Liseberg som hans klasskamrater.  
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Vi är dock medvetna om att det är vår tolkning av materialet som har styrt hur vi har använt 

denna teori och att den därmed har begränsningar. Andra forskare hade kanske tolkat 

materialet annorlunda, med eller utan Bourdieu (1995) som utgångspunkt.  Med den 

information vi fått och genom de tolkningar vi gjort, menar vi att vi har fått större förståelse 

inom ramen för vårt syfte och vår frågeställning, men vi tror också att det finns mer att hämta 

om fler teoretiska resonemang införs i en analys av både tolkning av tecken och agerande från 

ett lärarperspektiv.  

 

Medvetandet om risken för att kränka barnet tycks alltid finnas i lärarnas bakhuvuden. Här 

finns ju också flera strukturella faktorer de har att ta hänsyn till när det gäller lika värde, lika 

behandling, och lika rättigheter, som Skollagen, Skolverkets värdegrund och 

Skolinspektionens riktlinjer om kostnader i skolan (SFS 2010; Skolverket 2013; 

Skolinspektionen 2011). På en av våra två studerade skolor har man även egna riktlinjer 

formulerade och antagna på den enskilda skolan (se bilaga 2).  

 

6.3 Idéer för framtiden 

Under arbetets gång har vi tvingats välja bort flera intressanta vinklar som dök upp och som 

vi gärna hade gått djupare in på om tiden funnits. Exempelvis lärarnas tankar om föräldrars 

prioriteringar, lärarnas egen bakgrund i relation till sitt agerande, tankar om 

konsumtionssamhället, möjligheter att agera via elevvårdsteam, socialtjänst eller ideella 

organisationer, och lärarnas kluvna inställning till de riktlinjer som finns gällande att ta ut 

avgifter i skolan.  Inte minst ekonomiskt utsatta barns uppfattningar om lärarnas agerande är 

naturligtvis ett intressant forskningsområde. Även frågan om barnfattigdom kopplat till 

invandring dök upp genom tidigare forskning där Näsman (2012) nämner fenomenet att lärare 

drog slutsatsen att när barn med icke svensk bakgrund saknade nödvändigheter såsom kläder 

efter väder, relaterade lärarna tillbaka detta till att barnens föräldrar inte hade kunskap eller 

förmågan att prioritera främst detta på grund av sin utländska härkomst, inte att det fanns 

ekonomiska orsaker (Näsman, 2012, s.105-106). Detta är något vi anser är anmärkningsvärt 

och en intressant aspekt av barnfattigdom och lärares uppfattning om denna och hur den tar 

sig uttryck. En annan infallsvinkel som skulle kunna vara intressant är att utgå från två skolor 

med skild socioekonomisk status för att se om barnfattigdom uppfattas olika av lärare 

beroende på vilka områden de befinner sig i och om resurstillgångar påverkar om lärare ser 

tecken på barnfattigdom och agerar på det. 
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Enligt den uppfattning vi får av våra resultat och av tidigare forskning så finns en 

kunskapslucka gällande lärares uppfattningar och agerande gällande barnfattigdom.  Vi tror 

att för att få en bättre förståelse om ämnet barnfattigdomen, dess påverkan och konsekvenser 

bör forskare, samhällsdebattörer och andra engagerade inte endast fokusera på de utsatta 

barnen utan även dess omgivning. Skolan är i det här fallet inte bara en del av barnens nära 

och dagliga liv, utan också en del av en större samhällsapparat. Det fokus som behövs är 

enbart för att få ett större perspektiv på barnfattigdomen som begrepp, utan för att åberopa det 

ansvar som vuxna i olika professioner men även beslutsfattare har för barn. Att se och höra de 

barn som lever under barnfattigdomens nämnda omständigheter belyser problemet och gör det 

mer synligt.  Som vi uppfattat våra informanter behöver lärare i den svenska kontexten mer 

kunskap och fler konkreta strategier för att hantera den komplexa problematik som 

barnfattigdomen med dess många infallsvinklar är. Vi kan inte påstå att vi har funnit att 

lärarnas uppfattning eller agerande ger faktiska konsekvenser för elever som lever med 

barnfattigdom. Dock kan vi se att lärare upplever sig se tecken på barnfattigdom samt att de 

även agerar när det uppstår situationer där dessa riskerar att utsätta vissa elever, då enligt 

lärarnas egen uppfattning. Lärarna verkar med andra ord själva se ett problem med 

barnfattigdomen i skolan och hur den ska hanteras, vilket gör det mer intressant att utforska i 

större omfattning. Vi har också kunnat visa i vår tidigare forskning hur barn själva berättar att 

lärarnas agerande har betydelse för dem. 

 

 Utifrån vad våra informanter har berättat, vad de ser, hör och upplever med dessa barn kan vi 

se att det finns en kunskapslucka, inte bara i vad barnfattigdom är utan också i hur lärare ska 

hantera de situationer då deras elever riskerar att bli utsatta på grund av barnfattigdomens 

konsekvenser inom ramen för skolans miljöer. Vi uppfattade att det finns en önskan från 

lärarnas sida att få mer insikt om vad barnfattigdom är, vad men även hur man som lärare kan 

göra något konkret för att undvika att barn blir utsatta i skolan på grund av en ansträngd 

ekonomi. Att få göra något hållbart och ha något att förhålla sig till och kanske då inte behöva 

trolla med knäna för att alla elever ska få samma möjligheter att delta.  

 

”Sen kan ju vi inte lösa barnfattigdom. Utan vi får leva med den och försöka förhålla oss till 

den”(6). 
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[Bilaga 1] 

 

Intervjuguide till C-uppsats 

 

1) Vilka kunskaper anser du att du  har om begreppet barnfattigdom? 

2) Finns det några riktlinjer för hur du som lärare ska eller bör hantera ekonomisk 

utsatthet hos elever? 

3) Förs det några formella/informella diskussioner på skolan om elevernas ekonomiska 

utsatthet mellan de anställda? 

4) Diskuteras ekonomisk utsatthet mellan personal och föräldrar enskilt eller på 

föräldramöten? 

5) Vad ser du som lärare som tecken på att du har elever i klassrummet som lever i 

ekonomisk utsatthet? 

6) Vilka situationer kan uppstå där du som lärare upplever att du behöver agera för att 

skydda en elev vars ekonomiska utsatthet blir tydlig? 

7) Vilken betydelse tror du att ditt agerande har för elever i sådana situationer där den 

ekonomiska utsattheten blir tydlig? 

8) Anser du att det behövs mer kunskap kring barnfattigdom för dig som lärare och dina 

kollegor och hur ni ska agera? 

9) Vilka möjligheter anser du att du har att agera på olika sätt? 

10) Vad har du för egna funderingar och tankar kring barnfattigdom och ekonomisk 

utsatthet? 
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[Bilaga 2] 

 

Skolresor och studieresor. 

 

Med skolresor menas en resa som tillkommit på initiativ från eleverna och som ligger utanför 

schemabunden tid (under helger och lov eller efter skolavslutningen). Skolan påtar sig ej 

ansvar för sådana resor. Föräldrarna avgör om sådana resor genomförs. Om lärare eller annan 

personal deltar utgår ingen ersättning från skolan. 

 

Med studieresor menas en av skolan arrangerad resa, som har ett pedagogiskt syfte. Lärare 

och annan personal får ersättning utifrån gällande avtal. Studieresor ska genomföras under en 

dag och får inte innehålla några övernattningar. Undantag kan göras från denna regel, men 

först efter överläggning med rektor.  

 

 

Insamling till klasskassa. 

Regelbundna insamlingar till klasskassor är ej tillåtet, till exempel att samla in ett visst belopp 

per månad. 

 

Åk F-6 

Om insamlingar eller andra aktiviteter, för att samla in pengar, genomförs på 

klassföräldrarnas initiativ, så är det under förutsättning att information ges att det är frivilligt 

att delta och att pengarna kommer alla till del, alltså även till dem som ej deltagit. Detta enligt 

den nya skollagen. 

 

 

Åk 7-9 

I samråd med föräldraföreningen har Hillerstorpsskolan beslutat att från och med lå 11/12 inte 

samla in pengar genom försäljning av kakor, godis, kläder etc.  

 

 

 


