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ABSTRAKT 
Syftet med denna studie har varit att undersöka om barns utbildning i förskolan/skolan 

påverkas av att komma från en familj med knapp ekonomi. Undersökningen har gjorts 

genom att intervjua sex pedagoger en från förskolan och fem från skolan. För att ta del 

av deras erfarenheter, intryck och resonemang kring dessa frågor har jag valt att använda 

en kvalitativ intervjumodell. 

I resultatet av intervjuerna finns tecken som tyder på att det kan vara relativt hur barn 

påverkas från att komma från familj med knapp ekonomi utifrån vilken situation de 

befinner sig i. Ett av de tecknen verkar vara beroende på om det vanliga på en skola är 

att komma från familj med knappa ekonomiska förhållande eller om det är att komma 

från familj med god ekonomi. För att dölja eller känna sig "jämlik" och för att slippa bli 

misskrediterade visade det sig att både föräldrar och barn hade strategier för detta. 

Barnens strategi kunde vara att tacka nej till kalas för att man inte ha råd att bjuda 

tillbaka men också att avstå från idrott för att man inte har "rätt" utrustning. Studien 

indikerar mot att skolan ibland är en plats där negativa skillnader skapas, upprätthålls 

och förstärks. Med viss utgångspunkt i det här har tankar och idéer växt fram att 

förskolan/skolan behöver jobba mer med att stärka varje barns inre "kompass" för att de 

ska kunna möta med- och motgångar på ett bra sätt och växa med det. På så vis få en hög 

känsla av KASAM.  

 

Nyckelord: knapp ekonomi, likvärdighet, värdegrund, livskunskap 
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1 INLEDNING 
 

Debatten och frågan om barn som lever i knapp ekonomi eller som Rädda Barnen 

valt att kalla det i barnfattigdom och vad det gör med dem har väckt mitt intresse i 

jobbet som fritidspedagog och specialpedagog i grundskolan och särskolan. I mitt 

jobb har jag stött på det på olika sätt dels genom kollegor som väljer att prata mer 

med vissa föräldrar men också kolleger som faktiskt indirekt skuldbelägger barn när 

de t.ex. säger: har du inte gummistövlarna med dig idag heller? Kollegor som låter 

vissa barn ta alldeles för mycket utrymme t.ex. för att få prata om vad man gjort på 

sin utlandssemester. I en del klasser skriver man helgbok som kan göra att skolan 

medverkar till att en del barn känner sig utanför på ett negativt sätt. Eftersom familjer 

som lever i knapp ekonomi inte alltid har råd med några "större utsvävningar " eller 

vanor såsom utlandssemestrar, biobesök, simhall, restaurang m.m. vilket i sig inte 

alltid behöver vara misskrediterande för barnen. Men i jämförelse i en grupp där 

dessa vanor är det "normala" i gruppen kan det göra att de barnen som kommer från 

familjer med knapp ekonomi inte ha råd med det här "vanliga" och på så vis känner 

sig utanför på olika sätt. Det handlar kanske också om hur pedagoger hanterar det 

och vilket utrymme det får ta i förskolan/ skolan. Genom studien har det kommit 

fram att pedagogerna vill jobba mer med värdegrundsfrågorna för att skapa en större 

förståelse och kunskap för olikheter. Genom att träna gruppen mer på att lyssna på 

varandra, turtagande, visa respekt, allas lika värde m.m. Då kanske olikheter blir till 

vanligheter. Eftersom jag stött på att skolan tyvärr kan påverka till att särskilja barn 

på negativt sätt har det resulterat i många tankar och frågor kring likvärdigheten för 

barn som kommer från familjer med knapp ekonomi när de kommer till förskolan/ 

skolan. Därför har jag valt att intervjua pedagoger kring detta och på så vis ta reda på 

deras uppfattningar om barns likvärdighet i skolan påverkas av att komma från 

familjer med knapp ekonomi och vad det i så fall gör med dem. 

Enligt undersökningar från Statistiska centralbyrån visar det sig att mellan 2005 och 

2010 fick de flesta hushåll i Sverige mer pengar att röra sig med. Men det finns en 

grupp som inte har följt med och det är de med de allra lägsta inkomsterna. Den 

gruppen tappade 350 kronor i månaden efter skatt och inräknat bidrag. Samtidigt 

ökade de som tjänade mest sina inkomster med 7300 kronor i månaden efter skatt 

och med socialförsäkringar inräknade. Skolverkets rapport (2012) visar att Sverige 

har de senaste decennierna kännetecknats av ökad inkomstskillnad vilket har 

resulterat i minskad likvärdighet i skolan. Det har visat sig att elevernas ekonomiska 

status har fått ökad betydelse för deras skolresultat. Rapporten från Rädda Barnen 

(2014) pekar mot att barn som lever en längre tid i förhållande där inkomsterna inte 

räcker till det nödvändigaste kan det få konsekvenser som hindrar dem i deras 

utveckling och möjligheter till olika deltagande. Det har också visat sig att barn som 

lever under förhållanden som skiljer sig drastiskt från majoritetssamhället formas av 

detta genom sina förväntningar på framtiden och uppfattning om sin egen tillhörighet 

till samhället. Rädda Barnen har valt att kalla det barnfattigdom vilket tydligt visades 

när man la ner ett stort fokus och engagemang på det inför valet hösten 2014, genom 

att försöka påverka politiker att ta fram konkreta åtgärder mot barnfattigdom. 

Begreppet barnfattigdom har orsakat en stor debatt i Sverige eftersom det främst har 

kopplats ihop med problem i tredje världen (Meeuwisse & Swärd, 2013). De 

resonerar kring detta genom att jämföra med att en miljard människor på jorden inte 

har tillräckligt att äta, dubbelt så många lider näringsbrist och så ställer de sig frågan: 

Kan barn verkligen vara fattiga i ett land med fria skolluncher, en generös 
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daghemspolitik med inkomstrelaterade taxor, barnbidrag, föräldraförsäkringar och 

så vidare? 

Rädda Barnen (2013) möter ständigt samma fråga om det verkligen finns fattiga barn 

i Sverige och menar att det kan vara svårt att sätta sig in i vardagen för barn som 

växer upp i fattigdom. I en studie ställer de samma fråga till barnen. Där framgick 

det att de tillfrågade barnen menade att man för att förstå deras situation måste följa 

med och se deras vardag. Med hjälp av barnens egna erfarenheter kan vi vuxna skapa 

mer träffsäkra åtgärder och insatser som inte generar skamkänslor eller pekar ut 

barnen (a.a.) 

"Jag tycker att man får släppa att Sverige skulle vara ett rikt land för då borde 

barn i Sverige också vara "rika" men det är det ju många som är fattiga. Man kan 

inte skylla på att Sveriges barn inte är lika fattiga som i andra länder det är ju 

olika dyrt att leva" (Kille 13 år), (a.a., s.18). 

Enligt FN:s barnkonvention om barns rättigheter, artikel 12  

"skall konventionsstaterna tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna 

åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets 

åsikter skall tillmätas betydelse till barnets ålder och mognad".  

Stockholms stadsmission har tagit fasta på vikten om barns åsikter genom att ge ut en 

bok med titeln "Barns tankar om fattigdom i Sverige" (2011). Där har barn från olika 

samhällsskick i åldrarna 6-10 år fått dela med sig av sina tankar, funderingar och 

lösningar kring barnfattigdomsfrågan. Erica Sandin, enhetschef på Unga Station, 

Stockholms Stadsmissions barn- och ungdomsverksamhet skriver att boken tillägnas 

alla barn som växer upp i fattigdom i Sverige. Idén till boken har vuxit fram ur 

insikten om att barnfattigdomsfrågan enbart debatteras av vuxna. Vidare anser hon 

att det är en av våra viktigaste uppgifter som vuxna att lyssna till och se barnen. 

Eftersom fattigdomen kan göra att barnen hamnar i kläm på ett sätt som de själva 

inte kan påverka. Med boken vill man höja barns röster och lyfta fram deras klokhet 

och tankar kring fattigdom i Sverige (info@stadsmissionen.se). En av 

intervjufrågorna i boken är: Hur märks fattigdom i Sverige? Där Theodor 10 år 

svarade: 

”Som barn tror jag att man kan gå till polisen för att skaffa en ny familj om man 

inte har någon som kan ta hand om en som barn. Annars kanske man går runt på 

stan och äter rester, man har inget internet hemma eller har råd med aktiviteter. 

Man tar nog inte heller med sig kompisar hem eftersom man skäms för sitt 

hem”(s.13). 

I olika sammanhang har jag som pedagog upplevt att det finns förväntningar och 

normer om att barn t.ex. ska kunna delta i olika aktiviteter som kräver rätt utrustning 

i förskolan/skolan. Även frågor som möter barn efter lov som t.ex. vad man har gjort 

för roligt på sportlovet? Verkar vara vanligt förekommande. I min studie vill jag se 

om mina upplevelser och erfarenheter som pedagog stämmer dvs. att i vissa 

sammanhang i förskolan/skolan kan det vara ofördelaktigt för barn att komma från 

familj med knappa ekonomiska förhållanden.  
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2 BAKGRUND 
Rolf Helldin (2007) anser att: 

"Det finns en avsevärd skillnad i hur man tänker med avseende på fattigdom och 

orättvisa mellan logiker. Från en "klassslogisk" utgångspunkt är de fattiga fattiga 

för att skolan är orättvis och radikalt behöver förändras, "because they have 

gotten bad educations". Ett politiskt liberalt tänkande däremot menar att fattiga 

är fattiga för att de "have failed to work hard and get the education which is open 

for them". (a.a., s. 124) 

2.1 Fattigdomsbegreppet 

Det finns flera sätt att definiera fattigdom. Definitionerna bygger på samhällets 

normer samt hur vi ser på och värderar ekonomiska förhållanden. Inom EU används i 

huvudsak ett relativt fattigdomsbegrepp som innebär att den anses fattig som har 

inkomst under 50 alt. 60 procent av medianinkomsten landet. Fattigdom kan också 

definieras med absoluta ekonomiska mått, det vill säga inkomster som understiger en 

viss gräns. Gränsen kan sättas på olika sätt beroende på land och sammanhang. 

Världsbankens definition av fattigdom i utvecklingsländer (en inkomst på mindre än 

två dollar per dag) och Socialstyrelsens riksnorm för socialbidrag är två exempel. 

Under senare år har andra dimensioner av fattigdom diskuterats allt mer, till exempel 

socialt utanförskap, att ha begränsade handlingsmöjligheter och en sårbar och utsatt 

position i samhället. Även om många kan enas om att sådana faktorer starkt påverkar 

vem som är fattig, är det dock svårt att använda dem praktiskt för att mäta fattigdom. 

I vissa intervjuundersökningar används självskattade begrepp som ”att sakna 

kontantmarginal” och ”att ha svårt att få ekonomin att gå ihop” för att fånga in 

ekonomisk utsatthet (Salonen, 2010). I Sverige har ett s.k. fattigdomsindex ibland 

använts av exempelvis Rädda Barnen (Arnsvik & Eriksson 2012). Fattigdomsindexet 

är ett mått på alla de barn som antingen lever i familjer som uppbär försörjningsstöd 

eller har en låg inkomststandard. Familjens inkomst divideras med en norm för 

levnadskostnader vilka inkluderar baskonsumtion, fackföreningsavgifter samt 

barnomsorgskostnader (a.a.). Olika forskare använder olika begrepp men oavsett 

vilket begrepp som används är fattigdom en central indikator på ofärd enligt 

Socialstyrelsen (2010). Detta pga. att en svag hushållsekonomi ofta har samband 

med andra ofördelaktiga förhållanden såsom trångboddhet, låg självkänsla, ohälsa 

och bristfälligt deltagande i det sociala livet. Framförallt kan långvarig fattigdom 

leda till att företagsamhet och självkänsla sjunker samt att det blir svårare att delta i 

samhällsgemenskapen (a.a.).  

I Rädda Barnens rapport (2014)  finns en definition på barnfattigdom. Den beräknas 

av två delmått. Den ena är barn i familjer med så kallad låg inkomststandard och det 

andra barn i familjer som beviljats försörjningsstöd. Vilket klassificeras som ett 

absolut fattigdomsmått och som innebär att inkomster under en viss mininivå räknas 

som fattigdom. Måttet på inkomststandard är hushållets disponibla inkomster efter 

skatt och eventuella bidrag. Inkomststandard 1,0 betyder att inkomsterna räcker 

precis till nödvändiga levnadsomkostnader.
 
Ett hushåll som har 1,0 eller lägre har 

s.k. "låg inkomststandard". Vilket betydde år 2012 att ett hushåll med 1,0 (efter skatt 

och eventuella bidrag) hade 11986 kr/mån med en vuxen och ett barn. I ett hushåll 

med två vuxna och två barn innebar det18240kr/mån. Det består av två delar: en 

riksnorm och en ersättning för skäliga utgifter och boendekostnader. År 2012 kunde 

en familj med en vuxen och ett barn(7-10 år) få 6340 kr/mån. Vilket motsvarar 

11290 kr/mån med en boendekostnad på 4950 kronor och till detta kan komma andra 
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eventuellt godkända utgifter. I en familj med två barn (7-10 år resp. 11-14 år) och två 

vuxna var det 11950 kr/mån som totalt blev med boendekostnad på 6000 kronor 

17950 kr/mån och andra ev. godkända kostnader (a.a.).  

I cirka tio år från 1997 till 2007 har det skett en välståndsökning i Sverige enligt 

Rädda Barnens rapport (2014). Denna ökning fick inte alla familjer ta del av. Efter 

och under den ekonomiska krisen på 1990 talet etablerades ett nytt mönster med 

större skillnader mellan de fattigaste och rikaste hushållen. Familjerna som blev mest 

drabbade och inte fick ta del av det ökade välståndet var framförallt familjer med 

utländsk bakgrund och barnfamiljer med ensamstående föräldrar. Enligt rapporten 

lever 230 000 barn i Sverige eller 12%  i familjer under svåra ekonomiska 

omständigheter. Rädda Barnens arbete för en del av dessa barn är bl.a. med stöd som 

läxhjälp, ferieaktiviteter men även stöd till ungas och föräldrars eget engagemang för 

förändring i de egna områdena. Vidare framgår det av rapporten att en viktig faktor 

för att få bort barnfattigdom är att generera etablering på arbetsmarknad för 

föräldrarna. Det behövs många andra konkreta åtgärder i de mest utsatta områdena. 

Åtgärder som signalerar att man satsar på området, och inte tvärtom att stänga 

vårdcentraler eller flytta skolor vilket istället signalerar en känsla eller bekräftelse på 

att man lämnas utanför (a.a.). 

Hur fattigdom ska förstås eller diskuteras handlar antingen om ett absolut eller 

relativt fenomen enligt Ekström och Hjort (2010:28). Absolut fattigdom innebär att 

knappt ha resurser för att täcka livets nödtorft som mat och kläder. Relativ fattigdom 

innebär att man i och för sig kan täcka de materiella nödvändigheterna men att man 

ändå tvingas leva på ett sätt som avviker från dominerande sociala normer. 

Townsends klassiska definition är ett bra exempel på detta:  

"Individuals, families and groups in the population can be said to be in poverty 

when they lack the resources to obtain the type of diet, participation in the 

activities and have the living conditions and the amenities which are customary, 

or at least widely encouraged or approved in the societies to which they belong. 

Their resources are so seriously below those commanded by the average family 

that they are in effect excluded from the ordinary living patterns, customs, and 

activities." (Townsend, 1979, s. 31) 

En ekonomisk marginalisering eller fattigdom är ett relationellt fenomen som handlar 

om relationer mellan människor. Dessutom menar Ekström och Hjort (2010:28) att om 

alla hade levt under knappa förhållanden hade ekonomisk knapphet varken varit 

skambelagt eller stigmatiserande. Fernquist (2013) ställer sig frågan om hur fattigdom 

ska förstås och vilka åtgärder som är lämpliga, handlar det om fattigdom eller 

ojämna villkor? Är det att betrakta som fattigdom när ett skolbarn saknar kläder i rätt 

storlek, möjlighet att ta musiklektioner eller sitta på café med kompisar? 

" När man ska bada och man inte har en egen baddräkt så kan man ju inte följa 

med, fast det är gratis. Om man inte frågar en kompis i samma ålder. Jag gjorde 

det en gång när jag inte hade baddräkt just då. Hon sa ja, men sen gick folk och 

retade mig för det, för hon gick och sa det till de flesta" (Rädda barnen 2013, s. 

39). 

2.2 Skollagar  

 

"En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma 

sätt överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till 

elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå 
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målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har 

svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig 

utformas lika för alla" (Skolverket, Lgr 11 s. 8) 

Enligt skollagen skall skolan också vila på de grundläggande demokratiska 

värderingarna som finns i svenska samhället. Där bl.a. respekt för de mänskliga 

rättigheterna ingår att förankra hos barnen/ eleverna. Vidare skall lärandet och 

utvecklingen ske genom en livslång lust att lära. Utbildningen i grundskolan skall 

syfta till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. 

(Skollagen, 2010: 800, kap. 4 §). 

Elevers och barns olika behov ska tas hänsyn till i utbildningen. De ska också ges 

möjlighet att utvecklas så långt som möjligt genom stöd och stimulans. En strävan 

ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att 

tillgodogöra sig utbildning. Skolan skall också syfta till att samarbeta med hemmen 

för att främja barns elevers allsidiga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och 

ansvarskännande individer och medborgare (a.a.).  

Enligt Skollagen skall utbildningen i Sveriges grundskolor också vara avgiftsfri. Det 

finns också beslut om att lunch ska serveras i skolan. De ska också ha tillgång till 

böcker och andra läroverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning utan kostnad. 

Med läroverktyg menas sådan utrustning som behövs för att nå målen i utbildningen. 

Men enligt 10 kap. 11§ får det förekomma enstaka inslag som kan medföra en 

obetydlig kostnad för eleverna. Dessa enstaka inslag får under ett läsår vara i 

samband med skolresor och liknande aktiviteter som ersätts av vårdnadshavare på 

frivillig väg (Skollagen, 2010:800). Skolverket (2012) är väl medvetna om att en s.k. 

obetydliga kostnader kan upplevas betungande för ett hushåll med knapp ekonomi. 

Därför anser de att det är viktigt att skolan tar hänsyn till detta och noga överväger 

hur ofta denna "möjlighet" ska utnyttjas. Enligt Skolinspektionen (2011) får det 

under inga omständigheter finnas någon koppling mellan elevens möjligheter att 

delta i aktiviteten och hur mycket denna enskilda elev bidrar med. Om det är 

kostnadsbelagda aktiviteter planerade i utbildningen är det inte heller godtagbart att 

erbjuda kostnadsfria alternativ (Skolverket, 2012).  

Å andra sidan finns en studie som Rädda Barnen har gjort och som heter "På 

marginalen" (2013) där man intervjuar barn i åldrarna 7-18 år.  Intervjuerna är s.k. 

djupintervjuer där barnen tillfrågats om de vill delta och berätta om sina upplevelser 

av att växa upp i en familj där man har svårt att få pengarna att räcka till. Den visar 

sig att skolan inte alltid lever upp till skollagen. På en del skolor förekommer 

kostnader som för många familjer är omöjliga att betala. Det finns också skolor som 

försöker ta bort alla kostnader plus att det finns en ökad medvetenhet bland 

personalen för barn som lever i knappa ekonomiska förhållanden. Det framgår också 

att barnen nämner skolan som en arena som antingen underlättar eller försvårar. Ett 

barn berättar t.ex. att en lärare frågat rakt ut i klassrummet inför en friluftsdag om det 

är någon här inne som inte har råd?  

"Om man inte kan eller vill följa med på en utflykt kan man bara komma för 

sent. Då kan man få stanna kvar på skolan och vara med i de andra klasserna 

istället. Så ibland har jag stannat kvar" (a.a., tjej, 12 år, s. 40). 

Eller kan det låta så här: 

"Om man inte har råd att betala liftkortet, så får man åka pulka istället på vår 

skola" (a.a., kille, 14 år, s. 40). 
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2.3   Reformer och bidrag  

För att förbättra för ekonomiskt utsatta barnfamiljer har det genomförts flera 

reformer bl.a. gjordes höjningar i barntillägget i bostadsbidraget och i 

flerbarnstillägget. Det infördes också inom socialbidragsnormen en särskild 

fritidspeng för barn som lever i ekonomisk utsatthet (Rädda Barnen, 2014). 

Förhoppningen är att fler kommuner får en helhetssyn på barnfattigdomsfrågan och 

att man vill ge alla barn och unga i Sverige förutsättningar att delta i samhället på 

lika villkor och möjligheter att förverkliga sina drömmar (a.a.). 

I början av 1990-talet förändrades bidragssystemen och nya villkor för att starta 

fristående skolor infördes. Skolreformen förändrade styrningen och handlade om att 

öppna möjligheter för olika huvudmän att bedriva utbildning. Antalet fristående 

skolor har mer än fördubblats sedan mitten av 90-talet och andelen elever som går i 

en fristående skola utgjorde nio procentenheter år 2007/08. Fristående skolor är inte 

längre enbart ett komplement till den kommunala skolan utan har alltmer blivit en 

del av det svenska skolväsendet. Samtidigt visar det också att skolvalsreformerna har 

bidragit till att skolsegregationen har ökat (Skolverket, 2008). 

Hjort och Salonen (2000:8) anser också att boendesegregation har en negativ 

inverkan på likvärdigheten i det svenska skolsystemet då elever som går på 

invandrartäta skolor eller andra skolor som är segregerade utifrån socioekonomiska 

faktorer inte ges samma möjligheter att uppnå lika goda betygsresultat som elever 

som går i övriga skolor. Skolverket (2008) pekar också på att boendesegregation är 

en avgörande faktor bakom skillnader i elevers resultat och utbildningsval. Vid ett 

par invandrartäta skolor visade exempel på hur boendesegregationen i vissa fall 

befästes i skolan där elever från mer välbärgade områden gick i egna klasser medan 

elever från de mindre välbärgade områdena gick för sig (Hjort & Salonen, 2000:8). 

Detta är naturligtvis inte bara negativt för elevernas möjlighet att uppnå goda 

studieresultat utan också för samhällets övergripande mål att uppnå ett mer likvärdigt 

samhälle med tolerans mellan olika etniska och sociala grupper (Skolverket, 

2004:545). 

 "Om vi ser skolan som en arena där möten och nätverk skapas blir det 

eftersträvansvärt med en blandning av elever med olika etnicitet och 

socioekonomiska bakgrunder eftersom blandningen ger förutsättningar för 

integration i samhället. Här menas inte att minoriteten ska anpassa sig till 

majoriteten utan det handlar om en ömsesidig anpassning" (Trumberg, 2011 

s.27) 

Bostadsbidragets reform påverkar också familjers situation och då speciellt de 

familjer som lever i relativ fattigdom. Det upplevs av hushållen i intervjuerna i 

"Knapphetens boningar" som komplicerat och svåröverskådligt. Eftersom dessa 

familjer är beroende av myndigheternas beslut i sitt vardagsliv är det lätt att de kan 

känna en otrygghet och en växande uppgivenhet. Det visar sig också att det har skett 

en tillbakagång under 90-talet vad det gäller förmåner och bidrag i framför allt 

bostadsbidraget systemet. En ytterligare faktor som förstärker dessa barnfamiljernas 

redan pressande ekonomiska situation och bidrar till att ojämnlikheten bland barnen 

blir större (Hjort & Salonen, 2000:8))  

2.4 Hur ser det ut och vad görs på individnivå  

Organisationer som jobbar för att få ett mer likvärdigt samhälle är bl.a. 

Majblommans riksförbund. Från ett citat hämtat från ett intyg skrivit av 

skolsköterskan på en skola lät det så här:  
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"Vid samtal med flickans lärare framkommer att hon haft samma kläder under 

hela året, har inte deltagit på idrotten då hon saknat idrottskläder, har heller inte 

deltagit på lägerverksamhet.....intygar att flickan skulle behöva kläder och skor 

som gör att hon blir mer jämlik bland sina kamrater och få ett större 

självförtroende, och slippa den här utsattheten. Att kunna deltaga i vissa 

aktiviteter t.ex. biobesök med kompisar, kanske en hobby också...(Majblommans 

riksförbund 2007, s. 10)".  

Salonen (2010:8) menar att föräldrarna är väl medvetna om denna sociala press som 

deras barn och tonåringar lever under. Så här uttrycker förälder från en av 

intervjuerna: 

 ”Min son kräver mycket hela tiden, han jämför sig i skolan med andra barn, med 

spel, kläder, håret och mobiltelefon” (a.a., s.24). 

Intervjuerna visar även att familjerna jämför sig med andra som lever med bättre 

ekonomiska förutsättningar. Barn i denna typ av familjer beskrivs delvis som 

bortskämda och som tar allting för givet. Å andra sidan tycker en mamma att det är 

bra att hennas barn är tacksamma och uppskattar vad de får:  

”man får en bamsekram, tack så jättemycket mamma, man ser glädjen, det 

värmer gott”(a.a., s.24). 

För att barn ska slippa känna sig utanför och kanske mer jämlika anser Lönroth Sild 

(2007) att social- och etnisk mångfald i skolan handlar om tolerans och ömsesidig 

respekt men det handlar också om att ta vara på möjligheter att låta sig berikas. 

Skolan måste omsätta principen om allas lika värde oavsett etnisk, kulturell eller 

religiös bakgrund i konkret handling. Alla barn oavsett kön, etnisk bakgrund, 

föräldrarnas utbildning eller bostadsområde ska ges samma möjligheter och 

förutsättningar att förverkliga sina framtidsdrömmar. Det är i mötena de första stegen 

i ansträngningar som görs för att samhället ska kunna förändras till det bättre. När 

möten sedan kan utvecklas till vänskap sinsemellan människor brukar ev. fördomar 

också försvinna. Möten kan också förändra attityder mycket snabbare och bättre än 

vad information någonsin kan göra. Det framgår också att Lönroth Sild anser att 

skolan ska hjälpa till med möjligheten till olika möten som kan öka och fördjupa 

förståelse för barns olika uppväxtvillkor och ge dem insikt i och kunskap om andra 

människors levnadsvillkor. I stadsdelen Fosie där fem av de sex skolor som 

medverkar i projektet Näktergalen visar upp betydande skillnader när det gäller 

människors levnadsvillkor. Barnens levnadsvillkor i hemmen, i skolorna och på 

fritiden skiljer sig markant från det som gäller i andra delar av Malmö. Arbetet med 

att bryta segregationens negativa effekter kräver samordnade insatser från många 

olika sektorer i samhället (a.a.). 

Det finns forskningsresultat som visar på att föräldrarnas anknytning till 

arbetsmarknaden har betydelse för elevers utbildningsresultat (Skolverket 2003). Å 

andra sidan finns det modeller hur även lågutbildade föräldrar kan stödja sina barn 

t.ex. vid lästräning vilket den kanske mest spridda är "En kvart om dagen". Där det 

visar sig att även föräldrar med begränsad språkfärdighet i svenska deltog och 

upplevde att deras insats var betydelsefull (Skolverket 2000:2 381). Forskning visar 

att den socioekonomiska bakgrunden spelar roll för elevernas studieframgångar 

(Skolverket, 2011:361). Enligt OECD och PISA mätningar har den svenska skolan 

från 2000-talets första decennium förändrats starkt var det gäller kunskaps, sociala 

och kulturella skillnader mellan olika skolor från att ha varit förhållandevis jämn 

kvalitet till att utvecklats till stora skillnader sinsemellan (Skolverket, 2010:345). Å 

andra sidan visar nyare rapport från Skolverket (2012:374) att skolan blir mer och 
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mer segregerad efter egenskaper som inte syns i den vanliga statistiken. Det kan till 

exempel vara att mer studiemotiverade elever oavsett socioekonomisk bakgrund 

utnyttjar det fria skolvalet och därmed söker sig till skolor med många andra 

studiemotiverade elever (a.a.). 

Det visar sig också att elever i fristående skolor i genomsnitt har större 

medborgarkompetens
1
 än elever på de kommunala skolorna. De elever som inte 

kommer från studievana hem tycks gynnas av att vistas i en klass med högutbildade 

föräldrar s.k. "spillover-effekt" (Skolverket, 2010:345).  Rapporten visar också att 

föräldrarnas utbildningsnivå har betydelse var det gäller elevers 
1
medborgarkompetens. Det man också kan se är att de elever som är utrustade men 

en gynnsam studiesocial bakgrund klarar sig bättre var det gäller skolverkets mått på 

”medborgarkompetens” än de elever som kommer från en mindre gynnsam 

familjebakgrund. Vilket tydligt märks när det gäller elevers attityder till invandrare, 

deras förtroende för samhällsinstitutioner, deras förtroende för samhällsengagemang 

m.m. Alltså är det positiva effekter då det gäller individuella faktorer, som 

föräldrarnas utbildningsnivå eller ”studiesociala bakgrund” vilket det också kan heta 

(a.a.). 

I departementsskrivelsen (skoldepartementet 2001: 19) menar expertgruppen att de 

nationella proven är gjorda så att de relateras till såväl läroplanens som kursplanernas 

mål att sträva mot. Det är så det bedöms hur långt den enskilde eleven vid 

provtillfället kommit i sin strävan att utvecklas i ämnet. Vidare, om ett sådant synsätt 

istället låg till grund för målsystemet menar de att det skulle bidra till att höja 

kvalitén i skolan samtidigt som det i långt högre grad än idag skulle harmoniera med 

intentionerna i läroplanskommitténs betänkande. Det handlar om att skapa 

möjligheter för alla elever att utvecklas optimalt utifrån sina förutsättningar. Men det 

är också viktigt att skärpa kraven på skolan när det gäller att förverkliga mål att 

sträva mot för alla elever, samtidigt som skolan visar att den har stora förväntningar 

på eleverna (a.a.). 
1
Medborgarkompetens definieras som elevers demokratiska värderingar, tilltro till politiker och 

politiska institutioner, tillit till egna kunskaper och kommunikativa förmåga, förmåga att ta ställning 

och forma åsikter, samhällsengagemang samt framtida politiska deltagande. (Ekman & Zetterberg, s. 

80)
 

2.5  Hur ser det ut och vad görs på gruppnivå 

I Skolverkets rapport (2010:2 381) fick eleverna intervjua varandra om vad de anser 

kännetecknar en god och framgångsrik skola. Eleverna ombads att utgå från sina 

egna erfarenheter. Några av frågorna var: Vad har varit bra i skolan? Hur ska skolan 

vara för att betraktas som lyckad? Där flertalet elever kännetecknade en 

framgångsrik skola av mycket grupparbete. De uttryckte att det var viktigt att arbeta 

på olika sätt men också att alla skulle delta och att ingen skulle känna sig utanför. 

Enligt en rapport från skolverket (374:2012) har betydelsen av vilken skola en elev 

väljer att gå i ökat. Där man menar att konsekvenserna för likvärdigheten i skolans 

värld kan bli allvarliga oavsett om eleverna sorteras efter synliga eller dolda 

egenskaper. En elevs prestationer påverkas av övriga elever på skolan s.k. 

kamrateffekter men också av lärarens förväntningar. Vilket leder till att skillnaderna i 

resultat förstärks mellan elever i olika skolor. Jenner (2004) skriver om hur viktiga 

lärarens förväntningar är på barn för att upprätthålla deras motivation i 

förskolan/skolan. I boken använder han sig av begreppet "Pygmalioneffekten". Där 

begreppet beskrivs som en förklaring till hur förväntningar kan fungera som 
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självuppfyllande profetior. Dåliga resultat kan kopplas till negativa förväntningar och 

tvärtom positiva till goda resultat. Elevers beteende ses som avspeglingar av lärarens 

förväntningar och vice versa. 

"Med pedagogens positiva förväntningar blir det inte alltid goda resultat (det är 

mycket annat som också spelar in), men utan pedagogens positiva förväntningar 

blir det nästan aldrig goda resultat" (a.a. s. 85).  

 

 ( Skolverket, 374:2012) tenderar en elevs resultat att vara högre i en skola där 

andelen elever med högutbildade föräldrar är högre samt där andelen utlandsfödda 

elever är lägre. Detta oavsett elevens egna föräldrars utbildningsnivå och oavsett om 

eleven själv har utländsk bakgrund eller ej (a.a.). Trumberg (2011) resonerar om s.k. 

grannskapseffekter där man se skolan som ett grannskap i miniatyr där elever 

påverkas av varandra, dvs. eleven påverkas av övriga elevers uppförande och 

attityder, vilket gör att eleven förbättrar sina resurser. Skolan har därför en viktig 

uppgift i att förmedla och skapa möten mellan olika grupper i samhället, en arena för 

integration. 

”Skolan är den arena där alla barn och ungdomar vistas under en stor del av sin 

tid och skolans roll i ansvaret för att åstadkomma breda attitydförändringar är 

central”(Lönroth Sild 2007, s.30). 

2.6 Hur ser det ut och vad görs på 
organisationsnivå 

Sverige hade under en lång tid ett väldigt fragmenterat skolsystem med olika linjer 

och privata alternativ, men under 1940-1960-talen skedde en förändring med en 

utveckling mot en enhetlig skola. Detta innebar att skolan genom statlig styrning 

skulle garantera en likvärdig utbildning oavsett i vilken del av landet eller del av 

staden man var bosatt. Skolan karaktäriserades av stark statlig styrning vilket innebar 

att valfriheten för eleverna var begränsad (Trumberg 2011). Det var dock något som 

gradvis kom att förändras, under 1970-talet började istället en process mot ökad 

decentralisering där det statliga ansvaret för skolorna till stor del hamnade hos 

kommunerna. Under 1980- talet genomfördes ett antal reformer som syftade till att 

underlätta för fristående grundskolor. 1990 togs beslutet att kommunerna skulle 

fördela sina resurser efter behov till samtliga skolor med skolpliktiga elever, dvs. 

både offentliga och fristående skolor. Rätten att välja skola debatterades flitigt och 

reformen genomfördes under början av 1990- talet, och i samband med 

skolvalsreformen införde också flera kommuner skolpengssystemet som ett sätt att 

öka valfriheten. Det svenska skolsystemet hade därmed gått från att ha varit ett av de 

mest offentligt dominerade och enhetliga skolsystemen i världen till ett system med 

en hög grad av valfrihet. Skolvalsreformen under 1990-talet och efterföljande 

reformer har lanserats med motivet att öka friheten för både elever och enskilda 

skolor. Detta har också gjort att man idag kan se en ökad konkurrens mellan skolor. 

En del vill bromsa utveckling och andra främja. Forskning visar att elever väljer bort 

de skolor som har ett sämre rykte vilket gör att den svenska skolan blir alltmer 

uppdelad och en ökad segregation inom och mellan skolor. Regeringen konstaterar i 

sin skrivelse 2009/10:233 Egenmakt mot utanförskap – redovisning av regeringens 

strategi för integration:  

"Att den etniska och socioekonomiska segregationen mellan skolorna har ökat, 

medan elevsammansättningen inom skolorna har blivit alltmer homogen. 

Forskarna är dock inte eniga om hur utvecklingen av boendesegregationen och 
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skolvalsreformerna under 1990-talet påverkat skolsegregationen" 

(S.k.2009/10:233, s. 50). 

Harju (2008) menar att grundtanken i den svenska skolan är att alla barn oavsett 

deras familjers socioekonomiska status ska ges en god utbildning. I Majblommans 

Rapport (nr 2005-7) kommer det fram att skolan ibland glömmer bort att skolan ska 

vara kostnadsfri. Vilket ibland leder till att man tar det för givet att eleverna ska t.ex. 

ha med frukt varje dag vilket faktiskt kan göra skillnad i familjer med knapp 

ekonom. Hjort skriver i rapporten att många tror att det är så:  

”De lever i sin bubbla och tror att "en femtiolapp kan väl alla hosta upp”(a.a., 

s.3). 

Vidare framgår det också att familjer som lever i knapp ekonomi inte alltid signalerar 

detta utan fortsätter kämpar och biter ihop istället (a.a.). Vardagen för dessa familjer 

präglas av ett pusslande för att få ihop pengar (Hjort; M, Ekström 2010:28). När 

pengarna sinar finns det oftast ett antal dagar kvar innan nästa utbetalning och då krävs 

det uppfinnings-rikedom. En skolutflykt eller behov av medicin skulle kunna innebära 

att något annat måste prioriteras bort (a.a.). Enligt Stjernös (1998) lever "dessa" 

familjer i en ständig kamp för att få pengarna att räcka till i det vardagliga. Det de 

flesta ser som självklart och normalt i form av kunna köpa kläder till barnen, betala 

räkningar eller att kunna resa på semester etc. är inte självklart i "dessa" familjer. I en 

skrift från Rädda barnen (2013) vill de visa och lyfta fram konsekvenser av 

barnfattigdom ur barnets perspektiv. Där framgår att barn nämner skolan som en 

arena som antingen underlättar eller försvårar. Deras beskrivningar i skriften vittnar 

om att skolan inte alltid lyckas med att ha en kostnadsfri och likvärdig utbildning.  

"Jag tycker att skolan borde vara mer kostnadsfri. Man borde undvika 

hemuppgifter och ha mindre läxor för alla har olika förutsättningar och alla kan 

inte få hjälp hemma. Det skapar orättvisa och påverkar betyg och alla borde få 

samma chans"(Rädda Barnen 2014, s. 20). 

 Å andra sidan framgår det också att många skolor försöker ta bort alla kostnader och 

att det finns en ökad medvetenhet bland skolpersonalen om situationen för barn som 

inte alltid har så gott om pengar. Vidare kan man läsa att flera av barnen nämner att 

på deras skola får man åka buss gratis i samband med utflykter och att skolan betalar 

inträde. I deras berättelse beskrivs det som något mycket uppskattat och värdefullt 

(a.a.) .  

Skolan är utifrån barnens synvinkel inte bara en arena för lärandet utan också en 

arena för skapandet och utvecklandet av sociala relationer men också för att 

upprätthålla det (Skolinspektionen 2012). Skolan är också viktig var det gäller 

barnens arbete av självförtroende, status, hierarkier, tillhörighet och bekräftelse. Det 

visar sig enligt rapporten att skolan fokuserar mer på vad hemmet kan göra och att 

skolan ofta missar att ange vad de själva kan utföra för åtgärder för att ge eleverna 

bättre förutsättningar att nå målen (a.a.).  

Utbildning måste betraktas som en faktor som främjar varje enskild människas 

utveckling och funktionalitet - oavsett alla slags hinder, fysiska eller andra. Ingen 

funktionsnedsättning överhuvudtaget (fysisk, social eller emotionell) får vara 

diskvalificerande. Inkludering innefattar en tydlig vision om en skola för alla genom 

att man inriktar sig på alla elevers behovsspektra, inklusive dem som riskerar att 

drabbas av marginalisering och exkludering. Fattiga barn, barn till arbetslösa, 

missbrukande är i riskzonen för marginalisering/exkludering. Unesco betraktar 

inkludering som ett dynamiskt tillvägagångssätt för att uttryckligen ta hänsyn till 
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elevers mångfald och att inte betrakta individuella olikheter som problem, utan som 

möjligheter att berika lärandet (Skolverket 1999).  

I de s.k. utanförskapsskolor som kännetecknas av att befolkningen har svag eller 

dålig delaktighet i det svenska samhället men genom att se på dessa skolor som de 

viktigaste arenorna var det gäller relationen i samhället mellan innanförskap och 

utanförskap hamnar dessa skolor i centrum. Vilket också gör att dessa skolor inte kan 

betraktas som undantag. Men också i sin tur gör att andra skolor inte kan utgöra 

måttstockar som utanförskolorna ska leva upp till utan istället har dessa skolor 

alldeles egna framgångskriterier att jobba efter (skolverket 2381). Nyckeln till 

framgång på dessa skolor bygger också på hur väl personalen lyckas tillvara 

utanförskapets kvaliteter och låta det bidra till förändringar av innanförskapet. Alltså 

ett dubbelt ansvar med å ena sidan det svenska samhället som ska komma till utlopp 

men också hur mycket utrymme utanförskapets kvaliteter får (a.a.). 

Skolans verksamhet regleras av styrdokumenten: Skollagen, läroplanerna och 

kursplanerna. Det man kan se är att olika bakgrunder inte ska påverka deras tillgång 

till utbildning, utan att alla ska ha tillgång till en likvärdig utbildning. Det visar sig 

när man läser i skolverkets rapporter från (1996, 2006b, 2009) att klassbegreppet har 

en stark koppling till matematikprestation. Men också att barn till lågutbildade 

underpresterar år efter år i en rad ämnen. Enligt en datainsamling som genomfördes 

av PISA (2009) där 65 länder var representerade visade det sig att Sverige tillhörde 

de OECD-länder vars läsning minskat signifikant sedan år 2000. Det visade sig 

också att Sverige har varit ett land med relativt små skillnader mellan elever som 

lyckas väl och elever som inte lyckas lika väl att det vilket inte längre är fallet. Det 

visade sig att den genomsnittliga skillnaden i läsprestationer ökade mellan 2000 och 

2009. I Norden är nu Sverige det land som har störst spridning var det gäller 

läsprestationer. Samtidigt som skillnaderna mellan hög och låg presterande elever 

har ökat har också skillnaderna mellan skolor ökat (Rapport 361, 2011). Enligt 

skolverket (2010 a) har betydelsen av den socioekonomiska bakgrunden förstärkts 

både på individ och skolnivå. 

Expertgruppen i Elevens framgång skolans ansvar (Ds 2001: 19) anser att var det 

ytterst handlar om för att alla elever ska må bra i skolan är naturligtvis respekt för 

individers olikheter och att möjligöra en positiv och stimulerande skolgång. En av 

många andra ståndpunkter gruppen har kommit fram till är bl.a. " att skolan 

tillsammans med andra aktörer måste arbeta för att eleverna får en meningsfull fritid" 

(s.17). Exempel på en skola som jobbar med en meningsfull fritid och där politikerna 

gått med på en omfattande samverkan mellan skolan, förskolan, skolbarnomsorgen, 

fritidsverksamheten, kulturförvaltningen, socialförvaltningen, närpolisen och 

föreningslivet presenterar sig som "En skola mitt i Världens by" är Rinkebyskolan. 

Eleverna är 13-16 år och man talar 28 språk och det finns ännu fler nationaliteter 

representerade. Det här har gjort att skolan kan vara öppen alla dagar hela året 24 

timmar om dygnet. Här pågår olika slags studieaktivitet efter lektionstidens slut. För 

barn som önskar finns det hjälp till läxorna, träna språk, ägna sig åt skapande 

verksamhet, använda datorer, olika sportaktiviteter, teater och musik. I 

sportaktiviteterna är många olika föreningar engagerade. Man har också särskilda 

gruppaktiviteter t.ex. för flickor (skolverket Dnr 2000: 2381). Vilket också framgår i 

en rapport om "om barn och unga i riskzonen att man på samhällsnivå ordnar och 

skapar förutsättningar för ett aktivt deltagande i meningsfulla aktiviteter för 

individen och gruppen i betydelsefulla skeenden (Lundgren & Persson 2003). 
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3 SYFTE 

Syftet med denna studie är att undersöka pedagogers uppfattningar om hur familjers 

knappa ekonomi kan påverka barns möjligheter till likvärdig utbildning i 

förskolan/skolan.    

3.1 Frågeställning 

 Vilka tecken synliggörs i förskolan/skolan när det gäller barn som lever i 

knapp ekonom? 

 Vilket förhållningssätt har personal till barn som lever i knapp ekonomi?  



15 

 

4 TIDIGARE FORSKNING 
Familjens totala inkomstsituation har betydelse för barnens resultat i skolan. Ett 

större ekonomiskt kapital ökar sannolikheten för att barnen skall ha tillgång till dator, 

internetuppkoppling, eget rum att göra läxor i etc. (OECD, 2001). Internationell 

forskning visar också barnens självtillit att klara av olika utmaningar och situationer 

är nära sammankopplat med deras resultat (a.a.). Indirekt visar också forskning att 

relationerna till läraren i skolan kan vara problematiska för de ekonomiskt utsatta 

barnen (Fernquist, 2013). Det har visat sig genom att barnen upplevt att lärare 

uttryckt en ovilja att ta itu med bristen på materiella och social resurser. Vilket gjort 

att det uppstår en viss tveksamhet att vända sig till sin lärare vid ekonomiska 

problem. Fernquist menar att lärare väljer att behandla alla barn som jämlikar utifrån 

en ekonomisk synpunkt och att det då kan bidra till att upprätthålla den 

socioekonomiska ojämlikheten. 

4.1 Barnens livsvillkor i utbildning på individnivå 

Barn är aktiva i formandet av den egna och familjens vardag i förhållandet till den 

knappa ekonomiska situationen. Deras möjligheter att agera påverkas av de 

sammanhang och yttre villkor de finns inom (Harju 2008). De formar olika strategier 

för att hantera detta. Vilket kan vara både medvetna och omedvetna om. En sådan 

kan vara att tjata på föräldrarna som kan göra att barnet ökar sitt ekonomiska 

handlingsutrymme. En annan strategi kan vara att låta sig bjudas av t.ex. kompisar. 

men också handla billigt och begagnat, låna, dölja, sänka sina behovsanspråk, vänta 

och/eller undvika att tänka på situationen (a.a.). Det framgår också som flera barn 

uttryckte i en intervju som gjordes i ett projekt " Barnperspektivet och ekonomiskt 

bistånd" (2008) att de önskar sig saker som de vill ha för att vara som alla andra. 

Vilket t.ex. kan vara dataspel, kläder, skor, TV-kanaler och Ipad. En flicka säger att 

hon och syskonen behöver en dator för skolarbetet samt till att umgås via nätet med 

sina vänner. 

Harju & Thorød (2011)visar med sin forskning att barns skolsituation kan upplevas 

som obehaglig och stigmatiserande av skam för de som inte kan leva upp till normer 

avseende kläder eller ägodelar. Faktorer som detta kan innebära att den monetära 

fattigdomen också kan utvidgas till att även resultera i en ytterligare 

resursdeprivation i form av kunskapsfattigdom (a.a.). För att barn inte ska uteslutas 

är det vanligt att de använder döljande strategier inför sina kamrater i skolan som ett 

sätt att försöka förhindra att man utesluts ur gemenskapen. Det kan vara ett frivilligt 

avståndstagande till gemenskapen i skolan d.v.s. en form av själexkludering. P.g.a. 

att man var orolig över att inte ha märkeskläder eller statusprylar på samma sätt som 

andra barn. För att man skulle känna sig accepterad var kläderna viktiga (Näsman, 

2012). Vidare menar Näsman om inte skolans personal känner till det enskilda barnet 

eller familjens situation finns risken också att man inte tänker sig för när det gäller 

vilka krav man ställer på barnen vad gäller att ha pengar till resor, nya gympakläder 

etc. Forskning visar att denna typ av krav ställs från skolan. Exempelvis talar skolan 

om att barnen behöver t.ex. varmare jacka, schampo att användas vid duschning efter 

gymnastiken etc. Skolan kan också skicka hem lappar med eleverna där tanken är att 

de ska visas upp hemma. Men det kan vara så att barnen i sin iver att skydda sina 

föräldrar inte lämnar fram lappar från skolan som innebär kostnader för familjens 

hushåll. Vilket då återigen kan bli en självexkludering från barnets sida och som på 

sätt tar på sig ansvaret för familjens ekonomi eller föräldrarnas psykiska hälsa(a.a.) 
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4.1.1 Värdegrundsarbete 
Det en individ känner som delaktighet kan en annan uppleva som utanförskap. Det är 

därför viktigt att vi ser till varje individ och till hela individen. Vi måste se 

möjligheter i stället för att fokusera på problem eller svårigheter hos individen 

(Göransson 2007). Vår människosyn är grundläggande för att möta alla barn. Detta 

bygger på att man har relationellt perspektiv. Relationerna och stämningen är 

viktigare än ämneskunskapen. Barninflytande och stämning är viktiga faktorer för att 

få en utveckling av en inkluderande skola. Barnen är framtiden de måste vara med 

och bestämma över sitt lärande och sin skolsituation (a.a.). Att barns trivsel på skolan 

i hög grad påverkas av deras möjligheter till inflytande visar många olika rapporter 

såsom Forsberg (1992.11–23), Selberg (2001:27–69) och Wiklund (1998 11-20). Just 

upplevelsen att det finns möjligheter till inflytande och delaktighet över skolans 

aktiviteter har betydelse för att både barn och lärare ska kunna känna att skolarbetet 

är meningsfullt (Wallin 1 997,61).  

4.2 Barnets livsvillkor i utbildning på gruppnivå 

Demokratisk kompetens utvecklas i samspel mellan människor och grupper 

(Englund 2000). Skolan/förskola utgör sådana viktiga sociala mötesplatser där barn, 

unga, och vuxna med olika bakgrunder och erfarenheter kan mötas. Där Englund 

anser det viktigt att utnyttja den potential och möjligheter som de här mötesplatserna 

ger. Vi lär genom konflikter och olika konfliktlösningar. Det så kallade "deliberativa 

samtalet" som används inom forskning är samtal där deltagarna får utrymme att ge 

uttryck för och överväga egna och andras åsikter och synpunkter. 

"En strävan efter att individen själv tar ställning genom att lyssna, överväga, 

söka argument och värdera, samtidigt som det finns en kollektiv strävan efter att 

finna värden och normer som alla kan enas om" (s.5).  

WHO (2002) poängterar omgivningens betydelse som avgörande för individens 

tillstånd eller grad av välbefinnande. Aktivitet och delaktighet är begrepp som lyfts 

fram som betydelsefulla för individens livskvalitet vilket blir särskilt viktigt för att 

förstå t.ex. hur skolsituationen kan upplevas av elever som befinner sig i olika slag 

av svårigheter (a.a.). En "svårighet" kan vara att leva i knapp ekonomi. Vilket kan ha 

betydelse i relation till andra barn och relationen mellan barn och föräldrar. I olika 

grad påverkar den beroende på sammanhang. Den påverkar barns möjligheter att 

tillsammans med andra delta i det Townsend (1979) kallar den "allmänna livsstilen", 

dvs. konventioner, konsumtion och sociala aktiviteter.  

4.2.1 Barns fritid 
Barns sociala aktiviteter påverkas av materiella begränsningar. Eftersom fritid inte är 

lika nödvändigt som mat och räkningar blir det något som först kan prioriteras i sista 

hand. I organiserade fritidsaktiviteter i studien ”Barns fritid” blir det tydligt (SCB 

2009) att barn i ekonomiskt utsatta hushåll deltar mer sällan. Vilket också bekräftas 

som ett mönster med en mindre aktiv och lägre grad av strukturerad aktivitet även i 

DS:2004:41. Angelin och Salonen (2012) har gjort en undersökning åt Majblomman 

som mottar mer än 50 000 ansökningar per år från ekonomiskt utsatta barnfamiljer 

och som pekar på att fritidsaktiviteter som t.ex. fotboll eller en lägervistelse är en av 

de saker dessa föräldrar allra mest önskar att kunna ge sina barn. Vidare kan man 

också se i deras undersökning som också innefattar en intervjustudie med Malmös 

socialtjänster att hälsa och fritidsmöjligheter för barn i socialbidragshushåll är något 
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som uppfattas som viktigt och prioriterat. En socionom uttryckte det så här i 

intervjun: 

 ”Men sen kan jag också tycka att man behöver rent från kommunen göra mycket 

mer saker tillgängligt till bättre priser helt enkelt. Det skall inte behöva kosta 200 

spänn för att gå på badhuset när man är Malmöbo, om man vill gå dit med 

familjen”(a.a., s.24). 

Barn i ekonomisk utsatthet deltar i mindre utsträckning i organiserade 

fritidsaktiviteter vilket gör det svårare att upprätthålla och skapa nya relationer. Det 

kan leda till ensamhet och utanförskap (Näsman, 2012). 

4.2.2 Viktigt att barn möter barn från olika miljöer och 
socialgrupper 

Under sin barn och ungdomstid befinner sig barn i olika grupper av jämnåriga större 

delen av dagen och i många år. Detta oavsett om de vill eller inte. Tillsammans med 

andra barn identifierar de sig, men också tillsammans med jämnåriga socialiseras de 

in i kulturen och samhället de lever i. I Ihrskogs (2006)  avhandling framkommer det 

att alla barn inte blir accepterade av andra barn. Vilket Bliding (2004) menar kan 

vara komplicerat att få syn på barns utanförskap vilket ofta beror på att det kan se ut 

som dessa elever ingår i gruppen.  

"Om vi vill förstå förhållandet mellan människan och samhället kan vi inte 

bortse från samspelet mellan individens tankar, känslor och handlingar och de 

sociala nätverk eller sociala grupper denne ingår i. Dessa individuella 

sammanslutningar, eller grupper, kan värna om individen och ge värme och 

kärlek, men kan samtidigt ibland fodra lydnad och underkastelse" (Angelöw& 

Jonsson, 2000, s. 9). 

Ihrskog skriver att en del barn har åsikter om hur de andra ska se ut och vara. Genom 

att vara ”annorlunda” kan det bli så att vissa barn inte duger för andra barn. Vilket 

kan vara svårt att förstå för dem ”annorlunda” att de inte räknas. Hon betonar 

betydelsen av att barn inte kan lämnas och enbart vara hänvisade till varandra. Vuxna 

behövs som ser till att de mår bra och ha det bra (a.a.). I samspelet med andra blir det 

då viktigt att veta var man kan söka hjälp om inte de egna resurserna räcker till 

(Lundgren & Persson 2003). Bliding är också inne på samma spår och anser det 

viktigt att pedagoger måste ha kunskaper om och vara delaktiga i barnens 

relationsarbete för att få en gynnsam riktning på individers relationer. Rolfsson 

(1994) skriver om unga som lever i en problemtyngd miljö. Situationen blir särskilt 

svår när det finns kulturella skillnader. I förskolan/skolan möter barn förväntningar 

på ett visst beteende medan det i kompisgruppen kan finnas förväntningar på ett 

annat konformt beteende som avviker från förskolans/skolans normer. Det viktiga är 

att se och relatera till de ungas relationer, attityder, erfarenheter och livsmål och dess 

socioekonomiska struktur(a.a.). Liljequist (1994) hävdar att man inte kan läsa sig till 

respekten för medmänniskor, kända och okända. 

"För att den ska bli en del av mitt jag måste jag få möta människor från andra 

miljöer än min egen och ta del av deras upplevelser och erfarenheter. Bara dessa 

möten det talade ordet och de genom dem och kroppen uttryckta känslorna kan 

föda empati, förmåga att leva sig in i andras liv, utan vilken allt tal om 

sammanhållning och solidaritet blir tomma ord" (a.a.). 

Böhlmark och Holmsund (2011) anser att samhället tjänar på en låg grad av 

segregation. De menar att om barn med olika bakgrund möts i skolans värld kan det 

upplevas som positivt för sammanhållningen i samhället. På längre sikt kan 
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segregation tänkas påverka den enskilda individens livschanser, genom att tillgången 

till sociala kontaktnät och erfarenheter begränsas. Dessa aspekter kan vara särskilt 

viktiga då det gäller barn och ungdomar vilka kan tänkas vara särskilt påverkbara av 

den miljö de befinner sig i. En mer sorterad skola skulle därmed kunna påverka 

samhället under lång tid framåt. 

 

4.3 Barnets livsvillkor på organisationsnivå 

I det svenska skolsystemet är en av de grundläggande värdegrunderna att barn skall 

ha lika villkor och att skolan skall vara en arena som verkar som en utjämnande 

faktor där sämre grundförutsättningar inte skall innebära sämre utbildning.  

Forskningen säger också att det är ytterst relevant på de skolor där barn från familjer 

med knapp ekonomi är överrepresenterande är välfungerande och medvetet förhåller 

sig till dessa barns specifika förutsättningar för deras framtida levnadsvillkor (Anna, 

Angelin & Taipo, Salonen 2012). Ur Skolinspektionens rapport från 2011 kan 

följande skarpa kritik utläsas: 

 "Malmö kommun har sedan förra tillsynen 2005 (beslut 2006) inte lyckats 

komma tillrätta med att en hög andel av barnen och eleverna inte får tillräckliga 

förutsättningar att lyckas i skolan och komma vidare till gymnasieskolan och 

högre studier. De socioekonomiska faktorerna är fortsatt avgörande, vilket är 

särskilt allvarligt för eleverna i stadsdelar och skolor som har de lägsta 

resultaten. Detta får också tydliga återverkningar i gymnasieskolan där 

variationerna i studieresultaten mellan skolorna är mycket stora och återfinns 

både mellan och inom samma program. Kommunens uppdrag att styra och leda 

utbildningsverksamheten så att den utvecklas och svarar mot uppställda mål 

påvisar stora brister. /…/De låga kunskapsresultaten och skillnaderna mellan 

skolornas resultat är väl kända, men ingen tydlig analys med åtföljande 

förbättrings-åtgärder har genomförts på kommunnivå. /…/ Mot bakgrund av att 

barn i Malmö kommun har mycket skiftande förutsättningar och att det är 

kommunens ansvar att kompensera för dessa, är det anmärkningsvärt att inte 

satsningar utöver de vanliga gjorts för att komma tillrätta med situationen" (a.a., 

s. 25). 

Forskning tyder på att knapp ekonomi kan vara ett problem i skolan. Det kan handla 

om skolresor, klasskassor, frukt och badkläder till simhallsbesök och som sen kan 

resultera i att barn avstår från vissa aktiviteter men också skapa en rädsla för att bli 

trakasserad pga. att man inte kan vara delaktig på lika villkor (Harju, 2008; Näsman, 

2012). Fernqvist (2013) menar att Sverige oftast ses som en välmående välfärdsstat 

men att förmoda att villkoren är jämlika bland alla ungdomar i skolan skulle kunna 

leda till att de ekonomiskt utsatta barnens upplevelser hamnar i skymundan. 

4.3.1 Skolan och politiken 
Ihrskog (2006) anser att de politiska, ekonomiska och legala förhållanden som är i 

samhället påverkar arbetsmarknad, välfärdsfördelning och inte minst institutioner 

som t.ex. förskola, skola och fritidshem. Böhlmark och Holmsund (2011)  skriver om 

det fria skolvalet och om det har varit en bidragande mekanism till den ökade 

socioekonomiska sorteringen i skolan anser man att antagning till dessa populära 

grundskolor bör ses över. Då i syfte att minska familjebakgrundens betydelse för 

valet av skola. De menar att dagens system med kötid som ett urvalskriterium till 

populära friskolor är något som gynnar barn med väletablerade och välinformerade 

föräldrar. Enligt Skolverket (2009a) förklaras den minskade likvärdigheten med 

decentraliseringen och skillnaden mellan olika kommuner vad gäller hur mycket 
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resurser som läggs på skolan. Men också på att arbetet har blivit mer individualiserat 

och att barnen oftare delas in i grupper efter kunskapsnivå, behov av stöd etc. som 

gör att barngrupperna blir mer homogena. Skolverket anser dock också att den 

ökande valfriheten kombinerat med en ökad boendesegregation kan ha lett till en 

ökad segregation mellan olika skolor (a.a.). Böhlmark och Holmsund (2011) menar 

att om  alla barn oavsett bakgrund ska få lika möjligheter i skolvalet bör istället 

lottning övervägas som urvalsmetod till skolor med fler sökande än platser även om 

närhetsprincipen bör fortsätta att gälla i första hand för kommunala skolor. Det är 

också viktigt att alla familjer får en objektiv, lättbegriplig och tydlig information om 

skolorna i kommunen som grund för sitt beslut. Informationen bör i första hand ge en 

klar bild av skolornas kvalitet, t.ex. resultat, eller resultatförändringar mellan olika 

år, på centralt rättade nationella prov. Kombinationen av tydlig information och 

lottdragning om åtråvärda skolplatser på marginalen borde kunna minska den 

sortering som beror på skolvalet och samtidigt ha positiva effekter på 

genomsnittsresultaten i den svenska skolan (a.a.). 

Lindensjö & Lundgren (1986) anser att styrdokumentens bristande genomslagkraft 

beror på en alltför stor klyfta mellan beslutsarenan och genomförande arenan. Men 

också en otydlighet som är en konsekvens av kompromissande mellan motstridiga 

intressen. När politisk enighet ska uppnås om skolans verksamhet och mål, måste 

styrdokumenten skrivas med begrepp som kan omfattas av alla schatteringar. 

Därigenom döljs underliggande konflikter och dilemman. Skolpolitiska 

målsättningar konstrueras, förhandlas och konstitueras i texter och andra 

språkhandlingar. Diskurser om skola och undervisning konstrueras på en arena, 

formuleringsarenan, medan de tillförs innebörd och mening på en annan, på 

realiseringsarenan. Spelet på dessa arenor sker oberoende av varandra (a.a.).  

"Man kan aldrig reducera värdegrundsarbetet till ett färdigt program som man 

ska arbeta sig igenom eller till några lektioner som man river av med ungarna. 

Och sen är det gjort. Utan det handlar om hur jag är och att jag vågar ta språnget 

ut i det okända med barnen och tillsammans med dem levandegöra dygderna och 

värdena i varje stund... Det är i de vardagliga samtalen som värdegrunden blir 

tydlig och det är där vi måste jobba" (Skolverket, 2000, s. 42). 
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5 TEORETISK BAKGRUND 
Valet av socialpsykologin föll på dess mångsidighet, komplexiteten, verklighetsnära 

forskningen och intresset för människan. För att analysera, utforska och förstå om 

barns livsvillkor i förskolan/skolan påverkas av att komma från familj med knappa 

ekonomiska resurser har jag i grunden i mitt arbete utgått från socialpsykologin och 

därifrån använder jag de tre begreppen symbolisk Stigma, interaktionism och 

KASAM.  

5.1 Socialpsykologin 

I stora drag handlar socialpsykologin om förhållandet mellan individ och samhälle. 

Genom att använda mig av socialpsykologin i min studie försöker jag förstå 

samspelet mellan individen och det sociala livet och vilken betydelse det har för 

barnet. Socialpsykologin bygger på t.ex. hur vi kommunicerar, hur roller lärs och 

utövas, hur värderingar men också normer påverkars uppträdandet. Samtidigt måste 

dessa processer ta hänsyn och förstås tillsammans med olika bakgrunder i 

samhällförhållanden (Angelöw & Jonsson, 2000). De menar att socialpsykologin 

befinner sig i gränslandet mellan sociologi och psykologi. Å ena sidan samhället som 

det centrala studieobjektet och å andra sidan psykologin som sätter individen i fokus. 

Gränsen där emellan sociologin och socialpsykologin eller mellan psykologi och 

socialpsykologin är inte så tydlig (a.a.).  

Historiskt sett har människan försökt förstå såväl sig själv och sin omvärld. På så vis 

kan man säga att socialpsykologin är ett gammalt ämne och där många av historiens 

kända tänkare har försökt besvara en del socialpsykologiska frågeställningar om det 

sociala samspelet. Socialpsykologin som teori uppstod under 1800-talets senare hälft 

som ett sätt att förklara och åtgärda det som kallas "den sociala frågan" (Nilsson, 

2006). Ur socialpsykologin har begreppen stigma, symbolisk interaktionism och 

KASAM vuxit fram. 

5.1.1 Stigma 
Begreppet Stigma skapades av grekerna för att ge uttryck för kroppsliga tecken 

ämnade att påvisa någonting nedsättande eller ovanligt i en persons moraliska status. 

T.ex. skars eller brändes tecken in på kroppen för att visa att personen var något man 

skulle undvika och då speciellt på offentliga platser. Dessa kunde vara ex en slav, 

brottsling, förrädare etc. Idag används stigma mer som en benämning för ett drag 

eller egenskap. Något som avviker på ett icke önskvärt sätt från normer och 

förväntningar och som leder till exkludering. Vi är alla delaktiga i att avgöra vad som 

ska uppfattas som vanligt och naturligt. Vilket vidare innebär också att vi gör våra 

egna "spelregler" i grupperna vi ingår i. Alla har vi små "brister" som blir synliga i 

vissa situationer (Goffman, 2011). I arbetet på förskola/skola som pedagog är det 

därför oerhört viktigt att hela tiden ha en dialog var det är för normer och värderingar 

vi för fram och använder. Lika viktigt är det att ha "koll" på vad barnen har för 

normer och värderingar i sina grupptillhörigheter (Thornberg, 2006). Vad som blir 

ett Stigma handlar mer om sammanhang och relationer än om specifikt olika typer av 

egenskaper och drag. Där draget i sig varken behöver vara negativt eller positivt 

värderad eftersom den skapas i relation till andra människor och är beroende av 

sammanhanget. I ett sammanhang kan det vara en bekräftelse på grupptillhörighet i 

ett annat sammanhang kan det vara misskrediterande. Förväntningar och normer 

skapar en speciell relation mellan ett attribut och ett mönster (Goffman, 2011).  
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För att förstå och se en förklaring på varför barn ibland kan känna sig utanför och 

annorlunda än övriga barn i gruppen när de kommer till förskolan/skolan har jag 

använt begreppet Stigma. Genom studien har det kommit fram att skolan ibland 

förväntar sig att barnen t.ex. har skridskor, gymnastikskor för inom och utomhus 

bruk, pulka till friluftsdagen, pengar till liftkort, fika med på utflykt m.m. listan kan 

göras lång. Det har också kommit fram i intervjun att pedagoger indirekt 

skuldbelägger barnen med kommentarer såsom t.ex.: Har du inga vantar nu igen! Jag 

finner stöd i Goffmans teori att vissa situationer gör att individen känner sig 

misskrediterad och att förväntningarna och attributen som hör till i de 

sammanhangen ses som en "självklara" men som inte är en självklara för alla.    

5.1.2 Symbolisk interaktionsim 
Symbolisk interaktoinism är ett synsätt, ett perspektiv, en utgångspunkt för en analys 

av den sociala verkligheten. Ett analysredskap som kan hjälpa till med förståelse av 

det samhälle vi lever i och studerar (Trost & Levin, 2010). 

"Här är det viktigt att notera att en teori traditionellt sett skall kunna förklara och 

skall kunna förutsäga, medan kanske de flesta som använder sig av symbolisk 

interaktionism, snarare är intresserade av att förstå skeenden och inte av att 

förklara eller förutsäga, dvs. de är inte intresserade av orsak och verkan utan av 

förståelse" (a.a., s. 13). 

Just förståelsen är viktig i min studie att förstå hur barnen och pedagoger agerar i 

olika situationer. Blumer (1969) har försökt sammanfatta den symboliska 

interaktionismen i tre teser: 

1. Människor handlar i förhållande till den innebörd som situationen har för dem 

(Angelöw & Jonsson, 2000). De anser att människor alltför ofta drar slutsatser om 

andra människors sätt att vara utan att vi har satt oss in i hur de tänker. Symboliska 

interaktionister menar att mänskligt beteende måste studeras i sitt naturliga 

sammanhang. Det måste utgå från aktörens perspektiv, annars riskerar meningen 

med beteendet att gå förlorat. 

2. Den andra tesen handlar om hur situationens innebörd förklaras eller uppstår ur 

den sociala interaktion individen har med medmänniskor. Innebörd och betydelser är 

sociala produkter, ett resultat av växelspelet mellan människor och mellan människor 

och ting. 

3. Den tredje handlar om hur betydelsen hanteras genom en tolkande process som 

används av den person som interagerar med de objekt denne möter. Meningsfulla 

tolkningar och nya innebörder görs av varje individ. Varje individ ses också som 

aktiva skapare (a.a.). 

Sammanfattningsvis kan man säga att symbolisk interaktionism studerar den 

kommunikationsprocess som uppstår i relation mellan människor och med hjälp av 

symboler. Där en persons uppfattning av ett objekt såsom en åsikt, en människa eller 

ett ting är baserat på den symbolik detta objekt har. En symbolik som har skapats 

genom gemensam social interaktion och genom egna tolkningar av innebörden i 

dessa symboler. Perspektivet ser människan som: 

"en symbolförmedlande varelse, som i växelverkan med andra skapar sitt 

medvetande och sin jaguppfattning" (a.a., s.19). 

För att förstå barnen och dess handlingar i förskolan/skolan använder jag teorin 

symbolisk interaktionism som menar att det inte räcker att som pedagog att "bara" 

vara en observatör utan man måste också aktivt använda samtalet med barnen för att 
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synligöra deras beteende och förstå helheten i deras agerande. Barnes handlingar och 

beteende handlar om deras interagerande med omgivningen och kan inte stå för sig 

själv. Samtidigt som det blir viktigt att stärka varje barns tilltro till sin egen förmåga i 

ett interagerande med andra barn men också för att stimulera barnen för att bli aktivt 

intresserade av skolarbetet. 

"Hur ofta drar vi inte alltför hastiga slutsatser om andra människor sätt att vara 

utan att vi har satt oss in i hur de tänker" (Angelöw &Jonsson, 2000, s. 21) 

 

5.1.3 KASAM 
Antonovskys (2009) teori KASAM står för tre centrala komponenter. Vilka är 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Antonovsky kom fram till det genom 

att djupintervju på 51 personer. De intervjuade var sinsemellan mycket olika men 

hade två saker gemensamt som de hade upplevt ett svårt trauma och som de ansågs 

har klarat påfallande bra. Den genomgående frågan var: Hur såg de på sina liv? När 

Antonovsky senare gick igenom svaren från dessa två grupper kunde han se ett 

genomgående tema som fanns i den ena gruppen och som saknades i den andra. Han 

upptäckte då de tre teman som gång på gång kom tillbaka och som de tre centrala 

komponenterna i teorin KASAM bygger på. De som bedömdes ha en stark KASAM 

pratade om var som var viktigt i livet för dem. De var mycket engagerade i sitt 

område och betydelsen av det vilket uttrycktes känslomässigt och inte enbart i 

kognitivt mening. De betraktade sina områden i regel som utmaningar, värda 

känslomässig investering och engagemang. De som hade lägst KASAM visade få 

tecken på att det fanns någonting överhuvudtaget i deras liv som betydde särskilt 

mycket för dem. Lågt KASAM innebär alltså att man blir offer för omsändigheterna 

emedan högt KASAM innebär förmåga att välja strategi vid en given situation och 

därmed skapa en positiv spiral med ökad kunskap och förmåga med tiden. 

"Det räcker inte med att laga "broläggningen" över "livsfloden" så att folk inte 

ramlar (eller hoppar) i vattnet. Man måste därutöver lära dem att simma, hantera 

sina liv i med- och motgång, göra det bästa av tillvaron" (a.a., 2009, s.9). 

Antonovsky anser att för att fixa stressorer, motgångar och bevara en god hälsa 

måste vi se vår tillvaro som sammanhängande. Vilket blir möjligt när vi ser vår 

existens som begriplig, hanterlig och meningsfull. Detta definieras i begreppet 

KASAM (a.a.). 

De tre grundläggande begreppen enligt Antonovsky:  

1. Begriplighet (Jag vet). Det man upplever är begripligt. Klarar att strukturera och 

organisera de stimuli man får, både var det gäller yttre som inre stimuli. Man ser dem 

inte som slumpmässiga och oförklarliga. Stimuli som är direkt negativa och inte 

önskvärda som krig, död och andra traumatiska händelser, räknas också hit.  

2. Hanterbarhet (Jag kan). Vilka resurser en person upplever sig ha till sitt 

förfogande när något händer. Med vilken hjälp man kan möta de kravs som ställs 

eller av de stimuli som man kan tänkas utsättas för. Resurserna kan också komma 

från till exempel en maka/makes, syskon, vänner, Gud eller kollegor. Det viktiga är 

att man vet att man kan lita på dem och räkna med dem när det behövs.  En hög grad 

av hanterbarhet gör att man inte känner som ett offer i de situationer som uppstår. 

Vilket i sin tur gör att när tråkiga situationer uppstår orkar man resa sig upp och gå 

vidare och klara sig i livet.  
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3. Meningsfullhet (Jag vill). Antonovsky ansåg att detta är motivationskomponenten. 

Den syftar på i vilken utsträckning man känner att ens liv har en känslomässig 

innebörd. Men också att livets problem och krav är värda att lägga energi på och 

förtjänta att engagera sig i. Vilket innebär man konfronterar gärna ett problem istället 

för att sopa det under mattan men också att man ser det som en utmaning. Söker 

mening i det som sker och lära sig av det (a.a.). 

Påfrestningar som vi utsätts för i olika skeden av livet kan utlösas av olika former av 

stressorer. Antonovsky menar att vissa stressorer är sjukdomsalstrande, andra är 

neutrala och en tredje kategori stressorer kan till och med vara hälsofrämjande. 

Enligt Antonovskys teori utgör en hög känsla av sammanhang (KASAM) 

fundamentet för att klara av påfrestningar i och att man därmed har god tillgång till 

generella motståndsresurser (GMR). Tillgång till GMR ger god anpassningsförmåga, 

förmåga att skapa positiva sociala nätverk som i sin tur leder till ett väl fungerande 

samspel mellan individ och omgivningens resurser. Winrot och Rydqvist (2008) 

kategoriserar GMR i följande rubriker:  

 Personella (fysiska, psykiska och kognitiva resurser)  

 Sociala (relationer, makt och status)  

 Materiella (pengar, bostad, kläder och utrustning)  

 Kulturella (normer, värden och traditioner)  

För att få en förklaring och för att förstå varför barn inte alltid känner 

meningsfullhet, delaktighet och sammanhang i förskolan/skolan har jag använt mig 

av begreppet KASAM. Ett möjligt dilemma och en förklaring på att förskolan/skolan 

ibland glömmer att barn kommer från olika familjeförhållanden. Alla barn har inte en 

"bra" grund av GMR när de kommer till förskola/skolan. En del av skolans 

aktiviteter gör ibland att en del barn blir utanför sammanhanget och som i sin tur gör 

att en del får en lägre känsla av KASAM. För att alla barn ska få en hög känsla av 

KASAM i förskolan/skolan borde man utgå mer från barnets sammanhang och ta till 

var på deras olika förmågor och intressen. I intervju kom det fram ett ex där man 

glömt att utgå från barnen. Där uppgiften var "påhittad" av personalen alltså inte 

förankrad hos barnen och fick konsekvenserna av att bara hälften av barnen gjort 

den. Jenner (2004) menar för att nå målen behöver de vara realistiska och sättas upp 

tillsammans med barnet. Det behöver inte betyda att de är för lågt satta men att de 

kan upplevas som meningsfulla och möjliga att uppnå. Dessutom finns en ytterligare 

faktor som måste tas med i beräkningen och det är den yttre kontexten och 

sammanhanget som eleven befinner sig i. Det handlar om att hjälpa barnen att förstå 

sig själva i det sammanhang de finns i. Genom att ge eleverna verktyg för att kunna 

hantera sin situation och sin inlärning (a.a.). Ett tydligare synliggörande, 

medvetandegörande för att barnen ska förstå, hantera och möta utmaningar och mål i 

förskolan/skolan och därmed får en högre känsla av KASAM. 
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6 METOD 

Val av undersökningsgrupp 

Min allra första tanke var att intervjua barn för att synligöra deras perspektiv på om 

det på något sätt tycker att deras liv i skolan missgynnas eller påverkas av att leva i 

en familj med knapp ekonomi. Men eftersom känsligheten kring dessa frågor var det 

gäller knapp ekonomi kan vara väldigt stora där bl.a. skam kan vara en sådan känsla 

som kan komma till uttryck hos informanterna (Harju 2008) blev valet att inte utsätta 

barnen för detta. Med de forskningsetiska betänkligheterna i bakhuvudet övergavs 

tanken att intervjua barn. Mitt val landade istället i att intervjua pedagoger som 

jobbar i förskola/skola. Efter att valet av undersökningsgruppen var färdigt kom 

funderingarna kring vilka yrken eller kompetenser som var viktiga att intervjua. 

Skulle det vara pedagoger från olika skolor var det gäller "bättre" och "sämre" 

skolor. Eller var det viktigt att pedagogerna hade olika kompetenser och varför i så 

fall? Eller var det att jämföra pedagogers olika resonemang kring dessa så viktiga 

frågor för mig eller var det att se om man agerade olika utefter vilken kompetens 

man hade? Det var många tankar och funderingar att tänka på. Insåg då att 

undersökningsområdet behövde smalnas av. Efter en hel del funderingar blev 

inriktningen att det skulle vara intressant att titta på pedagogers tankar och 

resonemang. Om de såg att det hade någon betydelse eller påverkan på barn i 

förskolan/skolan som kommer från familjer som lever i knapp ekonomi. Sammanlagt 

medverkade sex kvinnliga pedagoger i intervjuerna. Valet av pedagoger gjordes 

genom att ta kontakt med tidigare arbetskompisar. Dels för att jag kände alla 

informanterna lite men också för att det var tidssparande eftersom jag hade namn, 

vilken skola de jobbade på och en del mobilnummer klara. Några av dem fick första 

förfrågan via mobil om de var intresserade att vara med i min intervju. De som jag 

inte hade mobilnummer till fick en första förfrågan mejlad. Av de sex pedagogerna 

jobbade fem på skola och en av dem på en förskola. En av dessa jobbade på en privat 

fsk-9 skola och de övriga på den kommunala verksamheten i fsk-9.  

6.1  Genomförande 

Genom att intervjua pedagogerna vill jag se om de har uppmärksammat eller sett 

något som tyder på att det har betydelse på barnens skolsituation att komma från en 

familj med knapp ekonomi. Enligt Bryman skiljer sig intervjuer mellan kvalitativ och 

kvantitativ forskning vanligtvis i flera avseenden. I kvalitativ forskning tillåts t.ex. 

intervjuaren att avvika från intervjuguiden. Medans det i kvantitativa studier inte 

tillåts några sådana avvikelser. Vilket gör att kvalitativa intervjuer blir mer 

följsamma och flexibla efter den riktning som informantens svar ges. I kvantitativa 

intervjuer strävar man efter att standardisera intervjuandet. Forskaren i de kvalitativa 

intervjuerna vill ha mer fylliga svar med medans forskaren i det kvantitativa har 

fokus på att få svar snabbt som kan bearbetas och kodas av. Därför valde jag att göra 

en kvalitativ undersökning för att få en inblick i skolornas/förskolornas sociala 

verklighet och "som den egentligen är". Vilket Bryman menar att en kvalitativ 

intervju är till för (2011). Den verklighet jag ville titta på och närma mig var att se 

om barns liv i skolan på något sätt påverkades av att komma från en familj med 

knapp ekonomi. Därför passar det med kvalitativ ansats eftersom det i regel har som 

syfte att komma in under ytan vilket jag ville försöka uppnå genom att intervjua 

pedagoger och synliggöra deras tankar kring detta ämne. Valet avgjordes också av att 

kvalitativa intervjuer tenderar att vara mer följsamma och flexibla efter riktning av 
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intervjupersonens svar. Vilket också gjorde att man i intervjun kunde fokusera och 

anpassa sig efter följdfrågor som uppstod (Bryman 2011). 

Mitt första val bestod i att bestämma om det skulle vara öppna eller slutna frågor till 

mina informanter. Vilket inte var så lätt att avgöra eftersom jag ville få fram en viss 

specifik information om ett specifikt område men samtidigt få informanterna att 

öppna sig och att de inte skulle känna sig alltför begränsade i mina frågor. Men också 

för att inte missa intressant och viktig material till min studie. Efter att ha läst i 

litteratur om detta stod det klart för mig att en kombination av öppna och slutna 

frågor skulle vara bra. TH Hilmarsson (1999) anser att det är en stor fördel att blanda 

öppna och slutna frågor. Vidare skriver han att det oftast blir en rytm som känns 

naturlig i intervjun. Kombinationen där den öppna frågan ges möjlighet att fritt tänka 

och där informanten själv kan välja hur svaret ges. Medans det i den slutna frågan 

visar att vi vill undersöka eller få reda på detaljer eller exakta innebörden av det som 

sägs. Till grund i min intervjuguide låg min undran om vad pedagogerna såg och 

deras tankar kring hur det kunde vara och om det i så fall spelade någon roll för 

barnets liv i skolan att komma från en familj med knapp ekonomi. 

Intervjuformen som passade in i sammanhanget var semistrukturerad. Valet 

avgjordes av att jag ville följa frågorna ganska strikt för att sen kunna jämföra de 

olika intervjusvaren med varandra. Det var också viktigt för mig att ta till vara på 

eventuella följdfrågor som kunde uppstå. Dels för att informanten skulle ska känna 

sig mer delaktig i intervjun men också för att det kan ge nya infallsvinklar till 

intervjun och för att förstå informantens svar bättre. Fem frågor ställdes som alla 

handlade om eller indirekt knöt an till hur man i skolans värld ev. kan märka eller se 

och hur man i så fall tänker kring barnen som kommer från familjer med knapp 

ekonomi. 

6.1.1 Genomförande av intervjun 

Starrin & Svensson (1994) hävdar att det kan ha sina fördelar att vara som en 

främling på upptäcktsfärd när man ska lyssna in intervjun. 

"Att man varken ser sig eller av dem man möter uppfattas som någon som redan 

vet, att man undrar över det till synes självklara, att man inte bygger på eller 

bygger upp en samhörighetskänsla som saknar grund i gemensamma 

erfarenheter" (s. 144). 

Å andra sidan så anser Eliasson (1995) att den neutrala/objektiva forskningsidealet 

iakttagande utifrånperspektiv inte utesluter ett inifrånperspektiv utan båda är lika 

viktiga. Jag tolkar det som att det viktigt med såväl närhet och försök till inlevelse 

som till distanserad analys. En förutsättning för att skapa ett gott klimat i intervjun 

handlar bl.a. också om att ha en tydlig ram vilket ger en känsla att respondenten kan 

förlita sig på intervjuarens skicklighet och att den tar ansvar för intervjuns 

genomförande (Lantz 2007).  

Första reflektionen var att skicka ut en förfrågan och ett missiv brev till de olika 

intervjupersonerna. Där skulle ges information vad det var som skulle undersökas 

och varför och hur det skulle komma att användas. Gången blev istället som nämnts 

tidigare i texten att kontakten togs istället via Sms och mejl till mina informanter.  

Däremot skickades inte frågorna ut i förväg. Jag ville ha svaren som de kom spontant 

och inte allt för pålästa. Nästa kontakt följdes upp med ett telefonsamtal där det mer 

praktiska bestämdes såsom datum, plats, tid m.m. Både var det gäller plats och tid 

vad informanterna som fick styra det som passade dem bäst. Det var viktigt för mig 
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att informanterna skulle känna sig bekväma i den miljö intervjuerna gjordes. Någon 

gång uppstod det vissa svårigheter såsom att hitta en plats där vi skulle kunna sitta 

ostörda på informanternas arbetsplats. Fyra av intervjuerna var på resp. arbetsplatser. 

En av intervjuerna var i mitt hem. Vilket avgjordes av praktiska skäl därför det var 

svårt att hitta en ostörd plats på informantens arbetsplats. En annan av intervjuerna 

gjordes i informantens hem vilket även det var av praktiska skäl. Eftersom det var 

svårt att hitta en tid på informantens arbetstid gjorde vi intervjun på en helgdag. 

Enligt Harju (2008) finns det ett antagande om att hemmet är en miljö där både barn 

och vuxna känner sig hemmastadda och trygga vilket förväntas att gynna intervjun. 

Intervjutiden varierade från 45 minuter till en timma. Diktafon användes till att spela 

in intervjuerna i alla utom en. Tyvärr tog batteriet slut och hade inget extra med 

vilket gjorde att jag fick använda pennan istället. 

Under intervjun fördes också någon enstaka kommentar eller reflektion som blivit 

under intervjusamtalet. De intervjuade blev erbjudna att lyssna eller läsa genom 

intervjun. Någon ville förtydliga och göra ett tillägg och andra inte. När 

transkriberingen var gjord började jobbet med att analysera materialet från 

intervjuerna. Enligt Kvale (1997)  struktureras intervjuerna när de skrivs ut i en 

lämplig form för analys. Vilket sen blir inledningen till analysprocessen (a.a.). 

6.2 Forskningsetik 

Frågor kring en familjs ekonomi som nämnts tidigare kan vara mycket känsliga och 

kan kännas kränkande för familjens medlemmar. För att undvika det blev valet att 

intervjua pedagoger som arbetar på förskola/skola/fritids men också självklart 

intresset och nyfikenheten för hur man tänker och handlar kring dessa frågor. 

Egentligen var det barnens upplevelser av det här känsliga ämnet som jag ville åt. 

Men efter att ha läst Harjus avhandling(2008) om knapp ekonomi förstod jag hur 

känsligt och hur svårt det skulle bli att få tag informanter som ville bli intervjuade. 

Där det också framgick att det fanns risk att de kunde känna skam. 

De ”heliga principerna”(Eliasson 2009) får ligga till grund i mitt tänk och 

grundinställning om människovärde. Eliasson skriver å ena sidan: 

”respekten för den enskilda, unika människan, hennes självbestämmande och 

integritet, och å ena sidan det kollektiva och individuella ansvar vi människor 

har för varandra".  

Filosofen Juul, Jensen (i, Eliasson) menar att den grundläggande principen i all moral 

är vårt ansvar för de svaga i samhället. Det här känns oerhört viktigt för mig. Vi kan 

alla bli de svaga i samhället anser jag. Alla har inte ett socialt skyddsnät och då kan 

det "räcka" med att man t.ex. blir arbetslös för att bli en av de ”svaga”. Vilket jag 

lutar mig mot i det Rolfsson (1994) skrev att vi människor vid dramatiska 

förändringar på våra liv får saker och ting en annan valör och nyans vilket gör att vi 

tvingas att se situationer ur ett annat för oss främmande perspektiv. Förändringarna 

kan vara att förlora sitt arbete, plötsligt bli ensamstående, att förlora sina tillgångar 

eller mer "positivt" bli rik eller få ett arbete, utbildning allt sådant som påverkar den 

enskildes uppfattning om samhället. Det här "tänket" har också legat till grund i min 

undersökning. 

För mig är det också viktigt att kunna synligöra att inte behöva dölja utan man 

faktiskt kan i sin undersökning göra partstaganden och vara öppet ärlig. Får belägg 

för mina antagande när jag läser om moral och perspektivval i Eliasson (1995). Där 
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Eliasson ser det som viktigt att vi reflekterar över vår relation till olika parter i den 

sociala verklighet och att vi öppet studerar och redovisar våra perspektivval. 

6.2.1 Individskyddskraven 

Till grund i min undersökning har även de grundläggande fyra allmänna 

huvudkraven på individskyddet funnits med hela tiden. Dessa fyra kallas 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialiteskravet och nyttjandekravet 

(Jenner 120126). 

Där informationskravet innebär att de intervjuade i min undersökning ska på ett 

tydligt och klart sätt veta villkor som gäller för deras deltagande. Såsom att de 

uppgifter som lämnas ut bara ska användas i undersöknings syfte och allt bygger på 

frivillighets basis. I intervjun ska också förhandsinformation utgå där en beskrivning 

på var av undersökningen i stora drag handlar om och dess syfte (a.a.).  

Samtyckeskravet innebär att man som undersökare ska inhämta informantens 

samtycke till intervjun. Vidare kan personen som medverkar i undersökning avbryta 

när den så vill men också bestämma hur länge och på vilka villkor de skall delta.  

Konfidentialitetskravet gäller att den som deltar i en undersökning ska kunna göra 

det utan att hans eller hennes identitet röjs. Vidare gäller också att allt som ska sparas 

måste sparas på ett sådant sätt att enskilda människor inte kan identifieras av 

utomstående. 

Det sista av de fyra kraven kallas nyttjandekravet. Där det är viktigt att det insamlade 

inte får lånas ut till någon eller några andra undersökningar. Var det gäller insamlade 

personuppgifter får inte användas för beslut eller åtgärder som direkt påverkar den 

enskilde förutom efter särskilt medgivande av den berörda. 

Dessa fyra krav har jag fått med i min undersökning genom att i varje intervju börja 

med att informera om studiens syfte. Berättade också för deltagandet att det var 

frivilligt och om det skulle dyka upp en fråga som informanten inte ville svara på 

kunde de avböja frågan. Lika så informerades de om att deras rätt att avbryta 

intervjun utan att egentligen behöva berätta någon orsak. Vidare fick de veta att allt 

som sades under intervjun skulle anonymiseras och att alla ljudfiler och 

transkriberingar skulle tas bort när studien var färdig. Frågorna i intervjun 

utformades på så sätt att informanterna inte på något sätt skulle ta skada av dem. 

Slutligen erbjöds informanterna att få läsa den färdiga studien. 

6.3  Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Naturligtvis kan det finnas en viss påverkan från mig som intervjuare i 

informanternas svar. Genom att man ibland kanske nickat till svar eller sagt "det 

förstår jag" vilket gör att det svårt att hålla sig helt neutral om inte nästan 

ofrånkomligt. Enligt studier gjorda av Hjort (2004) hävdar han att studier i av denna 

karaktär ofta är förknippade med denna typ av problem. Min uppfattning är också 

reliabiliteten påverkas av hur man samlar in sitt material. När det gäller mina 

intervjuer spelades alla utom en in via en diktafon. Där en av intervjuerna fick 

skrivas för hand eftersom batterierna tog slut vilket jag tror säkert påverkat resultatet. 

Eftersom man inte i efterhand kan spola tillbaka och lyssna så många gånger man 

behöver för att försäkra sig att man uppfattat allt korrekt (Patel och Davidsson, 

1991). Vilket gjordes med de andra intervjuerna. Kan också efterhand se att i 

intervjun där diktafonen saknades var det svårare att vara närvarande på samma sätt 
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med blicken eller att ställa bra följdfrågor i anslutning till informantens svar eftersom 

mycket av koncentrationen gick åt till att skriva ner intervjun. Förutsättning för god 

en reliabilitet är också enligt (a.a.) att man tränad i det man gör annars är risken att 

intervjuaren eller observatören gör bedömarfel av svaren man registrerar. Men andra 

ord hade det varit bra att "prov" intervjuat ett antal gånger inner man började sin 

undersökning. 

Enligt Bryman (2001) har många forskare diskuterat hur pass relevanta begreppen 

validitet och reliabilitet är i den kvalitativa forskningen. Eftersom mätning inte är det 

främsta intresset för kvalitativa forskare. En ståndpunkt i den kvalitativa forskningen 

är att man inte i grunden ändrar på begreppens betydelse och inte lägger så stor vikt 

vid frågor som rör mätning. En annan ståndpunk i den kvalitativa forskningen är att 

det är nödvändigt att byta ut begreppen validitet och reliabilitet för att kunna bedöma 

och specificera kvalitén i forskningen menar Lincoln & Cuba (i, Bryman, 2001).  

Det vanliga är att vi i vardagen generaliserar utan någon större eftertanke. Från våra 

egna erfarenheter skapar vi oss sen förväntningar på vad som kommer att hända med 

liknande situationer och liknade personer (Kvale, 1997). Bryman (2011) menar att en 

studies generaliserbarhet syftar till möjligheten att låta resultatet vara representativt 

för andra liknade situationer, miljöer och grupper osv. Möjliheten till att generalisera 

en del kvalitativa resultat är begränsade och ibland inte alltid möjliga eftersom 

urvalet är för litet, och man inte har kontroll över om det är representativt för någon 

viss population (Larsson, 2005; Bryman, 2011). Emellertid är det vanligt att använda 

sig av extrapolering såsom att: 

"göra försiktiga uttalanden om huruvida resultaten kan vara tillämpbara på 

situationer som uppvisar liknade men inte exakt samma förhållanden" (Larsson, 

2005, s. 118) 

I min studie inser jag att ett resultat som är byggt på sex intervjuer är svårt att 

generalisera på. Därför har jag valt att spegla resultaten som exempel hur det kan se 

ut på vissa förskolor/skolor och inte då vara representativa för hela svenska 

förskola/skolan i helhet. Resultatet anser jag ändå gör gällande att knapp ekonomi 

kan ibland påverka barn situation på ett negativt sätt vilket också stöds i tidigare 

forskning. 
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7 RESULTAT OCH ANALYS 
I mitt resultat och min analys har jag utgått från syftet och frågeställningarna som 

sedan sammankopplats med intervju frågorna. De sex intervjuade representerar fem 

olika yrken varav en förskolelärare, fritidspedagog, resurspedagog, specialpedagog 

och två speciallärare. En jobbar på förskola och de fem andra i grundskolan. 

Skolorna ligger i socioekonomiskt svaga respektive starka områden.  Frågorna i 

intervjun har handlat om hur det märks, hur man stött på det, hur man hanterar det 

och förhåller sig till det på individ, grupp och organisationsnivå men också om man 

anser att det kan påverka resultat och kamratskap i skolan. I intervjuerna har 

pedagogernas olika uppfattningar kommit fram och vilka tecken de kopplar samman 

med barn som kommer från hem med knapp ekonomi. Med hjälp av intervjuernas 

resultat, litteraturen, teorin och egna erfarenheter i mitt jobb som 

fritidspedagog/specialpedagog i grundskola/särskola/fritids har ett resultat och en 

analys vuxit fram.  

7.1 Vilka tecken är det som synliggör barn med 
knapp ekonomi?  

Från intervjuerna kom det fram olika "tecken" som pedagogerna förknippande och 

uppmärksammade det på. Jag har valt att punkta upp några av dessa och därefter 

sedan notera hur många av de intervjuade.   

 att en del barn tackade nej till kalas och hade inga egna (2) 

 att en del barn åt mycket mat i matsalen på måndagar (1) 

 att en del barn aldrig åkte någonstans på semester (3) 

 att man oftast inte gjort något "speciellt" på helgen (3) 

 att på förskolor/skolor som var socioekonomiskt starka var barnen mer aktiva 

i någon förening om de jämförde med skolor som var socioekonomiskt svaga 

(4) 

 att en del barn inte hade någon skolväska (1) 

 att en del har "lågbudgetleksaker" med sig till förskolan som gick sönder efter 

några minuter medans en del hade dyrare och bättre som höll längre (1) 

 att en del barn inte har tillräckligt med varma kläder när vintern kommer (3) 

 att en del barn aldrig får några nya kläder utan "bara" ärvda kläder (4)  

 att en del barn inte kom så mycket utanför skolans och hemmets område (2) 

Resultat av intervjuerna pekar mot att alla informanterna uppmärksammat eller anat 

olika "tecken" på hur barn kan påverkas av att leva i knapp ekonomi. Forskning visar 

att konsumtion har betydelse såväl för barns identitetsutveckling som i deras 

relationsskapande aktiviteter (Lundby 2008). Vidare hävdar Lundby att saker och 

kläder kan fungera som ett skydd mot uteslutning. Å andra sidan framgick det i 

intervjun att på en skola pratade barnen inte så mycket om allt det här "nya" t.ex. har 

du den nyaste mobilen osv. En förklaring till det gavs från en av informanterna som 

menade att de flesta barnen kom från familjer som räknas till socioekonomiskt svaga. 

Den här uppfattningen gavs uttryck från två till: 

 "Var det gäller gruppen kan det nog vara så eftersom det på vår skola finns 

många barn som lever i familjer med knapp ekonomi så menar jag att det blir 

inte lika "skämmigt" på samma sätt för det är så vanligt". 
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"Det jag känner här i området är att det ingen stor klyfta inga direkta 

höginkomsttagare. Det är mer normalt med låg eller ingen inkomst alls" 

 En pedagog upplevde situationen så här: 

"Visst kan det märkas på vår skola, vissa har det väldigt "gott ställt" och det är 

väl ingen som är direkt ”fattig” på vår skola. På något sätt är det de som har mer 

pengar som utmärker sig. Det är ju väldigt vanligt att man åker utomlands på den 

här skolan. Men vi har ju också barn som aldrig varit på semester". 

Det pedagogen uttryckte kan kopplas till relativ fattigdom som inte enbart handlar 

om överlevnad dvs. mat för dagen, att ha kläder eller ha någonstans att bo. Utan 

snarare handlar om att kunna delta i det sociala livet att vara sina grannars like och 

att kunna möta sina medmänniskor utan skam. Det finns en social dimension som 

visar att det inte är bristen på pengar i sig själv utan det faktum att bristen på pengar 

kan göra så att de som har bristande ekonomiska resurser hamnar utanför den sociala 

gemenskapen. Det kan visa sig genom att man själv drar sig ur eller att man blir 

utesluten av andra (Socialstyrelsen, 2013). En annan konsekvens eller produkt av 

detta som kom fram i intervjun kan kopplas till en förälder som berättade att de bokat 

en charterresa "bara" för att barnen skulle kunna berätta för sina kompisar att de hade 

flugit på sin semester. Allt för att barnen inte skulle känna sig misskrediterade eller 

bli stigmatiserade. Utifrån resultat av intervjuerna ser det ut som om det "vanliga" på 

en skola är socioekonomiskt starka familjer blir ett barn som kommer från 

socioekonomiskt svag familj lättare exkluderad eftersom det blir svårare att leva upp 

till olika förväntningar. Om barnet ifråga däremot går på en förskola/skola där de 

"vanliga" är att komma från socioekonomiskt svaga familjer och inte behöver leva 

upp till olika förväntningar såsom t.ex. flygresor blir barnets situation inte lika lätt 

exkluderande pga. av ekonomin och kan istället känna samhörighet med sin övriga 

kompisar. Alltså en individ som i ett visst sammanhang skulle accepteras i det 

vanliga sociala samspelet men som i ett annat socialt samspel inte accepteras. Detta 

kan förstås eller förklaras genom Erving Goffman (2011) som anser att den 

stigmatiserade individen ställs ideligen inför frågan hur hon/han ska bemöta ”om 

givningens” stereotypa krav och förväntningar. Han ställer sig också frågan ska 

individen öppet erkänna att man inte kan leva upp till det "normala” som förväntas 

och med risken att hamna utanför i samhället eller ska individen anpassa sig till det 

"normala" som i fallet ovan med flygresan. Hans analys bevisar sammanhanget 

mellan samhällets normer och den konflikt situation som de avvikande tvingas in i. 

Det visade sig också att det skilde sig i var det angår att vara aktiv i olika föreningar. 

Vilket flera av informanterna menade hängde ihop med familjernas ekonomi.  

"Jag kan tänka mig att det i vissa familjer inte finns en valfrihet att man kan välja 

hockey t.ex. Barnen har ett begränsat urval tror jag är ganska vanligt att hålla sig 

till det som är "billigt" som fotboll och kyrkokör men också kanske välja något 

som ligger i närheten så man inte behöver ligga och köra." 

Det visade sig genom att på de socioekonomiskt svaga skolorna var det inte vanligt 

att barnen var med i någon förening. Det resulterade i att en skola istället bjöd in 

föreningslivet till skolan och erbjöd gratis t.ex. Take -wando träning två dagar i 

veckan. Skolan tog det på sitt ansvar att vigda barnens vyer. Expertgruppen i Elevens 

framgång skolans ansvar (Ds 2001: 19) anser att var det ytterst handlar om för att 

alla elever ska må bra i skolan är naturligtvis respekt för individers olikheter och att 

möjligöra en positiv och stimulerande skolgång. En av många andra ståndpunkter 

gruppen har kommit fram till är bl.a. " att skolan tillsammans med andra aktörer 

måste arbeta för att eleverna får en meningsfull fritid" (s.17). Exempel på en skola 
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som jobbar med en meningsfull fritid och som jag nämnt tidigare var Rinkebyskolan. 

Politikerna hade gått med på en omfattande samverkan mellan, förskolan, 

skolbarnomsorgen, fritidsverksamheten, kulturförvaltningen, socialförvaltningen, 

närpolisen och föreningslivet. Där man sen erbjud olika aktiviteter efter 

lektionstidens slut såsom hjälp till läxorna, träna språk, ägna sig åt skapande 

verksamhet, använda datorer, olika sportaktiviteter, teater och musik (skolverket Dnr 

2000: 2381).  

Indirekt tycktes fyra av sex informanter att leken också kunde påverkas på olika sätt 

av att komma från en familj med knapp ekonomi. På en skola uttryckte specialläraren 

det så här: 

 Årskurs två, där tror jag inte att de "fina" flickorna får leka med de lite "sämre" 

Var det gäller leksaker som också var en av punkterna ovan så blev sakerna viktigare 

än personerna på en förskola. En del barn sökte kontakt genom att säga: har du med 

dig bilarna imorgon? Symbolisk interaktionism sker inte bara genom det talade 

språket. Men synen t.ex. lägger vi märke till utseende, kläder och i det här fallet 

leksaker som blir en symbol för en interaktion till leken. Det är exempel på hur 

skilda symboler får olika betydelse i olika kulturer (Levin & Trost, 2010). Vissa barn 

som hade lågbudgetsakerna blev jätteledsna när sakerna gick sönder. Det resulterade 

att man tog ett beslut att barnen inte fick ta med några leksaker hemifrån. Efter 

beslutet tagits kunde pedagogerna se att det blev andra lekar och att en del barn som 

stått mycket stilla med sina gosedjur hade blivit mycket rörligare. Ett tydligt sätt på 

hur förskolan/skolan kan styra så att man undviker att barn/elever känner sig utanför. 

Gosedjur, leksaker kan alltså vara symboler för inträde till att få vara med i leken 

men också att en del barn kom i så dåliga vinterkläder att de frös vilket kunde hindra 

dem att vara med i leken. Å andra sidan kom det fram att det fanns hjälp att söka. På 

en skola hade något barn fått pengar från Majblomman för att köpa bra vinterkläder. 

Det framgick också att det ser väldigt olika ut bland barnen var det gäller klädköp. 

"En del barn har väldigt dyra märkeskläder som de kommer växa ur på några 

månader medans man ser att en del har ärvda kläder"  

Alla informanterna nämnde kläder som ett tecken och som de kopplade ihop med 

knapp ekonomi. Det kom också fram att det kan handla om dolda handlingar: 

"Man vet inte alltid var det handlar om när de glömmer idrottskläder. Vet inte 

om det kan handla om att deras egna inte duger. Det kan vara många orsaker 

bakom"  

Just att förmoda att villkoren är jämlika bland barnen i förskola/skola kan leda till att 

de ekonomiskt utsatta barnens upplevelser hamnar i skymundan menar Fernquist 

(2013). Skolan påverkar då indirekt till att barnet/eleven kan känna sig som en 

avvikare. Enligt stämplingsteoretikerna som ser avvikelsen som en process där en 

person som ursprungligen inte avviker successivt blir en avvikare. De menar att 

avikaren genomgår en slags karriär som mynnar ut i att en uppfattning om avvikelse 

både av personen själv och omgivningen (Angelöw & Jonsson, 2012). Det kom 

också fram att det hade förekommit barn som säger att de inte vill träna fotboll. Trots 

att informanten visste att barnen ifråga hade ett väldigt stort fotbollsintresse. 

Informanten menade att som ovan att orsakerna kan vara flera.   

Var det avser skolresor och insamlandet av pengar hördes röster om att det var 

viktigt att göra det genom disco och liknade arrangemang. Annars såg man att det 

kunde resultera i att en del barn inte kunde åka med eftersom man inte hade de 

ekonomiska möjligheterna i alla familjer. 
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En annan synpunkt som lyftes fram handlade om hur man pratar i gruppen t.ex. när 

någon varit på semesterresa eller vad man gjort i helgen. På en skola var det väldigt 

vanligt att man åkte utomlands men samtidigt fanns det barn på samma skola som 

aldrig varit någonstans på semester. Där man ansåg att det kanske inte alls skulle tas 

upp och eller om det ändå skulle vara aktuellt behöver man ställa sig frågan varför? 

Och till vilken nytta? Två av Informanterna tog upp detta och menade att genom att 

ställa dessa frågor kan skolan göra så att man förstärker en segregation mellan 

barnen. 

Två av respondenterna hade uppmärksammat att barn som lever i knapp ekonomi 

ofta tackade nej till kalas och hade heller inga egna kalas som också samman 

kopplades med familjer i knapp ekonomi. 

"Man har inga kalas och alla de andra frågar varför ska du inte ha kalas? Det är 

ju jättetydligt i de yngre åldrarna" 

Detta pekar forskning på att barn i utsatthet kan ha det problematiskt att inte ha 

möjlighet att delta i den vardagliga konsumtionen som betraktas som "normal"( Hjort 

2004). Vilket Harju (2005) också pekar på att det kan innebära för barn som lever i 

knapp att de inte fullt ut kan ta del i de vardagliga aktiviteter som deras vänner gör. 

Att tacka nej till kalas menar Harju är en strategi som föräldrar använder för att 

undvika situationer där man slipper betraktas som fattiga eller avvikande. Det kan 

också innebära att man sjukanmäler barnet vid en skolresa när man inte har råd (a.a.).  

I Levin och Trost (2010) kallar det social styrning vilket grundar sig på 

klasskillnader. Vilket också vara kan vara yttre attribut såsom kläder de skriver att 

det blir en skiljelinje som delar upp människor i olika kategorier av människovärde.  

7.2 Pedagogers förhållningsätt  

Punkterna handlar om hur pedagogerna jobbar och förhåller sig till barn på 

individnivå och gruppnivå var det gäller knapp ekonomi. Efter kommer som innan 

hur många av de intervjuade som hade den åsikten. 

 att flera av pedagogerna påtalade vikten av att ge alla barnen en framtidstro 

att alla kan (3) 

 att jobba med att stärka individen (2) 

 att en speciallärare upplevde att hon fick en bra relation med barnen vilket 

gjorde att hon ibland erbjöd barnen att stanna kvar efter lektionens slut och 

prata eftersom hon såg behovet men också för att det saknades kurator på 

skolan (1) 

  att några menade att det var viktigt att prata med försiktighet om "knapphet" 

så att ingen känner sig utpekad (2) 

 att på en skola hade man en särskilt ansvarig som hjälpte föräldrar att söka 

från Majblommans pengar (1) 

 att någon pedagog har tagit med "låne-skridskor" när det varit aktuellt (2)  

 att man använder många olika lärstilar för att fånga alla elever (1) 

 

Gruppnivå: 

 

 att i en klass diskuterades mycket om kläder. Där diskussion gick kring att det 

inte är viktigt att ha "just" de kläderna utan att det viktigaste är hur man är 



33 

 

mot varandra. Det var en pågående process och diskussion som pågick i 

flertalet av verksamheterna (4) 

 att man tipsade om "bytardagar" (3) 

 att några tyckte det var viktigt att inte begära att barnen ska ha med t.ex. frukt 

hemifrån  (2)  

 att det framkom också att man tyckte det var viktigt att prata i grupp om 

pengar och göra eleverna medvetna om att ha förståelse och att det ser väldigt 

olika ut i familjer (4) 

 att på fritids pågick diskussionen hela tiden om vikten av att respektera 

varandra (2) 

När man ser till gruppen svarade flertalet av informanterna att det var viktigt att 

barnen lärde sig respektera alla och att alla barn får synas och höras på olika sätt. Det 

blev tydligt att fem av de sex intervjuade berättade att det gjordes genom att ha 

återkommande diskussioner kring olika värdegrundsfrågor på agendan. På så sätt 

visa och klargöra för barnen vad som är viktigt på förskolan/skolan. Genom sådana 

diskussioner får eleverna t.ex. en ökad medvetenhet och förståelse för att t.ex. 

kompisarna inte har pengar till att gå på bio varje helg. En informant som jobbade på 

en av de socioekonomiskt starka skolorna formulerade sig så här: 

 "Vi känner att det här "ekorrhjulet" snurrar snabbare och snabbare- med nu är 

det en ny Iphone och nu kommer en ännu nyare och ännu nyare....Man måste 

stanna upp tänka till vad är det vi ska lära barnen." 

Symbolisk interaktionsim studerar just processen mellan människor som uppstår i 

relationen och med hjälp av symboler. Genom intervjuerna finns tecken som kan 

tyda på att barns skolgång påverkas av att t.ex. ha begränsade möjligheter var det 

gäller att köpa materiella ting som värderas högt av kompisar. Vilket kan hindra dem 

att delta i olika sociala aktiviteter. Avinformanterna höll också fram att 

förskolan/skolan inte kan ta allt för givet som t.ex. att ha kläder efter väder, fika till 

utflykten etc. Informanten uttryckte sig så här: 

"Jag får hela tiden tänka mig för och ha det i bakhuvudet att det faktiskt oftast är 

av ekonomiska skäl att man t.ex. har små skor eller stövlar på fast det inte 

regnar. Jag tänker att min värld inte är självklar och att man inte kan ta saker för 

givet". 

 I vidare mening kan det handla om att ett barn exkluderas och hamnar utanför det 

sociala umgänget pga. att man inte kan uppfylla vissa förväntningar. I sin tur kan 

göra så att ett barn känner sig mindervärdig för att man inte har samma möjligheter 

som kamraterna att delta t.ex. i leken, kalaset, olika fritidsaktiviteter etc. Det stöds i 

forskningen att sociala aktiviteter som ex fritidsaktiviteter och semestrar är viktiga 

för att upprätthålla men också för att skapa nya relationer (Näsman, 2012). Enligt 

Symbolisk interaktionsim (Trost & Levin, 2010) kan materiella ting eller händelser 

har hög symbolisk status i vissa situationer och som ibland upplevs som attraktiva 

och eftersträvansvärda. Personens jag uppfattning kan påverkas av omgivningens sett 

att se på personen när man saknar möjligheter att leva upp till vissa förväntningar 

(a.a.). 

På olika sätt pekar alla intervjuerna på vikten av att lyfta fram alla barnen och påvisa 

att alla har chansen både på grupp och individ nivå. Bl.a. lyfts det fram vikten av att 

lyssna på barnen men också att lyfta fram det lilla i vardagen när man pratar och 

diskuterar på båda individ och gruppnivå. Erbjuda samtal som specialläraren gjorde 

är en väg att gå. Normell skriver (2009) att samtal mellan lärare, skolledare och 
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forskare leder till att tydliggöra vad skolan kan göra för att slippa marginaliseringen 

och den ökade ohälsan bland barn. En betydelsefull åtgärd även för barn att ha 

samtal både i grupp och i enskilt. Där man tillsammans med en kompetent vuxen kan 

prata om hur det är i skolan. Det bidrar till att barnen känner mindre stress, ohälsa 

men också får en personlig utveckling. Vidare hävdar Normell att de emotionella 

relationella aspekterna på lärande och kunskap nästan helt har förbisetts vilket han 

menar går att ändra på genom att pedagoger använder sig av sin professionella 

kunskap som handlar om att lyssna. 

Atononsky (2009) menar att vår tillvaro är full av olika påfrestningar, motgångar, 

krav, konflikter och olika slags problem som måste lösas. Han ställer intressanta 

frågor som t.ex. Var är det som gör att en del av oss klarar även svåra påfrestningar 

med hälsan i behåll och kanske tom växer och vidareutvecklas av det, medans andra 

blir sjuka? I min studie kom det fram att flertalet av informanterna menade att en 

orsak kunde vara att skolan var alldeles för hårt inkörd på kunskapsbiten och jobbade 

för lite med värdegrundsfrågorna. En av informanterna menade att: 

" Alla barnen ser kanske inte det därför måste vi lära dem att alla har chansen" 

KASAM begreppet säger att individen behöver känna begriplighet i det de gör. 

Vilket kan göras genom att ge barnen på förskolan/skolan mer tid till att förstå och 

kunna greppa olika slags information som det mer sammanhängande. Den andra 

komponenten hanterbarhet, är upplevelsen att det finns resurser som kan hjälpa till 

att möta olika slags krav. Om en individ har känslan av att de kan hantera sin 

situation så menar Atonovsky (2009) att individen inte kommer känna sig som ett 

offer för omständigheterna eller tycker att livet behandlar en orättvist.  

"Olyckliga saker händer i livet, men när så sker kommer man kunna reda sig och 

inte sörja för alltid" (a.a., 2009, s. 45). 

Den tredje komponenten som handlar om meningsfullhet också kallad begreppets 

motivationskomponent. De problem och krav som individen ställs inför måste 

kännas värda att investera i, värda engagemang och hängivelse. I en av intervjuerna 

kom det fram och som nämndes ovan att en skola saknade kurator men där visade sig 

att specialläraren bjöd in en del barn där hon såg behovet. Det som inte kom fram var 

hur mötte eller såg förskolan/skolan de övriga barnen som inte hade speciallärarhjälp 

utan "bara" behov av att prata? Genom intervjun och mina egna erfarenheter har det 

visat sig att förskolan/skolan ibland glömmer samtalet och att det finns ett stort värde 

i det för att fånga barnen. Enligt KASAM är det viktigt att barnen känner en 

meningsfullhet i det de gör och på så vis kan de få hög KASAM och då är samtalet 

en väg att nå dit. 

På en förskola hade barnen fått en sommaruppgift med sig hem inför semestern. 

Uppgiften handlade om att de skulle berätta om något de kunde. De skulle sedan få 

berätta det i gruppen. Hälften av barnen hade inte gjort uppgiften när sommaren var 

slut. Pedagogerna ställde sig frågan: Var uppgiften för svår? Ser dom inte att deras 

barn kan något? Eller måste de se att det är något nytt de lärt sig? För att få med sig 

individer och få dem intresserade menar Atonovsky (2009) att man ska utgå från 

deras initiativ och ur ett sammanhang som individerna är väl förtrogna med och 

intresserade av. Då kanske inte den här frågan ställts av ett barn: 

" Var kan man köpa en sådan läxa?"    
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7.3 Vilka insatser som görs från organisationen 

Först tar jag upp det som informanterna menade gjordes i dagsläget och sen det som 

man upplevde behövdes jobbas mer med eller som saknades helt. Efter kommer 

antalet som står bakom just den ståndpunkten. 

 att på en skola sitter rektorn med i föräldraföreningen (1) 

 att rektorn på en skola har etablerat en kontakt med Fryshuset i Stockholm 

som skulle komma på besök (1) 

 att en skola har en dag man kallar "världens mat" för att synliggöra olika 

nationaliteter som finns representerade på skolan och för att få föräldrar 

delaktiga och komma till skolan (1) 

 att en rektor lär känna barnen genom att så ofta som möjligt äta tillsammans 

med dem i matsalen (1) 

 att i en skola fick alla barn från trean och uppåt en dator (1) 

 att  man satsat mer på nattöppen förskola som underlättar för  ensamstående 

föräldrar som har behov av det (1) 

 att man bjudit in politiker på en skola för att visa hur man jobbar med frågor 

som handlar om barn som lever i familjer med knapp ekonomi (1) 

 att rektorn på en skola tryckte på vikten av att alla var representerade från fsk 

och uppåt på elevråden (1) 

 att på en förskola har man etablerat ett bra samarbete med socialförvaltningen 

vilket gjorde att de hade möjlighet att föreslå och berätta vilken hjälp som 

fanns tillgänglig för föräldrar på ett bättre och snabbare sätt än innan (1) 

 att man har läxhjälp på skolan (3) 

Följande punkter handlar om det som pedagogerna upplevde saknades helt eller som 

behövde jobbas mer med. 

 att skolan var alldeles för hårt inkörd på kunskapsprov och jobbade alldeles 

för lite med värdegrundsfrågorna (3) 

  att man ansåg att ledningen måste gå ut tydligare med att man t.ex. att inte ta 

avgifter från föräldrarna till klassresor och dylikt (3) 

 att man från ledningshåll bestämmer att köpa in sådana saker som t.ex. 

skridskor som kan finnas till utlåning och som gör att vissa barn slipper att 

känna sig utanför. Men också att man gör det gällande på skolorna att inte 

förvänta sig att eleverna ska t.ex. ha dubbla idrottsskor eller att man ska ha en 

frukt med varje dag (4) 

 att ledning skulle vara lite extra behjälplig till vissa barn och då för att beakta 

deras livsvillkor (1) 

 att det behövdes gemensamma dilemma diskussioner för att få ett 

professionellt förhållningsätt i bemötandet kring frågor som har att göra med 

barn som kommer från ekonomiskt utsatta familjer (2) 

 att ett annat dilemma som kom fram gäller gränsdragningen på hur mycket 

skolan ska gå in när det händer saker hemma (2) 

 att ledningen måste mer tydligt gå ut och tala om att barnen på skolan är allas 

och att vi hjälps åt över klasserna (1)  
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Genensamt för alla informanterna och som kom fram var att en del av skolans 

uppdrag inte alltid följdes eller uppnåddes. Likaså kom det fram att alla upplevde att 

man hade för lite dilemma diskussioner kring viktiga pedagogiska frågor. Ett 

dilemma som bl.a. togs upp var att hur man bäst kan hitta balansen till hemmet var 

det gäller vilket stöd skolans ska ge, hur mycket och hur stödet ska se ut. En av 

informanterna uttryckte det så här:  

"Det är en svår balansgång för skolan - hur mycket man ska gå in i det som 

händer hemma. Den diskussionen har vi hela tiden". 

På en förskola hade man etablerat en god kontakt med socialförvaltningen vilket 

också kan vara ett sätt att lyfta, ge stöd och nå föräldrarna i vissa situationer. Att 

samverkan mellan föräldrar och skolan är viktig för barnens välmående styrks av 

Lagerberg & Sundelin (2000). De menar att det finns skyddade faktorer som har mer 

betydelse för barn som lever i dysfunktionella familjesystem än i funktionella 

familjesystem får positivt erkännande för goda prestationer, goda syskonrelationer 

och nära vuxenrelationer till någon utanför familjen. Därför är personal från 

skola/fritids/förskola ännu mer viktiga för "dessa" barn. Ett annat sätt som nämndes 

att komma närmare föräldrarna på en skola var att rektorn satt med i 

föräldraföreningen. Det mynnade bl.a. ut i "skolans dag". Där bjöds föräldrarna in att 

laga mat från deras hemland. Just på den här skolan var 21 olika nationaliteter 

representerade på ca 150 barn. Enligt Skolverket (345 2010) är skolans demokratiska 

uppdrag mer än att "bara" förbereda dem för medborgaruppdraget det är också 

viktigt att de behandlas som aktiva medborgare i egen rätt - inte bara som ett medel 

att uppnå ett mål. Det knyter jag an till Atonovskys begrepp KASAM.  D.v.s. att 

skapa ett tillåtande klimat för gruppen där barnen/eleverna känner sammanhanget 

både för sig själv och med andra. Men också att de förstår varandras olikheter genom 

att göra saker tillsammans genom t.ex. organiserade lekar och 

värdegrundsdiskussioner. Utgå från att fånga barnens/elevernas intresse och på vis 

får dem att känna sig motiverade för uppgiften i fråga.     

Någon skola har köpt in datorer till alla elever från trean upp till nian. För att se till 

att eleverna inte kommer utanför på det sättet. 

"För har man inte råd att köpa ett par skor så har man ju inte råd att köpa en 

dator, annars kommer man ju efter i mycket av det sociala snacket och var det är 

som gäller" 

I intervjun kom det fram att några av informanterna ansåg att ledning behöver vara 

tydligare kring vad det gäller att ta ut avgifter från föräldrar och att man har en 

samsyn kring dessa frågor på förskolan/skolan. Vidare lyftes en röst att skolan kan 

också hjälpa till genom att uppmuntra föräldrar till att t.ex. byta skridskor 

sinsemellan och att det kanske kunde ske i form av "loppis" på skolan där man helt 

enkelt byter utrustningar. Men också genom att på föräldramöte ha diskussioner t.ex. 

om vad presenter får kosta på barnens kalas.  

"Det kan också vara så att man inte ha råd att bjuda tillbaka. Ibland blir det så att 

de ska överträffa varandra. Kalas på slottet och kalas på "Leos lekland". Det kan 

man också diskutera i skolan på föräldramöte" 

Pedagogen som jobbar på förskolan berättar att en viktig bit som ledningen har där är 

att se inte barnen har för långa dagar på förskolan. Någon som ser och säger från att 

det är inte okej eller bra för det här barnet. Någon som ser barnets rättigheter när 

föräldrar glömmer eller inte har förmågan att se. 
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7.4 Knapp ekonomi och påverkan på kamratskap 

Redovisar här vilka påverkans faktorer eller tecken som pedagogerna uppfattat och 

kopplat ihop barns/elevers kamratskap. Efter kommer antalet som står bakom 

ståndpunkten. 

 att det är viktigt att ha diskussioner och samtal om att det är helt okej att 

tycka olika och respektera varandra (3) 

 att det återigen framkom var att kopplingen mellan hemmet och skolan är 

oerhört viktigt (3) 

 att vänskap handlar om vilket förhållningssätt man har gentemot varandra 

men också hur föräldrar välkomnar hem barnets kompisar (3) 

 att på någon skola var det viktigt för barnen att ha alla nya tekniska prylar för 

att "hänga" med kompisgänget (2) 

 att t.ex. inte kunna gå på bio eller fika kan innebära att man skyller på att man 

inte har lust (1) 

  att det återigen kom fram att det verkar vara lite tabu belagt att prata om att 

man har dålig ekonomi (2)  

 att man sett att knapp ekonomi indirekt kan påverka barnet iform av 

ängslighet och otrygghet och som kan göra att tankarna far runt vilket i sin tur 

kan störa barnets koncentration (2)  

 att det kan ha betydelse var och hur man bor (1)  

Var det gäller barns kamratskap upplevde jag att av det som sagts ifråga om detta 

fanns tendenser som tyder på en viss inverkan men hur det kan se ut eller hur stor 

påverkan det blir på barnet verkar hänga ihop med olika komponenter.  

"Om man inte kan hänga på kompisarna pga. ekonomin kan det ju bli en oro som 

gör att man har svårt att koncentrera sig. Man kanske tänker mycket kring det 

och på så vis på kan det bli en rastlöshet och man presterar sämre".   

Återigen och som är genomgående i studien visade det sig att knapp ekonomi även 

kan ha betydelse för kamratskapet beroende på vilka socialgrupper som var mest 

representerade på resp. skolor vilket sen resulterade i hur märkbart det blir på barnet. 

En informant formulerade sig så här: 

"Ja en "sån" här skola är det ju lättare att vara fattig på eftersom det finns flera i 

samma situation".  

Varefter jag ställde följdfrågan, på vilket sätt då? 

"Om du är en av tio i en klass som inte har det eller om det är tio i klassen som 

inte har det" 

Enligt en undersökning om hur barn trivs på sin skola var det bland de yngre 

eleverna ca 5 procent som upplevde varje vecka att ingen ville vara med dem eller att 

andra elever slår dem eller på annat sätt gör dem illa (skolverket 299). Detta gav 

informanterna också uttryck för på olika sätt i intervjun. Men det är inte bara i skolan 

som detta gäller. När det gäller kompisar svarar två av informanterna att de har hänt 

de har stött på situationer där de får uppfattningen av att föräldrarna från de högre 

samhällsklasserna ibland ansett att deras barn inte ska leka med dem från de lägre 

samhällsklasserna pga. de inte "duger". Föräldrar kan indirekt påverka kamratskapet 

genom vad man köper till sina barn var det gäller kläder, mobiler etc. vilket kan 

skapa klyftor i skolan menar en av de intervjuade. Goffman (2011) menar att förr 
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eller senare kommer en tid då inte familjekretsen inte kan skydda barnet längre. Han 

menar att det kan hända vid olika tider beroende på socialklass, bostadsort, typ av 

stigma och att det antagligen kommer ge en moralisk omställning. Inträdet i skolan 

brukar ofta enligt Goffman uppges som den tidpunkt då barnet tvingas till att lära sig 

vad det innebär att vara stigmatiserad.   

Å andra sidan finns det en "röd tråd" i samtliga intervjuer som handlar om hur 

föräldrarna kan påverka barnets mående genom sitt förhållningssätt både mot sitt 

egna barn men också hur man välkomnar och bjuder kamraterna oavsett familjens 

ekonomi.  

"Det finns säkert många som har dåligt med pengar men som kan hantera det och 

ändå ge barnen trygghet och kärlek. Medans en annan familj kanske är väldigt 

känsliga och det kanske bara behövs en liten nergång i deras ekonomi för att de 

ska bli oroliga. Alla är olika vi blir stressade på olika sätt- så visst kan det 

påverka". 

Ett liknande konstaterande: 

"Det är jätteviktigt det här och jag vet faktiskt inte men kläder har ingen 

betydelse. Jag tror "motorn" är viktigare och föräldrar som står bakom en. 

Självklart kan man ha föräldrar som inte står bakom och inte stödjer men som 

klarar det ändå". 

Återigen blir det tydligt att det inte är så vanligt att känna sig utanför om de flesta av 

barnen på en skola kommer från liknande ekonomiska hemförhållanden. Men om det 

vanliga är höginkomsttagare på en skola och ett barn kommer från låginkomsttagare 

verkar det stöta på en större risk att bli eller känna sig utanför. 

"Kamratrelationer kan nog påverka om vi säger att det är ett gäng som brukar 

leka och där familjerna brukar åka på skidsemester tillsammans. Då kanske det 

är att ett barn i gänget som inte kan åka med. Då blir det barnet utanför den 

upplevelsen" 

Å andra sidan kom det också fram: 

"Vi har tre familjer som har kontakt och som är ur samma socialgrupp. De 

behöver stöd på olika sätt och samtidigt som de träffas stödjer de varandra. De 

andra familjerna har nog andra kontaktnät" 

Harju (2008) menar att barn utvecklar strategier som syftar till att förändra både sitt 

egna och familjens handlingsutrymme. Barn som lever i knapp ekonomi lär sig 

problemlösande och kreativa förhållningssätt, både här och nu och i framtiden. En 

annan komponent som kom fram och som ansågs kunde ha betydelse och påverka 

kamratskapet är var man bor. Det gavs förklaringen till att bo i ett litet samhälle där 

det inte finns så många olika aktiviteter att välja på kan göra att man väljer det som 

är närmast vilket ofta t.ex. blir någon fotbollsklubb. Vilket är är en förhållande vis 

"billig" aktivitet. 

"Det blir gemenskap i klubbarna och jag kan se att socialklasser inte spelar så 

stor roll"  

7.5 Knapp ekonomi och påverkan på barns resultat 

Har även här valt att punkta upp informanternas uppfattningar om vilka påverkans 

faktorer de uppmärksammat hos barnen var det gäller resultat i förskolan/skolan. 

Siffran visar hur många av informanterna som sagt det. 
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 att en av informanterna menar att det handlar bl.a. om vilken "motor" barnet 

föds med. (1) 

 att vilket stöd man får hemifrån har betydelse. (3) 

 att föräldrar med ett annat hemspråk kanske inte alltid kan hjälpa sina barn 

med läxorna. (2) 

 att skolan måste "ha med föräldrarna" den viktiga kopplingen skolan- 

hemmet  

 att "skolan ska stå för allting- skolan stå med allt materiell allt sådant. Det är 

ju inget som föräldrarna ska stå för" 

En skola för alla kan endast uppfyllas om skolan står för alla kostnader. Enligt 

Skollagen (SFS, 2010:800) som jag nämnt innan står det att eleven ska ha tillgång till 

de läroverktyg de behöver för att uppnå skolmålen utan extra kostnad. Det står också 

att skolan skall vara avgiftsfri men det får förekomma undantag och enstaka tillfällen 

som kan medföra en obetydlig kostnad. En obetydlig kostnad ligger kanske i 

betraktarens ögon eller som med relativ fattigdom det beror på vad man jämför med. 

Enligt Fernquist (2013) är det vanligt att barn får frågor från klasskompisar om 

varför man inte deltar genom att t.ex. inte bidrar till klasskassan eller har det senaste 

modet etc. vilket i en del fall upplevs som skamfullt och påfrestande. Vilket indirekt 

påverkar barnet i form av exkludering och ibland mobbing i såväl psykisk som 

fysiska former av andra barn i skolan och utanför skolan (a.a.).  Ihrskog (2006) anser 

att kamratskap och resultat hänger ihop. Om barnen har kompisar, känner sig 

omtyckta och betydelsefulla verkar det som man kan räkna med att de orkar 

koncentrera sig på det lärande som väntas ske. Om det är tvärtom menar hon att då 

upptas tiden i lärandesituationerna till annat än vad vi vuxna förväntar oss. En av 

pedagogerna uttryckte sig så här:  

"Ja alltså om det är fattigdom är ju en sak men om det kombineras kanske att 

man är arbetslös eller kommer från ett annat land så är det klart att man hamnar i 

ett sämre läge så att det kanske påverkar resultat i skolan så att man t.ex. inte kan 

få hjälp med läxorna hemma och drar man det till de sista rönen om man ska 

betala för läxhjälp så är det ju inte de fattiga som kommer ha råd att ta läxhjälp- 

en ytterligare segregation" 

Någon nämner att föräldrar inte kan hjälpa till med läxorna pga. av att man inte kan 

språket tillräckligt bra. Det bekräftas i en rapport från skolverket (Dnr 2000: 2381) 

till regering. Där skolverket konstaterar att en rektor är försiktig var det angår att 

uttala sig om elevernas studieresultat. Detta pga. eller med tanke på att en hel del av 

eleverna är nyanlända. Bland dessa finns många som bär på svåra upplevelser från 

krig och flykt. De har också ofta bristande skolbakgrund och många föräldrar kan 

inte hjälpa sina barn med läxor pga. av svårigheter med det svenska språket. Enligt 

rapporten är det helt förståligt att det är svårt att nå resultat som kan avläsas i 

betygen. Det kan förstås genom KASAM som menar att det behöver finnas 

begriplighet, hanterbarhet, meningsfullhet också kallad begreppets 

motivationskomponent. Om en individ har känslan av att de kan hantera sin situation 

så menar Atonovsky (2009) att individen inte kommer känna sig som ett offer för 

omständigheterna eller tycker att livet behandlar en orättvist. De problem och krav 

som individen ställs inför måste kännas värda att investera i, värda engagemang och 

hängivelse. Vilket kanske inte alltid förskola/ skola kommer ihåg och som kräver tid 

för att lära känna olika barn och möta upp dem så att de kan känna en meningsfullhet 

i det de gör. 
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Hur kan skolan tänka var det gäller att alla barn ska lyckas? Den frågan ställer sig 

Lundgren & Persson (2003) i ett projekt där syftet var att undersöka hur arbetet med 

barn i riskzonen skulle kunna förbättras. En av slutsatserna i deras studie visade att 

barn i behov av stöd ofta är okoncentrerade och splittrade snarare än att de har 

specifika inlärningssvårigheter eller tydliga funktionshinder. Där de menar att ge 

dessa barn "rätt" stöd är till stor del beroende av förhållningssätt som råder i den 

egna verksamhetskulturen. De lanserar begrepp som proaktiv respektive reaktiv 

verksamhetskultur. Detta för att göra skillnad i de olika förhållningssätt som finns i 

de olika pedagogiska miljöerna och som bedöms ha en avgörande betydelse för hur 

man lyckas med arbetet med barn i riskzonen. 
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8 DISKUSSION 
 

I botten av mitt arbete har hela tiden min undran legat över om vilken betydelse eller 

påverkan det har för barnets liv skolan av att komma från familj men knappa 

ekonomiska förhållanden. Genom studien och tillsammans med mina egna 

iakttagelser i mitt jobb och liv har blivit tydligare att det har en viss betydelse och 

påverkan. Pedagogernas intressanta och viktiga tankar och uppfattningar om hur det 

ser ut och vad som görs på förskolorna/ skolorna men också vad som behöver göras 

mer av för att slippa att barn ska känna sig utanför. Vilket får styra mitt upplägg i 

diskussion. 

8.1 Metodvalet - en fråga om kön och moral? 

Så lyder överskriften i ett kapitel som forskaren Eliasson skriver i Starrin & 

Svensson (1994) . Enligt Eliasson är det vanligt att man inom kvalitativa metoder 

eftersträvar en inlevelse i andra människors subjektiva upplevelser. Man försöker 

som forskare ta eller "anlägga" andra människor perspektiv på världen. För mig har 

det varit väldigt viktigt att försöka inta denna position men inser också att det man 

bär med sig i form av olika erfarenheter speglar naturligtvis också hur man tolkar och 

ser på svaren från informanten men också vilka följdfrågor som ställs osv. En annan 

tanke som följt mig är att det är otroligt spännande och lärorikt att få ta del av andras 

åsikter genom intervjun men svårt att inte lägga in sina egna värderingar i det. Det 

här dilemmat skriver Eliasson om där hon anser att det finns risk att personlig 

förtrogenhet med området man forskar inom kan begränsa nyfikenheten och det 

egentliga kunskapssökandet. Det kan spegla som att man söker bekräftelse på sina 

egna erfarenheter och upplevelser. Vilket man sedan använder för att bekräfta sina 

åsikter om saker och ting som en slags "täckmantel" . Kommer på mig i mitt eget 

tänk att man söker detta. Tänker man ett steg till eller helst flera så kommer man 

fram till att det är kanske inte "bara" är det forskningen går ut på utan också vikten 

av att påvisa olika slags teorier och att det sällan eller nästan aldrig är svart och vitt i 

de resultaten som framkommer. Dilemmat är också i detta som jag känt i 

undersökning och som Eliasson också anser att det kan vara etiskt betänkligt att 

smälta in för bra i ett intervjumöte där formanten glömmer att den är föremål för en 

studie. Genom att det uppstår en slags gemenskapskänsla vilket kan yttra sig att man 

som intervjuare uttrycker sig "just precis" eller jag "förstår" när man inte gör det. 

Vidare menar författaren i texten att vi ofta forskar ur ett kvinnoperspektiv, patient, 

klient, invandrarperspektiv osv. Där jag tolkar Eliasson text som att vi bör vara 

väldigt försiktiga inför vilken innebörd vi ger olika begrepp men också vilka 

bedömningar vi gör om vår egen förmåga till förståelse, inlevelse, solidaritet m.m.. 

Vidare vill Eliasson också påvisa att både kvalitativa och kvantitativa metoder är 

redskap i forskning som på allvar är nyfiken på den mångdimensionella sociala och 

mänskliga verkligheten. Det ena utesluter inte det andra vilket jag efterhand har tagit 

till mig. Kan också se att det hade varit en fördel i min undersökning att ha en mätbar 

metod i form av enkät för att få en större bredd i mitt arbete och för att få människors 

synpunkter i väldigt känsliga områden som handlar om hur det är att leva i knappa 

ekonomiska familjeförhållanden. Det här skriver Harju (2008) om i sin avhandling 

som handlar om familjers utsatthet var det gäller knapp ekonomi. Där hon genom 

kontaktpersoner gick ut med en förfrågan om man kunde tänka sig att delta i en 

intervju som handlade om deras privata ekonomi. Det konstaterades att det var 
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väldigt svårt att få familjer att ställa upp. De tolkas av kontaktpersonerna som att 

svårigheterna hänger ihop med känslor av skam men också att det är viktigt att hålla 

den sociala fasaden. Där man menar att föräldrar gör allt för att knappheten inte ska 

synas vilket gör att man inte vill vara med i intervju som synliggör detta. Vilket 

också gjorde och som jag nämnt tidigare valde att inte intervjua barn i frågor om 

knapp ekonomi. Däremot kan en enkät med anonymitet med dessa så känsliga men 

för mig viktiga frågor ha använts i min undersökning. 

8.2 Lika barn leka bäst?  

Ett ordspråk som sticker ut beroende på var man lägger för värderingar och 

tolkningar i det. Min tolkning syftar på och som hela studien gör är av hur barnets liv 

kan beröras av att komma från en familj med knapp ekonomi. Nästa fråga blir då hur 

blir man lika? Och finns det något bra med att vara lika? Är det viktigt att vara 

jämlik alla andra och varför? Efter att ha läst igenom mitt arbete fastnade ordet 

jämlik och dess betydelse. Jag tänker på citat från skolsköterskan som skrev en 

ansökan om pengar till en flickas kläder från Majblommans riksförbund. Det lät så 

här:  

"Vid samtal med flickans lärare framkommer att hon haft samma kläder under 

hela året, har inte deltagit på idrotten då hon saknat idrottskläder, har heller inte 

deltagit på lägerverksamhet.....intygar att flickan skulle behöva kläder och skor 

som gör att hon blir mer jämlik bland sina kamrater och få ett större 

självförtroende, och slippa den här utsattheten. Att kunna deltaga i vissa 

aktiviteter t.ex. biobesök med kompisar, kanske en hobby också"...(rapport nr 

2007:11). 

Jag ifrågasätter ordvalet jämlik. Är det därför hon behöver kläder för att hon ska bli 

lika som alla andra. Ska skolan stå för de tankarna? Menar att vi som jobbar kring 

barnen måste tänka på var det är för värderingar vi ger och säger både med ord och 

handlingar till barnen. Vilket stödjer det som kommit fram genom min frågeställning 

att det är viktigt att man i skolan och förskolan jobbar mycket med 

värdegrundsfrågor och diskussioner i både enskilt och i grupp. Genom min egen 

studie och avhandlingar som jag tittat på m.m. har det blivit tydligt att det på olika 

sätt kan vara jobbigt för barn att leva i familjer med knapp ekonomi. Men däremot 

kanske det inte lika tydligt framkommit vikten av ge barn verktyg för att hantera och 

säga ifrån olika svårigheter. Men också kunna stå upp för sig själva och "spotta i 

nävarna" och ta nya tag för att rycka på axlarna åt hela situationen. Kanske det inte är 

en katastrof om de t.ex. inte har de senaste kläderna? Och om de blir lite retade för 

det. 

Margareta Ekström (1990) har skrivit en passande dikt som får illustrera det jag 

menar: 

"För man ska kunna flyga måste skalet klyvas och den ömtåliga kroppen blottas. 

För att man ska kunna flyga måste man högst upp på strået också om det böjer 

sig och svindeln kommer. För att man ska kunna flyga måste modet vara något 

större än rädslan och en gynnsam vind råda (a.a.) "  

 

 

Skolan borde rusta och jobba lika mycket med barnens självförtroende och 

självkänsla som man jobbbar med alla andra ämnen. Det är enligt min mening 

viktiga livskunskaper att bära med sig hela livet. Min åsikt är att skolan måste bli 
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bättre på att se att dörrar öppnas för eleverna men också stötta eleverna i sina 

framtidsdrömmar och visioner för utan visioner är risken att våra drömmar vissnar. 

Vi får vuxna som blir till medgörliga kolli som följer strömmen och glömmer att lita 

och följa sin inre "kompass".  Vilket jag finner stöd i studier kring elevinflytande 

som visar dystra resultat vilket gör att man kan ställa frågan om skolan 

huvudsakligen fostrar eleverna till kritiska medborgare eller lydiga undersåtar 

(Hjerm & Peterson 2007). 

 I skolverket (Dnr 2000:2 381) återkommer påfallande ofta de intervjuade lärarna och 

skolledningen om hur självklart det är att utveckla skolans verksamhet utifrån 

förhållningssättet. De anser att det är skolans ansvar att möta alla elever som de är. 

Men också stärka deras självförtroende så att de lämnar skolan stärkta. Vidare i 

rapporten visar analysen av elevenkäten en rad förhållanden på skolorna som inte 

kommer fram om enbart betygen används som måttstock på framgång. Framförallt 

gäller detta sådant som rör de långsiktiga läroplansmålen och elevernas 

medinflytande. I enkätsvaren från eleverna är glädjen, inte minst hos eleverna på 

Rosengårdsskolan, de stora förhoppningarna, inte minst bland invandrarflickorna, 

om nyttan av utbildning och elevernas framtidstro. De flesta ungdomarna på dessa 

skolor ger uttryck för tillförsikt om sina möjligheter i det här samhället, trots dåliga 

betyg och negativa skriverier i pressen. Ur det här har det vuxit fram en slutsats som 

indirekt påverkar barnens liv i skolan. Är det så att vi i skolan och föräldrar kanske 

tar bort en del "svårigheter" för barnen lite för lätt för vissa vi kanske "curlar" lite i 

skolan också. Som förälder anser jag ibland att man hjälper till att bygga upp hetsen 

kring kläder aktiviteter, prylar m.m.  

"När ska man köpa och när ska man säga nej, vilka varor är lämpliga och vad vill 

man förmedla till sina barn när det gäller konsumtion?" (Hjort 2004, s 107). 

Det är ett dilemma som skolan få ta del av och som jag hävdar att jag delar med flera 

föräldrar. Det är inte lätt att våga vara normbrytande. Ingen vill ju att sitt eget barn 

ska hamna utanför på något sätt. Å andra sidan lutar undersökning också åt ett annat 

håll när man tittar på hur olika skolorna kan se ut var det gäller ur vilka 

samhällsklasser barnen kommer ifrån beroende på upptagningsområde m.m.. Det 

mesta i livet är ju relativt beroende på vad man sätter det i jämförelse med så är det 

även i skolans värld anser jag. Slutsatsen baserar jag på att flera av informanterna 

ansåg att det inte blev lika "skämmigt" eller utmärkande att gå på en skola där de 

flesta barn kom från familjer med knapp ekonomi. Det här jag menar ordspråket 

kommer in "lika barn leka bäst". Vilket då t.ex. kunde betyda att man inte var ensam 

i gruppen om att inte åka utomlands varje år på semester. Eller inte ensam om att ha 

ärvda kläder, många TV kanaler etc. Vilket i sin tur gör att de här barnen inte känner 

sig utanför eller sämre på något sätt än de andra och för att det är det man har att 

relatera till på den skolan. Återigen handlar det om livskunskap som ämne i skolan 

och bygga på var och ens egen kompass. Förhoppningsvis stärka och hjälpa barnen 

så att de förstår att det finns andra sätt att hävda sig på än genom kläder och prylar 

för att passa in och få kompisar. De här tankegångarna finner jag stöd i Ihrskogs av 

handling (2006). Där hon har kommit fram till och som jag tidigare nämnt att 

kamratskap och resultat hänger ihop om barnen har kompisar, känner sig omtyckta 

och betydelsefulla verkar det som man kan räkna med att de orkar koncentrera sig på 

det lärande som väntas ske. Men om det är tvärtom menar Ihrskog att då upptas tiden 

i lärandesituationerna till annat än vad vi vuxna förväntar oss. 
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8.3  Klassdiskussioner  

Ska vi ha en segregerad skola där socioekonomiskt svaga går för sig och 

socioekonomiskt starka för sig? Min erfarenhet och uppfattning är att man i skolan 

ofta diskuterar begrepp såsom etnicitet genus m.m. men däremot glöms 

klassdiskussionerna och betydelsen av det bort. Kanske är det aktuellt igen att läsa 

citat som Karl Arvid Westling, Göteborgs legendariske seminarierektor skrev 1922 i 

tidskriften ”Skola och samhälle”:  

”Skolan genom själva sin organisation bör bidraga därtill, att 

klassmotsättningskänslor icke grundläggs och inrista sig alltifrån barndomen hos 

landets befolkning. Hittills har vårt system verkat i den motsatta antisociala 

riktningen. Och kanske har det icke oväsentligt bidragit till den vuxna ålderns 

klasskänslor. "Ty vad som i barndomens hjärta sätter sig fast. Det försvinner icke 

lätt. Nu är tiden inne, att skolan begynner en samhällsgärning i principiellt social 

riktning i klassutjämnings och samhällssolidaritetens intresse”(citerat efter Krut 

3/2007, s.67).  

Viktiga begrepp för att förstå och ha förståelse för det som händer i och utanför 

klassrummet. Hos Skolverket (2009) framkommer det att barn till lågutbildade är 

överrepresenterade bland de elever som inte lyckas uppnå målen i år 9. Glömmer 

man bort att prata om och att tänka på klasskillnader och vad det kan göra med 

barnens utbildning. För den grupp elever som inte når upp till målen i matematik i år 

9 är det särskilt viktigt att skolmatematiken uppfattas som relevant och användbar. 

Medan medelklassens barn i sitt skolarbete kan drivas av engagerade föräldrar (Ball, 

2003) så behöver barn till lågutbildade troligen i större utsträckning hitta sin 

drivkraft i skolämnenas innehåll. En drivkraft kan enligt Skolverket (2009) vara att 

de kunskaper som skolan förmedlar måste uppfattas meningsfulla. Vilket min 

mening borde vara självklart i skolans värld. Det här kan man knyta an till det som 

jag nämnt i tidigare. I rapporten från skolverket (2004:545) kom man fram till att 

invandrartäta skolor visade exempel på hur boendesegregationen i vissa fall även 

befästes i skolan där elever från mer välbärgade områden gick i egna klasser medan 

elever från de mindre välbärgade områdena gick för sig. Detta är naturligtvis inte 

bara negativt för elevernas möjlighet att uppnå goda studieresultat utan också för 

samhällets övergripande mål att uppnå ett mer likvärdigt samhälle med tolerans 

mellan olika etniska och sociala grupper (a.a.).  

Angående olika förutsättningar kom jag på mig själv sittande på ett 

fotbollsföräldramöte. När en förälder sa att det skulle vara bra att få ut tvättlistan i 

god tid vilket gjorde att jag tänkte för mig själv att föräldern var omständlig. Men sen 

kom jag på att de som bor i lägenhet måste faktiskt boka tvättid. Där ser man hur 

enkelt det kan vara att man relaterar och tror att ens egna "värld" är så den ser ut för 

alla. Konsekvenserna kan dock bli att barn och föräldrar känner sig utanför på olika 

sätt. Här ett citat som kan relatera och passa till det jag tänkte:  

”Jag förstår inte varför inte människor kan ha förståelse för varandra och inse att 

alla har det olika ställt. Att saker som inte är något problem för en själv kan vara 

ett för en annan. Men det är nog inte förrän den dagen människor själva hamnar i 

en mindre bra situation som det går upp ett ljus att verkligheten inte är så svart 

eller vit som man faktiskt trott ”Aftonbladet. 

Ett ex på hur personal på förskolan/skola kan förhålla sig kring detta och som 

framgick intervjun var när man på förskolan bestämde sig för att barnen inte fick ta 

med sig leksaker hemifrån. Vilket gör att man tar bort ett moment som kan göra så 
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att även små barn känner sig utanför eller missgynnade och att föräldrar känner sig 

stressade att köpa vissa saker till sina barn. 

8.4  Avslutande ord och vidare forskning 

Är det barnens fel att föräldrarna inte har råd att skicka med t.ex. skridskor till 

idrotten? För hur man än vrider och vänder så är det barnen som blir drabbade i 

slutändan.  

Tänker på en skola där det i princip inte finns några barn från familjer med god 

ekonomi. Det är ingen skola där utomlandsresor är vanliga eller där barnen har de 

senaste mobilerna. Barnen har inga sådana krav att leva upptill. De verkar vara nöjda 

med sin situation utifrån att det är det vanligaste sättet att vara och leva på den 

skolan. Om man tänker sig en omvänd situation där de flesta familjer är 

höginkomsttagare, risken är att barn som kommer från familjer med knapp ekonomi 

inte skulle känna sig hemma. Dels för att t.ex. det är "normalt" att ha bowlingkalas 

för hela klassen. Det kan leda till att de som inte ha råd att bjuda igen tackar nej till 

kalas. Om man jämför de olika förskolorna/ skolorna med varandra kan man se att 

det kan ha betydelse om alla barn kommer från ungefär liknade ekonomiska 

familjeförhållanden att det inte blir lika "skämmigt" som en av informanterna 

uttryckte det av att leva i en familj med knapp ekonomi eftersom det är det "vanliga" 

där. En sak som framgått och som mitt tänk har fastnat lite i när jag läst och 

analyserat materialet är ordet "skämmigt" och dess betydelse. Det verkar som det är 

relativt alltså beroende på vilken skola man går om man känner det eller inte. Å 

andra finns "spillover -effekten" som nämnts innan.  

Verkar som det finns vissa bra grundpunkter att utgå från för att alla elever ska trivas 

så bra som möjligt: en "lagom" blandning av olika kulturer både var det gäller bland 

barn och personal, "lagom" blandning av olika socialgrupper både var det gäller hos 

barn och personalen, en "lagom" stor förskola/skola där man som personal faktiskt 

kan se alla barn och där barnen också kan känna igen all personal tror jag skapar en 

viss trygghet, en förskola/skola där man hela tiden har en öppen och levande 

diskussion med barnen och pratar om allas lika värde, med tanke på barn som lever i 

knapp ekonomi och som ibland får ta ett vuxenansvar alldeles för tidigt och oroa sig 

för pengar är det viktigt att prata om vem som har ansvar för vad och att vi hjälper 

dem att synliggöra detta men också att barn måste få vara barn, personalen måste 

också sluta att skuldbelägga barnen med t.ex. "Men har du ingen ryggsäck med idag 

heller?" Vilket också har framgått från intervjuerna och som jag tidigare har skrivit 

om men anser att det är så viktigt och bra uttryck att jag kan nämner det igen: 

 "Jag får hela tiden tänka mig för och ha det i bakhuvudet att det faktiskt oftast är 

av ekonomiska skäl att man t.ex. har små skor eller stövlar på fast det inte 

regnar. Jag tänker att min värld inte är självklar och att man inte kan ta saker för 

givet".  

Vidare och som också framkommit i intervjuerna och som borde vara självklart är att 

ha vissa saker inköpta på skolorna som t.ex. skridskor, extra regnkläder etc. för att 

undvika att barn ska känna sig utanför. Men också ha frukt och matsäck i beredskap 

när det behövs eller kanske alltid ta mat och frukt till alla från matbespisningen och 

för att ha lite extra gott fika till utflykten kan man väl baka med barnen. Från 

lednings håll bör man trycka mer på att barnen på skolan är allas och att vi hjälps åt 

över klasserna 
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En vidare forskning skulle kunna vara att vad händer om man som pedagog viger tid 

varje vecka för att samtala med varje barn enskilt om barnets tankar, trivsel, inre 

kompass, sitt lärande, synliggöra för barnet hur de blir "kungar" över sitt eget liv. 

Det finns många saker som intresserar mig och som jag är nyfiken på t.ex. skulle det 

vara intressant att göra en studie om vilka barn är det som spelar tennis, rider, spelar 

hockey, golf, går på musikskola? En intressant tanke och forskningsfråga är vad som 

skulle hända om alla sådana aktiviteter skulle ingå inom skolans ramar och varför 

gör det inte det? Vill vi inte att alla barn som vill ska få chansen att prova det de är 

nyfikna på och kanske tom brinner för men saknar pengar. 
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9.2 Intervjuguide, Bilaga 

1. Märks knapp ekonomi på din skola och i så fall på vilket sätt har du stött på det? 

2. Hur hanterar och förhåller du dig till det, på individ och grupp nivå? 

3. Enligt forskning kan knapp ekonomi leda till socialutestängning pga. att man inte 

kan leva upp till klädeskrav och deltagande i olika sociala aktiviteter. Är det något du 

märkt och i så fall hur kan skolan jobba med detta? 

4. Vad kan man från organisation och ledningens håll göra för dessa barn, så att de 

inte hamnar i ett utanförskap pga. av familjens knappa ekonomi? 

5. Kan en familjs knappa ekonomi påverka barnets kamratrelationer och resultat i 

skolan och så fall på vilket sätt tror du? 

 


