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Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att uppmärksamma hur förskollärare resonerar kring barn och föräldrar som 
lever i ekonomisk utsatthet, hur förskollärarna resonerar i relation till förskolans verksamhet. I detta 
vill vi särskilt lyfta upp frågan kring verksamhetens utformning och barns delaktighet. Studien har en 
kvalitativ metodansats där vi intervjuat sex förskollärare om hur de resonerar kring barn som lever i 
ekonomisk knapphet i förskolan. Vi har analyserat vårt material utifrån en poststrukturell teoretisk 
ansats med fokus på hur de konstruerar diskurser om ansvar och problem. Resultatet visar att 
förskollärarna anser att barnens kläder eller avsaknad av kläder kan vara ett problem i verksamheten. 
Förskollärarna uttryckte olika strategier för att hjälpa barnfamiljerna inom ramen för förskolans 
riktlinjer. Ett annat resultat är att förskolorna ser väldigt olika på aktiviteter där det krävs extra 
utrustning, en del förskolor valde att ta bort aktiviteterna helt medan andra förskolor valde att köpa in 
rätt utrustning. Vår slutsats är att det finns olika sätt att tolka förskolans uppdrag och riktlinjer kring 
hur verksamheten ska anpassas efter barn som lever i ekonomisk knapphet och hur en kan tolka 
förskolans ansvar gentemot dessa familjer.  
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Förord 
Denna uppsats har uppkommit i våra observationer av barn på förskolor som inte haft ordentligt med 
kläder under dagen. Vi har funderat mycket kring både kring hur vi i vår framtida profession som 
förskollärare ska bemöta barn och deras föräldrar i detta och hur olika villkoren för konsumtion ser ut. 
Arbetet har skett i en rhizomatisk härva där vi arbetat sida vid sida med olika texter och där vi hela 
tiden hoppat in på varandras tangentbord och där diskussionerna har varit högljudda och vi har under 
hela processen haft den andra till hjälp och stöttning. 

Vi vill först och främst rikta ett stort tack till vår handledare Helena som har väglett, stöttat och pushat 
oss under den här processen.  

Vi känner en oerhörd tacksamhet gentemot de förskollärare som ställde upp för intervju. Era klokheter 
ledde oss framåt och fick både oss och uppsatsen att växa.  

Jag, Emelie vill först och främst rikta mitt tack till Julia-för att du har varit den bästa medförfattaren 
jag kunnat önska mig och för att vi tillsammans lyckats med vad vi föresatte oss i början av November 
2015-att skriva en C-uppsats och ha så roligt vi bara kunde genom hela processen! Jag vill sedan tacka 
mina trollungar Aron och Nora för att de på intet sätt hjälpt mamma men ändå är det för er jag gjort 
detta. Jag vill också tacka Thimmy för att han varit min klippa under dessa tre och ett halvt åren.  

Jag, Julia vill börja med att tacka Emelie för att ha varit varit den perfekta personen att skriva detta 
examensarbete med. Jag vill också tacka Ramy och min familj för att ni stöttat mig under denna 
process. 
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Inledning 
Under en VFU-period mötte en av oss ett barn som fick spendera det årets långa, kalla och snörika 
vinter iklädd en tunn täckjacka, ofodrade galonbyxor och vanliga gummistövlar samt ett par vantar 
och en mössa. Detta barn såg till att komma sist ut när det var utevistelse och först in. Ofta fick man 
värma kalla händer i sina egna och frågan ”när går vi in? Jag fryser” uttalades både en och två gånger. 
Vi båda har uppmärksammat att skillnaderna mellan barns klädresurser på förskolan kan se väldigt 
olika ut. 

Rädda Barnens årsrapport från 2014, Barnfattigdom i Sverige, visar att andelen fattiga barn i Sverige 
ligger nästintill oförändrat de senaste åren, årsrapporten som sträcker sig fram till 2012 visar att 230 
000 barn lever i ekonomisk utsatthet i Sverige. Vi vill undersöka hur förskolepersonalen resonerar 
kring de barn och familjer som lever under knappa förhållanden, och vad det innebär för verksamheten 
och deras arbete. Vem har ansvaret att barnen ska kunna delta, till exempel har kläder anpassade för 
utevistelser? Vad kan vi som jobbar inom förskolan göra utan att inkräkta på den privata sfären för de 
familjer som lever under knappa förhållanden? 

Vi vill utifrån Läroplanen för förskolan (Lpfö98 rev. 2010) diskutera barns rättigheter; ”Omsorg om 
det enskilda barnets välbefinnande, trygghet, utveckling och lärande ska prägla arbetet i förskolan. 
Hänsyn ska tas till barnens olika förutsättningar och behov” (Lpfö 98 rev. 2010). Vi kan tydligt utläsa 
att vårt arbete har att göra med att bemöta barnen efter deras förutsättningar och detta ska vara något 
som präglar hela verksamheten. I detta ingår då även barnens ekonomiska förutsättningar, vad kan 
detta betyda i praktiken, vilka svåra frågor ställs förskolepersonalen inför? 

I Läroplanen för förskolan (Lpfö98 rev. 2010, s. 4) kan en läsa, ”Värdegrunden uttrycker det etiska 
förhållningssätt som ska prägla verksamheten. Omsorg om och hänsyn till andra människor, liksom 
rättvisa och jämställdhet samt egna och andras rättigheter ska lyftas fram och synliggöras i 
verksamheten”. Som förskollärare kommer vi att möta barn och föräldrar som lever under knappa 
förhållanden, det kan vara en relativt ny ekonomisk situation eller något som dessa familjer levt i 
under flera år. Detta kan exempelvis innebära att barnet bär kläder i dåligt skick eller som inte passar i 
storlek. Vi tänker att förskoleverksamheten, med mycket utevistelser oavsett väderlek lägger stora 
krav på barnens kläder. I Läroplanen för förskolan står klart och tydligt att förskolan ”ska ta hänsyn 
till att barn lever i olika livsmiljöer(…)” (Lpfö 98 rev. 2010, s. 6). Vi tycker det är viktigt att diskutera 
hur detta ska bemötas, utefter de värden som förskolan ska stå för; ”grundläggande värden kräver att 
värderingar tydliggörs i den dagliga verksamheten.” (Lpfö 98 rev. 2010, s. 4). Förskolläraren kan 
beskrivas som en barfota barnombud, det är vi som ska föra barnets talan när barnet inte har någon 
egen röst, det är vi som ska stå upp för barnets rättigheter (Gustafsson H 2011 s. 158). 

Det finns ingen direkt forskning kring hur barn som lever i ekonomisk knapphet i förhållande till 
förskolan. Forskningen koncentrerar sig istället på familjer som lever i ekonomisk knapphet och även 
hur man bemöter detta i skolan (se Näsman 2012), dock inte i förhållande till förskolan. Vi har fått 
uppfattningen om att fattigdom eller knapphet är något som en inte talar om eller som en säger inte 
existerar i Sverige, det tror vi gör att forskningen på detta område inte ännu är så utvidgad. Hjort 
(2004, s. 9) menar att ”Forskning om knapp ekonomi och konsumtion är begränsad”.  
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Ekonomisk knapphet 
Till att börja med definierar vi begreppet ekonomisk knapphet enligt Hjort (2004). Hjort (2004, s. 
13ff) menar att fattigdom är ett problematiskt begrepp och bör användas med försiktighet. 
Vetenskapligt är det svårt att definiera fattigdom, beroende på vilket sätt en definierar fattig så får en 
olika mätresultat. Begreppet fattig är stigmatiserande och det vill vi inte framhäva med vår studie. 
Därför har vi valt att inte använda oss av begreppet fattig i så liten utsträckning som möjligt. Harju 
(2008, s. 18) skriver även att i hennes forskning så har hon upptäckt när hon intervjuar barn att 
begreppet fattig ofta anses som något som är dåligt. Vi kommer istället att använda oss av begreppet 
knapphet. Hjort skriver om begreppet knapphet att det kan innebära att ”levnadsförhållandena är 
hyggliga, de skiljer sig dock från hur andra har det i det sammanhang man befinner sig i.” (Hjort 2004, 
s. 14). Vi tolkar Hjorts definition av begreppet knapphet som en synonym för ordet fattig. När vi 
definierar begreppet knapphet så utgår vi från Hjorts (2004, s. 14) definition; ”en knapp ekonomisk 
situation innebär att inkomsten är att betrakta som låg i förhållande till genomsnittet i Sverige.” Även 
Harju använder sig av begreppet ekonomisk knapphet i sin avhandling, hon refererar då till en text av 
Townsend (1979) och skriver att ”ekonomisk knapphet förstås då som en påtvingad avvikelse från den 
”allmänna livsstilen”, vilket innebär att man är de- priverad, d.v.s. utestängd från konventioner, 
konsumtion och sociala aktiviteter som anses vara självklara eller normala i ett visst samhälle.” (Harju 
2008, s. 18). 

Delaktighet 
I Läroplanen för förskolan (Lpfö98 rev. 2010, s. 6) kan vi läsa att förskolan ska ta i beaktande att barn 
har det väldigt olika utanför förskolan. Vi utgår ifrån att barn vill känna sig delaktiga i och få 
möjlighet att kunna styra över sin tillvaro. Vi tänker att detta kräver både ett visst mått av 
självförtroende men också kunskap. Barn tillägnar sig ny kunskap hela tiden, de verkar ha 
nyfikenheten i blodet och detta sker ofta utan direkt påverkan från omgivningen (Almqvist 2009, s. 
222). För att lära sig bemästra något nytt krävs engagemang och Almqvist (2009) menar att vara 
engagerad kan beskrivas som att kunna behärska den egna tillvaron, att kunna leka och interagera med 
sin omgivning samt att kunna anpassa sin lek och sitt samspel till vad situationen och omgivningen 
kräver (Almqvist 2009, s. 222).  

Den dominerande diskursen på förskolan har länge varit att ringa in och definiera det ”normala 
barnet”, genom olika discipliner som i sin tur har haft en genomträngande kraft och etablering, så till 
den milda grad att vi tar dem för självklara (Dahlberg & Moss 2005, s. 16-17). I dessa ingår 
övervakning, exkludering, klassifikation och normalisering, att definiera det normala och med det 
konceptet av vad som anses normalt och det som sedan blir norm, det handlar om att formas in i en 
normativ kropp (Foucault, 1977, s. 136 i Dahlberg & Moss 2005, s. 16). När en diskurs lägger upp 
ramarna för vad som ingår i normalt sker en exkludering, ett utanförskap av dem som inte kan leva 
upp till dessa ideal; och förskolan som institution är en sådan plats där normaliseringsprocessen avgör 
vad som är normalt, identifierar det onormala och dessutom sätter den bestämda normalitetet som ett 
syfte eller ett mål i sig själv (Dahlberg & Moss 2005, s. 17). De barn som på grund av familjens 
ekonomi hamnar utanför vad som anses normalt - den dominerande diskursen i förskolan måste alla 
hitta olika strategier för att antingen kompensera eller återskapa de förväntningar som läggs på dem i 
egenskap av ”fattiga barn”.  
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Varför förskolan spelar en sådan viktig roll i barns möjligheter till delaktighet och subjektskapande går 
att läsa dels i Läroplanen för förskolan där den slår fast att ”Förskolan ska ge barnen stöd i att utveckla 
en positiv uppfattning om sig själva som lärande och skapande individer” (Lpfö98 rev. 2010, s. 7). 
Dahlberg och Moss (2005) menar också att förskolan som institution kan förstås som en mötesplats för 
etik och politik, där den Andre inte behöver formas in i en förutbestämd mall utan där mångfald, 
olikheter och annanhet öppnar upp för nya möjligheter (Dahlberg & Moss 2005, s. 2). Att förskolan 
med andra ord skapar förutsättningar för varje individ att subjektifiera- och positionera sig. Förskolan 
som institution kan vara en plats där varje individ känner sitt eget värde och sina möjligheter, men 
också en känsla av kontroll, av det egna livet och av omgivningen. Förskolan kan vara en mötesplats 
för både stora och små-där förgivettagna uppfattningar kan utmanas och ifrågasättas och där 
maktdiskurser löses upp (Dahlberg & Moss 2005, s. 2). Förskolan kan vara den plats där vi 
konfronterar orättvisor och särskilt det strukturella förtrycket för vad som anses vara ”normalt” 
(Dahlberg & Moss 2005, s. 2). Förskolan som institution är både kollektiv men samtidigt framhävs 
barnets individuella behov i Läroplanen för förskolan (Lpfö98 rev. 2010). I och med att barnet ingår i 
detta vad Halldén (2007, s. 13) benämner som ett barnkollektiv ställs det både på föräldrarna och 
barnet krav på anpassning. 

Förskolans ansvar 
Ansvaret för barnet ligger både på föräldrahemmet, förskolan och i förlängningen staten. Halldén 
(2007, s. 13) skriver att barnet är föräldrarnas ansvar men staten och kommunen ger ekonomiskt stöd. 
När barnet vistas på förskola så är det förskolan som är ansvarig för barnet. I Läroplanen för förskolan 
(Lpfö98 rev. 2010, s. 5) kan vi läsa att förskolan ska finnas tillhands för föräldrarna i deras ansvar av 
fostran av barnet, det är alltså föräldrarna som är ansvariga för barnets uppfostran men förskolan ska 
finnas där som ett stöd. Alla som arbetar inom förskolan har anmälningsplikt. Skolverket (Skolverket) 
skriver att alla som får veta att ett barn far illa är skyldiga att anmäla det, i förskolan gäller det 
förskolechefer såväl som personalen. Vi kan inte läsa om detta i Läroplanen för förskolan men i 
Skollagen står det med (Skolverket). I Läroplanen för förskolan (Lpfö98 rev. 2010, s. 9) står det dock 
att det ska finnas en dialog i arbetslaget och tillsammans ska etiska dilemman och livsfrågor 
diskuteras. Detta kan koppas ihop med barn som lever i ekonomisk knapphet, eftersom det ligger en 
hel del etik i att till exempel göra en anmälan, att allt sker på rätt sätt.  

Halldén (2007, s. 78) menar ”att grunden för solidaritet och grunden för omsorg är att vi erkänner 
beroendet, utsattheten och svagheten hos människan och utvecklar system för att möta utsattheten”. Vi 
tolkar detta som att förskolan är ett system för att möta utsattheten hos vissa barn, Hockey och James 
(1993 i Halldén 2007, s. 77) talar om en sorts positionering om barn och äldre i förhållande till vuxna, 
där det skapas en diskurs kring olika livsfaser där barnen är de ”ännu inte normala” och de äldre ”inte 
längre normala”. En annan tolkning skulle kunna vara en ansvarsdiskurs där de som har möjlighet tar 
hand om den som har ett större behov av omsorg. 
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Tidigare forskning 
I detta avsnitt kommer vi klargöra för den tidigare forskningen inom vårt område. Det finns ingen 
tidigare forskning kring barn som lever i knapphet i förhållande till förskolan som vi har kunnat hitta. 
Det vi kommer beröra genom vår tidigare forskning är barn som lever under knappa förhållanden, dels 
ur ett skolperspektiv, då det finns en del forskning detta och hur det påverkar deras skolgång. Vi 
kommer även beröra forskning kring konsumtion, barnfamiljer som lever i ekonomisk utsatthet. Vi har 
läst litteraturen utifrån tesen att vi lever i ett konsumtionssamhälle där många konsumerar allt mer och 
för många ses det som en självklarhet. Inom ramen för detta väcktes även frågor kring barns 
delaktighet utifrån vad som står i Läroplanen för förskolan (Lpfö98 rev. 2010) och barns upplevelser 
av delaktighet och utanförskap när det kommer till kläder eller avsaknad av kläder. Även här visade 
sig forskningen vara bristfällig.  

Den tidigare forskningen som vi framförallt utgår från är Hjort (2004) och dennes avhandling 
Nödvändighetens pris-Konsumtion och knapphet bland barnfamiljer. ”Avhandlingen belyser ett 
område som är tämligen outforskat, åtminstone i ett svenskt sammanhang” (Hjort 2004:17), detta är 
något som även vi har märkt av när vi sökt tidigare forskning inom detta område. Hjort undersöker och 
diskuterar frågor som rör konsumtion och knapphet utifrån barnfamiljens perspektiv. Hur hanterar 
familjer som lever under knappa förhållanden sin livssituation? Näsman (2012) har forskat mycket 
kring barnfattigdom i Sverige, hon använder sig av ordet fattig när hon beskriver barn och föräldrar 
som lever i ekonomisk knapphet. I hennes bok Barnfattigdom, om bemötande och metoder ur ett 
barnperspektiv skriver hon dels om barnfattigdom ur ett skolperspektiv. Även i Harjus (2008) 
avhandling Barns vardag med knapp ekonomi så kan man läsa om barn och familjer som lever i 
ekonomisk knapphet, hon utgår från barns perspektiv och vill belysa vilken innebörd familjers 
knapphet kan ha för barnen ur just barnens synvinkel. Rädda Barnens årsrapport från 2014, 
Barnfattigdom i Sverige har vi också använt oss av. Den belyser att barnfattigdom existerar i Sverige 
och rapportens syfte är att spegla barnfattigdomens utveckling i Sverige, rapporten sträcker sig fram 
till år 2012.  

Knappa förhållanden 
Rädda Barnens årsrapport Barnfattigdom i Sverige (2014) visar att barnfattigdomen minskade stort 
under åren 1997 till 2007, år 2007 var barnfattigdomen nere på 10,9 %. Sedan skedde en ökning till 13 
5 år 2009 för att den sedan till år 2012 ha minskat till 12%. Dessa 12% motsvarar ca 230000 barn som 
lever i barnfattigdom i Sverige. Rapporten (Rädda Barnen 2014, s. 12) visar också att elevernas 
bakgrund har påverkan på deras resultat i skolan och i och med att det har skett åtstramningar i de 
statliga socialsystemen så har inkomstskillnaden ökat i Sverige och detta har i sin tur påverkat många 
barns skolresultat. Detta på grund av faktorer såsom elevernas bakgrunder men även den minskade 
likvärdigheten på skolorna.  

Harju (2008, s. 18) skriver att leva under knappa förhållanden inte innebär en tillfällig ekonomisk 
svacka, utan det innebär att under en längre tid leva under ekonomisk knapphet och där det inte finns 
så mycket förhoppningar om en förbättring. En har problem med att betala de vardagliga utgifterna, så 
som mat, räkningar och hyra. 
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Hjorts (2004) huvudsyfte är att ”teoretiskt undersöka relationen mellan konsumtion och ekonomisk 
knapphet” och att använda barnfamiljers situationer för att exemplifiera detta (Hjort 2004, s. 12). Han 
vill undersöka barnfamiljer med knapp ekonomi och hur de ställer sig till konsumtion (Hjort 2004, s. 
19). Men barnfamiljer är idag inte en enhetlig grupp påpekar Hjort. Antalet ensamstående föräldrar har 
ökat på grund av ett ökande antal skilsmässor och separationer. Detta i sin tur leder till ett nytt sätt att 
förstå barnfamiljen på; föreställningen om kärnfamiljen utmanas och i ”familjebegreppet” finns nu 
även ”den utökade familjen” eller nätverksfamiljen där i bland styvsyskon och styvföräldrar ingår 
(Hjort 2004, s. 27).  

Generellt sett är småbarnsåren de mest instabila i en familjs levnadsfaser. Flera olika faktorer såsom 
flytt till en ny bostad, etablering på arbetsmarknaden och den kostnad som ett barn innebär gör att 
många barnfamiljer befinner sig i en sårbar ekonomisk situation. Hjort (2004) menar att den 
ekonomiska sårbarheten i regel minskar ju äldre barnen blir, föräldrarna har hunnit etablera sig på 
arbetsmarknaden, vilket innebär att inkomsterna förstärks och att boendekostnaderna stabiliseras (SCB 
2000 i Hjort 2004, s. 29). För många av barnen på förskolan så har deras familjer levt på en heltidslön 
och den förälder som stannar hemma har fått pengar utdelat ifrån Försäkringskassan; den så kallade 
föräldrapenningen. Detta bidrag är baserat på tidigare inkomst och kan se väldigt olika ut beroende på 
hur mycket föräldern hunnit arbeta, men också om personen har hamnat i ”låginkomst-medelinkomst 
eller höginkomst-facket”. Familjer med yngre barn är alltså mer ekonomiskt utsatta än föräldrar med 
barn i tonåren - detta är alltså en fråga för förskolorna och de människor som arbetar med de yngre 
barnen och deras föräldrar (Hjort 2004, s. 29).  

De som riskerar att hamna i ekonomisk knapphet är unga föräldrar, ensamstående samt utrikesfödda 
(Hjort 2004, s. 23-24).”För grupperna med lägst inkomster innebar emellertid andra halvan av 1990-
talet inte samma återhämtning. Dessa grupper hamnade allt längre efter övriga befolkningen 
beträffande inkomstökningar och etablering på arbetsmarknaden. Bland de grupper som har haft en 
ogynnsam inkomstutveckling utgörs majoriteten av ungdomar, ensamstående föräldrar och utrikes 
födda(…)” (Hjort 2004, s. 24).  

Näsman har forskat mycket kring barnfattigdom i Sverige, i hennes bok Barnfattigdom, om bemötande 
och metoder ur ett barnperspektiv, skriver hon dels om barnfattigdom ur ett skolperspektiv. Personal 
från skolan berättar om hur de i sin professionella roll bemöter dessa familjer som lever i fattigdom. 
Något som Näsman skriver mycket om är just kläder och hur de ofta hänger ihop med ett barns eller 
familjs ekonomiska situation. ”Barn uppfattades som fattiga om de hade urväxta kläder, inte hade 
kläder som passade till deras ålder, inte köpte nya så fort och inte hade olika kläder att variera sin 
klädsel med” (Näsman 2012, s. 52). Näsman har även intervjuat lärare på en skola om fattigdomen kan 
ge sig i uttryck i skolan. Skolpersonalen berättade att fattigdomen innebar materiella konsekvenser 
som blev synliga (Näsman 2012, s. 105), det kunde vara avsaknaden av hygienartiklar, glasögon och 
trasig och urväxta kläder. Det såg dock väldigt olika ut från skola till skola, på en skola så ansåg en 
rektor att elevernas fattigdom inte var något man talar om. Även vissa lärare berättade att barnens 
fattigdom inte var något man tog upp, varken i arbetslaget eller kollegor emellan (Näsman 2012, s. 
104). 

För dem som inte har några ekonomiska bekymmer kan det vara svårt att förstå att fattigdom existerar 
i Sverige idag. Det blir svårt att förstå hur en inte kan ha råd med att ge 20 kr för glasspengar till ens 
barn när hen ska på utflykt. Näsman (2012, s. 114) skriver att för en familj med många barn så kan 20 
kr vara väldigt mycket i slutet på månaden om en befinner sig i avsaknad av pengar just då. Speciellt 
om det är flera barn som samtidigt ska iväg på utflykt. Det är ofta i mer välbärgade områden, där det 
anordnas mer insamlingar och utflykter som kräver mer ekonomiska resurser av föräldrarna som det 
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kan bli mer synligt att man lever i ekonomisk utsatthet. Det kan uppfattas som mer krävande och 
ansträngande än om man som fattig går i en skola i ett område där många lever med sämre ekonomi 
menar Näsman (2012, s. 55). I de skolor där de insåg att det fanns ett problem med att flera barn inte 
hade tillräckligt med kläder och att det berodde på familjernas ekonomiska situation så kunde skolan 
hjälpa till eller ge råd. ”I en skola fick föräldrarna tips om de lokala möjligheterna att köpa begagnat 
till barnen i second hand-butiker och på marknader. Bytesdagar kunde också organiseras av skolan 
(Näsman 2012, s. 112). 

Näsman (2012, s. 122) menar att det mest anmärkningsvärda med hennes resultat är att lärarna var 
omedvetna om att barn blev retade på grund av deras ekonomiska situation, skolsköterskan upptäckte 
dock dessa problem i och med brister i klädsel och hygien. Näsman (2012) skriver vidare att ”det inte 
framgick om lärarna gjorde några särskilda insatser för att hantera ekonomisk utsatthet i elevgrupperna 
annat än genom att i förekommande fall följa skolans policy” (2012, s. 122). Detta kan bero på att 
lärarna inte gjorde några sådana iakttagelser eller att det är ett känsligt ämne att prata om på grund att 
det är förknippat med så mycket skam. Så här ser alltså forskningen ut kring knappa förhållande för 
barn som går i skolan men hur ser det ut för barnen som går i förskolan?  

Konsumtion 
Vi har valt att ta med forskning om konsumtion i relation till den idealbilden av oss själva som vi 
försöker skapa. Människan skapar inte bara idealbilder av sig själv utan även bilder av den ideala 
familjen (Gillis 1996 i Halldén 2007, s. 56). I dessa förväntningar ligger konsumtionen som en grund 
för skapandet av den ideala familjen en ser framför sig, därför anser vi att forskning av konsumtion är 
viktig för den här studien. Vi anser att konsumtion sker på flera olika nivåer, det kan handla om det 
basala behoven men också att konsumtion är baserat på längtan, njutning och önskningar. Hjort (2004) 
nämner identitetsskapandet utifrån den postmoderna teoribildningen som menar att vi skapar vår 
identitet genom konsumtion. Subjektet skapar en egen verklighet genom språket och även genom 
konsumtionen återskapar individen sig själv. 

Både Hjort (2004) och Cook (2008) tar upp konsumtion men utifrån olika perspektiv, Hjort (2004) 
koncentrerar sig på barnfamiljernas erfarenheter av knappa förhållanden medan Cook (2008) tar upp 
barnets roll för familjens konsumtionsmönster. Cook (2008) menar att barn, trots sin närvaro och 
centralitet i vardagslivet, är osynliga i teorier om konsumtionsamhället och konsumtionskulturer, 
något Hjort (2004) också kommer fram till. Författarna är överens om att forskningen kring barn och 
konsumtion är begränsad och att frågor som rör barndomen utifrån ett ekonomiskt perspektiv är 
bristfällig; Cook (2008) skriver att teorier om konsumtion och konsumtionskultur , liksom ekonomisk 
teori generellt, inte känner vid barndomen och dess påverkan på konsumtion (Cook 2008, s. 219). 
Hjort (2004) påpekar att konsumtion är ett komplext begrepp och som kan förstås utifrån olika 
perspektiv. Nuförtiden kopplar nog de flesta samman begreppet med att köpa. Vi vill också koppla 
konsumtion och konsumera till begrepp som ”att shoppa” och ”unna sig”. Som Hjort (2004) påpekar 
har konsumtionsbegreppet kommit att handla om att vi ”alla är presumtiva konsumenter”- Hjort 
(2004) placerar startpunkten för konsumtion redan när vi börjar överväga eller reflektera kring ett 
eventuellt köp av en vara. Även konsumtionsutbudet har ökat- till skillnad från tidigare då det mest 
handlade om varor och tjänster till idag då även natur och kulturupplevelser räknas som en form av 
konsumtion (Hjort 2004, s. 51).  
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Flera olika discipliner har intresserat sig för konsumtion utifrån olika frågeställningar; såväl 
sociologer, företags-och nationalekonomer, pedagoger, psykologer, välfärdsforskare, antropologer, 
kulturvetare och etnologer.  

Hjort (2004) menar att den moderna förståelsen av konsumtion koncentrerar sig på aspekter såsom 
funktion, rationalitet, nytta och den materiella sidan av konsumtionen. Mot detta står den postmoderna 
förståelsen som ifrågasätter förgivettagna föreställningar kring konsumtion och som istället betonar 
den symboliska och självreflexiva sidan av konsumtion, skapandet av identiteter och försök till att 
upplösa dikotomin eller motsatsförhållandet av subjekt - objekt (Hjort 2004, s. 55). Harju (2008, s. 
116) skriver även hon att leva med knapp ekonomi handlar ständigt om ett förbyggande arbete, dels 
för att förkomma nästa månadsutgifter men också för att inte utmärka sig socialt. Till exempel att inte 
kunna vara delaktig på olika aktiviteter, men det handlar också om att kunna konsumera kläder och 
vad för it-teknik som de flesta förväntas att ha. 

Hjort (2004, s. 56) gör en viktig poäng i att peka på att konsumtion i det samhälle vi lever i (Sverige 
2015) bör förstås utifrån ett materiellt/funktionellt såväl som ett symboliskt perspektiv. Många 
människor konsumerar, shoppar och handlar inte bara utifrån nödvändighet - människan skapar och 
återskapar samtidigt sig själv när hon köper. Människan är en konsument, men det behöver inte 
nödvändigtvis betyda att hon är slav under konsumtionen. 

Hjort (2004) refererar till Dellgran och Karlsson (2001) som beskriver fyra steg hur forskningen 
hittills närmat sig och förklarat motiven för konsumtion. Författarna leker med fyra drivkrafter för att 
förstå just konsumtionsmönster. Den första drivkraften benämns som nödvändig konsumtion-och i 
detta ingår de basala behoven såsom kläder, bostad och mat. Men våra föreställningar kring vad som 
är nödvändigt förändras ständigt vilket innebär att nya varor och tjänster kan komma att ingå i denna 
kategori (Dellgran & Karlsson 2001 i Hjort 2004, s. 73ff). Vad som anses som normalt att ha och 
konsumera ingår under kategorin den sociala emulsionen (Dellgran & Karlsson 2001 i Hjort 2004, s. 
74). Det handlar om att inte hamna utanför och avvika från den uppfattade majoriteten. Vidare 
diskuterar Hjort (2004) med hjälp av Dellgran och Karlsson (2001) vad de benämner som social 
distinktion; att genom konsumtion visa vilken social grupptillhörighet man vill vara del av, eller 
åtminstone se ut att tillhöra. den fjärde drivkraften som Dellgran och Karlsson resonerar kring är 
”konsumtionens betydelse för den personliga identiteten” (Hjort 2004, s. 75). Denna drivkraft kan 
sägas grunda sig i postmodern teoribildning där identitetsskapandet får ersätta de andra kollektiva och 
traditionella kategorierna (Hjort 2004, s. 75). Harju (2008, s. 79) skriver också just det att för barns 
meningsskapande har stor betydelse till exempel vad man har för leksaker, kläder eller om en har eget 
rum. Det är genom sådana saker som status och tillhörighet upprätthålls, när dessa saker 
kommuniceras med andra så uppstår ens identitet menar Harju (2008).  

Rädda Barnens årsrapport (2014) och Hjorts (2004) avhandling pekar åt samma håll- den ekonomiska 
krisen under 1990-talet gjorde stora förändringar i Sverige vilket innebar ökade inkomstklyftor mellan 
de rikaste hushållen och de fattigaste. Med andra ord, de som redan hade det välbeställt fick det bättre, 
men de som redan levde under knappa förhållanden fick det sämre. 

Barnets bästa 
Detta avsnitt baseras på Almqvist (2009) kapitel 11 Engagemang-en väg till lärande och hälsa och 
kapitel 12 Samverkan med barn och familjer av Ylvén och Wilder (2009).Vi är medvetna om att detta 
kapitel är en del av en antologi som främst riktar sig mot det specialpedagogiska området och som vill 
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fördjupa förståelsen för förskolebarn i behov av särskilt stöd och därmed inte går att härleda till 
forskning kring barn som lever under knappa ekonomiska förhållanden. Men vi tycker ändå att det 
finns ett värdefullt bidrag i form av en ökad förståelse för familjer som kan bli utpekade som 
annorlunda och att den därmed går att applicera på denna studie. 

Delaktig och engagerad 

Förskolan har en viktig funktion att fylla i samhället; en hög kvalité både i förskolan och skolan kan 
förbättra barnens förutsättningar för framgång senare i livet (World Health Organization). Skollagen 
menar att förskolans uppgift är att både stimulera barns utveckling och lärande men också att erbjuda 
barnet trygghet och omsorg. En helhetssyn på barnet ska gälla och barnets behov ska tillsammans med 
barnets rätt till lärande, utveckling och omsorg i förskolan utforma verksamheten och de ska 
tillsammans bilda en helhet (Allmänna råd 2013, s. 8). Näsman (2012, s. 112) skriver att en sådan sak 
som glasögon och en god hygien har stor påverkan på barnets delaktighet i skolan, hon har intervjuat 
lärare som som vid flertalet tillfällen hjälp föräldrar att söka pengar via majblomman för att kunna laga 
sina barns glasögon. Förskolans uppgift är bland mycket annat att tillsammans med hemmen skapa 
bästa möjliga förutsättningar för barnet så att hen ska utvecklas mångsidigt och rikt. Den pedagogiska 
verksamheten ska utformas så att varje barn får chans till att leka, vara kreativa och få ta del av det 
lustfyllda lärandet som ska prägla förskolan. Varje barn ska få chansen att bli utmanad och stimulerat i 
sin utveckling (Allmänna råd 2013, s.8). Förskoleverksamheten har med andra ord en stor betydelse 
för hur barn tar sig an livet även efter förskoleåren. Att få känna sig viktig och uppskattad ger en 
känsla av kontroll. 

Enligt Almqvist (2006 i Almqvist 2009, s. 223ff) visar barn hur de mår genom sitt engagemang i de 
lekar, aktiviteter och övriga vardagliga situationer i de miljöer som de normalt ingår i. Vidare menar 
Almqvist (2009) att barn som är engagerade i den egna livssituationen, förskolemiljön är ett exempel, 
upplever att de i högre grad har kontroll över det egna livet; detta kallas för locus of control i 
hälsosammanhang (Hunter & Csikzentmihalyi, 2003 i Almqvist 2009, s. 223ff). Detta begrepp handlar 
om hur människor erfar sin egen del i förhållande till händelser i vardagen. Så barn med intern locus 
of control upplever att de är delaktiga och att de till viss del har förmåga att kontrollera den egna 
livssituationen och det de är med om i sin vardag. Barn med extern locus of control upplever istället 
att de blir mer styrda av omgivningen och att de inte har någon större möjlighet att påverka den egna 
livssituationen eller dagliga händelser. Samspelet mellan barn och omgivning beskrivs som en 
grundförutsättning för barns hälsa och livskvalitet och där barnets fungerande blir en konsekvens av 
detta samspel (Ibragimova, 2009 i Almqvist 2009, s. 224). 

Enligt Ylvén och Wilder (2009, s. 239ff) är samverkan mellan förskolan och barnets familj av största 
vikt; tillsammans ska hemmet och förskolan ge barnet de bästa förutsättningarna för att barnet ska 
utvecklas. Hemmet är barnets primära utvecklingsmiljö och förskolan ses som ett komplement. Detta 
kräver en tillitsfull relation mellan förskolepersonalen och föräldrarna. Det är viktigt att både föräldrar 
samt personalen respekterar varandras kompetensområde; föräldrarna har huvudansvaret för barnets 
uppfostran och omsorg medan förskolepersonalens ansvar är att regelbundet informera föräldrarna om 
hur barnet trivs och utvecklas samt underlätta för familjen att vara delaktig i verksamheten. Detta 
ställer höga krav på ömsesidig respekt, det är av största vikt att det inte uppstår situationer där någon 
part upplever att den är i underläge.  

Hur olika familjer fungerar och är uppbyggda kan skilja sig väsentligt åt och i förskoleverksamheten 
möter en många olika konstellationer; den traditionella kärnfamiljen har förändrats, likaså 
föräldrarollerna, men funktionen är densamma; att vårda och uppfostra barnen och att ta hand om 
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varandra (Ylvén & Wilder 2009, s. 243). Dessa skillnader kan bero på en mängd olika saker; ”socio-
kulturell och socioekonomisk status, kultur, religion, etnicitet, språk, traditioner och värderingar” 
(Ylvén & Wilder 2009, s. 242-243). Familjesystemet är dynamiskt och känsligt för förändringar menar 
Ylvén & Wilder (2009), både inom familjesystemet men också utifrån samhället. De olika beslut som 
tas ute på samhällsnivå; politiska och ekonomiska beslut kommer i slutändan att påverka barnet.  

För de familjer som inte har sina rötter i Sverige blir utmaningen att förstå och anpassa sig till 
förskolans kultur större än de familjer som varit en del av förskolan sedan de själva var barn. Det är 
förskolepersonalens ansvar att förklara den svenska förskolans kultur och vilka förväntningar som 
ställs på föräldrarna. Kulturell kompetens är viktigt i detta sammanhang och att förstå att vi alla är 
delar av olika kulturer och att människor dessutom socialiseras in i en kultur genom samspel (Ylvén & 
Wilder 2009, s. 246). I Lunneblads (2013) studie, Tid att bli svensk: En studie av mottagandet av 
nyanlända barn och familjer i den svenska förskolan blir det tydligt hur olika förväntningarna ser ut 
från förskole pedagogerna på familjerna som ingår i förskolans verksamhet. Som förskollärare är det 
viktigt att inse att det finns flera olika sätt att resonera kring barnuppfostran, mat, tidsuppfattning och 
inte minst förskolans verksamheter (Ylvén & Wilder 2009, s. 248).  

Efter att vi satt oss in i den här tidigare forskningen som vi tycker rör det område vår studie omfattar 
så kan vi konstatera att det inte finnas någon tidigare forskning kring förskolan och dess ansvar 
gentemot barn som lever i knapphet. Vi har hittat lite forskning kring lärare i skolan och deras 
synvinkel på detta ämne. Vi har inte hitta någon forskning om förskolepersonalens syn på barn som 
lever i ekonomisk knapphet och hur det kan påverka deltagandet i förskolan verksamhet. Detta är 
något som personalen i förskolan i hög grand måste ta ställning till ibland, därför tycker vi att det är 
relevant att göra en studie där en undersöker hur förskollärare ser på förskolans ansvar när barn lever 
under knappa ekonomiska förhållanden och hur det ansvaret påverkar verksamheten.  

Syfte och frågeställningar  
Vårt syfte med denna uppsats är att undersöka hur förskollärare ser på förskolans ansvar när barn lever 
under knappa ekonomiska förhållanden och hur det ansvaret påverkar verksamheten. Utifrån detta 
syfte har dessa frågeställningar formulerats.  

1.   Hur resonerar förskollärare om förskolans ansvar när det gäller barn som lever under knappa 
ekonomiska förhållanden och förskolans roll i samhället? 

2.   Hur resonerar förskollärare kring barns materiella tillgångar så som de visar sig i förskolan? 

3.   Hur resonerar förskollärare kring hur barns eventuella brist på kläder kan påverka barns 
delaktighet i förskolan? 

4.   Hur resonerar förskollärare om föräldrasamverkan och föräldrarnas ansvar gentemot 
verksamheten? 
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Teoretiskt perspektiv 
Uppsatsen utgår från ett poststrukturalistiskt perspektiv. Vi har valt denna teori för att vi vill få fram 
hur förskollärarna talar om förskolans ansvar gentemot barn som lever i ekonomisk knapphet. Utifrån 
detta perspektiv skapar språket en verklighet och som förskollärarna återskapar i sitt tal. Vi har utgått 
från Lenz Tanguchis sätt att skriva fram poststrukturalism och den språkliga vändningen. När den 
språkliga vändningen sker så är det en teoretisk vändning som sker. Vändningen innebar att ifrågasätta 
förhållandet mellan de vetenskapliga begrepp som är inordnade i språket och den verklighet de säger 
sig beskriva (Lenz Taguchi 2014, s. 49). Utgångspunkten blev istället att det är språket som formar 
den värld vi lever i och som gör att vi förstår oss själva som vi gör. Alltså finns det inget subjekt före 
språket, det är språket som är skapare av den bild vi gör av oss själva och andra. Inom 
poststrukturalismen ser en världen som att den är i ständig tillblivelse, en kan inte definiera välden. Vi 
människor konstitueras, omkonstitueras och blir till i mötet med andra människor och materialiteter. 
Det är när vi uttrycker oss genom till exempel tal, ljud, rörelser och skrift som vi kommunicerar dessa 
föreställningar om vad ett subjekt kan vara och hur det blir till, våra kulturellt konstituerade 
föreställningar (Lenz Taguchi, 2014, s. 49). 

Det mest centrala begreppet inom poststrukturalismen är diskurs. Ofta när en läser om begreppet 
diskurs så beskrivs det som talet om något, vad som talas och skrivs om något. I den poststrukturella 
teorin så beskrivs diskurs som innebörden av det som sägs och talas, vad vi menar med det vi säger 
och vad det har får påverkan: att ”genom dominanta diskurser och regleringar som på olika sätt styr 
vårt sätt att tänka konstruerar och formar sig människan som subjekt - i något som blivit benämnt som 
subjekt - eller identitetsprocesser”(Dahlberg & Moss 2005, s.20). Lenz Taguchi (2014, s. 18) menar att 
detta gör att diskursen blir grundläggande för hur vi iscensätter vår omvärld på just det det speciella 
sättet i det speciella sammanhanget, ”Det skapas och konstrueras i sociala sammanhang, såsom 
familjen, i skolor och förskolor och arbetsplatser”(Dahlberg & Moss 2005, s.20) Men diskurser 
förändras och i speciella sammanhang så dominerar vissa diskurser som är meningsbärande över andra 
diskurser; ”men vi skapas inte enbart utan vi är skapare av oss själva och i medskaparprocessen 
influeras vi av dominanta diskurser och maktprocesser”(Dahlberg & Moss 2005, s. 20).  I relation till 
denna uppsats så kan det beskrivas som att det finns olika sätt att tänka kring barn som lever i 
ekonomisk utsatthet i Sverige, där en diskurs menar att barnfattigdom  är ett problem som måste 
uppmärksammas, där Rädda Barnen kan ses som bärare av denna diskurs och en motståndsdiskurs 
som hävdar att ekonomisk knapphet inte är ett problem i Sverige. Davies och Harré (2007) menar att 
olika diskurser konkurrerar med varandra och skapar således väldigt olika bilder eller versioner av 
verkligheten. Att veta någonting är att veta det i form av en eller flera olika diskurser. Det finns även 
diskurser om varför vissa barn inte har tillräckligt med kläder på förskolan för utomhusvistelse och 
även för ombyte om det behövs. Den dominerande diskursen kring det bland förskollärare skulle vi 
säga är att de tycker att det beror på att föräldrarna är slarviga. Inte att det beror på att de lever under 
knappa förhållanden. Det är sådana här dominerande diskurser i samhället, i det här fallet i förskolan, 
som enligt poststrukturalismen avgör hur vår omvärld skapas, hur omvärlden konstitueras. Det styr hur 
vi förhåller oss i dessa situationer och hur vi agerar (Lenz Taguchi, 2014, s. 61). Det är det vi vill ta 
reda på med vår studie, hur pedagogerna framställer sina tankar och åsikter kring ekonomisk knapphet 
och om det finns en dominerande diskurs om att barn som inte har tillräckligt med kläder beror på 
föräldrarnas slarvighet snarare än ekonomisk knapphet. I dessa diskurser skapas även positioneringar 
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av dem vi talar om, vi skapar olika bilder av barnen, föräldrarna och verksamheten och dessa bilder är 
dessutom beroende av den diskursen som råder här och nu i förskolan.  

Att positionera sig själv och sin omgivning 
Både förskolebarnet, föräldern och förskolläraren är subjekt i ett ”konstant kunskapande” (Lenz 
Taguchi 2014, s.13). Vi är alla människor, vi är alla i ett ständigt lärande men hur vi lär oss och inte 
minst vad vi lär oss är olika beroende på vilka sammanhang vi ingår och hur vi positionerar oss och 
hur vi blir positionerade.  

Så vad händer i mötet på förskolan? Lenz Taguchi (2014) talar om vad som händer i mötet med 
miljön, kulturen, materialen och människorna, vad är det vi lär oss? Hur positionerar vi varandra och 
oss själva och vad skapar vi för roller åt varandra, för förutsättningar för samtal, förståelse av 
varandras olika förutsättningar? Lenz Taguchi skriver att ”man görs och gör sig till ett subjekt” (Lenz 
Taguchi 2014, s.14) och med detta menar hon att vi inte har endast tillgång till en roll eller ett subjekt 
utan att vi lär oss att göra vår subjektivitet beroende på vart vi befinner oss. Men det blir också en 
fråga om makt; ”Diskurserna uppbär information om hur makt fördelas mellan olika positioneringar.” 
(Lenz Taguchi 2014, s. 91) beroende på vilken diskurs som råder på förskolan och hur 
förskolepersonalen förhåller sig till denna. ”Arbetslaget ska visa respekt för föräldrarna och känna 
ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens 
familjer”(Lpfö98 reviderad 2010, s.13).  Vi tänker att det finns både positiv och negativ positionering i 
skapandet av subjektet och hur detta subjekt sedan förhåller sig till den givna positioneringen. Davies 
och Harré (2007) menar att det är viktigt att erkänna kraften hos diskursiva praktiker. Dessa påverkar 
hur olika människor positioneras samtidigt som diskurserna påverkar hur individen förstår den egna 
subjektiviteten. Med andra ord påverkar diskurser människor på flera olika plan. När det gäller 
relationen mellan vuxen och barn så finns det en ofta orättvis maktbalans som gynnar den vuxne även 
om förskolan som arena för relationer ska utmana dessa, exempelvis skriver Läroplanen att 
”förskollärare ska ansvara för att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får 
uppleva sitt eget värde”(Lpfö98 rev. 2010, s. 8). Även här handlar det om hur den vuxne positionerar 
subjektet (barnet) genom hur vuxna talar till barnet men också vad en signalerar med sitt kroppsspråk: 
om en signalerar en ilska eller en trötthet över att återigen finna att det saknas kläder till barnet och 
vad för lärdom som överförs till barnet genom våra kroppar och vårt sätt att tala uttrycker denna 
känsla. Människor skapar själva och tillsammans med rådande dikotomier vilka positioneringar av 
subjektet som för tillfället ska råda - detta är inte hugget i sten eller fastställt av en utomstående kraft, 
vi är alla medskapare till vilka föreställningar, idéer eller synsätt som ska råda på exempelvis 
förskolan ”Multipla subjektiviteter innebär att varje unikt subjekt kan förhålla sig på olika sätt till en 
situation, beroende på vilka diskurser som för tillfället är mest dominerande och på vilket sätt de 
refererar till varandra. Detta är i sin tur beroende av hur (under vilka diskursiva förhållanden) varje 
subjekt blivit konstituerat.” (Lenz Taguchi 2014, s. 95).  

Vi menar att barn och vuxna som lever under knappa förhållanden lär sig om avsaknaden av något; det 
kan vara avsaknaden av en speciell sorts leksak, familjeresor och annat som människorna runt 
omkring subjektet ser som självklart; ”varje subjekt utgörs av en unik sammansättning, diskursiva 
innebörder, som kan manifesteras i en rad olika beteenden och handlingar i specifika sammanhang 
som subjektet befinner sig i” (Lenz Taguchi 2014, s. 95). Beroende av den omgivning som subjektet 
befinner sig i blir subjektet medveten om vad som saknas, det kan se olika ut men det handlar 
fortfarande om avsaknad, att inte ha ”vad alla andra har”. 
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Som förälder lär en sig hur det känns att inte kunna nicka jakande och ha möjligheten att lova ”att 
snart så kan jag köpa skor ”när förskolepersonalen återigen stoppar en i hallen och efterfrågar 
vinterskor till ditt barn. En positioneras av förskolepersonalen och blir till exempelvis en slarvig 
förälder, en dålig förälder eller fattig förälder.  

Vad lär en sig som förskollärare - hur positioneras föräldern i mötet om skorna eller barnet i hallen när 
det är dags för påklädning för dagens utevistelse? I förskolans uppdrag ingår att  ”förskolan ska 
komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna 
utvecklas rikt och mångsidigt” (Lpfö98 rev. 2010, s. 13) utan att barnet blir utpekat som avvikande. 

Metod 

Val av metod 
Som metod för att samla in relevant material har vi valt intervjuer med förskollärare. Intervjuer med 
förskollärare är den metod som svarar mot vårt syfte och frågeställningar, skulle vi ha valt en annan 
metod skulle vi även ha behövt ändra vårt syfte med studien. När en intervjuar någon så får en fram 
just hur den personen framställer sina tankar och åsikter om ett ämne. Vi anser att det är den här 
metoden som bäst gör att vi kan få svar på våra frågeställningar. Vårt syfte med denna studie är att få 
fram förskollärarnas syn på hur barns förskolevistelse kan påverkas av att barnets familj lever under 
knappa ekonomiska förhållanden.  

Genom intervjuerna kan vi få fram hur pedagogerna framställer sina tankar och åsikter om hur de 
tycker att en bör agera och hur de anser att de själva och andra förhåller sig till situationer när barn inte 
kan delta i aktiviteterna på grund av ekonomiska skäl. Vi kan få fram konkreta exempel på hur de 
beskriver att de agerar i dessa situationer som de ställs inför. Genom att intervjua kan vi även få fram 
flera olika pedagogers sätt att framställa sina tankar om på flera olika förskolor och det ger oss ett 
material som möjliggör variation. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2013, s. 53) menar att intervjuer är 
ett oslagbart verktyg eftersom under kort tid så kan man få fram många personers tankar och 
synvinklar på olika fenomen. En kan även få beskrivet hur de agerar i praktiken och vilka erfarenheter 
de har av något. 

Något som kan vara en svaghet med att använda intervjuer som metod är att vi båda inte är vana vid 
att intervjua människor, det kunde vara svårt att bara lyssna och inte inflika med en kommentar. På 
något sätt så kändes det som en ville bekräfta det informanten sa för att uppmuntra hen att prata vidare, 
vi fick bita oss i läppen några gånger. Det är också något vi tyckte gick bättre ju fler intervjuer vi 
gjorde. Detta kan leda till att vi styr informanten i en riktning i hens svar vilket är en nackdel med 
intervjuer men vi anser dock att en måste vara social och delaktig för att få intervjun att flyta på. 
Andra begränsningar vi ser med intervju som metod är att det är bara just den personens erfarenheter 
och tankar om detta ämne vi får fram. Det är vad den personen som vi intervjuar kommer på att säga 
just då som kommer fram. Skulle vi göra intervjun dagen efter så skulle det kunna skilja sig vad 
personen berättar, vi får ändå tro att informanten skulle framställa sina tankar på ett snarlikt sätt så vi 
kan ändå tillskola den trovärdighet, även om en intervju är kontextuell. En intervju är en 
samkonstruktion, alltså har det stor påverkan av hur den personen som blir intervjuad känner sig i den 
situationen. Känner sig den bekväm och trygg eller känner den sig underordnad de som intervjuar. Här 
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ligger ett stort ansvar på oss som intervjuar. Intervjun innehåller också alltid ett mått av kontroll av 
den som blir intervjuad, hur den personen vill be framställd och såldes framställer sig. Eriksson-
Zetterquist och Ahrne (2013, s. 54) skriver att det som sägs i en intervju måste ses i sin sociala kontext 
och att detta sätt är inspirerat av postmodernismens kritik mot språket, att språket är en spegel av 
verkligheten, som vi tidigare skrivit om. Intervjusituationen blir som en plats för identitetsskapande, 
när en blir intervjuad så får en möjlighet att framställa mig på det sätt som jag vill och intervjun blir 
inte bara en plats att där en förmedlar fakta och erfarenheter. 

Urval och avgränsningar 
För att hitta förskollärare som vill delta i intervjuer så började vi med att utforma ett brev. Detta brev 
skickade vi sedan ut till förskolechefer på olika förskolor i olika områden runt om Stockholm. Vi 
valde medvetet att skicka ut brev till förskolor som ligger i områden med olika socioekonomiska 
standarden. Vi tittade på Stockholm stads statistik över medelinkomsten i olika områden i Stockholm, 
Statistik om Stockholm (Stockholms stad) för att se inkomsten i olika områden i Stockholm. Vi visste 
att detta kunde medföra längre resor än om vi bara skulle skickat ut i närområdet, vi ansåg att det var 
värt att det tar lite längre tid och att vi istället får ett bredare material att analysera. I Rädda barnens 
årsrapport Barnfattigdom i Sverige (2014, s. 8) kan vi även läsa om att barnfattigdomen skiljer sig 
väldigt mycket från de olika stadsdelarna i Stockholm, i Rinkeby-Kista lever 36,7% i fattigdom medan 
det i Bromma bara är 5,2%. Vi fick dock ingen förskollärare som arbetar i ett område där 
medelinkomsten ligger långt under medelinkomsten för Stockholm att delta i vår studie, våra 
informanter jobbar i områden där medelinkomsten ligger straxt under till högt över medelinkomsten 
för hela Stockholm.  

I brevet om fråga om deltagande så skrev vi en kort presentation av vår studie och informerade även 
om tystnadsplikt och personuppgiftslagen som alla examensarbeten är reglerade av (bilaga 1). I brevet 
skrev vi att förskollärarna som var intresserade av att medverka skulle maila till oss.  

När vi fått kontakt med förskollärare som ville delta i vår studie så bad vi de komma med förslag på 
tid och plats för intervjun. Det var en intervju som vi inte kunde genomföra på dennes arbetstid, vilken 
innebar att vi inte kunde göra intervjun på dennes förskola som vi annars såg som ett väldigt bra 
alternativ där en ofta kunde sitta i ostört rum och den man intervjuade kände sig trygg med platsen. Så 
när inte intervjun skulle genomföras på en förskola var det viktigt för oss att tänka på att platsen vi 
valde för intervjun var lugn och ostörd. Löfgren (2014, s. 148) menar att platsen för intervjun har stor 
betydelse, oftast mer än vad man tror. Det är viktigt att tänka på vad det är som kan vara störande 
under en intervju, man kan tänka sig att ett café skulle vara en neutral plats till exempel men det gäller 
också att tänka på att ljudnivån på ett café kan vara hög och många saker som händer runt omkring. 
Tillslut blev det så att vi genomförde den intervjun hemma hos informanten då hon bjöd hem oss till 
henne. 

Undersökningspersoner/Undersökningsmaterial 

Vi har intervjuat sex förskollärare som alla är kvinnor. 

”Berit”, 36 år, förskollärare sedan 2 år tillbaka och har 5 års tidigare erfarenhet av arbete i förskolan 
Hennes förskola ligger i ett område där medelinkomsten ligger högt över medelinkomsten för 
Stockholm och hon arbetar med en 3-års grupp. 
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”Caroline”, 49 år, har jobbat inom barnomsorgen i 28 år, som förskollärare sedan 2 år tillbaka. Arbetar 
på en småbarnsavdelning på en förskola i ett område där medelinkomsten ligger straxt under 
medelinkomsten för Stockholm. 

”Ann”, 34 år, utexaminerad förskollärare i januari 2014, flera års erfarenhet som barnskötare innan 
dess. Jobbar på en avdelning med blandade åldrar i ett område där medelinkomsten ligger straxt över 
medelinkomsten för Stockholm. 

”Doris”, 58 år, förskollärare sedan 1981, uppehåll från barnomsorgen i 15 år, tillbaka i verksamheten 
sedan 2006. Arbetar med små barn på en förskola som ligger i ett område där medelinkomsten ligger 
straxt under medelinkomsten för Stockholm. 

”Fanny”, 40 år, förskollärare sedan 2001. Jobbar med 3-4 åringar på en förskola som ligger i ett 
område där medelinkomsten ligger på samma nivå som medelinkomsten för hela Stockholm. 

”Elvira”, 32 år, förskollärare sedan 4 år tillbaka, har tidigare vikarierat på förskola. Arbetar med äldre 
barn på en förskola som ligger i ett område där medelinkomsten ligger straxt under medelinkomsten 
för Stockholm. 

Genomförande 
Vi bokade en plats och tid för intervjun, vi rättade oss efter när våra informanter hade möjlighet att bli 
intervjuade. Vi hade innan skickat ut brevet (bilaga 1) när vi sökte efter förskollärare att intervjua, där 
vi informerade om studiens syfte och att studien är reglerad av av tystnadsplikt, personuppgiftslagen 
(1998:204) och Vetenskapsrådets text God forskningssed (2011). Innan vi började intervjun fick våra 
informanter även skriva under att de samtyckte till detta (bilaga 2). Vi valde att skicka ut 
intervjufrågorna (bilaga 3) innan. Detta på grund av att vi ville att våra informanter skulle få en ännu 
bättre bild av vad studien handlade om och som skulle leda till att de kunde förbereda sig om de ville. 
Det kan även göra att informanterna känner sig mer trygga med situationen och vet vad som komma 
skall. Självklart finns det både för och nackdelar med att skicka ut frågorna innan, en nackdel kan vara 
att intervjun blir mer låst för att informanterna redan förberett svar på frågorna men vi ansåg att 
fördelarna med att skicka ut frågorna innan övervägde. 

Vi gjorde våra intervjufrågor i samråd med vår handledare och gick igenom frågorna tillsammans flera 
gånger innan så att vi kände oss väl förberedda. Vi hade även testat att ljudupptagningen på våra 
Iphones fungerade bra och att det fanns utrymme tillgängligt. Intervjufrågorna gjorde vi öppna så att 
intervjun skulle få ett bra flyt och möjliggöra utforskandet av ämnet och vi hade förberett följdfrågor 
beroende på informantens svar på frågorna. Vi valde att inleda intervjun genom att berätta hur studiens 
syfte har uppkommit och ställa frågor som ger konkreta exempel på situationer som man kan stöta på 
som förskollärare för att sedan prata mer allmänt om ämnet relaterat till styrdokument. Eriksson 
Barajas, Forsberg & Wengström (2013, s. 127) skriver att det är viktigt att syftet och 
problemformuleringen är klargjord och tydlig när man ska genomföra en kvalitativ studie så att en kan 
få ut så mycket som möjligt av det som studien avser undersöka. Under intervjun gjorde vi även en del 
anteckningar skriftligt om det var något speciellt vi fastnade för eller ville fråga mer om senare. En av 
oss ledde intervjun medan den andra antecknade, vi gjorde tre intervjuer var. Eriksson Barajas et al. 
(2013, s. 128) skriver att en intervju kan vara alltifrån strukturerad till ostrukturerad, vi använde oss av 
vad de kallar en halvstrukturerad intervju form, det är en fri form där man under intervjun kan 
bestämma ordning på frågorna och på vilket sätt en ställer dem. Efter att vi genomfört våra intervjuer 
så transkriberade vi dem så fort som möjligt, så att man fortfarande skulle ha intervjun i huvudet. 
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Databearbetning och analysmetod 
Efter att vi genomfört våra intervjuer transkriberade vi dem. Vi lyssnade på intervjun samtidigt som vi 
skrev ner allt informanten sa, vi lyssnade i cirka 10 sekunder för att sedan stoppa inspelningen för att 
skriva ner det som sades. Detta gjordes genom hela intervjun och vi använde våra datorer för att skriva 
ner intervjun. Detta är ett ganska tidskrävande arbete och vi valde att lyssna flera gånger på samma 
intervju så vi inte missade något. Efter att vi hade skrivit ner hela intervjun så raderade vi 
ljudinspelningen på våra Iphones. 

För att analysera vårt resultat har vi valt att utgå från tre olika teman eller kategorier. Vi har valt att 
utgå från våra frågeställningar och vad vi fått fram av våra transkriberingar och skapat teman efter 
dem. ”Den aktuella forskningsfrågan kan också styra vilka teman eller kategorier som används.” 
(Eriksson Barajas et al. 2013, s. 163). Vi valde då att skapa tre teman, dessa teman är: förskolans 
ansvar, barns delaktighet och föräldrasamverkan och föräldrars ansvar. Vi tittade även på om det 
som informanterna talade mest om svarade mot våra teman, att vi fått fram material att analysera under 
varje tema och det anser vi att vi fått. Vi tittade även på vilka likheter och skillnader vi kunde se i det 
informanterna sa. Harju (2008, s. 54) skriver att hon efter att hon transkriberat sina intervjuer kunde 
identifiera centrala teman som framkommit, detta blev sedan grunden för studiens resultat och analys. 
Det är så vi dels har tänkt när vi utformat våra teman och att vi även använt frågeställningarna. 

Den analysmetod vi valt att använda oss av är diskursanalys, vi anser att det är den analysmetod som 
passar bäst in till vårt syfte och teori, vi kopplar detta till Bolander & Fejes (2015, s. 93) när de skriver 
att det material som ofta används när en gör en diskursanalys är transkriptioner av intervjuer. ”Allt 
material inom diskursanalysen ses som språkliga utsagor som beskriver en verklighet.” (Bolander & 
Fejds 2015, s. 94). Det är detta vi vill få fatt i, hur förskollärare talar om förskolans ansvar gentemot 
barn som lever i knapphet till exempel. Eriksson Barajas et al. (2013, s. 153) menar att när en läser 
transkriberingarna av intervjuerna så tittar en efter vad som talas om och hur det talas om. 

Forskningsetiska överväganden  
När en gör en forskningsstudie är det av största vikt att följa forskningsetiken, så som den beskrivs av 
Vetenskapsrådet. Etiken ska finnas med under hela studiens gång och under alla moment. Vi har i 
denna studie lutat oss mot och följt Vetenskapsrådets två texter, God forskningssed (2011) och 
Forskningsetiska principer (2002). I Vetenskapsrådet (2002) kan man läsa om hur viktigt det är med 
forskning för samhället och dess utveckling, forskningskravet är det krav som man måste förhålla sig 
till när man genomför en forskning. Det innebär att forskningen måste hålla hög kvalitet och inriktas 
på väsentliga frågor. Det är viktigt att fundera över vilka regler som gäller när man gör ett 
forskningsarbete, det finns många olika lagar, riktlinjer och direktiv som forskaren bör känna till för 
att arbete ska kunna genomföras på ett etiskt sätt (Vetenskapsrådet 2011). Löfdahl (2014, s. 34) skriver 
just det att även om ditt examensarbete enligt lagen inte definieras som forskning så står det ändå i 
högskolelagen att samma regelverk måste följas som när forskning bedrivs. 

Den metod vi valt att använda oss av är intervjuer och för att skydda våra deltagare har vi utgått från 
de fyra forskningsetiska principerna som beskrivs i Vetenskapsrådet (2002). Dessa principer är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet 
betyder att vi måste ha informerat våra deltagare om att deltagandet är frivilligt och att deltagandet kan 
avbrytas när som helst. En annan viktig del i informationskravet är att undersöknings syfte tydligt har 
förmedlats till studiens deltagare (Vetenskapsrådet 2002, s. 7). Innan vi genomförde intervjun så fick 
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deltagaren skriva på ett papper där vi informerade om detta, samtyckeskravet. Vi informerade även om 
att alla personuppgifter kommer skyddas enligt konfidentialitetskravet och att uppgifter insamlade om 
de deltagande endast får användas för forskningens ändamål, nyttjandekravet.  

I brevet (Bilaga 1) vi skickade ut till förskollärare för att hitta deltagare till vår studie så informerade 
vi om att ett självständigt arbete är reglerat av tystnadsplikt, personuppgiftslagen (1998:204) och 
Vetenskapsrådets text God forskningssed (2011).  

Vi bestämde oss för att intervjua förskollärare och vi tänkte även att vi skulle intervjua barn men under 
arbetets gång kände vi att det skulle bli svårt etiskt eftersom det är ett så känsligt ämne studien 
fokuserar. Vi vill inte att några barn ska känna sig utpekade eller obekväma. Även om barns röster 
behöver komma fram så anser vi att det blir svårt ur ett etiskt perspektiv att göra det på ett bra sätt, av 
samma anledning väljer vi att inte intervjua föräldrar som till barn i familjer som lever i knapphet. Det 
känns inte etiskt korrekt för en sådan här liten studie, dessutom är vi som intervjupersoner inte 
tillräckligt tränade för detta. Istället beslutade vi oss för att vända oss till förskollärarna; våra framtida 
jag och våra framtida kolleger - för det är vi som tillsammans kommer positionera och konstituera 
barnen och deras familjer, det är vi som kommer att skapa diskurser (Lenz Taguchi 2014) och dessa 
diskurser kommer att avgöra vilken syn som råder; om den är dömande eller förstående. 

Studiens kvalitet 
Vetenskapsrådet (2011, s. 44) skriver om att det är en svår uppgift att bedöma en studies tillförlitlighet 
och kvalitet, även att det är lätta att överskatta relevansen för studiens resultat. Vi har hela tiden 
försökt att hålla studien på en realistisk nivå och inte överskatta resultaten. En reflektion vi gjort är att 
intervjuer som metod är tidskrävande, dels restiden och dels den tid det tar att transkribera en intervju. 
Detta gjorde att vi kanske inte haft lika mycket tid att lägga på andra delar i studien.  

Vårt val av metod går att diskutera om det verkligen var den bästa vägen att gå för att få veta mer om 
förskollärarnas agerande i situationer där till exempel kläder sakandes. Utifrån vår frågeställning och 
även vår framtida yrkesroll så tycker vi ändå att det var en intressant och relevant studie att göra. I och 
med att vi inte hittat mycket tidigare forskning där förskollärare kommit till tals i denna fråga så anser 
vi att det varit en styrka att kunna lyfta fram hur förskollärare resonerar kring detta ämne. Genom 
denna metod får vi fatt i hur förskollärarna talar kring detta men inte hur det exakt går till som en 
kunde fått fram genom ett annat metodval, exempelvis observationer.   

Vi upplevde det svårt att hitta förskollärare som ville delta i intervjuerna. Detta tror vi kan bero på den 
höga arbetsbelastningen på förskolorna. Barajas et al. (2013, s. 97) refererar till Stukát (2011) att 
bortfall kan bero på många olika saker, så som sjukdom eller resor och att detta är något en måste ta i 
beräkning för studiens kvalitet. Detta gjorde att vi kan ha missat förskollärare som hade varit relevanta 
för vår studie. Vi ville gärna intervjua förskollärare som arbetade på förskolor som ligger i områden 
där medelinkomsten varierar men vi kunde inte få intervjuer med förskollärare i de områdena där 
medelinkomsten ligger långt under snittet för hela Stockholm och detta tror vi kan ha påverkat vårt 
resultat av studien. 

 Under själva intervjuerna märkte vi av vår brist av rutin för att genomföra intervjuer. Under några 
tillfällen kom vi på oss själva med att använda uttryck som inte var helt neutrala, som till exempel 
”smart” eller ”intressant”. Detta kan ha påverkat informanterna och kanske leda in informanterna i en 
riktning som påverkade svaren på nästkommande frågor. Barajas et al. (2013, s. 129) menar att det är 
en fin linje mellan att behålla en närhet till informanterna och att samtidigt hålla sig neutral, vi anser 
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att att vi mestadels höll oss neutrala samtidigt som vi lyckades hålla ett flytande samtal genom hela 
intervjun. 

Under vårt sökande efter förskollärare till våra intervjuer så har vi stött på personer som anser att detta 
är en icke - fråga för förskoleverksamheten och istället ett fall för socialen. ”Förskolan är delvis 
avgiftsfri samt att avgiften är baserad på inkomst, så har man dålig ekonomi så kan barnet ändå gå i 
förskola”, fick vi höra av en förskolechef. Det intressanta för oss var istället förskollärarens attityder 
och bemötande av de barn som lever i ekonomisk knapphet, förskolans ansvar och hur en anpassar 
verksamheten efter detta. Vi håller inte med om att detta är en ickefråga för förskolan, det här är något 
som vi som förskollärare kommer stöta på ute i verksamheten. Det är något som vi anser en inte bara 
kan låta passera och inte bry sig om, därför ville vi undersöka hur förskollärare resonerar i dessa 
frågor.  

Resultat 
Bearbetningen har utgått från studiens frågeställningar om hur förskollärare ser på förskolans ansvar 
när det kommer till barn som lever under knappa ekonomiska förhållanden och hur detta ansvar 
påverkar den dagliga verksamheten. Presentationen av analysen har strukturerats utifrån tre områden: 
förskolans ansvar, barns delaktighet och föräldrasamverkan. I analysen kopplar vi samman resultatet 
med teorin med hjälp av begreppen diskurs, positionering och vi kan se hur den språkliga vändningen 
ligger till grund för hur förskollärarna talar om och kring förskolans ansvar.  

Förskolans ansvar 
Förskollärarna vi intervjuade uttryckte förskolans ansvar på två sätt. Det ena var att förskolan hade ett 
ansvar som samhällsinstitution och det andra var att de som förskollärare också måste ses och agera 
som medmänniskor. I analysen och bearbetningen av materialet upptäckte vi att de yngre 
förskollärarna ville ta ett ansvar som medmänniska men att de med mer erfarenhet menade på att deras 
uppgift var att agera som moraliskt stöd men inom ramarna för förskolans uppdrag. Ansvarsfrågan 
sker på flera olika nivåer, i förhållande till förskolans uppdrag, det som händer här och nu, det enskilda 
barnet kontra barngruppen och förskolans dagliga verksamhet. 

Förskollärarna positionerade sig själva, några genom en önskan att vara ”medmänniska”, i den 
meningen att de gjorde något utöver uppdraget som förskolan ger utifrån förskolans riktlinjer. Medan 
andra betonade den professionella rollen mer, där de positionerade sig som förskollärare och att detta 
på ett sätt band deras händer och handlingar för vad man får och inte får göra. Detta märktes även i 
deras språk, hur de talade om sig själva som antingen en ”bro”, som hjälp till föräldrarna eller 
medmänniska - i den mening att man ställer sig utanför verksamheten och agerar på eget bevåg för att 
hjälpa till. 

Förskolans formella ansvar 

Läroplanen för förskolan (Lpfö98 rev. 2010) tar inte specifikt upp ekonomiskt utsatta barn, vi menar 
att barn som lever i ekonomisk utsatthet blir osynliggjorda i Läroplanen för förskolan (Lpfö98 rev. 
2010). Detta kan sättas i förhållande till Rädda Barnens rapport (2014) som visar att 12% av barnen i 



19 
 

Sverige lever i ekonomisk knapphet och detta stöds av en förskollärare som uttrycker att hen inte 
möter barn som lever i knapphet så frekvent utan att de kommer ”då och då”. Det kan vara orsaken till 
att barn som lever under ekonomisk knapphet inte har sina egna specifika riktlinjer i förskolans 
policydokument. Några av förskollärarna positionerar sig själva som ”bro” mellan familjen och 
kommunen men även i förlängningen samhället, i talet om att göra en anmälan. Anmälan blir då en 
konsekvens av den handlingsplanen som förskolläraren har att arbeta efter. De positionerar sig som 
Socialstyrelsens ”långa arm”, i och med att de gör en anmälan, förskollärarna underordnar sig och 
anpassar sig efter förskolan som institution. 

Caroline: Även om man har pratat med föräldrarna om att de behöver nya kläder, de behöver nya skor 
men ändå inte får det. Då är det så att man kanske får göra en anmälan. För då handlar det om barnets 
välbefinnande. Så på så sätt så har vi en handlingsplan. 

Doris: Vi har ett ansvar att se till att vi tycker att dom har det bra. Har dom det inte så bra när dom 
kommer hit så har dom inte det så bra hemma heller kanske, då har vi ju en anmälningsplikt. 

Fanny: Och sen att de inte får Ipads och nya cyklar det hör inte dit, det här basic. Det är 
välbefinnandet, rätt kläder i rätt storlekar och mat i magen, det är det vi ska se, finns inte det så måste 
vi göra en anmälan. 

Caroline: Det är inte ett utbrett problem men det kommer en då och då som behöver den här hjälpen 
och då ska det finns någon, det är människor vi jobbar med, det är barn vi jobbar med, vi vill inte 
utsätta dom för nånting. 

Till skillnad från informanterna som arbetade i områden med lägre medelinkomst så positionerade de 
förskollärare från områden med högre inkomst sig istället som ovetande, de har varken erfarenheten av 
dessa situationer eller har inte haft diskussioner om detta på arbetsplatsen. En av förskollärarna 
positionerar ledningen som bristfällig i och med att diskussionen inte har förts och att informationen 
inte kommer fram vid nyanställning. 

Berit: Inte vad jag vet, jag tog upp den här frågan på rasten. Det vore skönt om det fanns några slags 
riktlinjer 

Ann: Har dom det är det något som de är fruktansvärt dåliga på att föra vidare till ny personal. All 
fokus är mobbning och genderissues och funktions, det socioekonomiska försvinner där och 
diskussionerna förs ju inte.  

Förskollärarens ansvar som medmänniska 

Alla våra informanter uttryckte att de ville hjälpa familjerna men att de hade olika sätt att agera 
konkret. Det vi kunde se var att de förskollärarna med längre erfarenhet av yrket positionerade sig som 
en bro mellan familjen och samhället snarare än som medmänniska. I vår tolkning blir medmänniskan 
den som går utanför förskolans ramar och agerar på eget bevåg. De som positionerade sig som en bro 
tyckte att inom förskolans policy fanns det ett stort utrymme vad de kunde göra för att hjälpa 
familjerna, de verkar ha hittat en balans i sin yrkesroll.  

Caroline: Pedagogerna på förskolan blir dom här som blir den här bron mellan där man kanske inte 
har egna föräldrar eller inte nått socialt kontaktnät utanför. 

Doris: Man ska inte gå in och försöka tolka eller fundera ut vad som händer hemma, det är inte vårat 
uppdrag och där tror jag också att varför pedagoger inte orkar med jobbet eller blir utbrända är för att 
man lägger för stort fokus på vid det som är utanför förskolan, det vi kan göra är att vi kan göra 
skillnad här inne. 

Doris: Vi ger inte pengastöd men moraliskt stöd kan vi ge. 

Caroline: Det enda vi kan göra är att ge råd och stöd. Till exempel här att vad man ska lägga sina 
resurser på för att barnet ska må bra. Att man gör prioriteringar rätt. Ibland kan det vara så att familjer 
inte har ett socialt kontaktnät, att de inte har någonting runtomkring.  
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Medan de förskollärarna med kortare erfarenhet efterfrågade möjligheten att som medmänniska kunna 
gå in och antingen skänka kläder eller hjälpa till rent praktiskt. Detta blir dock en kortsiktig lösning på 
ett långsiktigt problem menar vi.  

Anne: Att man som enskild person på förskolan inte känner att man styrs av så hårda dokument för 
jag känner att jag kan ge vantar liksom, utan att behöva skriva på policydokument liksom. Att man 
kan bli medmänniska också. 

Berit: Jag tänker att förskolan inte skulle ta ett ekonomiskt ansvar. Jag tänker att man vill hjälpa 
familjerna för att kunna få pengar för att köpa kläder. Jag skulle kunna göra det på eget bevåg, att ta 
reda på allt utan föräldrarnas kännedom och bara lösa problemet.  

Förskolans ansvar som medmänsklig institution 

När det gällde frågan kring förskolans riktlinjer kring utrustning och material så svarade våra 
informanter väldigt olika, en del, de som arbetade i områden med lägre medelinkomst, lyfte förskolans 
möjligheter för att ge barnet tillgång till olika upplevelser utan extra kostnad medan andra talade mer 
om praktiska saker, såsom kläder. Den diskurs som råder är att förskolan kan ge någonting som barnen 
inte kan få hemma, för en del barn kan det vara frukost och för andra kan det vara tillgången till Ipads.  

Fanny: Genom att låta barnet gå på förskola till och börja med och får mer emotionellt stöd, vi 
plockar fram material, skapar lugna stunder, det sociala samspelet med andra barn, känna att man 
berikas på ett emotionellt plan och att få tillgång till saker som man kanske inte har på hemmaplan 
liksom, gemenskapen. 

Caroline: Det gör man ju, delvis genom att barnen kanske går här en längre tid man kanske får 
frukost här, man kanske får lunch här, dom basic grejerna, man kanske och får tillgång till 
exempelvis Ipads, datorer. 

Fanny: På förskolan är Ipaden allas, glittret är allas glitter.  

I analysen av materialet syntes tydligt diskursen att ingen tyckte att förskolan skulle vara en sorts 
ekonomisk instans för ekonomiska bidrag, utan att flera påpekade istället förskolans roll som 
emotionellt stöd och en plattform för delaktighet för barnen. 

Doris: Om du med det menar att vi aldrig ber dem ta med sig egen matsäck, det har vi riktlinjer om - 
det gör vi inte. Dom har inga egna ryggsäckar heller utan det har förskolan, det är förskolans alltihopa 
och maten som vi tar dit, det är från förskolan 

Elvira: Att vi inte ställer krav på att de ska ha sin egen pulka med. Det är förskolans uppgift att ha det 
materialet. 

Doris: Man får gå på kulturella; bio teater och sånt, man kanske också får möjlighet att åka pulka och 
sånt, få se andra saker, bara att få åka tunnelbana kan vara en sån sak. 

Barns delaktighet 
Utifrån Läroplanen för förskolan (Lpfö98 rev. 2010) har alla barn samma rätt till delaktighet i 
förskolans aktiviteter oavsett familjens ekonomi. Det kan handla om uteaktiviteter som kräver speciell 
utrustning, det kan också handla om förskolans firande av olika traditioner så som Luciafirandet. Flera 
av våra intervjufrågor berörde ämnet kläder och utrustning hur dessa skapade möjlighet till delaktighet 
eller uteslutning. Våra informanter kopplade ihop begreppet barnfattigdom med hur barnen var klädda. 
Detta kan kopplas till Näsmans (2012) studie som visar att lärarna i skolan uppmärksammar 
barnfattigdom på hur eleverna är klädda.  

Ann: Barnfattigdom för mig innebär nog när föräldrarna lever på ett sätt där dom måste få det att gå 
ihop dag för dag, eller vecka för vecka, från löning tills sista räkningen är betald känner en sån press 
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att barnen kanske inte märker av situationen pengamässigt men de märker av föräldrarnas trötthet och 
det är barnfattigdom för mig, det blir en fattigdom i det emotionella för barnen, dom behöver inte 
dom prylarna egentligen och dom barnen som hamnar på förskolor där det är väldigt mycket prat om 
vad man har, hur många resor man åker på och det är väl också nåt emotionellt att man upptäcker att 
man inte har vad andra har. 

Kläder och utrustning 

Ett resultat av vår analys var hur olika förskolorna resonerade kring inköp av dyrare utrustning såsom 
pulkor, skridskor och hjälmar. De förskolor som inte hade köpt in denna utrustning, eller helt valde 
bort lite dyrare aktiviteter såsom skridskoåkning var de förskolor som låg i höginkomst-områden. Vi 
tycker att dessa förskolor hade kunnat köpa in några få skridskor och hjälmar som extra stöd och sedan 
hade de kunnat förlita sig på att föräldrarna tagit med sig detta hemifrån. Vi upplevde att de förskolor 
som låg i områden där inkomsten var lägre resonerade annorlunda kring detta. De betonade vikten av 
att barnen skulle få uppleva dessa aktiviteter med förskolan, de verkade anta att detta inte var något 
barnens familjer gjorde utanför förskolan i någon större utsträckning. 

Caroline: Där är det så att alla har inte skridskor eller möjlighet till skridskor, så vi har köpt in ett 
lager med skridskor så dom som inte har det får låna skridskor och hjälm. Det är blandade storlekar 
och ganska många. Så att det ska finnas, så det finns möjligheter för barnen att följa med. Pulkor och 
stjärtlappar har vi. Hjälmar har vi, vi råder föräldrarna att köpa hjälmar, för när det är pulkaåkning så 
åker de privat och då är det bra att ha hjälm. Men det finns hjälmar att låna också.  

Berit: Där åker vi stjärtlapp, det finns att låna, pulkor har vi några stycken. Hjälmar få dom ta med sig 
och det är så att om någon inte har så  om man kan låna av nån, efter ett tag brukar det oftast finnas 
någon att låna. Annars blir det tyvärr så att de inte får åka, det känns alltid lite jobbigt.  

Doris: Vi vill inte att barnen ska ta med sina egna pulkor, tvärtom, därför att där har vi, det kan bli det 
här ”jag har det här” och ”jag har det här” och då vi vet att det finns dom barnen som inte har det här 
hemma, på grund av dom ekonomiska möjligheterna. 

Caroline: Jag brukar köpa in lite extra glitter så är det någon som saknar så får dom. Så att de inte 
behöver känna att de inte har någonting, en del nöjer sig med tomteluva och en del har köpt hela 
outfits. Det är lite olika men ingen press på att man måste ha.  

Vi tycker oss kunna se att alla förskolor har en diskurs där barnets bästa står i centrum, men sedan så 
tolkas detta väldigt olika; på vissa förskolor betonade man barnens rättighet till upplevelser såsom 
skridskoåkning medan andra förskolor betonade skaderisken och därför valde att ta bort den 
aktiviteten. Det finns en förståelse hos förskollärarna att föräldrarna inte har råd med den här sortens 
utrustning. Förskollärarna positionerar familjerna olika beroende på vilket området de arbetar i, 
föräldrarna i höginkomstområden positioneras som att de har möjligheten, intresset och tiden att ge sitt 
barn upplevelsen av till exempel skridskoåkning. Medan i områden med lägre inkomst så tog 
förskolan på sig ansvaret att barnen skulle få testa på skridskoåkning. 

Doris: På grund av dom ekonomiska möjligheterna eller intressena och då blir det, säsongen är så 
kort så då blir det så att det kanske inte är värt att köpa det.  

Fanny: Där vet jag att diskussionerna har gått med socioekonomiskt just, just för att det är en ganska 
dyr utrustning, som inte förskolan kan stå för och har man inte skridskor som passar så kan man göra 
sig väldigt illa på isen - det är enklare att ta bort. 

Berit: Vi har inget luciatåg för föräldrarna. Det största barnen lussar för de mindre, glitter har vi väl 
nån stans på förskolan om det är nån som inte har, även om barnet inte vill så märker man på nått sätt 
att de känner sig utanför. Man får vara med utan att vara utklädd eller uppklädd.  

Doris: Har dom inget glitter, jamen då frågar vi om de inte vill ha lite glitter i håret så att det, eller 
någon liten luva som nån har lämnat kvar, men ingen uteslutning. 
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Lika för alla 

I intervjuerna kring material dök frågan om att ta med sig saker hemifrån upp, flera förskollärare 
betonade ordet rättvisa, att det skulle vara lika för alla. Förskolan ska stå för leksaker och gosedjur 
förutom när det gällde de minsta barnen, diskursen som råder är att det ska vara lika för alla. Då är det 
bättre att ingen får ta med sig något, att förskolan ska stå för allt material. Vi kan se att det råder en 
diskurs på förskolorna där ett rättvise begreppet betonas, det ska vara lika för alla och att det är bättre 
att inget barn får ta med sig något hemifrån. Dock betonas förskolans ansvar lite olika, en del har en 
mjukare syn på barnens ”tröstobjekt” medan andra menar att förskolan ska tillhandahålla allt, 
inklusive gosedjur etcetera. 

Caroline: På småbarn säger vi att de får ta med sig nappar, snuttefilt och gosedjur, helst inga leksaker 
för vi tar inte ansvar för leksakerna. Och på stora barn har det varit att man haft en leksaksdag till 
exempel så att man inte har med sig ett överflöd av leksaker hemifrån.  

Ann: Allt som kommer hemifrån tycker jag är ganska onödigt - tar man det som finns på plats på 
förskolan så blir det väldigt jämnt för allihopa. Jag tycker inte man ska komma med gosedjur och det 
och det, för då märks skillnaderna. 

Doris: Ett basic tänk, som många förskolor har att man inte tar med sig leksaker till exempel, där är 
en sån sak som, där man har en vila så är det ett litet gosedjur man tar med sig, har man inget med sig 
så får man låna, det är en sån sak som är viktig tycker jag, man behöver vara medveten, ha det i 
bakhuvet att det finns barn som inte har eller familjer som inte har ekonomiska möjligheter, så är det. 

Att anpassa verksamheten efter barnen 

Ytterligare en stark diskurs inom förskolan är ”det finns inget dåligt väder-bara dåliga kläder” och 
fördelarna kring utevistelsen betonas. Detta är något våra informanter behövde arbeta med, när det 
kom till barn som inte var ordentligt klädda. En strategi var att ändra på tiderna för utevistelsen så att 
alla barn är ute exakt lika mycket oberoende av vilka tider barnen är där. 

Våra informanter framställer förskolan som en plats för demokrati och allas lika värde. Men vi ser 
också att förskollärarna kämpar för att förhålla sig till de situationer då ett eller flera barn blir lidande 
på olika vis. En förskollärare pratade om hur svårt det är att förhålla sig utifrån individens bästa kontra 
det som är bäst för barngruppen i stort-vilket behov ska gå först?  

Berit: Det kan vara så svårt för de är bara ledsna och sen till slut så kommer man på vad det är, så är 
den iskall om fötterna, gått i gummistövlar när det är några plusgrader.  

Elvira: Så känner man sig jäkla dålig när man inte kan hitta ett par tjocka strumpor åt det barnet som 
behöver. Jag anser att förskolorna ska köpa in uppsättningar av kläder. 

Ann: Det finns en tradition i Sverige ”det finns inget dåligt väder-det finns bara dåliga kläder” och 
helt plötsligt står ett barn där utan kläder och ”vi går ut en stund- och så får vi se hur det går” och jag 
tycker det är lite diskriminering i sig att då ska man gå ut med det här barnet bara för att man ska vara 
ute och så har det jättetunna kläder. Samtidigt så kan det vara jobbigt att det drabbar barngruppen att 
man inte kan gå ut. 

Fanny: Det kan vi göra, för vi brukar alltid vara ute på förmiddagen, att vi går in vid kl 10 om de är 
ute från kl 7.30 el 8. Nu har vi ändrat så att vi börjar gå ut vid kl 9 först. Det blir så lång tid annars, så 
att dom som är där är ute lika länge. Märker vi att barnen fryser så går vi in. 

Doris: Man ska ha det demokratiskt, det ska vara lika för alla, alla ska ha lika möjligheter, ingen ska 
känna sig sämre behandlad, om vi ska kunna ha det så måste man till exempel ha kläder. 

Berit: Barnets främsta ska komma i första rummet och då måste vi lösa det. Barnet ska klara av 
verksamheten samtidigt som man ska anpassa verksamheten efter barnet. 
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Föräldrarnas ansvar 
En fråga vi ställde till våra informanter var vad de ställer för krav på sina föräldrarna på förskolan. I 
intervjuerna så diskuterade vi både vilka krav föräldrarna ställs inför i verksamheten men också 
förskollärarnas syn på rollen som förälder, vilka krav en som utomstående kan ställa på föräldern. 

Att positionera föräldrarna 

Analysen utmärks av två motsatta föräldradiskurser, en mer förlåtande och en mer dömande. I den mer 
förlåtande synen på föräldrarna så talas det om att det är ingen förälders fel och att de inte ska 
skuldbeläggas. Föräldrarna beskrivs som ödmjuka, mjuka, fina, väldigt medvetna om att barnen inte 
har tillräckligt med kläder, en mer förstående syn på föräldrarnas situation. Den dömande synen 
däremot tolkar föräldrarna som slarviga, glömska och att föräldrarna inte klarar av att ta hand om sitt 
barn. Föräldrarna får stå sitt kast att de en gång skaffade barn, tonårsföräldrarna är i behov av extra 
stöd och en förskollärare talade om något ospecificerat kulturellt i relation till ärvda eller secondhand-
kläder. Vi kan se att de positionerar föräldrarna utifrån den ”goda föräldern” och den ”dåliga 
föräldern”, den goda föräldern är den som är ödmjuk och medveten och den dåliga är den slarvig och 
den som inte tar ansvar för sitt barn. 

En förskollärare betonar just språkets betydelse när hen säger att en ska ha respekt för föräldrarna, att 
föräldrarna ska känna att de har ett värde.  

Doris: Det förskolan kan göra för alla föräldrar är att mötas med respekt, där tror jag att vi kan ju visa 
på att det finns andra möjligheter och att man kanske tipsar om sånt som kanske är billigare och man 
visar respekt för föräldrarna så att de känner att de har ett värde, där tror jag. Vår stadsdel har kommit 
ut med föräldraguiden som man har dragit igång just för att visa på olika föräldragrupper, vad man 
ska gör som tonårsförälder för att få stöd. 

Caroline: Det är ingen förälders fel att man inte kan ge allt till sitt barn, kärlek och värme är ju det 
viktigaste. Mår barnet bra för övrigt så, man ska ju inte skuldbelägga föräldrarna, dom gör säkert sitt 
bästa och det får man utgå från tills man ser någonting annat. 

Caroline: Som förälder är man den som ska ta hand om sitt barn. Då får man vara den som är vuxen 
och det är kanske sånt som vi stöttar mer i, var prioriteringarna ska ligga.  

Berit: Det behöver inte bero på att de är fattiga, det kan vara föräldrar som inte klarar av att ta hand 
om sina barn. Fast dom har råd. 

Ann: Ansvaret är i första hand föräldrarnas fast det är dom som har det ekonomiskt svårt, nånstans så 
skaffade dom barn också. 

Doris: Vi ska inte tolka så mycket utan vi ska se det som är här på förskolan för det tycker jag också 
är att visa respekt för föräldrarna. 

Elvira: Hos oss handlar det mer om att föräldrarna är slarviga och glömmer. 

Berit: Jag har vikarierat på många olika ställen, på ett ställe minns jag, då var det en mamma som 
uttryckte det själv att, jag är själv det är inte lätt. Jag tänkte på det att hon har för korta byxor, hål i 
tänderna. 

Fanny: Det jag känner med sådana föräldrar är att de är väldigt ödmjuka, stressade och ursäktande. 
Just det där ursäktandet tycker jag är väldigt synd, de är väldigt medvetna om att deras barn inte har 
tillräckligt med kläder. Väldigt ofta mjuka och fina föräldrar men man ser att det är en enorm trötthet 
om man måste ha respekt för. 

Caroline: Våra föräldrar är väldigt måna om varandra, jag ska klä på nån och hittar inga vantar och då 
kommer det nån och säger men jag har ett par extra, låna. Det är bara ta ur hans skåp, ta ett par 
strumpor där om det behövs. Man värnar om andras barn också, att man inte bara ser sitt, generellt, 
inte alla.    
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Föräldrasamverkan 

Föräldrasamverkan är ett sätt att arbeta med föräldrarna inom förskolan, att en dialog mellan 
förskolläraren och föräldern utvecklas så att en på bästa sätt kan skapa förutsättningar för barnet att 
utvecklas. Våra informanter talade  även om kontakten med föräldrarna, hur en gör när ett barn till 
exempel inte har kläder för att klara verksamheten. Här presenteras två olika sätt att se på 
föräldrasamverkan. 

Berit: Om vi märker att barnen är kalla så ringer vi till föräldrarna och säger det och så löser dom det 
och får dit kläder. Inom en veckas tid har kläder som man frågat efter kommit på plats, man får 
avvakta lite. Inhandla och ha tid på sig fast det blir barnet som blir lidande så länge. 

Caroline: Vi går ut ganska tidigt med det på föräldramötena att det är kläder efter väder som gäller. 
Man behöver inte springa och köpa det dyraste, det finns liksom secondhand, marknaden är ju stor 
för dom som inte har resurser. Och det är många som inte tänker på det heller eller att det är fult att 
använda second hand kläder. Här spelar det ingen roll för det är ingen som vet säger vi, det går lite i 
vågor också och vem man pratar med. Ibland kan det vara lite kulturellt också. Så jag brukar säga 
spring inte iväg och köp en massa, kolla second hand, om man kan ärva. 

Det verkar råda en diskurs bland förskollärarna om att det är föräldern som är ansvarig för barnet, 
vissa av informanterna uttrycker hur viktigt det är att inte lägga sig i och försöka tolka, det vill säga gå 
utanför sin roll som förskollärare. Men det var en förskollärare som uttryckte att hen ville vara den 
som trampar på tårna för att få veta vad hen kan hjälpa till med, se nedan. Vi tolkar hens uttalande som 
att hen vill göra något som går utanför förskolans riktlinjer, att hen vill närma sig föräldern som 
medmänniska snarare än förskollärare. En kan tolka detta uttalande som en kluvenhet kring 
förskollärarrollen och hur en ska förhålla sig till denna. En kan också tolka det som att personen vill 
framställa sig nästan som en vän till föräldern. Vi frågar oss om detta är i enlighet vad vi som 
förskollärare har för befogenheter. Som jämförelse kan en ta citatet om att vi förskollärare borde göra 
orosanmälningar oftare, uttalandet sker inom riktlinjerna för hur en förskollärare ska agera i situation 
där barnet verkar fara illa. Detta kan också ses utifrån hur olika förskollärarna positionerar sig själva 
och sitt ansvar gentemot föräldrarna på förskolan. 

Ann: Sen så har vi väldigt öppna och ärliga föräldrar och sen är jag den som hellre trampar nån på 
tårna och frågar till exempel de föräldrar som vi vet lever under skyddad identitet. Eller om det är nån 
förälder som saknas vill jag veta vad vi kan göra och ”vad vill ni ha för hjälp från oss” - hellre fråga 
för mycket än för lite.  

Elvira: Emotionellt stöd till föräldern - de ska känna att vi finns här. Öppen dialog, att man som 
enskild person på förskolan inte känner att man styrs av så hårda dokument för jag känner att jag kan 
ge vantar liksom, utan att behöva skriva på policydokument liksom att man kan bli medmänniska 
också.  

Doris: Vi kan göra en orosanmälan för att stötta familjen för det är ett sätt att stötta familjen, för där 
får ju föräldrarna hjälp och där vi inte vet något mer utan det kan vi se på barnen som vi har gjort en 
orosanmälan av att det har hänt saker, i positiv riktning, man har fått tillexempel, mer 
funktionsdugliga bättre kläder och så och oftast är det i samband med något annat också. 

Doris: Kanske göra orosanmälningar oftare, för då får föräldrarna faktiskt hjälp, förskolan prata med 
föräldrarna men vi på förskolan kan inte stötta men inte hjälpa när något händer och föräldrarna inte 
mäktar med. 
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Diskussion  
Vårt syfte med den här uppsatsen har varit att få fatt i förskollärares tankar och funderingar kring 
förskolans ansvar när det kommer till barn som lever under ekonomiskt knappa förhållanden, hur 
resonerar förskollärare i förhållande till yrkesrollen och verksamheten. Ingen av de vi intervjuade 
ifrågasatte förekomsten av ”fattiga” barn i Sverige, däremot ville ingen riktigt kännas vid att de barnen 
fanns på deras förskola. Trots detta kunde det i flera samtal komma fram olika situationer där 
informanterna mött familjer som lever i ekonomisk utsatthet. Vi undrar om detta kan bero på en rädsla 
att inte vilja positionera den egna arbetsplatsen som en del av ett ”fattigt område” eller en ”sämre 
förskola” med dåliga resurser? 

Vi har funderat kring hur mycket ansvar en som förskollärare ska ta det gäller utsatta barn i förskolan. 
Kan vi ge bort kläder till barnen? Vi har också funderat mycket på ansvaret och relationen gentemot 
barnets föräldrar. Våra frågeställningar har växt fram utifrån dessa tankegångar. Studiens resultat tyder 
på att förskollärarna är engagerade i de barn som lever under knappa förhållanden, men vi fann att de 
hade olika strategier för att hjälpa dessa barn och deras familjer. Några förskollärare ville positionera 
sig som medmänniskor medan andra snarare poängterade den professionella rollen, vi tycker att det är 
intressant att de med minst erfarenhet av yrket var de som uttryckte en vilja att agera som 
medmänniska och att de kunde tänka sig att gå utanför förskolans riktlinjer för att hjälpa familjerna. 
De som istället hade arbetat i flera år verkade ha lättare att förhålla sig till den utsatthet som barn som 
lever under knappa förhållanden uppvisar, de verkar ha hittat en balans i sin yrkesroll. De visade på ett 
starkt engagemang för familjerna när det påpekade att de i sin roll som förskollärare skulle kunna göra 
mer för familjerna genom att göra fler orosanmälningar, de menade på att de gjorde familjerna en 
tjänst och att barnen och föräldrarna faktiskt fick konkret hjälp. Det var med andra ord inte tal om 
något skambeläggande, det påverkade oss båda positivt eftersom det var något vi känt oss oroliga för 
som blivande förskollärare, att personalen skulle uttrycka en oförståelse för familjer som hamnat i 
ekonomisk knapphet. Vi har genomgående i studien tagit stöd av Läroplanen för förskolan (Lpfö98 
rev. 2010) för vilken syn på barn och föräldrasamverkan som vi i egenskap blivande förskollärare har 
att leva upp till, vi tycker oss se att våra informanter följer förskolans riktlinjer när det gäller att kunna 
anpassa verksamheten för alla barn som går i förskola, oavsett vilka förutsättningar eller behov dessa 
barn har.  

Temat för vår uppsats har varit kläder eller avsaknaden av kläder, vi märkte att även våra förskollärare 
förhöll sig kring detta ämne på så sätt att avsaknaden av kläder sågs som ett tecken på knappa resurser 
eller på fattigdom. En del kopplade även avsaknaden av kläder till den dåliga föräldern. Dessa tankar 
stöds även av den tidigare forskning vi fann (Näsman 2012). Förskollärarna hade olika strategier för 
hur de löste problemet med dåligt klädda barn kontra förskolans verksamhet, specifikt utevistelserna. 
En förskollärare berättade att de ändrat i tiden för utevistelsernas längd så att alla barn skulle vara ute 
lika länge oavsett tidpunkt för deras ankomst till förskolan. Andra förskollärare hade tagit det på sitt 
ansvar att samla ihop till en liten klädbank specifikt för utevistelserna så att barnen inte skulle behöva 
frysa i onödan.  

Vi båda känner att det ställs ett krav på förskolan när det gäller just utevistelserna, som en 
förskollärare uttrycker det så finns det en diskurs i svenska förskolor att ”det finns inget dåligt väder 
bara dåliga kläder”, barnen tvingas vara ute oavsett väderlek och oavsett deras egna önskningar. Vi 
tycker det är märkligt att det är okej att tvinga barn att vara ute medan detta aldrig skulle accepteras av 
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oss vuxna om rollerna var omvända. Som vuxen på förskolan kan en gå in och värma sig en stund, 
denna möjlighet ges inte helt självklart till barnen, istället får de ta som strategi att leka nära dörren i 
hopp om att komma in först. Även en av våra förskollärare drog denna slutsats. 

När det gäller förskolans utevistelse och utrustning specifikt för vinteraktiviteter såg vi att detta var en 
viktig fråga, både i litteraturen (Näsman 2012, s. 113) och hur våra förskollärare resonerade kring 
detta. En del menade på att det var förskolans ansvar att ge barnen den här upplevelsen med pulka-och  
skridskoåkning och att förskolorna därför köpt in nödvändig utrustning. Dessa förskollärare uttryckte 
också en stor förståelse för att föräldrarna inte hade den ekonomiska möjligheten att själva bidra med 
skridskor, hjälmar och dylikt. Andra förskollärare berättade istället att deras arbetsplatser valt att ta 
bort dessa aktiviteter helt. Vi tyckte detta var intressant eftersom detta gällde några av de förskolor 
som låg i områden där medelinkomsten var högre än genomsnittet, men vi undrar om det kan bero på 
att förskollärarna utgår från att dessa barn får möjlighet till dessa aktiviteter med familjen på fritiden.  

När det gällde aktiviteter som Luciatåg var tankegångarna hos de olika förskollärarna väldigt lika; de 
menade på att det skulle vara lika för alla, det vill säga att förskolan skulle stå för material såsom 
glitter och att vikten av specifika kläder (lucia linnen, tomtedräkt etcetera) tonades ner. Det var 
viktigare att barnen deltog på sina egna villkor än att luciatåget såg ut på ett specifikt sätt.  

Utifrån citatet där en förskolelärare säger att hen skulle kunna hjälpa till med kläder utan familjens 
vetskap så framkommer ett sätt att se på vad som är ”problemet”. Förskolläraren menar att att det är 
kläderna som är problemet och hen vill lösa detta genom att att åtgärda problemet utanför förskolans 
verksamhet. Vi tänker att problemet inte upphör i och med att barnet får nya kläder, det blir en 
kortsiktig lösning. Barn växer och årstiderna ställer olika krav på kläderna, vi undrar också när 
klädhjälpen ska avslutas – är det i och med att barnet börjar skolan eller ska den här förskolläraren stå 
för barnets klädkonto under de år barnet tillbringar på förskolan? 

Förskolan kan fungera som en arena för möten och stöd, inte bara för barnen utan också för deras 
familjer. När det kommer till synen på föräldrarna så såg vi tendenser till positionering av den fattiga 
föräldern; dessa beskrevs i ord som mjuk, ödmjuk, fina och trötta. En del förskollärare uttryckte en 
stor förståelse för föräldrarnas situation medan en del andra var lite mer dömande i sitt tal om 
föräldrarnas ansvar. Vi tycker att förskollärarna i sitt språk skapar en bild av hur den fattiga föräldern 
är men även föräldraskapet i stort, där en menade på att en nånstans ”valt att bli förälder” utan att ta 
hänsyn vad som eventuellt har hänt att familjerelationer och ekonomier kan förändras över tid. Vi 
anser att språket skapar en sorts verklighet som kanske inte stämmer överens med den andres 
verklighet, vi kan aldrig helt förstå hur någon annan har det, vi kan bara försöka närma oss deras 
verklighet. Som några uttryckte det handlar det om respekt gentemot föräldrarna men vi vill ta det ett 
steg längre, i vårt tal, i vårt språk skapar vi andra, vi subjektifierar och positionerar varandra och i det 
ligger ett ansvar att inte göra den andra orättvisa. Så som Lenz Taguchi (2010) skriver att språket 
skapar subjektet och det är språket i sin tur som skapar vår bild av både oss själva och av de andra vi 
möter i livet. I det finns en förpliktelse att göra den andre rättvisa. 

I vår uppsats tar vi inte bara upp förskollärares resonemang kring ansvar och vi anser att detta kan 
kopplas samman med konsumtion och samhället som vi förstår utifrån begreppet 
”konsumtionssamhälle”. Vi tycker oss se en koppling mellan uttalandet en förskollärare gjorde kring 
att hur föräldrarna resonerade när de skulle köpa kläder till sina barn; föräldrarna trodde att de skulle 
prioritera nytt och dyrt medan förskolläraren förespråkade secondhand butiker, hen menade på att 
föräldrarna koncentrerade sig på hur kläderna såg ut istället för funktionalitet. Detta kopplar vi till 
Cook (2008) när han talar om hur vårdnadshavares konsumtionsmönster; hur de köper saker som de 
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tror att barnen ska dra nytta av samtidigt som de vill ge barnet det allra bästa. Hur de köper saker för 
att visa sin kärlek till barnet medan förskolan istället efterfrågar inte en snygg jacka utan en jacka som 
håller barnet torrt och varmt. Vi tänker att vi kan koppla detta till Hjort (2004) när han talar om 
konsumtion som ett sätt att konsumera sig ett ideal, föräldrarna vill och sena sidan passa in bland sina 
vänner och bekanta, de kanske känner ett krav utifrån sin ålder och sin sociala tillhörighet, att äga en 
viss sorts kläder. Detta går stick i stäv med de krav som förskolan ställer, så hur ska föräldrarna 
prioritera? Ser en som Cook (2008) som en aktiv konsument blir det ännu svårare för föräldrarna. Vi 
gör den kopplingen att konsumtion bör ses ur å ena sidan ett praktiskt perspektiv och å andra sidan ur 
ett symboliskt perspektiv, det praktiska perspektivet handlar om det materiella/funktionella-barnet 
fryser och det symboliska perspektivet- vi shoppar oss till en identitet. 

Vi tänker att om förskollärarna drar slutsatsen att kläder kan signalera fattigdom så kanske även det 
gäller föräldrarna och det påverkar hur de väljer vilka kläder de ska köpa till sina barn i affären. Kläder 
verkar signalera något och detta ser även Näsman (2010, s. 52) när hon skriver att barnen sågs som 
fattiga om deras kläder var för små eller om kläderna var för barnsliga i förhållandet till barnets ålder. 
Hur vida barnet fick nya kläder ofta eller hade mycket att välja på verkade också som indikationer på 
ekonomisk knapphet. 

Vi undrar om samhället har gått ifrån; ”visa mig dina vänner så ska jag säga vem du är” till ” visa mig 
ditt barn så ska jag säga vem du är”. Med det menar vi att föräldrar applicerar en del av sig själva på 
de kläder de väljer till sina barn, även barnens kläder blir ett uttrycksmedel för föräldrarna. Men som 
Halldén (2007) skriver måste vi ändå försöka förstå föräldrar och barn genom att ta hänsyn till 
personens bakgrund och göra ett verkligt försök att förstå hens motivationer, behov och begär, det 
handlar om att erkänna den Andre och omsorg som etik (Halldén 2007, s 63, s 67).  

Betydelse för praktiken och professionen 
I professionsrollen som förskollärare så måste vi gå utanför våra förgivettagna uppfattningar kring 
kläder och vad vi tror att de uttrycker och se människan bakom - och bemöta denne med värdighet och 
respekt. Vi har också upptäckt en brist i förskolans riktlinjer hur vi i praktiken ska hantera förekomster 
av barn som är för dåligt klädda. Några av våra informanter menade att det pratades för lite om detta. 
Borde förskolan som samhällsinstitution ta ett större ansvar och kanske tillhandahålla en sorts 
klädbank inom verksamheten? I vår profession ingår föräldrasamverkan och på många sätt så blir vi 
involverade i familjers liv och det krävs ett respektfullt sätt att både tala och agera kring detta. Denna 
vår uppsats rör sig i talets område, hur vi positionerar varandra genom språket och vad det är för 
verklighet återskapar i och med hur vi talar om och med varandra. 

Barn som lever i ekonomisk knapphet anser vi ska likställas med barn i behov av särskilt stöd och 
extra resurser ska läggas på dessa barn. Detta kan vara material i form av kläder och skor, vi anser att 
det blir en fråga om arbetsmiljö - och hälsa. För att exempelvis genomföra en matematikstund behövs 
särskilt material och vi anser att detta tänk ska appliceras på barnens situation, en utomhusvistelse 
kräver också ett visst material för att barnen ska kunna delta, detta blir en fråga om demokrati och etik. 
Vi anser även att dessa barn blir bestraffade på grund utav en situation de inte på något sätt kan 
påverka, det vill säga föräldrarnas ekonomi. Vi menar att en del av förskolans extra resurser ska läggas 
på material såsom extrakläder och skor, inte bara i form av pedagogiskt material och leksaker. 
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Den här uppsatsen får ses som ett viktigt bidrag till ett område som behöver uppmärksammas och där 
mer forskning behöver bedrivas, det är viktig att förskolans roll och ansvar diskuteras utifrån barn som 
lever i ekonomisk knapphet.  

Slutsatser 
Genom denna studie så har vi närmat oss hur förskollärare resonerar kring deras ansvar gentemot 
familjer som lever under ekonomiskt knappa förhållanden. Förskollärarna har gjort en språklig 
positionering av dem själva som förskollärare i förhållande till ansvar, de har även positionerat 
föräldrarna och föräldrarollen. Vi har kommit fram till att det finns olika sätt att tolka förskolans 
uppdrag och riktlinjerna för verksamheten. En didaktisk konsekvens som vi ser är klädernas betydelse 
för förskolans verksamhet, där vi ser hur barnens delaktighet påverkas genom barnens avsaknad av 
kläder eller utrustning. En annan slutsats vi kan dra är att problemet med barns brist på delaktighet på 
grund av familjens ekonomiska situation inte är så utbredd men att vi i under våra yrkesverksamma år 
förmodligen kommer att möta några familjer som lever i ekonomisk knapphet. 

Vidare forskning 
Vi har förstått att forskning kring barn som konsumenter är bristfällig. Vi vill gärna se forskning som 
låter barnens röster och upplevelser komma fram. Hur resonerar exempelvis barn som lever i knappa 
förhållanden till högtider som kräver presenter av olika slag? Det kan även handla om barns tankar 
kring konsumtion och kompisskap eller deras upplevelser av hur barnen talar med varandra om 
materiella tillgångar. 

Förskolebarn som lever i ekonomisk knapphet är en speciellt utsatt grupp och vi undrade ofta under 
studiens gång hur de upplever familjens ekonomiska knapphet? Hur medvetna är barnen i den 
ekonomiska frågan och hur påverkar detta dem? 

Vi anser att det är av största vikt att barnen får komma till tals i denna fråga, detta är något som berör 
dem i allra högsta grad så vi efterlyser främst forskning där barnens upplevelser, åsikter och tankar 
kommer fram.  

Vi anser också att mer forskning ska koncentrera sig på förskolan som arena för subjektskapande och 
positionering av föräldrarna.  
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Bilaga 1 Brev till förskollärare  
 

 
 

 
Hej! 
 
Vi är två studenter på Barn- och Ungdomsvetenskapliga Institutionen, avdelningen för förskollärarutbildning och 
förskoleforskning vid Stockholms universitet. Inom ramen för vår sista och avslutande kurs på 
förskollärarutbildningen ska vi skriva ett examensarbete. Vår studie kommer att handla om hur pedagoger 
förhåller sig till situationer när man märker att ett barn inte kan delta i verksamheten i förskolan på grund av 
ekonomiska skäl. Vi undrar hur detta diskuteras i arbetslaget och individuellt, vad förskolan har för resurser och 
vad som står i förskolans styrdokument.  
 
För att samla in material till arbetet skulle vi vilja intervjua förskollärare som arbetar på förskolor. Intervjun 
kommer ta max en timme och vi önskar göra en ljudupptagning av intervjun för att underlätta vårt arbete. Vi 
letar nu efter förskollärare som är intresserade av att delta i denna studie och undrar om du är intresserad av att 
delta. Vi är flexibla när det gäller plats och tid för intervjun men vill helst genomföra den under vecka 48-50. 
 
Ett självständigt arbete är reglerat av regler om tystnadsplikt, personuppgiftslagen (1998:204) samt 
Vetenskapsrådets skrift om God Forskningssed. Detta innebär exempelvis att pedagogernas och förskolans 
identitet inte får avslöjas och att fullständig anonymitet gäller. Allt insamlat material kommer därmed att 
avidentifieras och inga listor/register över personuppgifter kommer att upprättas. Det dokumenterade materialet 
får endast användas för vår egen bearbetning och analys samt sammanställas i en uppsats. Materialet kommer att 
förstöras efter att uppsatsen är godkänd. Uppsatsen kommer att publiceras digitalt.  
 
Önskar ni ytterligare information är ni välkomna att kontakta oss studenter eller vår handledare vid Stockholms 
universitet.  
 
Är du intresserade av att delta så maila oss senast 2:a december så bestämmer vi en tid. Vi ser fram emot att 
träffa dig! 
 
 

Vänliga hälsningar Emelie & Julia  
 
 
Emelie Brodén & Julia Johansson 
Telefon: 0734445379 
Mailadress: emhi9814@student.su.se eller jujo7973@student.su.se  
 
Helena Bergström (handledare) 
Stockholms Universitet 
Barn och Ungdomsvetenskapliga Institutionen 
106 91 Stockholm 
Telefon: 08-12076505 
Mailadress: helena.bergstrom@buv.su.se 
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Bilaga 2 Brev om samtycke 
  Vi är två studenter på Barn- och Ungdomsvetenskapliga Institutionen, avdelningen för förskollärarutbildning 
och förskoleforskning vid Stockholms universitet. Inom ramen för vår sista och avslutande kurs på 
förskollärarutbildningen ska vi skriva ett examensarbete. Vår studie kommer att handla om hur pedagoger 
förhåller sig till situationer när man märker att ett barn inte kan delta i verksamheten i förskolan på grund av 
ekonomiska skäl. Vi undrar hur detta diskuteras i arbetslaget och individuellt, vad förskolan har för resurser och 
vad som står i förskolans styrdokument.  
 
Ett självständigt arbete är reglerat av regler om tystnadsplikt, personuppgiftslagen (1998:204) samt 
Vetenskapsrådets skrift om God Forskningssed. Detta innebär exempelvis att pedagogernas och förskolans 
identitet inte får avslöjas och att fullständig anonymitet gäller. Allt insamlat material kommer därmed att 
avidentifieras och inga listor/register över personuppgifter kommer att upprättas. Det dokumenterade materialet 
får endast användas för vår egen bearbetning och analys samt sammanställas i en uppsats. Materialet kommer att 
förstöras efter att uppsatsen är godkänd. Uppsatsen kommer att publiceras digitalt.  
 
 För att samla in material till arbetet vill vi intervjua förskollärare som arbetar på förskolor och där du tillfrågats 
om att delta. Intervjun kommer ta max en timme och vi önskar göra en ljudupptagning av intervjun för att 
underlätta vårt arbete. Med detta brev vill vi ber om ert medgivande om att delta i studien. All medverkan är 
frivillig och kan när som helst avbrytas. Samtycker ni till studien så skriver ni under här nedan. 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Emelie Brodén & Julia Johansson 
 
 
 
 
 
 
Jag deltar i studien. 
 
 
Underskrift och 
namnförtydligande : …………………………………………………………………………………. 
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Bilaga 3 Intervjuguide 
Vi (Emelie och Julia) har båda observerat barn på förskolan som har varit väldigt dåligt klädda under 
vinterhalvåret, eller som har haft dåligt med extrakläder i lådan och för små kläder. Vi har funderat 
mycket kring detta och det är i de här upplevelserna och tankarna som de väckt som vår uppsats tar 
sitt avstamp i. 
 
Nu när det börjar bli kallt ute-finns det extrakläder/skor att låna? 
a)   Om ja-hur ofta behöver ni använda förskolans klädresurser? 
b)   Om nej-hur tänker du kring det? 
 
Har du eller någon kollega påmint vårdnadshavarna om att köpa nya skor, overall etc någon gång? 
b)   Om ja-hur kändes det? 
a)   Om nej-hur skulle du gå tillväga om situationen uppstod? 
 
Har ni tvätt och torkmöjligheter för kläder på förskolan? 
 
Hur gör ni med barn som inte kommer ordentligt klädda för förskolans verksamhet? 
Ändrar ni i planeringen för dagens aktiviteter? 
 a)   Om ja-hur kan detta se ut? 
 b)   Om nej-varför inte 
 
Brukar ni på er förskola åka skridskor eller pulka under vintern? 
Om ja-hur gör ni om ett barn saknar utrustning till sådana eller liknande aktiviteter? 
 
Hur tänker du kring de barn som inte kan delta i exempelvis Luciatåg eftersom de inte har de ”rätta 
kläderna?” 
 
Hur mycket vet ni om era familjers ekonomi på förskolan? 
 
Har du själv mött barn som lever under ekonomisk press? 
 
Vad innebär ”barnfattigdom” för dig? 
 
Har din förskola några riktlinjer eller någon sorts handlingsplan för stöd till familjer som lever under 
knappa ekonomiska förhållanden?  
a)   Om nej-varför tror du ni inte har det?  
b)   Om ja-vad innehåller den? 
 
Tycker du att förskolan har ett särskilt ansvar för barn som lever under knappa ekonomiska 
förhållanden? 
a)   Om ja-hur ser det ansvaret ut? 
b)   Om nej- Vems är ansvaret då? 
 
Kan förskolan på något sätt underlätta för familjer som lever i ekonomisk knapphet? 
a)   Om ja-hur?  
b)   Om nej- varför? 
 
Kan förskolan på något sätt hjälpa familjer som lever under ekonomiskt knappa förhållanden? 
 
Är det något du vill tillägga? 
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