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Sammanfattning
Syftet med denna studie är att beskriva, analysera och diskutera förskollärares upplevelser av att arbeta
i förskolor som är belägna i särskilt utsatta områden i Stockholms län. Studiens metodval är kvalitativa
intervjuer av sju förskollärare i fem kommunala förskolor, materialet har analyserats med stöd av Urie
Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori. Studiens resultat visar på hur olika samhällssystem
samspelar men också motarbetar varandra och att områdenas kriminalitet samt subkulturer och normer
dvs. det parallella samhället påverkar förskolornas verksamhet. Förutom det så synliggörs
kulturkrockar mellan det officiella makrosystemet och det lokala inofficiella makrosystemet som kan
inverka på barns utveckling och identitetsskapande och den framtida vuxenrollen. Studiens slutsats är
att det som gäller i teorin t.ex. allas lika värde inte alltid gäller i praktiken, dessutom verkar vissa av
vårdnadshavares kulturella normer godtas till viss del i förskolorna.

Nyckelord: Särskilt utsatta områden, Kriminalitet, Kultur, Subkulturer, Normer, Parallella
samhällen, Isolering, Identitet, Förskollärare, Förskola, Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori,
Mångfald, Förort.
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Förord
Härmed vill jag tacka alla sju förskollärare som varit med och producerat denna studie, utan er hade
det inte varit genomförbart. Tack!
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Inledning
I mitt tidigare arbete inom socialt arbete har jag mött människor som hela sina liv känt sig misslyckade
och hur deras identitet är knutet till detta, denna självbild är ibland så stark att förändringsarbete i vissa
fall inte är möjligt. Många av dessa människor har delat sina livsberättelser med mig för att jag skulle
kunna förstå dem bättre och få ett helhetsperspektiv på de livsvillkor som de haft under sin uppväxt
men även som vuxna. Hur samhällssystemen istället för att stötta upp har vidmakthållit och bekräftat
dessa individers känsla av utanförskap och misslyckanden. En del av dem har berättat att ”jag har
alltid haft svårt att läsa, skriva och räkna, de visste inte vad de skulle göra med mig på dagis eller i
skolan” eller ”det var ingen på dagis som visste hur jag hade det hemma men de borde ha sett det på
mig, jag slogs med allt och alla” eller ”jag berättade på dagis men inget hände” eller ”det är min
kultur, kvinnor får inte studera eller arbeta”. Dessa berättelser fick mig att reflektera över hur
betydelsefull förskolans roll är för de barn där t.ex. hemförhållanden, fostran, miljö samt deras egna
personliga förutsättningar villkorar barnens lärande och identitet.

Enligt Förskolans läroplan Lpfö 98/16 (Skolverket 2016, s. 7) hänger språk och lärande ”oupplösligt
samman liksom språk och identitetsutveckling”, förskolan har även en kompensatorisk roll
(Skolverket 2016, ss. 5, 13) för de barn som inte får tillräckligt med stöd hemma. Dessutom ingår det i
förskolans uppdrag att ”vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran, utveckling och
växande” (Skolverket 2016, s. 5). Mot denna bakgrund blir det tydligt att förskolans personal har en
central betydelse i arbetet med att realisera förskolans kompensatoriska roll. Flera studier visar på att
barn från socialt utsatta familjer samt olika etniska grupper gynnas både socialt och kognitivt av att
vara på förskolor där förskolepersonalen är engagerad, närvarande och har kunnande att stimulera
barnens språkutveckling (Persson 2012, s. 9). Förskolans roll är betydelsefull utifrån många aspekter
och kan för en del barn vara den enda platsen där de kommer i kontakt med barnlitteratur och skrift
och där de kan lyssna på sagor eller få en variation av olika sorts berättelser än det utbud som erbjuds i
hemmet (Svensson 2017, s. 146).

Då förskolan har ett kompensatoriskt uppdrag och förskolans personal har en avgörande betydelse för
att realisera detta uppdrag kommer denna studie att fokusera på förskollärares upplevelser av att arbeta
i särskilt utsatta områden (Polisen 2017, s. 10) i Stockholms län. Dessa områden präglas av följande
fem faktorer (Polisen 2017, s. 10): det finns en allmän ovilja att delta i rättsprocesser, polisen har svårt
att fullfölja sitt uppdrag, det finns delvis parallella samhällsstrukturer, det finns delvis våldsbejakande
religiös extremism samt att området ligger geografiskt nära andra utsatta områden. Kan dessa faktorer
påverka förskollärares yrkesutövning och i så fall på vilket sätt? Det är också betydelsefullt att rikta
blicken mot särskilt utsatta områden eftersom regeringen (Regeringskansliet 2017, s. 1) prioriterar
under åren 2017-2025 ett reformarbete i dessa områden där även förskolan är inkluderad vilket därmed
sätter förskolans identitetsutveckling och kompensatoriska roll (Skolverket 2016, s. 13) i fokus.

Bakgrund
I inledningen ovan belystes förskolans kompensatoriska roll samt forskning som framhåller att
förskolepersonalens kompetens är betydelsefull för barns språkutveckling och att barn som lever i
socialt utsatta familjer samt olika etniska grupper gynnas både kognitivt samt socialt av att vara på
förskolor med närvarande och intresserade pedagoger som kan stimulera barnen. I detta avsnitt följer
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en fördjupande bakgrund som belyser villkor och faktorer som barn och vuxna som lever eller arbetar i
särskilt utsatta områden kan beröras av.

Hur definierar Polisen utsatthet i bostadsområden? Vad som skiljer ett utsatt område från ett särskilt
utsatt område samt ett riskområde definieras enligt Polisen (2017, s. 10) på följande sätt: ett utsatt
område är ett bestämt område som kännetecknas av ha ett låg socioekonomisk status där kriminella
har inflytande över lokalsamhället. Detta inflytande är knutet till områdets sociala sammanhang
snarare än de kriminellas ambition att ta över lokalsamhället. Detta är ur ett samhällsperspektiv ett
allvarligt tillstånd (Polisen 2017, s. 10). Påverkan på populationen dvs. de som bor i detta område kan
t.ex. vara dolda eller direkta hot, öppen försäljning av narkotika, mord och våld på öppen gata som kan
drabba tredje man samt ett utåtagerande ogillande mot samhället (Polisen 2017, s. 10). Effekten på de
boende i området blir otrygghetskänslor vilket leder till att brott anmäls i mindre omfattning och att
villigheten av att ställa upp i rättsprocesser minskar. I ett särskilt utsatt område finns förutom att det är
ett område med låg socioekonomisk status dessutom en allmän ovilja att delta i rättsprocesser. Det kan
också finnas en systematisering av hot och våldshandlingar mot anmälare, målsägare samt vittnen i
området (Polisen 2017, s. 10). Denna situation innebär också att polisen har svårt att fullfölja sitt
uppdrag och det krävs att polisen gör systematiska och pågående anpassningar av arbetssätt samt
utrustning. Ofta har det skett en normalisering av läget i området vilket leder till att varken de boende
eller polisen anser att läget i området är avvikande (Polisen 2017, s. 10).

Ytterligare tillkommer i ett särskilt utsatt område delvis parallella samhällstrukturer, organiserade
kränkningar av religionsfriheten eller fundamentalistisk extremism som inskränker på fri- och
rättigheter för de boende i området samt individer som reser utomlands för att strida för extremister
(Polisen 2017, s. 10). Det finns även en hög andel aktivt kriminella i området, dessutom utgör
områdets närhet till andra utsatta områden en fara eftersom de kriminella nätverken kan samarbeta
med varandra. Detta är ur ett samhällsperspektiv ett akut tillstånd i jämförelse med utsatta områden där
det bara är ett allvarligt tillstånd. Polisen (2017, s. 11) har även urskiljt en mellannivå mellan dessa två
områden och som definieras som riskområde där samma kriterier uppfylls som i ett utsatt område men
som ännu inte nått upp fast är nära på att uppfylla kriterierna för ett särskilt utsatt område. Om inte
lämpliga åtgärder sätts in riskerar området att bli ett särskilt utsatt område, läget är alarmerande ur ett
samhällsperspektiv (Polisen 2017, s. 11). För närvarande finns det i Sverige totalt 61 områden som
definierats utifrån ovanstående kriterier: 23 särskilt utsatta områden, 6 riskområden och 32 utsatta
områden varav det i Stockholms län finns 6 särskilt utsatta områden, 1 riskområde samt 18 utsatta
områden, det innebär att 25 av 61 områden som är i utsatthet finns i Stockholms län (Polisen 2017, s.
41).

Vilka är det som bor i dessa utsatta områden och vilka villkor lever de under? I svensk grundlag ses
bostaden som en av de grundläggande sociala rättigheterna, detta går att se i 1 kap. 2 § i
Regeringsformen (SFS 1974:152). Där står det att det allmänna ska ”trygga rätten till arbete, bostad
och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa”, med
det allmänna menas myndigheter, rättsväsende, kommuner och stat. Dessa instanser ska också verka
för att ”värna den enskildes privatliv och familjeliv” samt ”främja en hållbar utveckling som leder till
en god miljö för nuvarande och kommande generationer” (SFS 1974:152). Dock visar t.ex. en rapport
från Rädda Barnen (2017, s. 36) att barnfattigdom finns i Sverige och att de grupper som riskerar att
hamna i detta tillstånd är ensamstående mödrar med barn samt utlandsfödda föräldrar med barn. Dessa
två grupper verkar också vara överrepresenterade när det gäller hemlösa barnfamiljer, emellertid finns
ingen pålitlig statistik för hela Sverige. Enligt Rädda Barnen (2017, s. 36) levde mer än hälften, 53,4
procent, av alla barn med ensamstående föräldrar vars bakgrund var utländsk i ekonomisk utsatthet år
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2013 jämförelsevis med de barn som levde med två svenskfödda föräldrar där representationen var
endast 2 procent. Rapporten (Rädda Barnen 2017, ss. 29-31) visar också på att i 25 av Sveriges största
kommuner finns det för närvarande 5390 barn som räknas som hemlösa, dock finns det troligtvis ett
mörkertal. Siffran är preliminär eftersom kommunerna har olika bedömningskriterier om vad som
räknas för att leva i hemlöshet, dessutom gör inte kommunerna kartläggningar av detta varje år och
många kommuner saknar helt uppgifter om barns hemlöshet.

Hemlösheten tilltar också bland nyanlända barnfamiljer vilka också har låga inkomster genom bidrag
eller har arbeten med osäkra anställningsvillkor (Rädda barnen 2017, s. 7 ). Det kan vara familjer som
använt sig av 16 § i Lagen om mottagande av asylsökande m.fl. (SFS 1994:137), som handlar om eget
boende, den s.k. EBO-lagen. Denna lag innebär att asylsökande samt flyktingar kan ordna boende på
egen hand t.ex. hos släktingar och därmed kan få en ersättning för detta från Migrationsverket
oberoende av om de bor på Migrationsverkets boende eller inte. Syftet med EBO var att markera
asylsökandens eget ansvar, de fördelar som angavs 1994 var ”Minskad främlingsfientlighet eftersom
EBO ger mer kontaktytor mellan asylsökande och svenskar, lättare att hitta jobb samt att släktingar
och vänner kan lära ut om samhällets skrivna och oskrivna regler” (Boverket 2008, s. 9). Rädslan för
trångboddhet, tvister med värdfamilj samt stigande boendesegregation uppskattades vara hanterliga,
dock utvärderades EBO redan 1996 i SOU 1996:55 vilket visade på att de negativa konsekvenserna av
EBO var större än de positiva (Boverket 2008, s. 9). Effekten blev inte att boendet spreds ut över hela
Sverige utan istället koncentrades boendet till storstäderna vilket kan ha lett till högre arbetslöshet
samt ett socialbidragsberoende (numera försörjningsstöd) bland de nyinvandrade (numera nyanlända)
enligt Boverket (2008, s. 9). Dessutom koncentrerades boendet ofta till tidigare segregerade områden
vilket inte underlättade kontakten mellan invandrare och svenskar, utredningen ansåg att EBO borde
upphöra pga. dessa omständigheter, ändå ansåg den dåvarande regeringen att de inte ville begränsa
denna rätt (Boverket 2008, s. 9).

EBO har sedan 1996 fortsatt att få kritik från bl.a. kommuner och kommunala hyresbolag pga. av de
negativa sociala konsekvenserna det orsakar för både barn och vuxna samt att det även motverkar
integration (Riksdagskansliet 2016; Ringdahl 2017) men trots detta har lagen ännu inte ändrats av
någon regering. Tvärtom verkar de negativa konsekvenserna ha stegrats i de segregerade områdena i
och med det stora flyktingmottagandet hösten 2015. Dessutom har Lagen om mottagande av vissa
nyanlända invandrare för bosättning (SFS 2016:38) tillkommit och trädde i kraft 1 mars 2016 vilket
tvingar kommunerna att ta emot nyanlända trots att det råder bostadsbrist i kommunerna
(Riksdagskansliet 2016). Detta kan göra att hemlöshet också kan drabba nyanlända barnfamiljer efter
att de blivit kommunplacerade, de barnfamiljer som söker hjälp för hemlöshet placeras på tillfälliga
boenden t.ex. på vandrarhem, campingplatser eller får dela lägenhet med annan familj (Rädda barnen
2017, s. 7). Dock kan även barnfamiljer få avslag på boende av socialtjänsten medan andra familjer
väljer att inte söka hjälp hos socialtjänsten av olika anledningar, dessa familjer bor hos släktingar och
vänner eller söker boende på den svarta bostadsmarknaden (Rädda barnen 2017, s. 7). Detta leder till
att familjerna flyttar ofta och därmed saknar en permanent adress vilket i sin tur leder till att familjer
inte kan beviljas bostadsbidrag och annat familjepolitiskt stöd (Rädda barnen 2017, s. 7).

Hur ser då bostadssituationen i dessa områden ut? Enligt Regeringskansliet (2017, s. 8) råder det
bostadssegregation i dessa områden och hyresrätter är den vanligaste boendeformen, i motsats till villa
och radhus som är den mest förekommande boendeformen i Sverige. Detta gör att bostadssegregation
byggs in i områden där människor med god inkomst koncentreras till vissa områden och
låginkomsttagare till andra bostadsområden (Regeringskansliet 2017, s. 8). Dessutom råder det för
närvarande en akut bostadsbrist vilket ytterligare ökar utsattheten, detta leder bl.a. till trångboddhet
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och att barn inte får studiero, därtill har det också lett till en utbrett svarthandel av hyreskontrakt
(Regeringskansliet 2017, s. 8). Ungefär hälften av de som är födda utanför Europa är trångbodda enligt
Regeringskansliet (2017, s. 8). Enligt Fastighetsägarna (2017) är det svårt att få grepp om problemet
med svarthandel av hyreskontrakt eftersom anmälningsbenägenheten är nästan obefintlig eftersom de
inblandade förlorar på att anmäla. Förutom detta pågår det en normalisering av svarthandel med
hyreskontrakt vilket innebär att det blir en allmän uppfattning om att detta är det nya normala nu för
tiden (Fastighetsägarna 2017). Ytterligare finns väldigt få ärenden som gått till åtal av den orsaken att
detta inte prioriteras hos de inblandade myndigheterna, polisen spår också att handeln troligtvis
kommer att öka pga. den nuvarande bostadsbristen (Fastighetsägarna 2017). Framförallt i
ytterstadsområdena ökar nu svarthandeln, olagliga andrahandsuthyrningar samt missbruk av
inneboenderegler enligt Fastighetsägarna (2017).

Polisen (2015, s. 4) i Stockholm har märkt att svarthandel av hyreskontrakt har fått fart inom den
organiserade brottsligheten och att många av de ledande kriminella i länet är inblandade i
verksamheten både som säljare och köpare, och under år 2015 mördades fyra personer i Stockholm där
alla kunde kopplas ihop till svarthandel med hyreskontrakt. Olaglig handel med hyreskontrakt har
troligtvis alltid existerat i någon utsträckning, själva brottsligheten som styrs i 12 kap. i Jordabalken
(SFS 1970:994) gäller endast försäljning men inte köp av hyreslägenhet, det innebär att det är endast
säljaren som begår en brottslig handling, inte köparen som betalar för hyreskontraktet (Polisen 2015, s.
7). Förutom svarthandeln med hyreskontrakt finns även andra typer av brott som hör ihop med
bostadsmarknaden t.ex. olagliga andrahandsuthyrningar samt bedrägerier (Polisen 2015, s. 4). Enligt
Bostadsförmedlingen (2017) var den genomsnittliga kötiden år 2016 för att få en lägenhet i Stockholm
genom dem 9 år, de flesta som får en bostad har stått i kö mellan 7-11 år. Dessutom bör de
grundläggande kraven vara uppfyllda för att godkännas som hyresgäst t.ex. kräver många hyresvärdar
minst en fast inkomst på 3-3,5 gånger månadshyran före skatt och många värdar godtar inte
försörjningsstöd och andra bidrag som inkomstkälla (Jacobsson 2016).

Hur ser det ut med lärartätheten i utsatta områden och förändras lärarrollen? Lärarförbundets (2017, ss.
3, 5-6) medlemsundersökning med cirka 3100 lärare visade på att det finns en mindre andel behöriga
lärare i skolor där det finns ett större antal elever med utländsk bakgrund. Sedan Lärarförbundets
tidigare undersökning 2015/2016 har skillnaden ökat istället för att minska och att i skolor där
vårdnadshavare hade högre utbildning fanns det en större andel behöriga lärare (Lärarförbundets 2017,
ss. 3, 5-6). En liknande tendens såg Persson (2012, ss. 28-29) på förskolor i Malmö där de mest utsatta
stadsdelarna hade lägst andel förskollärare och de mer välbärgade områdena hade en märkbart högre
andel förskollärare. Persson (2012, ss. 28-29) anser att detta förhållande är olyckligt eftersom den mest
kompetenta och utbildade förskolepersonalen behövs i socialt utsatta områden där behovet är som
störst. Något som är problematiskt kan vara hur långt lärarrollen ska sträckas, vad är en lärares
huvuduppgift? Bunars (2001, ss. 124-125) forskning om grundskolans roll i socialt utsatta områden i
Sverige visade på att lärarna blev ”surrogatföräldrar” åt barnen eftersom många vårdnadshavare i
dessa områden förutom att de är marginaliserade inte heller fullständigt behärskar det svenska språket
vilket leder till att barn inte får tillräckligt med stöd hemifrån för att utveckla sitt lärande. På så sätt
vidgas därmed lärarrollen till att bli mer socialt inriktad där lärare också ställer upp och tolkar samt
hjälper vårdnadshavare med att exempelvis fylla i andra myndigheters blanketter, detta för att hjälpa
och avdramatisera skolans roll som en myndighetsinstans (Bunar 2001, ss. 124-125).

Detta förhållningssätt kan ändå leda till konflikter med vårdnadshavare när t.ex. begränsningar i
flickors vardag (Bunar 2001, s. 131) krockar med grundskolans värdegrund och uppdrag i Läroplan för
det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Lpo 94 (Skolverket 1994, s. 3).



6

Denna värdegrund och uppdrag har inte förändrats sedan 1994 och är fortfarande aktuell i Läroplan för
grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr 11 (Skolverket 2017, s. 7) där följande står:

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet
mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta
och förmedla. (Skolverket 1994, s. 3; Skolverket 2017, s. 7)

Denna värdegrund syns även i Förskolans läroplan Lpfö 98/16 och förmedlas på följande sätt:

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet
mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som förskolan ska hålla levande i
arbetet med barnen. (Skolverket 2016, s. 4)

Förskolans värdegrund tillsammans med Bunars (2001, ss. 131-132) forskning från grundskolans värld
antyder att en lärares kompetens bör vara mångsidig men också självreflekterande eftersom
mångkulturella frågor också troligtvis aktualiseras på förskolor. Kanske är dessa frågor särskilt
aktuella i socialt utsatta mångkulturella områden pga. av dess population, detta kräver att framtida
förskollärare bör ha tillräckligt med kunskaper och praktik för att kunna hantera dessa komplexa
situationer och frågor samt för att inte bli utbrända (Bunar 2001, ss. 131-132). Sheridan, Sandberg och
Williams (2015, s. 126) menar att professionen bör vara öppen och ha en kritisk syn på kompetenser
som behöver stärkas eftersom att vara förskollärare är ett pågående förändringsarbete som innebär att
särskilda kunskaper och förmågor behöver tillägnas löpande för att kunna vara i fas med utvecklingen
i samhället.

Denna bakgrund leder vidare till nästa avsnitt vilket belyser tidigare forskning med inriktning mot
förskolans kvalitet och samverkan med närmiljö.

Tidigare forskning
Ovanstående avsnitt belyste villkor och faktorer i samhällssystemet som kan påverka både barns
lärande och utveckling samt förskollärares arbete i socialt utsatta områden. I detta avsnitt redovisas
forskningstexter som berör förskollärarens kunskap och kompetens samt närmiljö. Inledningsvis
redovisas hur studiens urval av texter har avgränsats, därefter följer en tematiserad rubricering av
texterna med utgångspunkt i förskolans kvalitet och samverkan med närmiljö.

Tillvägagångssättet för sökning och urval av de vetenskapliga artiklar för studien som redovisas här
gick till på följande vis: vetenskapliga artiklar söktes bl.a. med hjälp av artikelsökmotorn på
Stockholms universitetsbiblioteks internetsida där jag sökte efter ”peer reviewed”-artiklar för att
begränsa sökningen, dessutom sökte jag även artiklar på Google scholar, Tidskrift för nordisk
barnehageforskning samt på NB-ECEC. Sökord jag använde var t.ex. preschool teacher, preschool
teachers as role models, what teachers can do och förskollärarens uppfattningar. På orden preschool
och preschool teachers fick jag många sökträffar eftersom det finns en del tidigare forskning på
området, dock inom många olika ämnen. Eftersom artikelsökningen var för vid fick jag upp väldigt
många artiklar, därför begränsade jag sökningen ytterligare genom att lägga till sökord eller ta bort.
Genom att läsa olika artiklars referenslistor kunde jag också söka mig vidare till andra artiklar som
kunde vara av vikt för studien. Jag har i studien valt att inkludera en artikel som utgår ifrån
grundskolans värld eftersom det är möjligt att de resultaten också kan återfinnas i en förskolemiljö.
Härmed följer en tematiserad redovisning av utvalda nationella och internationella artiklar.
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Förskolans kvalitet
En studie av Thomason och La Paro (2009, ss. 291-292) i en medelstor delstat i sydöstra USA riktade
sig till 46 förskollärare som arbetade på småbarnsavdelning. Metoderna som användes var följande: ett
demografiskt frågeformulär, observationer samt fem videoobservationer och utvärderingar av kvalitet
som gjordes med CLASS som är ett pedagogiskt stöd- och utvecklingsmaterial som utgår ifrån
sociokulturell teori med fokus på lärarens roll samt miljöns inverkan på toddlarens dvs. de yngsta
barnens språkutveckling och lärande (Thomason & La Paro 2009, ss. 293-294). Studien bekräftade det
första syftet med studien som var att bekräfta tidigare studieresultat dvs. att i avdelningar med mindre
antal barn, en tillåtande miljö samt närvarande interagerande utbildade och flexibla förskollärare
påverkas bl.a. barns språkutveckling samt kvaliteten på förskolan positivt (Thomason & La Paro 2009,
s. 297). Studiens andra syfte bekräftades också genom att resultatet visade på att interaktionskvaliteten
mellan förskollärare och toddlare var av låg eller medioker kvalitet vilket tidigare studier visat. De
faktorer som påverkar interaktionskvaliteten och förskolans kvalitet är förskollärarens förmåga att
skapa ett tillåtande och positiv klimat, att kunna inta ett barnperspektiv, att kunna tyda barns verbala
och kroppsliga språk, att ge omsorg samt förmåga att kunna stödja barns språkutveckling (Thomason
& La Paro 2009, s. 298). Thomason och La Paro (2009, ss. 299-300) anser att det behövs mer studier
som riktar sig mot förskollärarens barndomserfarenheter, bakgrund, tidigare erfarenheter av toddlare,
värderingar samt motivation och engagemang för yrket eftersom detta kan inverka på barns
lärandeutveckling på förskolan. Slutresultatet bekräftade tidigare studier vilket visar på att studien har
hög trovärdighet och att det troligtvis är möjligt att få ett liknande resultat vid replikering i en liknande
kontext, emellertid tas inte hänsyn till barns egna biologiska och personliga villkor och förutsättningar.
Thomason och La Paro (2009, ss. 299-300) tar även upp att det heller inte tas hänsyn till
förskollärarnas egna bakgrund, förförståelse, språkinlärningskompetens och motivation för yrket.

Guo, Piasta, Justice och Kaderaveks (2010, s. 1094) amerikanska studie undersöker däremot om det är
möjligt att se samband mellan förskollärares upplevda egenförmåga, klassrummets kvalitet
(undervisning och känslomässigt stöd) och barns vinster i text- och ordförståelse under ett studieår.
Totalt deltog 67 förskollärare och 328 barn i socialt utsatta områden, barnen var fyra år när studien
påbörjades (Guo et al. 2010, ss. 1096, 1101). Under året gjordes observationer av interaktion mellan
förskollärare och barn, dessutom fick lärarna fylla i olika självskattningsenkäter och barnen fick också
göra en del text- och ordförståelsetester, dessa tester utformades på olika sätt bl.a. utifrån CLASS
(Guo et al. 2010, ss. 1096-1097). Resultatet pekar på att lärarnas upplevda egenförmåga samt
klassrummets kvalitet är en betydelsefull markör för förskolebarns vinster i textkunskaper. Resultaten
visade också en koppling mellan lärarnas upplevda egenförmåga, klassrumskvaliteten dvs. det
känslomässiga stödet samt högre ordförrådsvinster. För barn med lärare som hade en högt upplevd
egenförmåga var klassrumskvaliteten högre vilket gav större ordförrådsvinster hos barnen (Guo et al.
2010, s. 1101). Något annat som framträdde var att lärare som trots att de hade varit i yrket en längre
tid upplevde en lägre egenförmåga, detta kan förklaras enligt Guo et al. (2010, ss. 1100-1101) med att
lärare inte upplever att de följer med i den vetenskapliga utvecklingen inom litteracitetsområdet vilket
tyder på att löpande fortbildning är av vikt för att lärare ska kunna stödja barns språkliga utveckling på
ett adekvat sätt. Slutresultatet tar inte hänsyn till barns eller förskollärares egna personliga och
biologiska förutsättningar för hur språk lärs in eller ut, dessutom tas inte hänsyn till hur läroplanen
påverkar förskollärarnas arbete. Självskattningstestsvaren kan dessutom ha påverkats av att
förskollärarna har låg självkänsla eller inte vill hävda sig som ”duktiga” och kan därför ha skattat sig
lägre utifrån känsla än på grund av den faktiska kompetensen de besitter. Dessutom kan
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observationstillfällena ha påverkat deltagarna på olika sätt, därför blir tolkningen av observationerna
svår att generalisera.

Dickinson och Smiths (1994, ss. 105, 107-108) ettåriga delresultat från 25 förskolor av en
longitudinell kvalitativ och kvantitativ studie i USA undersöker om det är möjligt att se
långtidseffekter av förskollärares bokläsning i grupp på förskolan för låginkomsttagares barns
ordförråd och berättelseförståelse. Studiens huvuddata baseras på transkriberade filmobservationer i
förskolan under lästunder, dessutom samlades kompletterande data in genom allmänna observationer i
förskolans rum, lärarintervjuer, observationer av enskilda barns spontana språkanvändning samt
utifrån bedömning av testresultat ifrån barn i fem års ålder (Dickinson & Smith 1994, ss. 107-108).
Studien utgår ifrån den sociokognitiva modellen där kärnan antas vara att läsförståelse bygger på
muntliga språkkunskaper som används för att återge och förstå utvidgade dialoger som förmedlar ny
information (Dickinson & Smith 1994, s. 105). Analyser av bokläsningserfarenheterna visade att
avdelningarna med resultatorienterad bokläsning, där text blir uppläst med begränsat samtalsutrymme
och följs därefter av ett utvidgat samtal, gav större vinst än i didaktisk-interaktionella avdelningar, där
barnen svarar på de faktafrågor som ställs samt svarar tillsammans i kör på ställda frågor. En
regressionsanalys gjordes av yttrandenivån vilket visade att barnens ordförråd hade utvidgats samtidigt
som det också visade små effekter på utvecklad berättelseförståelse (Dickinson & Smith 1994, s. 104).
I didaktisk-interaktionella avdelningar användes ofta böcker med berättelser som hade begränsad
handling och enklare vokabulär, om dessa används regelbundet så gynnar dessa inte barns
språkutveckling och ordförråd (Dickinson & Smith 1994, s. 117). Lärarna verkade inte vara medvetna
över vilka bokläsningsmönster som de utövade, genom att medvetandegöra dessa strategier kan de
istället bli mer flexibla och variera sig beroende på situation. Dessutom menar Dickinson och Smith
(1994, s. 119) att mer uppmärksamhet bör riktas mot effekterna av t.ex. bokgenre och illustrationer
som erbjuds för läsning i barngrupper. Slutsatsen i studien är inte generaliserbar eftersom den är
baserad på tolkningar av filmobservationer som endast visar ett snitt av ett sammanhang i en särskild
kontext. Dessutom tar den inte hänsyn till enskilda barns hemförhållanden eller individuella och
kognitiva förutsättningar för språkinlärning, därtill så kan deltagarna i observationerna ha påverkats av
att ha blivit filmade.

Mångfald i förskolan
Hur mångfald i förskolan normaliserar och upprätthåller olikheter har granskats närmare av Löfdahl
och Hägglund (2012, ss. 119-120) på både en strukturell och praktisk nivå. Studiens syfte är att
synliggöra mångfald utifrån olika sociala kunskapsområden som baseras på hur barn positionerar sig,
platser där barn vistas, barns vänskapskultur, tolkningsreproduktion och social representation. Dessa
teoretiska perspektiv menar Löfdahl och Hägglund (2012, s. 120) hjälper till att se barns
positioneringar, platser, attityder samt värderingar och hur barn skapar meningsfullhet av mångfald.
Denna mångfald och olikhet syns i förskolan t.ex. genom att vissa barn endast äter viss mat, att olika
modersmålslärare kommer till förskolan samt att olika kulturella och språkliga normer förekommer
(Löfdahl & Hägglund 2012, s. 119). Studien baseras på 30 timmars observationer och informella
samtal med barn och pedagoger under en vecka i en multietnisk förskolemiljö i ett utsatt
socioekonomiskt område i Sverige (Löfdahl & Hägglund 2012, ss. 121-122). Löfdahl och Hägglund
(2012, s. 119) hänvisar till Förskolans läroplan 98/06 som bl.a. tar upp att mångfald och kulturellt arv
är något positivt och ska ses som resurs som i samspel med andra leder till att utveckla förståelse och
empati för andra människors olikheter och kulturer. Förskolan har en betydelsefull roll i detta eftersom
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förskolan ses som en kulturell och social mötesplats där dessa attityder och värderingar ska förstärkas
och där barn ska förberedas för ett liv i ett internationellt svenskt samhälle (Löfdahl & Hägglund 2012,
s. 119). Det finns olika uppfattningar om hur mångfald och olikhet ska ses t.ex. finns förespråkare som
anser att det är majoritetskulturen som ska ifrågasättas och att etnisk olikhet och mångfald bör vara det
normala (Löfdahl & Hägglund 2012, s. 120). Detta för att undvika att kategorisera och dela upp
människor i homogena grupper och de maktstrukturer och relationer som kan föras in i en
förskolemiljö. Det saknas forskning som undersöker barns fördomar om etnicitet och olikhet menar
Löfdahl och Hägglund (2012, s. 120), ändå finns det en dominerande diskurs om att barn inte kan
diskriminera och att de inte har någon uppfattning om vad maktutövning är. Ofta ses barn som passiva
utövare av sina vårdnadshavares fördomar istället för att ses som sociala individer som reproducerar
men också genererar egna kunskaper för att ge meningsfullhet till det sammanhang de befinner sig i.
Genom att istället se barn som producenter och medkonstruktörer av social ojämlikhet och mångfald
finns det möjlighet att se hur barn kan hantera, skapa och utöva makt men också rasism i relation till
andra människor (Löfdahl & Hägglund 2012, s. 120). Ur denna synvinkel går det att se hur barns
erfarenheter skapar ”otherness” dvs. annanhet i relation till andra barn vilket kan vara möjligt att
upptäcka i en förskolemiljö, detta kan också leda till ett vi och dom-tänkande (Löfdahl & Hägglund
2012, s. 120).

Studiens resultat visar på att etnicitet och mångfald på förskolan betonas, förstärks och befästs t.ex.
genom modersmålundervisning, skillnader i vad vissa barn äter samt genom vilken status vissa barn
har i relation till andra barn och hur vissa barn bemöts av andra barn (Löfdahl & Hägglund 2012, s.
125). Denna sociala kunskap och erfarenhet har barnen erfarit i förskolemiljön genom de faror eller
svagheter som framträder där på olika sätt vilket förstärker tanken om den andre som annorlunda än en
själv. Studiens slutsats är att trots att mångfald och olikhet syns som positivt i Förskolans läroplan
Lpfö 98/06 så är aktiviteterna och förskolemiljön fylld med värderingar och attityder om mångfald
som verkar skilja sig från intentionerna i Lpfö 98/06. Vad som är särskilt intressant menar Löfdahl och
Hägglund (2012, s. 125) är hur modersmålslärarna i studien fungerar som bärare av kulturella yttringar
och reproducerar mångfald genom att betona olikheter som barnen behöver hantera på ett eller annat
sätt. Resultatet visar också på att en etnisk mångfaldsrik förskolemiljö inte nödvändigtvis leder till en
positiv utveckling för barns vänskapsrelationer och att det är något som behöver medvetandegöras,
uppmärksammas och hanteras av förskolelärare (Löfdahl & Hägglund 2012, s. 125). Om detta inte
uppmärksammas riskerar förskolelärarna istället att reproducera och befästa olikheterna hos barnen
genom de sociala representationerna som produceras i förskolemiljön t.ex. i samband med
modersmålsundervisning, på samlingen samt genom barns fysiska och kulturella status i barngruppen.

Om mångfald och olikheter förstärks i förskolan istället för att minimeras kan det skapa en social
kunskap och upplevelse hos barn som kan leda till en livslång känsla av att vara annorlunda vilket kan
påverka de val som dessa individer gör under livets gång (Löfdahl & Hägglund 2012, s. 125). Studien
är inte generaliserbar och tar inte hänsyn till faktorer såsom kön eller klass, likväl visar studien att
kultur och etnisk mångfald kan vara betydelsefulla faktorer som kan påverka barns relationer på
förskolan på olika sätt. Dessutom styrks tidigare studier om hur förskolebarn skapar och hanterar
maktstrukturer samt kan utveckla tankar om rasism (Löfdahl & Hägglund 2012, s. 120) vilket kan tyda
på att det är möjligt att ett likartat resultat kan erhållas vid replikering i en liknande kontext.
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Samverkan med närmiljö
Bunars (2001, ss. 91-92) nationella utforskande och komparativa fältarbete handlar om tre
grundskolors roll i relation till närsamhället i etniskt segregerade och socialt utsatta områden i
Stockholms län, närmare bestämt i Jordbro, Tensta, Rinkeby och Husby. Materialinsamlingen gjordes
med hjälp av information från sex skolledare, intervjuer och samtal med 30 olika lokala kommunala
aktörer vilket på något sätt hamnade i kontakt med skolorna samt bl.a. lokala dokument,
tidningsartiklar, forskningsrapporter och statliga utredningar (Bunar 2001, ss. 92-93). Analys av
materialet gjordes utifrån det Bourdieu kallar för ”rummets effekter” vilket innebär att områden har
olika status som i sin tur kan ge vinster eller skapa utanförskap (Bunar 2001, s. 89). Konsekvenserna
av detta innebär t.ex. att invånarna åtskiljs eller segregeras från de som ses som ”normala”, detta leder
också till att t.ex. institutioner i dessa områden inte kan erbjuda likvärda möjligheter som i ”normala”
områden (Bunar 2001, s. 89). Studiens resultat visade bl.a. på att lärarna blev surrogatföräldrar åt
barnen eftersom många vårdnadshavare i dessa områden är marginaliserade, konservativa och har
begränsade kunskaper i svenska språket vilket innebär att barnen inte får tillräckligt med stöttning i
hemmen för att utveckla sitt lärande (Bunar 2001, ss. 123-124). Lärarnas roll och ställning vidgas
därmed också till att bli mer socialt inriktad där de aspekter som förväntats tillfalla
vårdnadshavarrollen t.ex. att ge trygghet, kärlek, förståelse och kontinuitet inkluderas i lärarrollen
(Bunar 2001, s. 124). Denna förskjutning leder också till att vårdnadshavarna blir marginaliserade i
förhållande till sina barns skolgång eftersom skolan inte tillfrågar vårdnadshavarna att bistå med
någonting eftersom de inte förväntas tillföra något. Detta orsakar i sin tur en del dolda konflikter
mellan skolan och somliga etniska grupper i området eftersom de upplever att skolan lägger sig i
familjära angelägenheter vilket då gör att vissa vårdnadshavares attityd ses som ett problem för ett gott
samarbete (Bunar 2001, ss. 124, 135). Samtidigt försökte en skola att avdramatisera sin
myndighetsroll genom att lärarna ibland ställer upp och hjälper vårdnadshavare med att tolka och fylla
i ansökningsblanketter till migrationsverket och socialtjänsten, syftet med detta är att ha ett gott
samarbete med vårdnadshavarna och visa på att skolan inte är ett hot gentemot dem (Bunar 2001, s.
125).

En annan faktor som också skapar svårigheter för skolan är kulturella krockar vilket i första hand
handlar om de livsvillkor som vissa gruppers invandrarflickor har där vissa inte får vara med i
gemensamma aktiviteter och där andra har begränsad rörelsefrihet, det innebär att det är mest pojkar
som är synliga på fritidsgårdar och ute i samhället på kvällarna (Bunar 2001, ss. 131-132). En tredje
faktor är tvister med skolförvaltningen kring resursfördelning på grund av ett krympande elevantal
samt dåligt rykte och den kommunala avregleringen (Bunar 2001, s. 137). Bunar (2001, s. 137) menar
att trots att det finns kunskap om skolors värde i socialt utsatta områden så är skolorna beroende av hur
de lokala aktörerna i närmiljön ser på skolorna som institution och vice versa, att endast anta
integrationsmål på papper som dessutom kan tolkas som orealistiska är inte tillräckligt för att bryta
detta. Likaså är det möjligt att se att socialt utsatta områden som administrativt ingår i ett område med
gott rykte eller att ha högkvalitativa lärare i skolorna inte heller bryter segregationen eller skolans
dåliga rykte eftersom skolor i dessa områden är tätt sammanbundna med samhällsutvecklingen och
händelser i stort och särskilt med händelser i närmiljön anser Bunar (2001, s. 137). Sist men inte minst
menar Bunar (2001, s. 137) att även om det finns positiva utslag och att relationer kan förändras till
det bättre så räcker det inte för att ändra hela den strukturella problematiken i de socialt utsatta
områdena och deras skolor eftersom invånarna befinner sig i beroendeställning till stat, myndigheter
och marknad för att kunna klara sig. Bunar (2001, s. 137) anser att detta i sig är inget
invandrarproblem utan ett system som producerar, vidmakthåller, förändras och upphävs dagligen
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genom de beslut som tas i det svenska samhället från riksdags-, myndighets- och marknadsnivå ända
fram till köksbordet. Studiens resultat är inte generaliserbart eftersom den har utförts i en given
kontext och tid och baseras på de händelser, information och berättelser från intervjupersoner som
förknippades med de områdena just då. Däremot är det troligtvis inte helt orimligt att de faktorer som
tas upp i studiens resultat fortfarande finns kvar eftersom utsattheten i tre av dessa områden Tensta,
Rinkeby och Husby har höjts och numera klassas av Polisen (2017, s. 41) som särskilt utsatta områden
medan Jordbro klassas som att ha hög risk till att också bli ett särskilt utsatt område. Denna
forskningsbakgrund leder till vidare till nästa avsnitt som är syfte och frågeställningar.

Syfte och frågeställningar
Syftet med denna studie är att beskriva, analysera och diskutera förskollärares upplevelser av att arbeta
i förskolor som är belägna i särskilt utsatta områden. Frågeställning:

• Hur upplever förskollärare sitt arbete i särskilt utsatta områden?

Teoretiskt perspektiv

Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori
För att besvara syftet analyseras intervjumaterialet med stöd i Urie Bronfenbrenners
utvecklingsekologiska teori (Andersson 1986, s. 14). Valet av denna teori motiveras av att den riktar
blicken mot hur individens samspel i kontext med olika samhälleliga system, miljöer samt individens
eventuellt ärvda egenskaper och egna historia kan påverka individens vardag och utveckling.
Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori utgår ifrån det interaktionistiska perspektivet där
utvecklingsprocessen är ett resultat av samspelet mellan individ och miljö. Ytterligare en utgångspunkt
i teorin är det fenomenologiska perspektivet där individens upplevelse av sin situation betonas
(Andersson 1986, ss. 14, 18-19). Det väsentliga vid studier av miljö är att objektivt betrakta relationer
och egenskaper i miljön samt att se hur dessa upplevs av individen i miljön. Detta eftersom det mest
starka i miljön kommer att påverka och bidra till individens psykologiska utveckling samtidigt som det
ger mening eller är betydelsefullt för individen (Andersson 1986, s. 18).

Den valda teorin är tämligen övergripande och är lämplig då studiens syfte är att belysa individens
utveckling i samspel med miljön samt visa på att individens miljö är avsevärt vidare än den direkta
närmiljön. Dessutom synliggör teorin hur individen och miljön bildar ett system som ingår i andra
större system och att det är dessa system som behöver analyseras och synas för att på så sätt kunna få
en bättre förståelse och kunskap om individens utveckling (Andersson 1986, s. 99). Teorin täcker dock
inte alla de olika hierarkierna i miljösystemen utan dess styrka är att den visar på andra miljöfaktorer
än de som ligger närmast individens närmiljöer, vilka också är betydelsefulla för individens
utveckling, och vidare hur samspelet mellan alla dessa miljöer samt individens egna biologiska
förutsättningar och historia leder till olika konsekvenser för individen samt för samhället i stort
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(Andersson 1986, s. 100). Teorin möjliggör därmed ett studium av individen i ett systemperspektiv
samtidigt som det visar att systemen inte är slutna utan att individen både påverkar sin närmiljö samt
påverkas av de övriga systemen och att individen går in och ut ur de olika systemen men också kan
befinna sig samtidigt i flera system (Andersson 1986, s. 101). Teorin möjliggör även studier av t.ex.
samhällstrukturer, inre familjedynamik eller kompensatoriska åtgärdsprogram vilket visar på teorins
bredd och hur studieresultat kan användas för att göra konsekvensanalyser för att synliggöra vilka
olika förhållanden eller egenskaper i systemen som behöver förändras, förstärkas eller samordnas för
att en positiv utveckling ska kunna möjliggöras för både individ och samhälle (Andersson 1986, ss.
126-128). Här följer en beskrivning av teorins fyra system vilka syns nedan i Figur 1 och som
Bronfenbrenner (2005, ss. 80-81) menar kan påverka individens utveckling på olika sätt:

Figur 1: Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori (McLaren & Hawe 2005, s. 10)

• Makrosystemet ger direkt eller indirekt konsekvenser för den verklighet som finns i individens
omgivning, detta kan vara politiska beslut, läroplaner, normer och värderingar som finns i
samhället samt subkulturer t.ex. religion eller normer i ett särskilt bostadsområde.

• Exosystemet är hur samhällsinstitutioner samt andra förhållanden påverkar individen t.ex.
förskolans personalomsättning, vårdnadshavarens arbetsplats samt individens relation till
skolan och kamrater. Delar av exosystemet har ingen direkt kontakt med individen,
exempelvis har vårdnadshavarens arbetsplats ingen direkt kontakt med barnet.

• Mesosystemet är systemet där individens olika närmiljöer dvs. olika mikrosystem samspelar
med varandra, t.ex. vårdnadshavarens samspel med förskolan.

• Mikrosystemet är individens närmiljö och innefattar strukturer och processer i individens
omedelbara omgivning t.ex. hem, lekplats och förskola.
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Klefbeck och Ogden (2003, s. 57) tar upp det som i teorin kallas för ekologiska övergångar vilket är
när individen rör sig mellan olika system t.ex. vid förskolestart. Hur dessa övergångar hanteras av
omgivningen, känslor som uppkommer i samband med dessa samt hur övergångarna går tillväga är
betydelsefulla för individen. Det är betydelsefullt att dessa övergångar inte skiljer sig åt för mycket
exempelvis mellan hemmet och förskolan i form av språkkoder och uppfostringsnormer eftersom detta
annars kan försvåra individens hantering av övergångssituationer (Klefbeck & Ogden 2003, ss. 54, 57)
och skapa förvirring och identitetssplittring hos individen eftersom systemen är i ojämnvikt med
varandra. Klefbeck och Ogden (2003, s. 56) menar också att kvaliteten av samspelet i mesosystemets
kontakter visar på både risker och utvecklingsmöjligheter i individens närmiljö. Om det är för få
positiva utvecklingsmöjligheter (Klefbeck & Ogden 2003, s. 27) som bryter mot de risker som finns i
närmiljön under uppväxttiden så kan det påverka individen på ett ofördelaktigt sätt. Det är för övrigt
betydelsefullt att individperspektivet tillvaratas och uppmärksammas i mikro- och exosystemet av
vårdnadshavare, förskola, kommunpolitiker, massmedia och kontrollmyndigheter för att förändringar
ska kunna ske i makrosystemet (Klefbeck & Ogden 2003, s. 58). Bronfenbrenner (2005, s. 83) har
vidareutvecklat teorin genom att lägga till ännu ett system vilket kallas för kronosystemet för att göra
det möjligt att se hur individens utveckling över tid påverkas av erfarenheter och händelser i relation
till enstaka eller flera av systemen i teorin exempelvis hur pubertet, dödsfall, en ny läroplan, flytt eller
pensionering kan förändra individens utveckling på olika sätt.

En nackdel med Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori kan vara att det är en metateori vilket
innebär att den är generell och saknar precision, dock är det en styrka att den samtidigt är
verklighetsnära och ramar in verklighetens komplexitet på ett övergripande plan (Klefbeck & Ogden
2003, s. 104). En annan nackdel är att teorin är för generell och vag för att knyta an till exempelvis
åtgärdsprogram, därför bör teorin när konkreta åtgärdsprogram ska utformas kompletteras med andra
teorier vilka har ett mer inriktat fokus på den enskilde individen såsom beteendeekologi och social
inlärningsteori menar Klefbeck och Ogden (2003, s. 105). Detta kan tolkas vara riktat mot ett mer
behandlingsinriktat arbete vilket inte är denna studies syfte. Klefbeck och Ogden (2003, s. 105) anser
att en annan svaghet med teorin är att jämförelserna och beskrivningarna mellan de olika systemen kan
vara svåra för att de är så olika sinsemellan och därmed blir det svårare att skildra vad det är som
binder dem samman och vad som utbyts mellan dem. Förutom detta synliggör inte teorin vilka
kedjereaktioner som kan sättas igång när det görs förändringar i ett sammanhang som också är knutet
till strukturer och processer i större system och vilka positiva eller negativa konsekvenser det kan leda
till (Klefbeck & Ogden 2003, s. 105).

Dessa är några av nackdelarna med teorin, trots detta lämpar sig teorin för denna studies syfte vilket är
att beskriva, analysera och diskutera förskollärares upplevelser av att arbeta i förskolor som är belägna
i särskilt utsatta områden. Teorin är också lämplig därför att studiens syfte är att få en generell inblick
av förskollärares upplevelser och på ett övergripande plan upptäcka vilka faktorer som kan påverka
förskollärares yrkesutövning. I studien används teorin för att analysera förskollärares upplevelser
utifrån mikro-, meso-, exo- och makrosystemet vilket också kommer att lyfta fram de livsvillkor som
barn i särskilt utsatta områden kan leva under. De olika samhälleliga systemen går utifrån och in mot
individen dvs. barnet som är i mitten av systemen (Andersson 1986, s. 14), därmed blir förskollärarna
en del av barns mikrosystem. Kronosystemet kommer inte att beröras i denna studie eftersom detta
inte är en longitudinell studie dvs. den sträcker sig inte över tid.
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Metod
I detta avsnitt beskrivs hur jag gått tillväga för att besvara studiens syfte och den frågeställning som
ställts. Utifrån detta redogörs studiens metodval som är kvalitativa intervjuer, hur urval och
avgränsningar av dessa har gjorts, hur studien har genomförts, hur datan har bearbetats och analyserats
samt hur etiska överväganden har hanterats. Avsnittet avslutas med en reflektion av studiens kvalitet.

Val av metod
För att få svar på studiens syfte har en kvalitativ studie utförts som baseras på datainsamling i form av
intervjuer. Det är lämpligt med denna metod eftersom studiens syfte är att förstå hur människor
uppfattar och tolkar ett tillstånd, intervjuerna möjliggör att människors perspektiv, tankar och
upplevelser blir tillgängliga (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, ss. 34-35) för att tolkas och förstås
utifrån en teori. Genom att samla in ord som data skapas också en närhet mellan forskaren och
intervjupersonerna vilket kan frambringa en mängd nyansrik data från varje enskild intervjuperson och
dennes sammanhang vilket leder till att variation samt komplexitet främjas och där det generella har en
mindre framträdande roll (Jacobsen 2017, s. 86). En annan fördel med kvalitativ metod är att det är
möjligt att analysera materialet löpande och inte bara efter insamling, t.ex. kan intervjufrågor
korrigeras så att studiens syfte kan besvaras, denna flexibilitet kännetecknar kvalitativ intervjumetod
(Fejes & Thornberg 2015, ss. 10-11). Några nackdelar med metoden är att det ofta tar lång tid att
samla in materialet eftersom intervjuer tar lång tid i anspråk om de ska ha ett djup samt att antalet
intervjupersoner behöver begränsas utifrån hur mycket tid och resurser som forskaren har tillgång till
(Jacobsen 2017, s. 87). Detta i sig skapar ett generaliseringsproblem: hur är det möjligt att generalisera
utifrån ett fåtal intervjupersoner? Det är inte omöjligt att generalisera kvalitativa data, dock bör det
utgå ifrån ett representativt urval men det är fortfarande svårare att generalisera menar Jacobsen (2017,
s. 87). Ytterligare nackdelar med metoden kan vara att materialet som samlas in är så nyansrikt att det
blir svårtolkat och svårt att strukturera upp i kategorier. Dessutom kan närheten till det forskaren
studerar under lång tid leda till att forskaren förlorar sin kritiska blick och blir en del av materialet
vilket leder till att forskaren förlorar den kritiska reflektionsförmågan (Jacobsen 2017, s. 88). Något
annat som också kan påverka resultatet av en kvalitativ studie är om det ens är möjligt att utgå ifrån att
intervjupersonerna svarar sanningsenligt på en okänd människas ibland ganska påträngande frågor
vilket kan leda till att forskaren slutligen mäter något som har presterats istället för intervjupersonernas
egentliga upplevelse (Jacobsen 2017, s. 88). Trots nämnda nackdelar anser jag att valet av metod dvs.
kvalitativa intervjuer uppfyller denna studies syfte.

Urval och avgränsningar
I studien deltog totalt sju kvinnliga förskollärare fem kommunala förskolor i särskilt utsatta områden i
Stockholms län. Av dessa sju förskollärare är två svenska, det vill säga en benämner sig själv som
svensk och den andra bedöms som svensk utifrån de bakgrundsuppgifter som lämnats, de övriga fem
förskollärarna har invandrarbakgrund, det innebär i detta sammanhang att de benämner sig själva som
invandrare eller flyktingar eller att de uppgett att de har en lärarexamen från sitt hemland. Tre av
förskollärarna arbetar på samma förskola men på olika avdelningar. Att det blev tre förskollärare från
samma förskola berodde på att de alla var intresserade av att intervjuas och därmed valde jag att
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tillmötesgå detta trots att min ursprungliga planering var att intervjua sex förskollärare från sex olika
särskilt utsatta områden i Stockholms län. På grund av studiens begränsade tidsram valde jag att inte
kontakta ytterligare förskolor utan endast begränsa mig till de sju förskollärare som samtyckt till att
medverka och begränsa mig till fem istället för sex särskilt utsatta områden.

Undersökningspersoner/Undersökningsmaterial

Förskollärarna har olika utbildningsbakgrund, vissa har kompletterat sin lärarexamen från sitt hemland
genom att gå Utländska lärares vidareutbildningsprogram (ULV) på Stockholms universitet medan
andra har vidareutbildat sig på tidigare Lärarhögskolan i Stockholm exempelvis ifrån barnskötaryrket,
resterande är utbildade förskollärare från början. Några uppgav att de var legitimerade förskollärare,
jag har valt i denna studie att inte fördjupa mig i legitimeringsfrågan utan har utgått ifrån att deras titel
är förskollärare och att de därmed utför de arbetsuppgifter som tillfaller professionen vilket var det
som efterfrågades i informationsbrevet (Bilaga 11) som skickades ut. Orsaker till att de arbetar i dessa
områden är att de bor i området eller i ett område intill dvs. närhetsprincipen och att de har barn i
skolor i området eller i angränsande områden samt har släkt i området. Andra orsaker till att några
arbetar i dessa områden är att det var där jobbtillfällen fanns under en viss tidsperiod, det finns ett
intresse för mångkultur och flerspråkighet samt på grund av tillfälligheter. Tre av förskollärarna bor
inte i angränsanden områden, där har en valt att inte arbeta nära hemmet och den andra har medvetet
flyttat ut ifrån området, den tredje förskolläraren har alltid bott utanför området. En av förskollärarna
är uppväxt i ett av områdena och bor i ett angränsande område som också kategoriseras som ett
särskilt utsatt område. Deras individuella arbetslivserfarenhet från arbete på förskola är varierande och
sträcker sig ifrån 5 till 36 år och deras arbetslivserfarenhet från att arbeta som examinerade eller
legitimerade förskollärare sträcker sig ifrån 2 till 25 år.

Genomförande
Utifrån Polisens (2017, s. 10) kategorisering av särskilt utsatta områden har jag för att få en variation
och bredd i berättelserna valt ut områden i Polisens (2017, s. 41) lista som är geografiskt placerade i
både norra och södra delar av Stockholms län. Därefter gjordes en internetsökning på kommunala
förskolor i dessa områden varpå även en internetsökning gjordes på de kommunala förskolornas
hemsidor för att få en överblick om förskolornas storlek och geografiska placering utifrån Google
maps. Utifrån detta valde jag ut förskolor som låg i närheten av tunnelbane- och pendeltågstationer
samt områdenas centrum eftersom dessa områdens centrum ofta knyts an till kriminalitet (Polisen
2017, s. 29). Därefter kontaktades förskolornas förskolechefer via telefonsamtal varefter studiens syfte
kortfattat redovisades och de samtyckte till att jag mailade studiens informationsbrev (Bilaga 1) och
samtyckesblankett (Bilaga 2) för att vidarebefordra dessa till förskollärarna på förskolan. Vid några
förskolor fanns det svårigheter att nå förskolecheferna, då ringde jag vidare till stadsdelens eller
kommunens växel varpå de kopplade mig direkt till förskoleavdelningen eller till annan ansvarig
personal på berörd förskola vilka förmedlade studiens informationsbrev och samtyckesblankett vidare
till förskollärarna. I ett av områdena som kontaktades återkom inga förskollärare trots att
informationen förmedlades vidare av ansvarig till tre förskoleenheter. Från de övriga områdena fick

1 Förskollärarna samtyckte till en studie som inkluderade hur de såg på barns språkutveckling i särskilt
utsatta områden vilket syns i informationsbrevet. Orsaken till att denna frågeställning inte redovisas i
studien beror på att uppsatsen efter ventilering på Stockholms universitet bedömdes vara för lång pga.
universitetets begränsning på ca 14000–20000 ord för denna typ av uppsats. Denna avgränsning
förklaras också i avsnittet databearbetning och analysmetod.
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jag återkoppling via mail av förskolechefer samt förskollärare om vilka som var intresserade av att
intervjuas för studien, efter detta bokades datum och tid som anpassades till förskollärarnas önskemål.
Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av min mobiltelefon vilket var inspelningsapparatur under
intervjuerna som utfördes hos berörda förskollärares förskola i personal- eller mötesrum.

Till intervjuerna förberedde jag en intervjuguide med 12 frågor (Bilaga 3) som stöd för att besvara
studiens syfte och frågeställning, dock har jag använt mig av intervjuguiden i varierande grad och
fördjupade istället intervjuerna genom att ställa följdfrågor utifrån det som förskollärarna berättade,
detta innebär att intervjuerna blev öppnare (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 38) och ett givande
och tagande samt en reflektion uppstod (Fägerborg 2014, s. 89) vilket satte igång nya tankar hos både
de intervjuade förskollärarna (vilket några själva berättade) och mig. När jag konstruerade
intervjuguiden utgick jag utifrån avsnitten bakgrund, tidigare forskning samt studiens
utvecklingsekologiska teori och därför berör frågorna t.ex. kriminalitet, språkutveckling och
Förskolans läroplan Lpfö 98/16. Jag har valt att ta med studiens pilotintervju vilket också
kompletterades med ytterligare en intervju vid studiens början, totalt gjordes intervjuer på fem
förskolor med sju förskollärare och intervjuernas längd varierade mellan en timme till ca en timme och
20 minuter. Intervjuernas uppgivna tidsram var en timme (Bilaga 1), orsaker till att intervjuerna ibland
har blivit längre kan bero på att jag hade svårt att avsluta intervjuerna i tid eftersom jag var osäker på
tidsåtgången kopplat till frågeguiden men det kan även bero på att förskollärarna också tyckte att
intervjusituationen var givande på något sätt. Jag har anpassat mig efter förskollärarnas önskemål om
dag, tid och plats där tiderna har varierat och sträckt sig ifrån klockan 10.30 till klockan 15.00, vid ett
tillfälle intervjuade jag tre förskollärare efter varandra under en tidsperiod av ca tre till fyra timmar
vilket kan ha påverkat min koncentrationsförmåga något. Jag har valt att inte föra anteckningar under
intervjuerna för att koncentrera mig på intervjupersonen, däremot har jag vid varje tillfälle haft
anteckningsblock samt penna framme ifall det skulle behövas. Den totala mängden av transkriberade
ord från de sju intervjuerna är 48994 ord.

Databearbetning och analysmetod
För att kunna transkribera materialet har jag efter att varje intervju spelats in på min mobiltelefon fört
över materialet till applikationen Dropbox eftersom ljudfilerna var för stora för att föras över till min
hemdator direkt via mail, därefter har ljudfilerna förts över till min hemdator och filerna har sedan
raderats från Dropbox. Därefter har jag använt mig av mediespelaren VLC för att kunna spela upp
inspelningarna i långsam takt för att hinna transkribera utan att behöva pausa inspelningen för ofta och
undvika för mycket tillbakaspolning; för att lyssna på inspelningen använde jag mig av hörlurar för att
upprätthålla sekretessen och konfidentialiteten. Transkriberingarna skrevs på ordbehandlings-
programmet Word och sparades på datorn anonymt dvs. inga av intervjupersonernas namn förekom,
de transkriberade filerna sparades genom beteckningen datum samt två av områdets bokstäver för att
fortsätta upprätthålla sekretessen och konfidentialiteten. För att organisera, strukturera och analysera
intervjumaterialet användes den tidigare nämnda intervjuguiden (Bilaga 3) som stöd vid
intervjutillfället, detta möjliggjorde en någorlunda första sortering av materialet. På detta sätt undvek
jag det som kan benämnas för kaosproblemet (Rennstam & Wästerfors 2015, ss. 220-221) dvs. att
intervjumaterialet efter transkribering skulle upplevas som svåröverskådligt vilket också är ett
kännetecken för kvalitativt material och skulle kunna ha hänt eftersom intervjumaterialet efter
transkribering bestod av 48994 ord. Transkriberingen gjordes på basis av dessa tolv frågor men det var
inte alltid dessa 12 frågor ställdes eftersom jag istället fördjupade intervjuerna med följdfrågor. Efter
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denna första sortering kom jag fram till representationsproblemet (Rennstam & Wästerfors 2015, s.
220) som innebär att det skulle bli omöjligt att redogöra allt producerat material, därmed påbörjades
ett arbete i att reducera materialet genom att bli bekant med transkriberingarna utifrån ett analytiskt
perspektiv (Rennstam & Wästerfors 2015, ss. 222-223). Jag läste igenom transkriberingarna ett antal
gånger och under läsningens gång upptäckte jag nya ingångar i materialet som jag inte sett under
transkriberingens gång (Rennstam & Wästerfors 2015, s. 223) t.ex. att intervjupersonerna ibland svarat
motsägelsefullt eller att ämnet kultur kom upp i olika sammanhang.

Efter att jag blivit bekant med transkriberingarna påbörjades ännu en sortering av materialet där jag
gick igenom varje intervju för sig och med linjal och blyertspenna markerade jag och kategoriserade
dvs. kodade intervjuerna rad för rad (Rennstam & Wästerfors 2015, s. 224) utifrån vad materialet gav
svar på såsom kriminalitet, trygghet, vårdnadshavare, språk, kultur osv., kodningen skrevs i
marginalen, ibland med kommentarer. Därpå gick jag igenom materialet igen och började koda mer
fokuserat eftersom ett mönster började uppstå av kodningen, jag hittade också kontraster i mönstret på
detta sätt (Rennstam & Wästerfors 2015, s. 224). Därefter påbörjades reducering (Rennstam &
Wästerfors 2015, s. 228) av materialet vilket gjorde att jag till en början sållade bort det som inte
framkom så ofta i berättelserna exempelvis barns och vårdnadshavares krigstrauma samt samarbete
med andra myndigheter. Syftet med sållningen var att få fram en rättvis och bra representation av
materialet och att få fram de delar av materialet som var särskilt intressanta att läsa och kommentera
vilket också stödde studiens utvecklingsekologiska teori (Rennstam & Wästerfors 2015, s. 228).
Kodningen ledde fram till följande kategorier: 1. kriminalitet, otrygghet samt bostadskrisen, 2. kultur
och vårdnadshavarens roll, 3. språket och vårdnadshavarens roll, 4. språket och förskollärarbristen, 5.
svensk kultur och språk samt 6. hur pedagogerna ser på litteratur som språkutvecklande redskap.
Dessa kategorier fick jag därefter sålla ytterligare en gång eftersom materialet var för brett och för
gediget för att kunna analyseras under studiens begränsade tidsram. Efter ytterligare en sållning
återstod följande kategoriseringar: 1. kriminalitet, otrygghet samt bostadsbrist, 2. kultur och
vårdnadshavarnas roll, 3. språket och vårdnadshavarnas roll samt 4. flerspråkighet och
förskollärarbrist. Efter att studien ventilerats på Stockholms universitet fick jag dock göra ännu en
avgränsning på grund av att studien bedömdes vara för lång eftersom den då var på ca 28000 ord och
behövde begränsas till ca 14000–20000 ord2. De två kategoriseringarna som därefter återstod är 1.
kriminalitet, otrygghet samt bostadsbrist och 2. kultur och vårdnadshavarnas roll. För att
problematisera studiens resultat har jag också valt att presentera exempel från materialet som kan ge
en mer komplex bild, såkallade negativa fall (Rennstam & Wästerfors 2015, s. 229).

Citaten i avsnittet resultat och analys har hanterats på följande sätt: resultatet belyses och beläggs
löpande tematiskt (Dalen 2015, s. 110) med citat utifrån huvudområdena i resultatets rubricering vilka
nämns i ovanstående stycke. Citaten har i vissa fall redigerats där jag ställt följd- eller ämnesbytande
frågor eller om jag gett förskolläraren direkt uppmuntran att fortsätta berätta genom att t.ex. säga hm,
aha eller säger du det samt när jag gjort ett citaturklipp i materialet. Vid sådana citatredigeringar har
jag markerat detta i citaten genom att använda mig av … dvs. tre punkter innan citatet fortsätter.
Dessutom har citaten finjusterats grammatiskt för att göra texten mer läsbar t.ex. har vissa ord som

2 Denna slutliga avgränsning ledde till att en av studiens ursprungliga frågeställningar togs bort vilket var
hur förskollärarna såg på barns språkutveckling i särskilt utsatta områden. Denna frågeställning kan ha
haft en central roll till varför en del av förskollärarna samtyckte till att vara med i studien. I det
bortredigerade avsnittet togs bland annat vårdnadshavarnas roll upp samt strävansmålen i Förskolans
läroplan Lpfö 98/16 som hinder för barns lärande och språkutveckling.
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sagts två gånger efter varandra tagits bort t.ex. ja ja. Därtill har jag lagt till olika skiljetecken t.ex.
komma och punkt och ibland förekommer även citattecken för att skilja ut vad förskollärare säger till
vårdnadshavare. De valda citaten fångar ibland upp det essentiella (Dalen 2015, s. 108) i materialet för
att kunna ge läsaren en unik inblick i vad det sammanhanget handlar om medan andra citat visar på
exempel på ett flertal berättelser samt citat som inte förekommer ofta i materialet (Dalen 2015, s. 108).
Citaten i avsnittet tydliggörs genom indrag och mindre textsnitt, alltså genom blockcitat (Dalen 2015,
s. 108). När det inte är citat så är det min röst som hörs där jag återberättar förskollärarnas utsagor.

Forskningsetiska överväganden
I studien har jag regelbundet gjort det som Vetenskapsrådet (2017, ss. 12-13) kallar för
forskningsetiska överväganden mellan kravet att genomföra bra kvalitativ forskning och samtidigt
skydda intervjupersonerna i studien, om dessa avvägningar har gjorts i tillräcklig hög grad går att se
t.ex. genom studiens frågeställning, metod och intervjupersoner. Intervjupersonerna har fått
informationsbrev och samtyckesblankett (Bilaga 1 & 2) som skickats till dem via mail, ibland via
deras förskolechef eller annan ansvarig och ibland direkt från mig. Genom att de har fått information
om studien har de kunnat ta ställning till om de vill vara med genom att skriva under
samtyckesblanketten. Informationsbrevet innehöll även kontaktuppgifter så att de lätt kunde nå mig
om det fanns eventuella frågor. Pedagogerna har i det skriftliga informationsbrevet fått information om
att de kan avbryta studien när de vill under studiens arbetsprocess och att jag har tystnadsplikt
(Vetenskapsrådet 2017, s. 40) vilket innebär att jag inte kommer att prata med någon annan om vilka
de är eller var de arbetar. Intervjuerna har anonymiserats (Vetenskapsrådet 2017, s. 40) för att skydda
förskollärarnas identitet och deras utsagor, dessutom nämns det inte i studien i vilka områden
förskolorna är geografiskt placerade i för att höja anonymiteten ytterligare. Frågorna som ställts till
förskollärarna har varit riktade men öppna och så gott som värderingsfria för att ingen skulle uppleva
obehag och för att en förtroendeingivande miljö skulle uppstå så att inte slutresultatet skulle påverkas
(Fägerborg 2014, ss. 92-93). Emellertid kan min brist på erfarenhet av intervjuteknik ha påverkat de
svar som delgivits i studien. Slutligen ska allt material i den genomförda studien kasseras när studien
är godkänd för att konfidentialiteten (Vetenskapsrådet 2017, s. 40) inte ska brytas dvs. att uppgifterna
inte ska spridas vidare till obehöriga. Dessutom skyddas studien av Personuppgiftslagen (SFS
1998:204) vilket betyder att inga listor över personuppgifter kommer att upprättats, dessutom gäller
sekretess (Vetenskapsrådet 2017, s. 40) för att skydda intervjupersonernas integritet.

Studiens externa forskningsetik dryftar t.ex. frågeställningar, metod och databearbetning medan den
interna forskningsetiken kallas för forskaretik (Vetenskapsrådet 2017, ss. 12-13) och dryftar till hur
forskaren hanterar och redogör för de etiska överväganden som t.ex. gjorts i intervjusituationer och
citatval i förhållande till forskningens samhällsnytta. För att hantera den interna forskningsetiken har
jag vid intervjutillfällena haft en intresserad och nyfiken hållning för att skapa en trygg miljö
(Fägerborg 2014, ss. 92-93). Dock upplevde jag ibland att det var svårt att behålla den professionella
rollen som forskare då det ibland var lätt att hamna i en ”vi invandrare”-anda som jag blev indragen i
kanske på grund av mitt utländska utseende och att jag därför per automatik också kunde tolkas inneha
en viss förståelse för vissa saker och ting. Detta skulle kunna tolkas vara det som tidigare nämndes
under avsnittet val av metod som en av nackdelarna med kvalitativ intervjumetod där det är lätt att
tappa den kritiska blicken och dras med och bli ”en i gänget” på grund av närheten som intervjun kan
skapa (Jacobsen 2017, s. 88). Vid vissa tillfällen har jag valt att inte ställa följdfrågor eftersom jag
bedömde att det eventuellt kunde starta tankeprocesser hos intervjupersonen som kanske inte skulle
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gagna den enskilde personen positivt i efterhand eller att ämnet var känsligt, detta tror jag skulle kunna
tolkas som att jag varit lyhörd, uppmärksam och följsam vid intervjuerna (Fägerborg 2014, s. 93).
Denna bedömning baserades på min tidigare arbetslivserfarenhet av att arbeta inom socialt arbete och
är något som kräver både kännedom om människor samt självkännedom och erfarenhet av att ha ett
lyssnande förhållningssätt och kunna ”läsa mellan raderna”. På detta sätt har jag haft makt över
intervjun och delvis påverkat de svar som intervjupersonerna uppgivit men de har också haft makt
över de svar de valt att delge mig vilket är något som även Fägerborg (2014, s. 94) tar upp t.ex. att
intervjupersoner kan anpassa sina svar till vad som de bedömer vara lämpligt eller vilken bild de vill
projicera av sig själva.

Vid citatvalet i studien har jag försökt att i största möjliga mån välja citat som inte kan knytas an till de
enskilda intervjupersonerna för att hålla det såkallade individskyddskravet (Vetenskapsrådet 2017, s.
13) dvs. att inte orsaka skada. Dock ska inte lindrig skada hindra att forskning görs och publiceras som
kan vara till stor samhällsnytta för förbättringar av miljö och hälsa eller öka kritiskt tänkande
(Vetenskapsrådet 2017, ss. 13, 19). Forskningsresultat har enligt Vetenskapsrådet (2017, s. 13) också
ett etiskt egenvärde, alltså plikten att forska dvs. forskningskravet. Med detta i minnet kan några av
citaten eventuellt knytas an till händelser i vissa geografiska områden vilka kan ha figurerat i
massmedia och därför kan dessa händelser vara mer allmänt kända, detta är svårt att undvika i och
med studiens avgränsning till särskilt utsatta områden. Eventuellt kan också enskilda intervjupersoners
sätt att uttrycka sig kanske knytas an till enskilda individer. Förutom detta kan intervjupersoner bli
sårade eller stötta av en text menar Dalen (2015, s. 108), detta är också svårt att undvika på grund av
att det är en kvalitativ studie som baseras på intervjuer och tolkningar av dessa. Utifrån studiens
sammantagna forskningsetiska ställningstaganden verkar studien vara etiskt försvarbar, dessutom
besvaras studiens syfte och frågeställning med stöd av vald metod och teori. Vidare kan studiens
resultat diskuteras bl.a. i relation till tidigare forskning, därmed frigörs kompletterande kunskap som
kan göra samhällsnytta t.ex. vid reformarbete, detta kan väga upp eventuell stigmatisering av särskilt
utsatta områden och dess invånare.

Studiens kvalitet
Vetenskapsrådet (2017, s. 21) tar upp att när en studies fullständiga forskningskvalitet bedöms så
granskas alla delar tillsammans såsom originalitet, intern och extern validitet, etik och noggrannhet.
Kvale och Brinkmann (2014, s. 85) menar att i kvalitativa forskningsintervjuer är själva produktionen
av kunskap beroende av samspelet mellan intervjuaren och intervjupersonen vilket innebär att
intervjuaren behöver ha viss kunnighet samt omdöme om hur frågor kan ställas. Dessutom krävs det
även kunskap om det berörda ämnet för att intervjuaren ska kunna ställa följdfrågor, därmed menar
Kvale och Brinkmann (2014, s. 85) att det inte är möjligt att utgå ifrån intervjumetod enbart som ett
mekaniskt reglerat tillvägagångssätt utan det krävs också ett socialt samspel för att kvaliteten ska vara
hög. I de tidigare avsnitten under metod samt forskningsetiska överväganden har jag redogjort för de
val jag tagit innan och under den pågående studiens process och svårigheter kring studiens metodval
som dykt upp samt hur jag har hanterat dessa bl.a. vid intervjutillfället och i citatvalen. Även om jag
inte är en van forskningsintervjuare har jag en tidigare vana av att kunna lyssna aktivt samt att samtala
med människor på grund av min tidigare yrkeserfarenhet inom socialt arbete, detta har varit behjälpligt
vid intervjutillfällena och har fört intervjuprocesserna framåt.

Några nackdelar med studien är att det är ett begränsat urval av intervjupersoner i ett givet avgränsat
sammanhang i Sverige just nu och därför går det inte att generalisera resultatet (Svensson & Ahrne
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2015, s. 28), dessutom kan min förförståelse samt tolkning av materialet påverkat resultatet (Fejes &
Thornberg 2015, s. 20). Ytterligare kan intervjusituationerna ha påverkats av olika faktorer (Eriksson-
Zetterquist & Ahrne 2015, ss. 44-45) som min oerfarenhet att intervjua, hur jag har konstruerat och
ställt frågorna, mitt kroppsspråk, platsen där intervjun har genomförts, intervjupersonernas egna
personliga orsaker till att de valt att vara med i studien. Men också att några intervjupersoner kanske
blev tillsagda av andra exempelvis förskolechef att ställa upp på intervju eller hur den massmediala
debatten om dessa områden präglat intervjupersonernas utsagor. Trots detta har jag ändå fått
tillräckligt med material för att besvara studiens syfte och frågeställning och anser att de svar som
intervjupersonerna gett kan bedömas vara trovärdiga utifrån både Polisens (2017, ss. 22-29)
redovisning av hur det kan se ut i särskilt utsatta områden samt Bunars (2001, ss. 131-132) forskning
om etniskt segregerade och socialt utsatta områden i Stockholms län.

En kvalitet med studiens valda teori är att det kan vara intressant att analysera förskollärares och barns
samspel ur ett systemperspektiv dvs. Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori istället för de mest
förekommande perspektiven t.ex. det sociokulturella perspektivet (Svensson 2017, s. 50), som inriktar
sig på hur sociala aktiviteter och samspel mellan barn och vuxna driver barns utveckling framåt
exempelvis i leksituationer. Det perspektivet skulle inte kunna användas för att besvara denna studies
syfte och frågeställning eller för att analysera studiens resultat, det är heller inte kompatibelt med
studiens metod som är intervjubaserad.

Resultat och analys
I detta avsnitt redovisas samt analyseras det bearbetade intervjumaterialet utifrån studiens syfte som är
att beskriva, analysera och diskutera förskollärares upplevelser av att arbeta i förskolor som är belägna
i särskilt utsatta områden. Resultatet visar ett tvärsnitt av en komplex verklighet och ska inte ses som
en generalisering av de människor som bor i dessa områden utan resultatet ska läsas och tolkas utifrån
vilka faktorer som kan påverka förskollärare i deras yrkesutövande i ett särskilt utsatt område och hur
dessa faktorer även kan påverka barns utveckling samt identitetsskapande sett utifrån ett
systemperspektiv. Avsnittet är strukturerat efter studiens frågeställning: Hur upplever förskollärare
sitt arbete i särskilt utsatta områden? och redovisas genom följande teman: 1. kriminalitet, otrygghet
samt bostadsbrist och 2. kultur och vårdnadshavarnas roll. Resultatet beläggs och illustreras löpande
med stöd av citat, varje tema avslutas med en analys som baseras på Urie Bronfenbrenners
utvecklingsekologiska teori (Bronfenbrenner 2005, ss. 80-81) vilken redovisades tidigare under
avsnittet teori och utgår ifrån det interaktionistiska perspektivet där utvecklingsprocessen är ett resultat
av samspelet mellan individ och miljö. Teorin baseras på att de samhälleliga systemen går utifrån och
in mot barnet som är i mitten av systemen vilka benämns som makro-, exo-, meso- och mikrosystemet
(Andersson 1986, s. 14). På det sättet är det möjligt att få en överblick över vilka faktorer som kan
påverka ett barns utveckling och vad som kan behöva åtgärdas. I analyserna refereras det till teorin
endast de första gångerna som varje system nämns och inte löpande i texten, detta för att upprepningen
av referenser till teorin inte ska påverka analysernas läsbarhet.
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Frågeställning: Hur upplever förskollärare sitt
arbete i särskilt utsatta områden?

Tema 1: Kriminalitet, otrygghet samt bostadsbrist

Hur upplever förskollärare sitt arbete i särskilt utsatta områden? Förskollärarna svarar olika på om
kriminaliteten och otryggheten i närmiljön påverkar förskolans vardagliga verksamhet, tre av sju säger
att de inte har märkt av någon kriminalitet på den direkta frågan. Däremot framkommer det indirekt i
deras svar t.ex. att området är otryggt, att polisen gjort ett tillslag direkt utanför förskolans grindar, att
barnen i området oftast inte är ute ensamma utan alltid i sällskap av vuxna eller större syskon och att
de hört att andra har rånats men att de själva inte drabbats.

Resultatet visar att de fem berörda förskolorna har direkt drabbats av kriminaliteten som pågår i
närmiljön t.ex. genom förstörelse eller nedskräpning av utegårdar där det hittats krossat glas, fimpar
och kondomer. Ibland används också utegårdarna som toalett, dessutom har det förekommit kanyler
och det har upptäckts narkotika på utegårdarna, oftast verkar det vara värre efter helgerna. Vissa av
förskolorna har på grund av detta numera rutiner så att barnen inte ska skadas genom att
morgonpersonalen gör en genomgång av utegårdarna och städar bort allt som inte ska vara där, detta är
särskilt viktigt för de minsta barnen som oftast stoppar saker i munnen vilket kan leda till livshotande
scenarier. Resultatet visar också att alla fem förskolor har kodlås eller ringklocka på sina dörrar, några
har bevakningskameror och ibland förekommer även skyltning att obehöriga äga ej tillträde. Dessa
åtgärder har tillkommit efter beslut som tagits av huvudman t.ex. efter skolattacken på en grundskola i
Trollhättan 2015 men också för att förebygga ytterligare nedskräpning, förstörelse samt bränder på
förskolans fasad. En av förskollärarna berättar att det är så mycket förstörelse att de nästan inte kan ha
något material utomhus, allt material måste vara flyttbart och dras in och ut varje dag, detta har gjort
att de inte kan satsa på utemiljön med att ha lösa stockar eller kartonger eftersom dessa har tidigare
satts i brand. Det har lett till att de valt att satsa på innemiljön istället och för att kompensera för
utegården använder de sig av grönområdena och skogen i närheten av förskolan. En annan
förskollärare berättar att de ringer direkt till polisen när de hittar saker på gården och att de kan vara
rädda för att gå ut med barnen utanför förskolans grindar eftersom det pågår buskörning med
motorcyklar och mopeder på gångvägarna i området, ”dom kör som galningar” säger förskolläraren,
då ringer de också polisen.

I tre av de fem förskolorna har barn drabbats direkt av kriminaliteten i området pga. att
vårdnadshavare eller anhöriga själva är kriminella eller att anhöriga till anställda drabbats, dessutom
har barn drabbats av den illegala bostadsmarknadsuthyrningen och måste snabbt och oväntat flytta ut
från området. Ibland har förskolorna utarbetade rutiner för särskilda händelser och ibland inte eller så
känner inte förskollärarna till det, särskilt när det är grova våldsbrott i områdena rapporteras det i
media om detta. Barnens vårdnadshavare kan också prata om det hemma vilket gör att särskilt de
större barnen, menar förskollärarna, känner till det som har hänt men också för att det kan vara platser
i området som barnen går förbi på väg till förskolan eller vid områdets centrum. Därför behöver
personalen ha riktlinjer och förhållningssätt på hur de ska bemöta barnens frågor om särskilda
händelser i barnens närmiljö. Två av förskollärarna säger att de själva inte märkt av någon kriminalitet
i förskolans närmiljö eller hört något om detta från barn eller vårdnadshavare om att de känner sig
otrygga medan en tredje förskollärare säger indirekt att det förekommer rån i området. Den fjärde
förskolläraren säger att de har arbetat med personalen genom att se på barnens bild av området efter en
grov brottslig händelse där förskolan direkt påverkades och att de därefter anammat ett mer positivt
barnperspektiv på området, dock säger förskolläraren att:
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… vårt jobb slutar egentligen inte, vi går hem men vi måste tänka på att våra barn upplever saker före
och efter förskolan som vi kanske behöver jobba med eller prata om, så vi måste alltid vara
medvetna.

De tre resterande förskollärarna säger att de både hör och ser kriminaliteten genom att vårdnadshavare
utrycker oro över försäljning av droger i trappuppgångar samt att det luktar droger och att en grov
våldtäkt förändrat hur en av vårdnadshavarna tar sig hemifrån. Några har sett öppen
narkotikaförsäljning vid busstorg och centrum samt att de vårdnadshavare som kan flyttar ut från
området eftersom de vill ha en bättre uppväxt för sina barn och för att barnen:

… ska undvika det här med polishelikopter och polisbilar, ok idag dom är små och förstår inte men så
snart dom är äldre det är inget bra faktiskt, det är inte alla som har den här möjligheten men de som
kan gör det.

En av dessa förskollärare tar upp komplexiteten i kriminaliteten i dessa områden på följande sätt:

… ja, det är mycket offer och rasistkortet här och tyvärr det följer med upp till skolåldern och följer
upp till vuxenlivet, ja man ärver det, ”det är bara för att vi är invandrare, svenskarna är rasister”
”ursäkta!” ”Var pågår kriget” brukar jag säga, ”var är kriget nånstans? Är det mellan svenskarna och
syrier? Nej, det är mellan muslimer och mellan syrier och vi vet inte, you name it, gillar ni varandra?”
brukar jag säga ja. Varför helt plötsligt, och ibland är svenskarna lite naiva när de som kommer från
krigshärjade länder samlas här, vi säger syrier, irakier, iranier dom krigar ju där, tror dom att de ska
bli vänner här? Eh nej nej, det fortsätter här fast på en annan nivå, det är rasistiska påhopp, det kan
vara kriminalitet mellan olika gäng, för att jag är turk, du är kurd, du är kristen, jag är muslim. Dom
hatar ju varandra i deras länder, varför tror svenskarna att de ska bli vänner här?

Fyra av förskollärarna uttrycker att de kan vara ”hemmablinda” och att de inte reagerar eller
reflekterar särskilt mycket över det som händer i området eftersom det är normalt för både dem och
barnen men att det kanske inte är så normalt om man jämför med andra områden och förskolor i
Stockholm.

En av förskolorna brukar göra hembesök inför inskolning och kommer då i direkt kontakt med barns
trångboddhet vilket går att se i nedanstående citat:

… i de allra flesta fall så säger de självklart, ni är välkomna hem. Det kan vara när man t.ex. bor i
andrahand eller man kan bo flera familjer i en lägenhet, oftast vid dessa tillfällen säger man nej, men
normalt sett säger dom ja. Några kanske frågar ”men varför vill ni göra det?” och så förklarar vi och
sen så blir vi hembjudna.

En annan förskollärare berättar såhär om hur den illegala hyresmarknaden kan se ut i dessa
områden men också hur den kan påverka förskolans planering vilket syns nedan:

De flesta har inte förstahandskontrakt, det är bara tillfälligt t.ex. fyra, fem, sex månader, sen måste de
flytta. Det är vanligt här att det är in och ut med barnen t.ex. den här månaden har vi 18 barn, nästa
månad kanske det bara är 15 barn. Det är svårt att planera, det påverkar jättemycket, påverkar även
antal personal … ja, helt plötsligt är barnet borta från en dag till en annan eller så säger en del när
dom slutar ”jag blev ju lurad av den personen som jag hyrde av, den var tillsvidare men nu vill
personen ha tillbaka lägenheten i slutet av den här månaden”, så det är stackars familjen som måste
säga upp förskoleplatsen och snabbt ut härifrån, alltså från området så det är mycket sånt också.

Nedanstående citat från intervjumaterialet illustrerar kriminaliteten och otryggheten i en förskolas
närmiljö och hur det kan se ut när förskolans verksamhet dras in en polisoperation:

Ett exempel, innan sommaren hade vi span härinne, knarkspan i en månad … hmmm ja, dom satt
med oss i personalrummet för de spanade på en lägenhet här mittemot. Först fick vi inte veta för de är
ju ganska ”under cover”, för att många av pedagogerna bor här, dom var rädda att det skulle läcka ut
information om att det fanns span inne på förskolan men så småningom började vi undra ”vad är det
för personer som sitter här?” Vi frågade chefen ”varför sitter den och den personen med
öronsnäcka?” Dom satt på soffan där på personalrummet och dom satt där och spanade på en lägenhet
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där, vi visste inte att det fanns en knarklägenhet där så pass. Sen berättade chefen mot slutet för vi
undrade, det var polisen som inte ville berätta såklart … ja mer eller mindre så blev vi indragna men
sen fick vi veta det mot slutet innan de gjorde razzian här, dom kom ut med fem väskor med stålar vi
ba ”har dom tappat nån sedelbunt?” fast dom var ju schyssta, dom gjorde razzian under en helg när
det var stängt för att det inte skulle bli ännu mer dramatik eftersom våra gårdar här och här pekar
ditåt. Det kom ju sex stycken pikébussar och dom klättrade som apor insatsstyrkorna, så de valde att
göra det under en helg plus att vi tror att det pågick mycket mera verksamhet under helgen i den där
lägenheten, så sånt är det i våran verklighet … det bor ju barn här, häromdagen var det ett mord på en
gångväg härborta och det är sånt som dom hör hemma som dom kommer och berättar för oss, då
måste vi diskutera, varför hände det?

Analys av resultat tema 1: Kriminalitet, otrygghet samt bostadsbrist

I berättelserna tolkar jag att det verkar finnas två makrosystem (Bronfenbrenner 2005, ss. 80-81) i de
särskilt utsatta områdena. Det ena är det officiella makrosystemet t.ex. de lagar och regler som visar
vilka värderingar och riktningar som lagstiftaren, dvs. svenska staten, har bestämt ska gynna samhället
och landets utveckling. Parallellt med dessa verkar det finnas ett lokalt inofficiellt makrosystem som
framträder i form av rådande subkulturer och normer vilka strider mot det officiella makrosystemet.
När det gäller kriminalitet, otrygghet samt bostadsbristen framkommer det utifrån förskollärarnas
berättelser att det officiella makrosystemet dvs. svenska lagar och regler upprätthålls av en del av
exosystemet (Bronfenbrenner 2005, ss. 80-81) dvs. polisen genom övervakning och tillslag. Dessutom
bekämpas områdets lokala inofficiella makrosystem dvs. rådande subkulturer och normer av polisen
för att motarbeta de parallella samhällstrukturerna. Alla de fem förskolorna som är med i studien, vilka
är en del av barnets mikrosystem (Bronfenbrenner 2005, ss. 80-81), har någon sorts
säkerhetsbevakning med kodlås, kameror eller obehöriga äga ej tillträde-skyltar efter att beslut tagits
av förskolornas huvudmän dvs. en del av exosystemet för att skydda förskolans barn mot kriminalitet
samt för att förhindra och stävja tidigare skadegörelse. En förskollärare uppger att hon är rädd att gå ut
med barnen utanför grindarna eftersom det pågår olovlig körning med mopeder och motorcyklar på
gångvägarna i området dvs. i en annan del av mikrosystemet. I några av förskolorna har huvudmännen
som är en del av exosystemet utarbetat rutiner för förskolorna dvs. en del av mikrosystemet, vid
särskilda händelser för att stödja personalen att kunna samtala med barnen om de frågor som kan
uppstå hos barnen. Det framkommer också att vårdnadshavare som är en del av mikrosystemet känner
oro för t.ex. mord, våldtäkt och narkotikahandel dvs. en del av det som händer i exosystemet eftersom
vårdnadshavarna vill ha en bättre uppväxt för sina barn.

För övrigt finns enligt en förskollärare en viss attityd och offermentalitet hos en del vårdnadshavare
dvs. en del av barns mikrosystem, detta synliggörs i mesosystemet i vårdnadshavares samtal med
förskollärare, denna attityd verkar vara riktad mot det officiella makro- och exosystemet och uttrycks
med att det är för att svenskarna är rasister som invandrarna inte får arbete, jag tolkar detta som ett
visst avståndstagande ifrån majoritetssamhället (Polisen 2017, s. 10). Några förskollärare berättar
också att det verkar finnas konflikter mellan religiösa och etniska grupper i området, dvs. i en del av
exosystemet eftersom de konflikter som finns sedan tidigare mellan dessa grupper i deras hemländer
lever vidare i det svenska samhället. I samband med detta går det att se i materialet hur förskollärare
försöker stävja och ifrågasätta dessa yttringar vilket syns i mesosystemet (Bronfenbrenner 2005, ss.
80-81) i samspelet med vårdnadshavare. Min analys av detta blir att i det ögonblicket är de också
representanter för det officiella makrosystemet, dessutom är de kommunala tjänstemän i exosystemet
som utövar de lagar och regler som förväntas följas av alla invånare i landet. Förutom detta framträder
även en bild av trångboddhet och en illegal hyresmarknad i exosystemet som kan härledas till den
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nuvarande bostadsbristen vilket regleras och styrs av det officiella makrosystemet och en del av
exosystemet. Detta är möjligt att se utifrån när en av förskolorna gör hembesök inför inskolning i
mesosystemet när minst två mikrosystem möts, ibland kan familjers trångboddhet leda till att
förskolan inte kan göra hembesök. En del barn blir tvungna att abrupt avbryta sin förskoleplacering
pga. vårdnadshavarnas dvs. en del av barnens mikrosystem, osäkra bostadssituation som verkar
orsakas av bostadsbristen i exosystemet. När vårdnadshavarna har svårt att hitta långvariga boenden
blir också följden att förskolans planering påverkas såsom personalgruppens storlek vilket ingår i
exosystemet.

Ett citat visar hur nära en förskola kan vara belägen i förhållande till det lokala inofficiella
makrosystemet, i detta fall organiserad brottslighet och narkotikahandel av större skala som i sin tur är
en del av exosystemet. Dessutom synliggörs hur en del av barnets mikrosystem dvs. förskolan samt
dess personal påverkas av exosystemet genom de kommunala beslut som tas av huvudmän vilket
tillåter polisen att få tillgång till förskolan i polisiärt syfte. Slutligen syns det att förskolans personal
behöver vara uppdaterade om större händelser i barnens närmiljö dvs. en del av mikrosystemet för att
kunna bemöta eventuella frågor från barnen. Samtidigt uttrycker fyra av förskollärarna att de kan vara
”hemmablinda” och att de inte reagerar eller reflekterar särskilt mycket över det som händer i området
eftersom det är normalt för både dem och barnen, detta tolkar jag är en normalisering av det lokala
inofficiella makrosystemet dvs. de rådande subkulturerna och normerna i området.

Tema 2: Kultur och vårdnadshavarnas roll

Hur upplever förskollärare sitt arbete i särskilt utsatta områden? Vårdnadshavares kultur är ett ämne
som sex av sju förskollärare hanterar med hjälp av diskussion, anpassning och respekt, de säger att för
det mesta löser det sig efter att de samtalat med vårdnadshavare och förtydligat strävansmålen och
Förskolans läroplan Lpfö 98/16, alla de sex förskollärarna säger att det är viktigt med rak och tydlig
kommunikation samt att det är viktigt att vårdnadshavarna vet vad som förväntas av dem och att inte
väja för att ta diskussionen. Ibland säger förskollärarna att det går att kompromissa med
vårdnadshavarna, dock gör förskollärarna inte alltid det som vårdnadshavarna önskar eller har åsikter
om eftersom förskolan ska hålla sig till de lagar och regler som gäller i Sverige samt till Lpfö 98/16.
Den sjunde förskolläraren säger att det är svårt att jämföra eftersom hon upplever att de
frågeställningar som dyker upp är samma frågor som tas upp i svenska områden utifrån det hon har
hört av vänner och släktingar som vistas i sådana områden. Frågeställningar som de andra sex
förskollärarna säger kan dyka upp handlar om utevistelse, uppfostran och värderingar.

Några förskollärare nämner att utevistelsen kan vara problematisk då en del vårdnadshavare inte har
en egen erfarenhet att som barn ha vistats utomhus när det är kallt, regnigt eller minusgrader, deras
erfarenheter skiljer sig där ifrån den svenska förskolas syn på vädret vilket inte ses som något hinder
att vistas utomhus så länge du har de kläder som behövs. Förskollärarna säger att andra och tredje
generationers invandrare inte har något större problem med detta eftersom de ofta själva har erfarenhet
av svensk förskola men t.ex. nyanlända ifrågasätter detta system eftersom de anser att förskolan
orsakar att barnen blir sjuka, ibland kan detta ämne bli extra aktuellt beroende på vilka
invandrargrupper som flyttar in i området, detta går att utläsa i nedanstående citat:

… sen är det klassiska, ”nej vi blir sjuka om vi går ut”, det har blivit lite bättre för att våra
förhållningssätt har förändras lite mer, vi har förklarat, vi har pratat med dom, det är mycket bättre nu
när det är flera generationer som är uppväxta här i Sverige så dom vet lite mer. Ibland så kommer det
nyanlända men konstigt nog är det helt ok, de reagerar inte så kraftigt med utevistelsen som det var
på 80-talet, då var det mer det här ”vi går inte ut!”, fast dom som kommer nu kanske vet att Sverige
fungerar så, jag vet inte, vi märker inte så mycket anti.
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Två av förskollärarna tar upp uppfostringsmetoder t.ex. aga som i Sverige är förbjudet enligt lag men
som förekommer i andra länder, då blir det anmälningar till socialtjänsten och det kan hända att de har
aggressiva vårdnadshavare som kommer till förskolan. Skillnaden på att anmäla svenska vårdnads-
havare gentemot vissa vårdnadshavare med utländsk bakgrund menar en av förskollärarna är följande:

Dom blir aggressiva om förskolan gör en anmälan och dom tar barnen, det kan faktiskt vara även
svenskar men ännu mer här, för att de förstår inte, för att agan i vissa kulturer är normalt, ”vadå?
Vadå en örfil här och där?” Ibland jag kan förstå för jag är själv från en annan kultur t.ex. den här
muntliga agan ”Om du inte äter din mat jag kommer att döda dig” men det betyder inte att de gör det,
men när någon annan hör det som inte känner till den här kulturen, då blir det att ”aha, hon ska döda
sitt barn om hon äter inte upp maten”, man tror att det är bokstavligen.

Samma förskollärare säger också att många inte vågar anmäla till socialtjänsten eftersom de är rädda
för de konsekvenser som det kan leda till, dessutom förekommer det att vårdnadshavare är aktivt
kriminella eller sitter på anstalt och att många av förskolepersonalen också bor i området där de
arbetar.

Fyra av förskollärarna nämner att allas lika värde och jämlikhet är ett annat ämne som diskuteras med
vårdnadshavarna, detta utifrån att det kan finnas manliga pedagoger på förskolan, att en kvinnlig
förskollärare säger till en pappa vad han ska göra samt könsuppdelning. En av förskollärarna berättar
om ett tillfälle på följande sätt:

… en gång var det en mamma som kom och sökte plats här för sina barn men så fort hon såg två
manliga pedagoger ute på gården sa hon ”Nej, min man tillåter inte att mina barn ska gå på en
förskola som (ohörbart)”, dom vill ju helst att det bara ska vara kvinnor som jobbar på förskolan, inte
manliga och sen när jag såg henne nästa gång frågade jag henne ”Var har du placerat dina små?” Då
är det en religiös förskola nånstans här i närheten.

En annan förskollärare säger att det blir en kulturkrock:

… speciellt nyanlända, inte dom som är uppväxta här, det är inte dom, men dom som är ganska
nyinkomna till Sverige, de kommer med den kulturen att så här gör inte en kvinna. ”Vadå, ska en
kvinna säga vad jag ska göra?” Det är ju ett framsteg att de kommer och lämnar barnen till förskolan
bara det, ska en kvinna också komma och bestämma?

En tredje förskollärare säger att frågan om allas lika värde och jämlikhet behöver bemötas och
diskuteras för:

… att tro att allting är frid och fröjd, nej det är det inte för vi tycker olika, nämen ”hemma så säger
mamma att nej, flickor kan inte bli kära i varandra”, då måste vi liksom inte ta bort förälderns åsikt
för det är en åsikt som den har, men jag kan berätta om min åsikt vad jag tycker utan att det blir
liksom en konflikt … ja det är jättekomplext, vi har inte alltid nöjda föräldrar men jag tror att vi
måste prata om det och då tror jag att alla måste gå hem och känna sig lite som vinnare.

Det här med kompromisser när det gäller allas lika värde och jämlikhet återkommer i flera av
förskollärarnas berättelser, de pratar om att i förskolan gör man så och hemma får man göra som
vårdnadshavarna vill och att då gäller andra regler och att det verkar vara godtagbart, här är ett annat
exempel på detta:

Det här att du håller i samlingen, det är i det som vi har normer och värden, utveckling och lärande,
det är barns inflytande, det är ju samma sak, det är samma läroplan som överallt. Ja sen hur man gör i
verkligheten, det är ju en annan sak.

Nedanstående citat från en fjärde förskollärare illustrerar återigen att allas lika värde och jämlikhet
gäller på förskolan och att andra regler gäller hemma hos barnen.

… på avdelningen har vi ju boken ”Kalle som Lucia” då och det har vi informerat föräldrar under
föräldramötet. Vi arbetar efter läroplanen för när vi har föräldramötet då säger vi hur vi arbetar och
går igenom alla dom här punkterna vi jobbar med. Föräldrarna verkar acceptera att det är så här på
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förskolan och sen är det igen då, det är så på förskolan, men hemma gör jag vad jag vill. Vi eller jag
kan inte säga att vi lyckas, eller kanske det är fel att säga förändra deras sätt att tänka, men vi säger
till dom att vi arbetar med värderingar, alla ska behandlas lika, vi gör ingen skillnad oavsett religion
och sexuell läggning och sånt så det är inte nåt men ja, det har inte varit nån stor grej, jag vet inte om
det är så att dom väljer att blunda … Ja, det är en kompromiss, ”här är det såhär, men hemma är det
såhär”. Jag tror att det är så för jag har en kollega som också pratade om det, dom hade jobbat mycket
med det då och då hade barnet gått hem och pratat om ”två mammor eller två pappor, det är en
familj”, då hade pappan reagerat med att ”det är så på förskolan ja, men inte här hemma”, han hade
sagt till flickan ”det är inte okej här hemma”. Fast dom sätter inte igång diskussion med oss, för nej
när vi tar upp det på föräldramöten då ser man att dom lyssnar men det kommer inga frågor, inget
som man kan säga oj, det här är typ tabu, man får inte prata, nej det är typ okej, skynda dig, gå vidare
till nästa punkt, nåt sånt ja, det har inte varit nåt annat. Det blir inte verklighet det som står i
läroplanen för att man anpassar det till sin egen verklighet.

Analys av resultat tema 2: Kultur och vårdnadshavarnas roll

När det gäller kultur och vårdnadshavarens roll framkommer det i berättelserna att ämnena utevistelse,
uppfostran och värderingar återkommer. När det gäller utevistelsen på förskolan dvs. en del av barnets
mikrosystem (Bronfenbrenner 2005, ss. 80-81) så förekommer attityden hos vårdnadshavare, en annan
del av barnets mikrosystem, att barnet blir sjukt om det går ut när det är kallt, men genom samspelet i
mesosystemet (Bronfenbrenner 2005, ss. 80-81) mellan förskolan och vårdnadshavare kan så
småningom attityderna kring utevistelsen förändras eller accepteras mer mot det officiella
makrosystemets (Bronfenbrenner 2005, ss. 80-81) riktning och styrning dvs. barns utomhusvistelse
som är en del av förskolans uppdrag (Skolverket 2016, s. 7).

I vissa kulturer kan det vara normalt med aga som uppfostringsstrategi, detta kan tolkas vara en del av
områdets lokala inofficiella makrosystem och som utövas i en del av barnets mikrosystem av vissa
vårdnadshavare och där konsekvenserna av agan ibland synliggörs på förskolan. Dessutom
förekommer verbala yttringar från vårdnadshavare om hot om våld i uppfostringssyfte exempelvis att
vårdnadshavaren ska döda barnet om inte barnet äter upp, och är något som sägs och inte något som
kommer att genomföras enligt förskolläraren, dock är det väldigt svårt för någon utomstående som inte
känner till den kulturen att det inte ska tas bokstavligt menar förskolläraren. Detta tolkar jag som att
förskolan som representerar det officiella makrosystemet i vissa fall accepterar hotfulla verbala
yttringar mot barn baserat på kulturell acceptans men som i 6 kap. 1 § i Föräldrabalken (SFS
1949:381) kan tolkas vara kränkande behandling av barn. Därmed verkar förskolan, en del av barnets
mikrosystem, upprätthålla det lokala inofficiella makrosystemet som i det här fallet är lokala
uppfostringsstrategier. Detta kan i sin tur tolkas som att förskolan inte bara bidrar utan också blir en
del av dessa uppfostringsstrategiers normalisering. Förutom detta vågar ibland förskolepersonalen inte
alltid följa det officiella makrosystemets lagar och regler dvs. anmälningsplikten enligt 14 kap. 1 § i
Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) om att anmäla oro för barns missförhållanden i hemmet till
socialtjänsten eftersom de är rädda för de konsekvenser som det kan leda till såsom hot och våld i
samspelet inom mesosystemet. Dessutom förekommer det att vårdnadshavare är aktivt kriminella i
exosystemet (Bronfenbrenner 2005, ss. 80-81) eller sitter på anstalt på grund av det officiella
makrosystemets lagar och regler och att många av förskolepersonalen både bor och arbetar i området
dvs. i samma exosystem som vårdnadshavarna, vilket kan göra det hela mer problematiskt.

En annan attityd som nämns i det lokala inofficiella makrosystemet är att vissa manliga
vårdnadshavare dvs. en del av barnets mikrosystem, inte vill att manliga pedagoger ska ta hand om
deras barn, det har hänt att barn inte börjar på kommunal förskola, alltså en del av exosystemet, på
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grund av detta och att barn istället placerats på religiösa förskolor dvs. en annan del av exosystemet.
Detta tolkar jag verkar tyda på att en alternativ läroplan utövas på religiösa förskolor och att dessa
tycks följa det lokala inofficiella makrosystemets subkulturer och normer. Förutom detta kan även
vissa manliga vårdnadshavare ha svårigheter med att det är kvinnliga förskollärare som leder arbetet
på förskolan dvs. en del av barnets mikrosystem, eftersom de inte tycker om att bli tillsagda av
kvinnor. Ytterligare en svårighet kan vara att en del vårdnadshavare verkar vara emot hbtq-personer
vilket är en del av exosystemet samtidigt som förskolan ska lära barnen att acceptera personer
oberoende av sexuell läggning eftersom det handlar om allas lika värde och jämlikhet, enligt Lpfö
98/16 (Skolverket 2016, s. 4). Det betyder att det som förskolan lär ut och den verklighet som barnet
lever i skiljer sig åt, och att två av barnets mikrosystem därmed kolliderar med varandra.

Vidare tolkar jag att det officiella makrosystemet dvs. Lpfö 98/16 (Skolverket 2016, s. 4) och de
grundläggande värderingarna som individens frihet och integritet samt alla människors lika värde
skiljer sig ifrån det lokala inofficiella makrosystemet dvs. områdets normer och subkulturer. Att det
officiella och det inofficiella makrosystemet kan skilja sig ifrån varandra på detta sätt kan vara att
området och dess invånare, som är en del av exosystemet, är isolerade från resten av
majoritetssamhället som är en annan del av exosystemet. Detta verkar synliggöras i mesosystemet i
enskilda samtal med vårdnadshavare och på föräldramöten samt i en del av barnets mikrosystem
genom dialogen mellan förskollärare och barn som visar på att i hemmet fungerar det på ett sätt och i
förskolan fungerar det på ett annat sätt. Denna kompromiss som verkar gå åt båda håll i barnets meso-
och mikrosystem kan tolkas som att vårdnadshavarna har överseende med de diskussioner som pågår
på förskolan och att förskolans kompromiss verkar vara att kapitulera inför vårdnadshavarnas rätt att
utifrån deras kultur få bestämma över sina barns uppfostran. Min tolkning är att detta tydliggör en
motsättning i makrosystemet dvs. i förskolans värdegrund och uppdrag i Lpfö 98/16 (Skolverket 2016,
s. 4) samt i förskolans uppdrag att ”barn med utländsk bakgrund får stöd i att utveckla en flerkulturell
tillhörighet” (Skolverket 2016, s. 6) eftersom det i praktiken inte verkar vara genomförbart i dessa
områden pga. de subkulturer och normer som gäller där, alltså det lokala inofficiella makrosystemet.
Min tolkning är att i dessa områden representerar förskolan och Lpfö 98/16 en minoritet av dess
majoritetsbefolkning.

Enligt Klefbeck och Ogden (2003, ss. 54, 57) kan alltför stora skillnader i värderingar och normer
mellan de olika systemen, såkallade ekologiska övergångar leda till friktioner, förvirring och
otydlighet i barnets självbild och identitetsskapande. Trots att förskollärarna bemöter vårdnadshavares
kultur med hjälp av diskussion, anpassning och respekt samt med rak och tydlig kommunikation
förtydligar strävansmålen och vilka lagar och regler som gäller i Sverige dvs. utövar det officiella
makrosystemets riktning och styrning verkar det ändå inte leda till önskvärda förändringar i den delen
av barnets mikrosystem dvs. hos vårdnadshavare. Jag tolkar det som att en politisk korrekthet eller en
tystnadskultur synliggörs från vårdnadshavarnas sida gentemot förskolan, en annan del av barnets
mikrosystem, vilket verkar synas t.ex. på föräldramöten dvs. samspelet i mesosystemet genom tystnad,
undvikande eller att hålla med förskollärare om vissa ämnen. Denna tystnad kan också tolkas som en
sorts social kontroll av andra vårdnadshavare på dessa möten dvs. gentemot en annan del av barns
mikrosystem, alltså barns kompisars vårdnadshavare.
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Diskussion
Syftet med denna studie har varit att beskriva, analysera och diskutera förskollärares upplevelser av att
arbeta i förskolor som är belägna i särskilt utsatta områden. Analyserna av studiens resultat har gjorts
med stöd i Urie Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori som riktar blicken mot hur individens
samspel i kontext med olika samhälleliga system, miljöer samt individens eventuellt ärvda egenskaper
och egna historia kan påverka individens utveckling.

Utifrån min valda teori visar studiens analyser av förskollärarnas intervjusvar hur två makrosystem
framträder: det officiella och det lokala inofficiella systemet dvs. ett parallellt samhällssystem. I det
officiella syns lagar och regler inklusive Förskolans läroplan Lpfö 98/16 som omfattar strävansmålen,
de grundläggande värderingarna såsom individens frihet och integritet samt alla människors lika
värde. I det parallella inofficiella makrosystemet däremot syns rådande subkulturer och normer i form
av organiserad brottslighet, social kontroll samt vårdnadshavares normer och värderingar som verkar
skilja sig ifrån de normer och värderingar som finns i lagtexter samt i Lpfö 98/16. Det som sker och
beslutas om i båda makrosystemen påverkar i sin tur de aktörer som finns i exosystemet t.ex. polisens
verksamhet, narkotikahandel, begränsningar av kvinnors och barns rörelsefrihet samt förskolans
direkta samspel med huvudmän. De inofficiella rådande subkulturerna och normerna i området
påverkar det som sker i mesosystemet vilket kan synas i samspelet mellan förskola och enskilda
vårdnadshavare eller på föräldramöten i samtal om jämlikhet och allas lika värde. Den interaktion som
sker i mesosystemet mellan individens mikrosystem kan i sin tur påverka de processer som de två
olika mikrosystemen alltså hemmet och förskolan har med varandra. I mikrosystemet framträder
individens närmiljö såsom förskolan och dess personal samt tolkningen och utövandet av Lpfö 98/16,
vårdnadshavares normer och värderingar samt både förskolans och vårdnadshavares barnperspektiv.
Analyserna visar på att de olika makrosystemen skiljer sig avsevärt åt, detta kan skapa
förvirring hos barn i deras identitetsskapande och leda till identitetssplittring. Om för många
faktorer i hemmet och närmiljön utgör risker istället för utvecklingsmöjligheter för barns
utveckling så kan detta påverka barnet på ett mindre fördelaktigt sätt. Därmed visar
analyserna utifrån min valda teori på hur faktorer i makro-, exo-, meso- och mikrosystemet
gemensamt kan påverka barns utveckling och identitetskapande samt deras framtida roll som
vuxna i majoritetssamhället. I det följande avsnittet ska jag diskutera studiens resultat mot
tidigare forskning och även relatera till styrdokument, rapporter och utredningar som tidigare
nämnts i uppsatsen.

Resultatdiskussion
Studiens resultat visar att parallella samhällstrukturer finns i de särskilt utsatta områdena (Polisen
2017, s. 10). Organiserad brottslighet, mord och narkotikahandel men även grov våldtäkt förekommer
samt fundamentalistisk extremism som kan inskränka på fri- och rättigheter (Polisen 2017, s. 10)
vilket påverkar invånarna och förskolorna i områdena. Detta skapar otrygghetskänslor hos invånarna.
Studien visar också på att fyra av sju förskollärare inte reflekterar över det som händer i området vilket
kan tyda på en normalisering av läget i områdena vilket också Polisen (2017, s. 10) tar upp. Hemlöshet
och illegala hyreskontrakt (Regeringskansliet 2017, s. 8; Rädda barnen 2017, s. 7; Fastighetsägarna
2017; Polisen 2015, s. 4) på grund av bostadsbrist och trångboddhet syns också i studiens analys.
Detta kan bero på att familjer använt sig av 16 § i Lagen om mottagande av asylsökande m.fl. som
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handlar om eget boende s.k. EBO-lagen (SFS 1994:137; Boverket 2008, s. 9; Fastighetsägarna 2017)
och att detta drabbar nyanlända (Rädda barnen 2017, s. 7). Dessutom synliggörs även i analysen att
förskolans värdegrund (Skolverket 2016, s. 7) leder till kulturella krockar och diskussioner med
vårdnadshavare bl.a. om jämlikhet mellan könen samt allas lika värde (Bunar 2001, s. 131) men även
om uppfostringsmetoder såsom aga. Det kan innebära att även om förskollärarna i dessa områden har
hög kompetens och kännedom om ny forskning (Guo et al. 2010, ss. 1100-1101; Persson 2012, ss. 9,
28-29; Svensson 2017, s. 14; Thomason & La Paro 2009, s. 298) och utövar detta på förskolorna så
finns det andra faktorer som kan påverka samspelet mellan vårdnadshavare och förskolan. Dessutom
kan vissa barn kanske inte alltid ta till sig kunskap som lärs ut på förskolorna pga. egna kognitiva
förutsättningar samt faktorer i deras närmiljö såsom våld, skjutningar eller en instabil hemmiljö. Detta
styrker det som Bunar (2001, s. 137) nämner att även om det finns högkvalitativa lärare i skolorna och
det är möjligt att arbeta med relationerna till närmiljön så räcker inte det för att bryta de strukturella
systemen i samhället som vidmakthåller och producerar segregering och utanförskap. Att
vårdnadshavare ibland flyttar barn till privata förskolor på grund av religiösa skäl kan knytas an till det
som Bunar (2001, s. 137) tar upp, nämligen att skolorna är beroende av hur de lokala aktörerna i
närmiljön ser på skolors värde, i detta fall förskolors värde som institution och vice versa.

Min analys är att det officiella makrosystemet inte verkar vara anpassat till de lokala inofficiella
makrosystemen som råder i särskilt utsatta områden utan utgår istället ifrån en homogen
majoritetsbefolkning där systemen för det mesta är i balans med varandra och där majoriteten av
befolkningen strävar åt samma håll. Detta verkar inte vara fallet i särskilt utsatta områden eftersom där
finns andra subkulturer, normer och värderingar som verkar upprätthållas och utövas och som skiljer
sig ifrån de lagar och regler som antas gälla i det svenska majoritetssamhället. Dessutom har
kontinuerliga regeringsbeslut som ansetts gynna samhällsutvecklingen som tagits från och med 1990-
talet (SFS 1994:137; SFS 2016:38), oavhängigt av partifärg, skapat ännu större klassklyftor vilket
ytterligare har befäst segregeringen och klyftorna som redan tidigare rådde mellan svenskar och socialt
utsatta och invandrare. ”Vägen till helvetet är kantat av goda föresatser” som ordspråket säger och
dessa beslut verkar istället ha befäst, vidmakthållit och gött extremism och kriminalitet i socialt utsatta
områden. Detta är inte en hållbar samhällsutveckling, om inga radikala samordnade
samhällstrukturändringar inom alla led från mikro till makro sker inom en snar framtid kommer
troligtvis utvecklingen av särskilt socialt utsatta områden att fortsätta öka och breda ut sig med
konsekvensen av att ännu fler barn kommer att födas direkt in i dessa parallella samhällstrukturer.
Dessa barn riskerar att vara kvar i dessa strukturer hela livet på grund av att områdets lokala
inofficiella makrosystem befäster och upprätthåller vårdnadshavares normer, kultur och isolering från
majoritetssamhället och på grund av det officiella makrosystemets strukturella inbyggda mekanismer
som också vidmakthåller och befäster människor i dessa strukturer. Dessutom behövs det också läggas
till barnens egna kognitiva förutsättningar och hur detta påverkar barns lärande och utveckling.

Något annat som jag tycker är oroväckande är att det verkar pågå en viss normalisering (Polisen 2017,
s. 10) av några av områdets subkulturer och normer även på förskolorna. Detta är något som behövs
lyftas upp och diskuteras på regerings- och kommunnivå i relation till vilken samhällsutveckling som
kan tänkas eftersträvas i framtiden. Förutom en viss normalisering verkar också förskolepersonal i
dessa områden avstå från att anmäla oro för barn eftersom detta kan leda till stora konsekvenser för
dem privat på grund av att många arbetar och bor i området. Jag tänker att här behöver lagstiftaren se
till att det inte är bara anmälningsplikt enligt Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) som gäller för
förskolepersonal utan att det också behöver utarbetas en generell skyddslagstiftning för
förskolepersonal. Detta på grund av att barn kan fara illa i sina hem men att anmälan inte görs på
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grund av rädsla för repressalier från t.ex. kriminella eller fundamentalistiska extremistiska
vårdnadshavare, här behövs det ett starkt anmälarskydd med hög straffpåföljd i lagstiftningen.

Förutom detta framgår det av studiens analys att arv och miljö spelar roll och att barn kan ärva
vårdnadshavarnas tankestrukturer samt normer och värderingar t.ex. att svenskar är rasister, denna
uppfattning kan leda till att barnen som sedan blir tonåringar och vuxna aldrig reflekterar över det
egna ansvaret gentemot samhället eller själva tar ansvar, de hyser agg mot majoritetssamhället vilket
är en del av deras identitet (Polisen 2017, s. 10). Detta tolkar jag kan vara en konsekvens av förvirring
och identitetssplittring (Klefbeck & Ogden 2003, ss. 54, 57) hos individer eftersom makrosystemen
skiljer sig åt så mycket. Analyserna visar också på en annan problematik, nämligen kompromisser
mellan förskola och vårdnadshavare dvs. att i förskolan är det såhär och i hemmet är det såhär, två
skilda världar blir befästa vilket verkar godtas på förskolorna eftersom vårdnadshavarna har en annan
kultur. I detta fall tolkar jag det som att etnisk mångfald och kultur verkar betonas, förstärkas och
befästas i förskolorna på ett sätt som verkar strida emot de positiva intentionerna om mångfald i
Förskolans läroplan vilket också Löfdahl och Hägglund (2012, s. 125) tar upp. Förskolorna verkar
vara omedvetna om att de t.ex. genom språk, dialog och barnlitteratur producerar och befäster en
socialiseringsprocess där barn kan uppleva och se sig själva som annorlunda gentemot andra barn men
också gentemot majoritetssamhället. Dickinson och Smith (1994, s. 119) anser att förskollärare bör
rikta mer uppmärksamhet mot vilka slags bokgenrer och illustrationer som erbjuds barn på förskolan
eftersom dessa kan ge olika konsekvenser för barns utveckling t.ex. kan barnlitteratur som finns i
förskolan både medvetet och omedvetet kategorisera, betona och befästa skillnader.

En socialiseringsprocess som befäster skillnader kan leda till att barn positionerar sig och agerar efter
premisser som producerar annanhet i förskolan för att få sammanhang och mening i sin tillvaro
(Löfdahl & Hägglund 2012, s. 120). Känslan och upplevelsen av att vara annorlunda kan ge livslånga
konsekvenser på olika sätt (Löfdahl & Hägglund 2012, s. 125), dessutom kan det finnas en risk att
denna sociala identitet leder till att barnen som tonåringar eller vuxna anser sig stå över
majoritetssamhällets lagar och regler med hänvisning till etnicitet och kultur. Barns egna upplevelser
av att vara annorlunda gentemot majoritetssamhället befästs ytterligare om även vårdnadshavare och
närmiljön bekräftar denna bild. Detta kan tyda på att integration i majoritetssamhället inte alltid
eftersträvas ifrån vårdnadshavarnas sida och att integrationsmål på papper vilket Bunar (2001, s. 137)
tar upp inte är tillräckligt i sig för att bryta samhällsstrukturer. Det kan enligt min tolkning i sin tur ha
producerat en fasad av politisk korrekthet ifrån vårdnadshavarnas sida gentemot förskolan angående
vissa ämnen vilket kan synas vid föräldramöten genom undvikande eller tystnad samtidigt som det
också kan vara en sorts social kontroll gentemot andra vårdnadshavare (Polisen 2017, s. 10). I dessa
områden kan förskolans uppdrag att ”vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran,
utveckling och växande” (Skolverket 2016, s. 5) samt förskolans kompensatoriska roll (Skolverket
2016, ss. 5, 13) delvis vara svåra att fullfölja eftersom det officiella makrosystemet krockar med det
inofficiella makrosystemets subkulturer och normer.

Det behöver kanske tydliggöras, utbildas och diskuteras djupare kring juridiska frågor på
lärarprogrammen i Sverige om vad lagstiftaren bestämt ska gälla angående barns rättigheter. Om jag
som förskollärare hör av vårdnadshavare hur de tänker t.ex. kring flickors rörelsefrihet eller klädsel,
kan jag då misstänka att detta barn kan befinna sig i en kontext där hederskultur kan förekomma?
Kanske är det så att utbildning behövs kring hederskultur i relation till barns rättigheter, detta bör i så
fall läggas till förskol- och lärarprogrammen av den orsaken att det är betydelsefullt att reflektera över
mångkulturella frågor särskilt på grund av den föränderliga värld vi lever i (Bunar 2001, ss. 131-132).
Dessutom är det ett pågående förändringsarbete att vara förskollärare vilket innebär att särskilda



31

kunskaper och förmågor behöver tillägnas löpande för att förskollärarna ska kunna vara i fas med
utvecklingen i samhället (Sheridan, Sandberg & Williams 2015, s. 126).

För socialt utsatta barn och barn med utländsk bakgrund är förskolan och skolan extra betydelsefull
eftersom deras vårdnadshavare oftast inte har nätverk av vänner och släktingar som kan hjälpa dem
eller barnen ut på arbetsmarknaden. Det behövs framöver ett gemensamt samarbete över alla
partigränser för att göra de systemförändringar som krävs, Sverige har inte råd att i framtiden ha en
ännu större del av befolkningen än den nuvarande bosatta i särskilt utsatta områden. Jag anser att om
det är så att mångfald och klassresor eftersträvas i det svenska samhållet i framtiden så bör fokus ligga
på barns utveckling och lärande utifrån barns kognitiva förutsättningar och att det avgörande är att bli
något istället för att vara någon eftersom mångfald bör relateras till och knytas an till kunskap och
kompetens och inte till kulturell identitet. Att individen kopplas till sin kulturella identitet kan istället
för att främja barns utveckling och lärande stjälpa barns utveckling och lärande. En av förskollärarna
sade ”de är ju vår framtid, vi hoppas att det går bra för dom”, i detta fall är hopp inte längre en bra
strategi, vi måste våga ställa de svåra frågorna, de komplexa frågorna, vi måste i vissa fall våga medge
och uttala högt att det finns subkulturer och normer i Sverige som kan orsaka skada och begränsa
barns utveckling och identitetsskapande på ett sätt som inte anstår ett land som anser sig värna om
barns och kvinnors rättigheter.

Betydelse för praktiken och professionen
Är det försvarbart att forska om särskilt utsatta områden? Späs inte stigmat på mot dessa områden och
hos invånarna ännu mer? Spelar inte denna studie i händerna på invandrarfientliga partier samt
populistiska åsikter? Det kan vara frågor som dyker upp utifrån studiens innehåll, resultat och analys.
Dock hävdar jag att även forskning behövs om svåra och komplexa ämnen för att få insikt om vilka
faktorer som kan utgöra risker eller utvecklingsmöjligheter för barn i utsatta områden och för att kunna
stävja att ännu fler områden hamnar i denna kategori. Min valda metod och teori kan hjälpa till att ge
en inblick i ett tvärsnitt av förskollärares arbete i särskilt utsatta områden och genom deras berättelser
synliggörs några av de livsvillkor som barn i dessa områden kan leva under och hur det i sin tur kan
påverka barns utveckling och identitetskapande, dessutom ger resultatet en hint om vilka konsekvenser
det kan leda till i framtiden om inga förändringar görs. Genom att få denna insyn och överblick frigörs
kunskap för att arbeta framåt för ett bättre och mer hållbart samhälle för så många som möjligt. För
praktikens och professionens utveckling är det också betydelsefullt att undersöka hur lärosäten
hanterar och utbildar kommande lärarstudenter i frågor om barns livsvillkor, hur stort utrymme får
detta ämne? Vems eller vilkas perspektiv tas upp? Finns det ett diskussionsklimat i utbildningen som
tillåter att kritiska frågor ställs och tas upp om etnicitet samt om kultur som isolering och hur det kan
begränsa barns utveckling samt hur dessa faktorer kan påverka barnet i sin kommande vuxenroll i
samhället? Det behövs mer kunskap om vad som krävs för att förskollärare ska kunna bemöta och
arbeta kvar i den vardag och de livsvillkor som barn har i särskilt utsatta områden. Avslutningsvis är
studiens resultat inte generaliserbart vilket också nämns och redogörs för under metodavsnittet, dock
skulle denna uppsats kunna användas som diskussionsunderlag på Förskollärarprogrammet i ämnen
som etik, juridik, normer och värderingar, barns livsvillkor samt läroplansteori.
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Slutsatser
Resultatet visar på hur olika samhällssystem samspelar men också motarbetar varandra och att
områdenas kriminalitet samt subkulturer och normer påverkar förskolornas verksamhet. Förutom det
så synliggörs kulturkrockar mellan det officiella makrosystemet och det lokala inofficiella
makrosystemet som kan inverka på barns utveckling och identitetsskapande och den framtida
vuxenrollen. Studiens slutsats är att det som gäller i teorin t.ex. allas lika värde inte alltid gäller i
praktiken, dessutom verkar vissa av vårdnadshavares kulturella normer godtas till viss del i
förskolorna.

Vidare forskning
Många tankar har väckts om vidare forskning i ämnet utsatta områden och förskollärare men också om
hur förskolechefer hanterar och arbetar med de frågeställningar som kan tänkas dyka upp i dessa
områden. För att jämföra den här studiens resultat skulle det kunna göras en liknande studie i
välbeställda svenska områden i Stockholms län för att se skillnader och likheter. För att komplettera
den här studien skulle det vara intressant att studera närmare kring förskolechefers upplevelser av att
arbeta i särskilt utsatta områden och hur de tänker om språkutveckling i dessa områden. Dessutom
önskar jag att tvärvetenskapliga samarbeten, grupparbeten samt forskning möjliggörs i framtiden t.ex.
mellan förskollärar-, juridik- och socionomprogrammet eftersom detta skulle kunna berika både
utbildningarna och framtida studenter på många olika sätt. Det skulle kunna möjliggöra att diskutera
juridiska frågor utifrån olika perspektiv samt komplettera och bredda den teoretiska basen i
utbildningsprogrammen. Nedan följer fler förslag på vidare kvalitativ forskning:

• Att studera närmare förskollärares anmälningsbenägenhet vid oro för barn i särskilt utsatta
områden och i välbeställda områden.

• Att göra en större studie av hur förskollärare arbetar med grundläggande värderingar i enlighet
med Förskolans läroplan Lpfö 98/16 och vilka hinder de möts av gällande detta i samspelet
med hemmet i välbeställda samt socialt utsatta områden, skillnader och likheter.

• Att undersöka förskollärarstudenters inställning av att arbeta i socialt utsatta områden.

• Att granska Barn- och ungdomsvetenskapliga institutioners lärares kunskaper om
förskollärares arbete i socialt utsatta områden och om dessa kunskaper uttrycks i deras
undervisning i syfte att knyta ihop teori och praktik.

• Att studera vad förskollärare samt förskolechefer i särskilt utsatta områden anser är särskilt
betydelsefulla kunskaper och kompetenser att ha vid arbete i dessa områden.
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Bilagor

Bilaga 1 Informationsbrev

Hej Förskollärare!

Jag heter Astrid Nilsen Schaub och är student på Barn- och Ungdomsvetenskapliga Institutionen,
avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning vid Stockholms universitet. Inom ramen
för min sista och avslutande kurs på förskollärarutbildningen ska jag skriva ett examensarbete. Min
studie kommer handla om att arbeta i särskilt utsatta områden samt språkutveckling.
För att samla in material till arbetet skulle jag vilja intervjua en förskollärare vid förskolan under
perioden xx/xx – xx/xx. Vid intervjutillfället vill jag göra en ljudupptagning med hjälp av min
mobiltelefon. Intervjun kommer att ta högst en timme.

Ett självständigt arbete är reglerat av regler om tystnadsplikt, personuppgiftslagen (1998:204) samt
Vetenskapsrådets skrift om God Forskningssed. Detta innebär exempelvis att barns, familjers,
personalens och förskolans identitet inte får avslöjas och att fullständig konfidentialitet gäller. Allt
insamlat material kommer därmed att avidentifieras och inga listor/register över personuppgifter
kommer att upprättas. Det dokumenterade materialet får endast användas för min egen bearbetning
och analys samt sammanställas i en uppsats. Materialet kommer att förstöras efter att uppsatsen är
godkänd. Uppsatsen kommer att publiceras digitalt.

Med detta brev vill jag be om ditt medgivande i studien. All medverkan är frivillig och kan när som
helst avbrytas. Samtycker du till studien så skriver du under bifogad blankett.

Önskar du ytterligare information är du välkommen att kontakta mig eller min handledare Rikard
Apelgren vid Stockholms universitet.

Vänliga hälsningar
Astrid Nilsen Schaub

Astrid Nilsen Schaub (student)
Tel.nr
Mailadress :

Rikard Apelgren (handledare)
Stockholms Universitet
Barn och Ungdomsvetenskapliga Institutionen
106 91 Stockholm
Telefon:
Mailadress:
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Bilaga 2 Samtyckesblankett

Förfrågan om samtycke till medverkan i studie. Återlämnas ifylld till student Astrid Nilsen
Schaub senast vid intervjutillfället.

Jag samtycker till att delta studien.

Datum

Förskollärarens namn
…………………………………………………………………………………………………….
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Bilaga 3 Intervjufrågor

1. Hur länge har du arbetat som förskollärare?

2. Hur länge har du arbetat på denna förskola?

3. Berätta vad det var som gjorde att du sökte arbete på denna förskola?

4. Detta område ingår i det som Polisen kategoriserar som ett särskilt utsatt område, där t.ex. hög
kriminalitet och parallella samhällstrukturer finns. Påverkar detta på något sätt den vardagliga
verksamheten? Finns det några särskilda utmaningar?

5. Vilka utmaningar kan finnas i samarbetet med vårdnadshavarna?

6. Hur ser du som förskollärare på förskolans kompensatoriska roll i detta område?

7. Hur fungerar samarbetet med andra myndigheter t.ex. socialtjänst och landsting?

8. Får förskolan extra resurser eftersom den är lokaliserad i ett särskilt utsatt område?

9. Hur ser det ut med konkurrensen från religiösa förskolor och andra privata förskolor?

10. Är denna förskola med i Läslyftet?

11. Hur ser du på litteratur som språkutvecklande redskap?

12. Får barnen tillräckligt med träning i det svenska språket eller tycker du det skulle det behövas mer?



Stockholms universitet/Stockholm University

SE-106 91 Stockholm

Telefon/Phone: 08 – 16 20 00

www.su.se


