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Förord	  
	  
Denna studie har legat nära våra hjärtan då vi båda brinner för barn och ville utforska det 

uppmärksammade fenomenet barnfattigdom. Alla delar i uppsatsen är skrivna gemensamt och är 

genomsyrade av ett gott samarbete. Vi vill börja med att tacka våra respondenter som tagit sig tid 

för att intervjuas och gjort denna studie möjlig. Även ett stort tack till alla som läst vår uppsats 

och gett oss konstruktiv kritik.  
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Sammanfattning	  
	  
Barnfattigdom i Sverige som ett samhällsfenomen har på senare år lyfts fram i olika debatter. 

Inom fattigdomsforskning har studier om just barns ekonomiska utsatthet fått allt större plats. 

Utifrån detta väcktes ett intresse att belysa barnfattigdom bland barn på förskolor genom ett 

resursperspektiv. Denna studies syfte är att undersöka hur förskolepedagoger uppfattar barns 

tillgångar till olika resurser samt om förskolepedagogerna uppfattar om den förskola de arbetar på 

påverkar barns tillgång till dessa resurser. Studien har använt sig av kvalitativa intervjuer där 

respondenternas svar har analyserats med hjälp av tidigare forskning och Pierre Bourdieus 

teoretiska begrepp fält, habitus och kapital som analysverktyg. Fyra förskolepedagoger på två 

olika förskolor i området Norsborg har intervjuats. Resultaten visar att förskolepedagogerna 

uppfattar att det finns skillnader mellan barn avseende tillgång till olika resurser. Några bestämda 

brister i resurstillgångar har visat sig vara tydligare än andra så som barns kläder. Däremot har 

det varit svårare att kartlägga orsakerna till barns olika tillgångar. Ett annat resultat av denna 

studie är att förskolorna på olika sätt bidrar till barns olika resurstillgångar genom exempelvis att 

alla aktiviteter som barnen gör med förskolorna är kostnadsfria för barn och deras föräldrar. Ett 

annat sätt för förskolorna att påverka barns tillgång till resurser är att förskolorna sprider 

information om olika fritidsaktiviter till barnens föräldrar. Men det finns även skillnader mellan 

förskolorna där en av förskolorna för denna studie tillåter barn att ta med egna leksaker hemifrån, 

vilket kan bidra till resursskillnader mellan barnen på förskolan. 
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Abstract 
	  
Child poverty in Sweden as a social phenomenon has been highlighted in various debates and in 

poverty research during the recent years. Children's economic vulnerability has gotten more place 

in research. An interest to highlight child poverty awakened and this study highlights child 

poverty through a resource perspective among children in preschools. This study aims to examine 

how preschool teachers perceive the child's assets to various resources as well as how preschool 

teachers perceive the impact of the preschool where they work on children's access to these 

resources. The study is qualitative and has used interviews as a tool. The respondents' answers 

were analyzed using previous research, and Pierre Bourdieu's theoretical concepts capital, field 

and habitus as analytical tools. Four preschool teachers in two different preschools in the area 

Norsborg were interviewed. The results show that preschool teachers perceive that there are 

differences between children in access to different resources. Some lacks in resource assets has 

proven to be clearer than others, such as children's clothing. However, the causes of children's 

access to various resources have been harder to understand. Another result of this study is that 

preschools in various ways contribute to children's different resource assets by example that all 

activities that kids do with preschools will be free for children and their parents. Another way for 

preschools that affect children's access to resources is the way preschools informs the children’s 

parents about different activities. But there are also differences between the preschools where one 

of the preschools in this study allows kids to bring their own toys from home, which can 

contribute to resource differences between the children in the preschool.	  
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1.	  Introduktion	  

1.1.	  Centrala	  begrepp	  
	  
Innan studien presenteras kommer några centrala begrepp definieras för att beskriva vad de 

kommer att ha för betydelse i denna studie. Begreppen som kommer definieras är absolut-, 

relativ- och dual fattigdom, deprivation, social exklusion och barnfattigdom. 

 

Absolut, relativ och dual fattigdom: I definitionen av fattigdom används ofta absolut fattigdom 

och relativ fattigdom som olika mått för att mäta fattigdom. Absolut fattigdom innebär att det 

finns en avsaknad för individen av det absolut nödvändiga så som till exempel kläder, mat och 

boende (Swärd & Engelmark 2012:46; Anne Harju 2008:17). Relativ fattigdom relateras till vad 

som betraktas som nödvändigt vid en viss tid i ett visst samhälle och är det begrepp som används 

i den nordiska kontexten(Swärd & Engelmark 2012:48). Dual fattigdom innebär en kombination 

av såväl relativa som absoluta komponenter (Rauhut et al. 2006:16). 

 

Deprivation: Begreppet innebär att en individ utesluts från sociala aktiviteter, konsumtion och 

olika konventioner som uppfattas som givna eller normala i ett samhälle (Harju 2008:18). 

 

Social exklusion: Social exklusion innebär att medborgare hamnar utanför samhällets 

välfärdssystem genom att vara exkluderade ur olika aspekter så som ekonomiska, kulturella och 

politiska (Swärd & Engelmark 2012:51-52). 

 

Barnfattigdom: Definitionen av barnfattigdom kommer i denna studie att likställas med 

ekonomisk utsatthet och ekonomisk knapphet. Med knapp ekonomisk situation och ekonomisk 

utsatthet beskrivs hur inkomster betraktas som låga i relation till genomsnittet i Sverige (Hjort 

2004:14; Harju 2008:16). 

 

1.2.	  Inledning	  
 

Barnfattigdom i Sverige har blivit ett omdiskuterat ämne i svensk media efter ett reportage på 

SVT (Uppdrag granskning 2013-01-16) som skapade diskussioner om huruvida det finns 
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barnfattigdom i Sverige eller inte. I reportaget letar journalisten Janne Josefsson efter ”hungriga 

barn” i Malmö och ”barn utan skor” utan att han lyckas. I reportaget ställer sig Josefsson djupt 

kritisk till Rädda Barnen och andra barnrättsorganisationer i Sverige och menar att dessa 

barnrättsorganisationer ger missvisande siffror i sina kampanjer gällande omfattningen av 

barnfattigdom. 

 

Efter reportaget i Uppdrag granskning trädde kritiska röster fram som betvivlade tv-programmets 

ifrågasättande om existensen av barnfattigdom i Sverige. En av dem var Tapio Salonen som är 

ansvarig för Rädda Barnens rapporter om barnfattigdom och är en av Sveriges ledande forskare 

inom fattigdom. Salonen menar att reportaget i Uppdrag granskning lyfte fram barnfattigdom ur 

ett absolut fattigdomsperspektiv som ger uttryck i att barn i Sverige inte svälter eller fryser (SvD 

2013-01-19).  Salonen beskriver att det i Sverige rör sig om en relativ fattigdom där man anses 

fattig även om man har mat och kläder för dagen (Aftonbladet 2013-01-17). 

 

Intresset för denna studie har vuxit fram ur nyfikenhet till den rådande debatten kring hur barn i 

Sverige har det ur ett fattigdomsperspektiv och studien kommer att behandla barnfattigdom ur ett 

relativt fattigdomsbegrepp. 

 

1.3.	  Bakgrund	  
 

Rädda barnen har i sina rapporter lyft fram ekonomisk utsatthet hos barn i Sverige. Enligt deras 

senaste rapport Barns ekonomiska utsatthet (2012:2) levde år 2010 ca 242 000 barn i familjer där 

ekonomin inte räcker till (Salonen 2012:2). Den fattigdom som Rädda Barnens rapporter lyfter 

fram rör en relativ fattigdom. De handlar sällan om barn som fryser och är utan mat för dagen, 

den så kallade absoluta fattigdomen som Janne Josefsson (Uppdrag granskning 2013-01-16) 

sökte. Utan det rör den relativa fattigdomen som handlar om avsaknad av det som uppfattas som 

normalt i ett samhälle. Att leva i relativ fattigdom med ekonomiska begränsade resurser kan för 

ett barn leda till mobbning, färre eller inga fritidsaktiviteter, sämre skolresultat och kan skapa 

utestängning från den allmänna livsstilen i samhället som barnen lever i (Halleröd 2010:18). 
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Amartya Sen, nobelpristagare i ekonomisk vetenskap 1998, har bland annat forskat i 

fattigdomens underliggande orsaker och välfärdens ekonomi. Enligt Sen, skriver Björn Halleröd, 

handlar fattigdom om ekonomiska resursbrister till att delvis kunna tillgodose grundläggande 

behov så som mat, boende och hälsa men även om resursbrister till att upprätthålla sociala 

relationer och möjlighet till integration (Halleröd 2010:19). Barn behöver därmed resurser för att 

tillgodose sina möjligheter, behov och förutsättningar förutom och utöver de livsnödvändiga 

behoven. Detta kan likställas med det som artikel sex i barnkonventionen understryker vilket är 

rätten till liv, utveckling och överlevnad. Artikeln rör inte enbart barnens fysiska hälsa utan även 

moralisk, andlig, social och psykisk utveckling (FN:s Barnkonvention). 

 

Barnperspektivet har legat och ligger fortfarande idag i stort fokus i Sverige framför allt inom 

olika myndigheter. Barnperspektivet kommer från barnkonventionen som Sverige ratificerade 

den 2 september 1990. Detta innebär att Sverige från och med den dagen förbundit sig till att leva 

efter konventionen, den har dock inte inkorporerats vilket innebär att barnkonventionen inte kan 

åberopas som lag. Barnkonventionen definierar de rättigheter som förväntas gälla för barn 

världen över oavsett religion, etnicitet, kultur, funktionshinder eller andra särskiljande drag. Den 

värnar även om det enskilda barnets rättigheter samtidigt som konventionen betonar föräldrars 

och familjens ansvar för barn. Konventionen dikterar även statens ansvar att beskydda barn mot 

övergrepp, vanvård och utnyttjande (FN:s Barnkonvention). 

 

1.3.1.	  Bakgrund	  om	  forskningsfältet	  
	  
Botkyrka kommun beskrivs i Rädda barnens rapport (2012) som en av kommuner som under 

2000-talet minskat sin barnfattigdom. Dessa resultat är baserade på en statistisk undersökning 

som utgått från två mått: låg inkomststandard och försörjningsstöd. Även Statistiska centralbyrån 

har i uppdrag av Sveriges Radio tittat på barnfattigdomen i Sverige (Sveriges radio 2012-06-26). 

Barnfattigdomen är relativt oförändrad om man ser till kommunerna i landet sedan 2005. Av 

kommuner som hade högst andel barn i risk för fattigdom år 2010 så har barnfattigdom ökat i de 

flesta kommuner förutom två; Pajala och Botkyrka (Botkyrka kommuns hemsida). I Sverige 

utmärker sig vissa kommuner i att ha högt antal invånare som är utrikesfödda. I Botkyrka 

kommun har 54 procent av invånarna utländsk bakgrund vilket gör Botkyrka till den kommun i 

Sverige med högst andel utrikesfödda (Garme 2013). Då kommunen ligger i räckvidd för att 
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kunna undersökas under perioden för denna studie föll det naturligt att undersöka Botkyrka 

kommun närmare för en relativ verklighetsuppfattning av barnfattigdomen inom kommunen.  

1.4.	  Syftet	  &	  frågeställningar	  
 

Syftet är att belysa barnfattigdom bland förskolebarn i åldrarna 3-5 år med fokus på sociala, 

ekonomiska och kulturella resurser. Avsikten är att söka efter svar, utifrån ett relativt 

fattigdomsperspektiv, kring hur resursbrister och resursskillnader mellan barn i Botkyrka 

kommun uppfattas av förskolepedagoger som är verksamma i förskolor i kommunen. 

 

Syftet nås genom en studie som fokuserar på förskolepedagogers uppfattning av de resurser som 

barnen har.  

 

• Hur uppfattar förskolepedagoger förskolebarns tillgång till resurser i Botkyrka kommun? 

• Anser förskolepedagoger att förskolan eller kommunala riktlinjer för förskolor påverkar 

barnens tillgång till resurser i Botkyrka kommun? 

 

1.5.	  Disposition	  
 

Efter detta inledningskapitel kommer tidigare forskning att presenteras i kapitel två. Resultat, 

metoder och teorier i forskning som tidigare gjorts kring fattigdom och barnfattigdom kommer att 

lyftas fram i syfte att urskilja denna studie samt för att användas som komplement till teorin som 

kommer att användas i analysen. I kapitel tre presenteras Pierre Bourdieus klassteori med de 

centrala teoretiska begreppen kapital, fält och habitus. Dessa utgör den teoretiska ramen för 

denna studie och kommer att användas som analysverktyg för att analysera intervjumaterialet och 

för att tolka förskolepedagogernas uppfattning av barns tillgångar till ekonomiska, kulturella och 

sociala resurser. Kapitel fyra går in på metodvalet för denna studie. Studien vilar på en kvalitativ 

metod med semistrukturerade intervjuer. Resultat och analys är sammanvävt och presenteras i 

form av olika teman där intressanta och relevanta citat från intervjuerna analyseras i kapitel fem. 

I Kapitel sex redogörs en slutdiskussion av studiens gång och datamaterial. Under detta kapitel 

kommer resultatet problematiseras och även hinder som stötts på vid utförandet av studien. Även 

förslag till vidare forskning kommer beröras.  
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2.	  Tidigare	  forskning	  
	  
I detta kapitel kommer vi att redogöra för hur vi sökt litteratur för denna studie och sedan 

beskriva relevant tidigare forskning som vi ämnar att använda vid analys av intervjumaterialet. 

 

Till denna uppsats har vi använt olika databaser på internet som Södertörns högskolas bibliotek 

tillgodoser. Dessa är bland annat Libris och Google Scholar. Vi har avgränsat sökningen om 

barnfattigdom till forskning om barnfattigdom i Norden då denna uppsats avser att undersöka 

barnfattigdom i Sverige. Sökord som vi har använt oss av är: fattigdom, barnfattigdom, 

barnfattigdom i Sverige, barnfattigdom i Botkyrka och konsumtion. Sökordet fattigdom gav ett 

brett resultat och därför behövde vi snäva av sökningen genom att använda begränsande sökord. 

Vi har även sökt relevant litteratur på Södertörns högskolas bibliotek, framför allt litteratur som 

rör denna uppsats teoretiska utgångspunkter. 

 

Forskning kring barnfattigdom är ett relativt nytt fält som länge dominerats av statistiska 

kartläggningar. Forskningsfältet har utvecklats till att även omfattas av kvalitativa studier som 

inriktats på familjen som helhet men som även fokuserat på barnfattigdomens omfattning, 

orsaker och konsekvenser. Begreppet fattigdom har länge saknat en entydig definition och det har 

inte heller funnits enighet i hur fattigdom bör mätas inom forskningsfältet vilket har resulterat i 

låg samstämmighet i definitioner och olika forskningsresultat. Begreppets definition förändras 

genom tid, plats och samhälle där även olika förklaringsmodeller och mått bidrar till variation 

(Swärd och Engelmark 2012:34–35; Salonen 2002:9; Rauhut et al. 2006:16).  

 

På senare år har forskning av barnfattigdom börjat fokusera på barns egna erfarenheter och 

upplevelser av hur det är att leva med knapp ekonomi. Denna studie avser att angripa en relativ 

barnfattigdom ur ett resursperspektiv där en nära uppfattning om barns resurser söks att förstå 

genom förskolepedagogers uppfattning. Då tidigare forskning till största del använt kvantitativa 

metoder bidrar denna uppsats till en ökning av kvalitativa studier inom fältet. Förutom metoden 

skiljer sig även den teoretiska utgångspunkten i denna studie från den tidigare forskning som vi 

har hittat då vi sökte litteratur till denna studie. Ur forskningsfältet som berör barnfattigdom har 

undersökningar som ansetts vara relevanta för denna uppsats valts ut. 
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2.1.	  Den	  ökade	  barnfattigdomen	  och	  riskfaktorer	  
 

Sedan år 2002 har en serie av rapporter om barns ekonomiska utsatthet i Sverige producerats av 

Rädda Barnen som har haft stor betydelse för barnfattigdomens forskningsfält. Syftet med 

rapporterna har i grunden haft för avsikt att skapa ett register för att belysa barns rättigheter. 

Rapporterna har över tid övergått till att främst redogöra och belysa just förekomsten av 

barnfattigdom i procentantal. Fokus för Rädda Barnens rapporter har varit att lyfta fram 

barnperspektivet och att uppmärksamma barns rättigheter. Den första rapporten (Salonen 2002) 

hade i syfte att uppmärksamma nittiotalets välfärdspolitiska turbulens och under åren har ett antal 

fördjupningar gjorts med fokus på bland annat ensamstående föräldrar och ekonomiska 

familjepolitikens betydelse för hur barnfattigdomen har utvecklats i Sverige (Salonen 2012:6). 

 

Mätinstrumentet i Rädda Barnens samtliga rapporter har varit av kvantitativ karaktär där låg 

inkomststandard och försörjningsstöd har använts som två skilda mått för att konsekvent 

undersöka barnfattigdom. Den senaste rapporten (Salonen 2012:2) har på nationell nivå bland 

annat visat att barnfattigdomen är större bland förskolebarn än bland skolbarn och att skillnader 

mellan rikare och fattigare hushåll med barn har ökat. Rapporten visar även att barn med utländsk 

bakgrund löper fem gånger så hög risk som barn med svensk bakgrund, barn till ensamstående 

föräldrar löper tre gånger så hög risk än barn till sammanboende föräldrar.  Den största risken för 

barnfattigdom finns bland barn som växer upp i hushåll med en ensamstående utländsk förälder 

(Salonen 2012:6-8). 

 

En studie (Galloway et al. 2010) om barnfattigdom i Skandinavien visar att barnfattigdomen fått 

en etnisk karaktär. Studien visar att i Norge mellan åren 1993-2001 var vart tredje fattigt barn av 

invandrarbakgrund. I Sverige och Danmark var siffran för fattiga barn med invandrarbakgrund så 

hög som ungefär hälften av alla fattiga barn (ibid:59). Studien finner att barnfattigdomskvoterna 

är mindre än tio procent bland majoritetsbefolkningens barn i samtliga tre länder, medan 

fattigdomskvoterna bland invandrarbarn från medel- eller låginkomstländer varierar mellan 38 

procent och 58 procent (ibid:59). 

 

Faktorer som påverkar risken för en varaktig fattigdom är bland annat utbildning hos barnens 

föräldrar och föräldrarnas vistelsetid där riskerna är som högst för nyanlända föräldrar. Fattigdom 
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bland invandrarbarn minskar ju längre föräldrarna vistas i landet men trots en längre vistelsetid 

råder betydligt högre fattigdomskvoter hos invandrarbarn än majoritetsbarn. Studien visar att det 

för invandrarbarn inte är ovanligt att leva i fattigdom i upp till nio år och att leva i varaktig 

fattigdom i flera perioder. Detta är dock ovanligt för barn i majoritetsbefolkningen. Det råder 

även skillnader i bosättningsmönster där det är vanligt förekommande att invandrarbarn bor i 

områden med höga barnfattigdomstal vilket inte gäller för majoritetsbefolkningen (Galloway et 

al. 2010:65–67). Ur forskningen som Ann Taryn Galloway et al. (2010) utfört och resultaten som 

forskningen presenterat skulle det innebära att Botkyrka kommun har en förhöjd fattigdomskvot 

då andelen utrikesfödda invånare är hög.  

 

2.2.	  Barnfattigdom	  på	  kommunal	  nivå	  
 

Mätinstrumenten och definitioner av barnfattigdom är starkt sammankopplade med politiska 

ideologier (Rauhut et al. 2006:24–25). Sveriges välfärdssystem har en grundtanke om att bistå 

människor med hjälp i situationer där de inte klarar av sin egen försörjning. 

Socialförsäkringssystemet är däremot byggt på inkomstbortfallsprincipen (ibid:126) vilket blir 

motsägelsefullt då människor som har svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden och inte har en 

inkomst möts av samma svårighet inom socialförsäkringssystemet. Barn är i första hand beroende 

av sina föräldrar eller vårdnadshavare för sin försörjning och därmed blir föräldrarnas situation 

avgörande för familjens hushållsekonomi (Rauhut et al. 2006:123-124). Det ligger ett stort ansvar 

i att förbygga barnfattigdom hos de enskilda kommunerna då en förskjutning av 

trygghetssystemet skett från staten till kommunerna i form av mer selektiva stödformer. Även en 

förskjutning har skett från allmänna rättighetsprinciper till individuellt behovsprövade bidrag 

(ibid:138). Ett exempel på hur staten lämnar utrymme och ansvar till kommuner tydliggörs i 

propositionen för Socialtjänstlagen (Proposition 2000/01:80, sid. 90) där försörjningsstödet 

bestäms av regeringen i form av en riksnorm som inte får understigas medan livsföring i övrigt 

lämnas till kommunen att avgöra. 

 

Kommuner har även möjlighet att påverka barns situation genom att erbjuda god kvalitet på skola 

och tillgång till god hälsovård men har däremot mindre möjlighet att påverka olika 

socialförsäkringar, föräldrarnas förankring på arbetsmarknaden och bostadssituation. Då 
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barnfattigdomens orsaker bland annat hänger samman med föräldrarnas förankring i 

socialförsäkringar och förankring på arbetsmarknad blir detta olyckligt då kommunerna i stort 

sett inte har möjligheter att påverka dessa faktorer (Rauhut et al. 2006:97).  Barnfattigdomen i 

Sverige har ökat respektive minskat i vissa kommuner. I Botkyrka kommun har barnfattigdomen 

minskat med 36 procentenheter mellan år 2000-2009 (Salonen 2012:40). Enligt Botkyrka 

kommun (Botkyrka kommuns hemsida) har denna minskning skett på grund av ökad 

sysselsättning bland kommuninvånarna och nya strategier inom bostadspolitiken.  

 

2.3.	  Familjer	  och	  konsumtion	  
 

En annan inriktning inom forskningen om barnfattigdom i Sverige fokuserar på ekonomisk 

utsatthet i relation till familjers konsumtion och beskriver hur familjer behöver förhålla sig till 

konsumtionsarenans villkor med de nödvändiga eftergifter som följer (Hjort 2004:79). 

Ekonomiskt utsatta familjer tvingas exempelvis att anpassa sig till en social konsumtion som 

anses nödvändig för att kunna vara socialt delaktig i samhället. Denna socialt nödvändiga 

konsumtion innefattar nöjen, märkeskläder och hemelektronik med mera och handlar om att inte 

vara avvikande och att jämföra sig i förhållande till andra människor (ibid:233). Vad och hur vi 

konsumerar är viktigt för förståelsen för hur andra människor i vår omgivning uppfattar oss. Det 

finns vissa försvårade omständigheter för ekonomiskt utsatta familjer gällande olika 

konsumtionsvillkor. I vissa fall kan familjer utestängas från olika möjligheter att konsumera då 

det kan finnas begränsade möjligheter att nyttja krediter och teckna kontrakt. Konsumtionen blir 

ofta dyrare för ekonomiskt utsatta hushåll och det ges mindre möjlighet att kunna använda 

mängderbjudanden och storpack i butiker (Hjort 2004:209). 

 

Att inte kunna leva upp till de krav och förväntningar som finns inom konsumtionsarenan kan 

bidra till känslor av skam och upplevd avvikelse hos ekonomiskt utsatta hushåll. Det kan finnas 

förväntningar från barn i familjen som ställer krav på en viss konsumtion men även förväntningar 

från till exempel dagis och skola (Hjort 2004:209-212). Då denna uppsats avser att undersöka om 

det finns resursskillnader bland förskolebarn kan det vara viktigt att ha förståelse för hur 

föräldrars ekonomi kan påverka barns delaktighet i förskolan på olika sätt. Det finns förskolor 

som ställer krav på exempelvis att utrustning för vissa aktiviteter ska bekostas av föräldrarna 
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själva. Det finns även önskemål från förskolor att barn ska ha vissa kläder som inte ryms inom 

ekonomiskt utsatta familjers budget. 

 

Ekonomiskt utsatta familjer kan använda olika förhållningssätt för att inte uppfattas som 

avvikande. Dessa förhållningssätt är: kompensation, fasadupprätthållande, försakelser, 

akutlösningar och undvikande (Hjort 2004:236): 

 

Kompensation handlar om att föräldrar köper saker eller bekostar aktiviteter till sina barn som 

märkeskläder eller biobesök för att kompensera den ekonomiskt utsatta situationen. Detta för att 

”skydda” barnen från att framstå som avvikande från andra barn. Det är utgifter som egentligen 

inte ryms i familjens budget utan andra nödvändigheter som tandläkarbesök eller hemförsäkring 

får prioriteras ner. Ett annat sätt är att använda krediter till att köpa saker för att barnen ska kunna 

vara delaktiga som andra barn (Hjort 2004:238). Fasadupprätthållande innebär att familjens 

knappa ekonomi skyls över i förhållande till människor i omgivningen som exempelvis kompisar 

eller förskole- och skolpersonal för att undvika skammen i att kunna uppfattas som ekonomiskt 

utsatt. Det kan handla om skolresor som familjen själv måste bekosta (ibid:242). Försakelse går 

ut på att vara väldigt ekonomisk vilket innebär att familjen till exempel planerar inköpslistor och 

handlar second hand kläder för att kunna spara lite pengar för eventuella oförutsedda utgifter 

(ibid:248). Akutlösningar innebär att familjen endast köper det absolut nödvändiga och det blir ett 

sätt att ha kontroll över de pengar som familjen har (ibid:251). Undvikande innebär att familjen 

kringgår situationer där de kan uppfattas som avvikande eller fattiga. Det kan till exempel vara att 

tacka nej till födelsedagskalas då det inte finns pengar att handla presenter. Det kan också vara att 

barnet sjukanmäls vid skolresor som föräldrarna inte har pengar till (ibid:254). 

 

2.4.	  Barns	  handlingsmöjligheter	  och	  strategier	  
 

Senare forskning inom barnfattigdomsfältet har kommit att beröra barnfattigdom utifrån barns 

perspektiv där barn själva har varit forskningens studieobjekt. Fokus i dessa studier har legat i hur 

barn själva upplever att en knapp ekonomi har för betydelse i relation till andra barn, kompisar 

och föräldrar. Ett barnperspektiv genomsyrar dessa studier där barn uppfattas som sociala aktörer 
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som själva skapar strategier och förhandlingar i förhållande till familjens knappa ekonomi (Harju 

2008:35–36; Fernqvist 2013:18).  

 

En knapp ekonomi har en betydande roll i barns relation till såväl vuxna som relationen till andra 

barn. Relationer till andra barn påverkas på så vis att barn genom den knappa ekonomin har 

begränsade möjligheter att delta i en ”allmän livsstil” som utgörs av olika sociala aktiviteter, 

konsumtion och konventioner (Harju 2008:13,119). Barn- och föräldrarelationer påverkas genom 

att barn tidigt är medvetna om den ekonomiska situationen och hjälper på olika sätt till att ta 

ekonomiskt ansvar. Barn är även aktivt med att forma vardagen i relation till de begränsande 

ekonomiska resurser som familjen har. De skapar olika strategier för att kunna hantera familjens 

knappa ekonomi eller för att kunna öka sitt eget och familjens handlingsutrymme. I barn- och 

föräldrarelationen sker även förhandlingar om hushållets prioriteringar och det ekonomiska 

handlingsutrymmet där barn är med och påverkar på olika sätt (ibid:101). 
 

Förståelsen för barns och familjers ekonomiska handlingsutrymme är relevant för denna uppsats 

då vi avser att undersöka resursskillnader bland förskolebarn. Förekomst av resursskillnader 

skulle kunna innebära att barn jämför kläder, leksaker eller andra tillhörigheter mellan varandra 

och försöka påverka föräldrar att köpa det som andra barn har. 

 

Ekonomiskt utsatta barn skapar ofta olika strategier som har betydelse för deras 

identitetsskapande. Resursstrategier handlar om att inte slösa med sina pengar och att vara 

sparsam med saker och pengar. Barn skapar också ansvarsstrategier i relationer med andra i sin 

närhet genom att till exempel inte använda tjat på sina föräldrar för att få pengar, eller att vara 

förutseende genom att meddela vissa utgifter i god tid för att familjens ekonomi inte ska 

påfrestas. Ekonomiskt utsatta barn skapar även olika presentationsstrategier som handlar om 

strategier för att inte verka avvikande. Ekonomiskt utsatta barn kan exempelvis självexkludera sig 

från olika sociala sammanhang för att inte av andra bli påkomna som fattig (Fernqvist2013:46–

48). Att barn skapar olika strategier då de är tidigt medvetna om familjens knappa ekonomi är en 

viktig förståelse för denna uppsats. Det skulle kunna finnas situationer eller aktiviteter på 

förskolan som barn skulle kunna självexkludera sig från för att skyla familjens ekonomiska 

utsatthet. 
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Tidigare kvalitativ forskning har förklarat barnfattigdom genom bland annat teoretiska 

utgångspunkter som Anne Harju (2008) och Stina Fernqvist (2013) använder sig av. De använder 

teorier om barns aktörskap och social identitet med ursprung i symbolisk interaktionism för att 

analysera sitt empiriska material är. Symbolisk interaktionism beskriver samspelet mellan 

individer som en ständig pågående process som är betydelsefull för utvecklingen av ett 

medvetande. Hjort (2004) har dock angripit problematiken kring ekonomisk utsatthet utifrån 

teorier som avser att fokusera på mekanismer och bakomliggande strukturer som påverkar och 

styr de möjligheter hushåll har att agera som konsumenter.  

 

Vår uppsats har för avsikt att undersöka barnfattigdom ur ett resursperspektiv där vi ämnar 

undersöka om barn på förskolor har olika tillgång till resurser. Det empiriska materialet kommer 

att tolkas med hjälp av Pierre Bourdieus teoretiska begrepp som kommer att beskrivas närmre i 

kapitel tre. Denna uppsats kan bidra med ett nytt perspektiv till barnfattigdomsfältet då tidigare 

forskning om barnfattigdom har angripit barnfattigdom ur andra perspektiv.  

3.	  Teoretisk	  ram	  
 

Detta kapitel avser att förklara den teoretiska ram som studien innefattats av vid analysen. 

Teoretiska begrepp som redogörs för nedan har använts som analytiska verktyg och härlett till det 

reslutat som studien visat. En tolkning av Pierre Bourdieus teoretiska begrepp bereds samt en 

förklaring till hur de kommer att användas. 

3.1.	  Pierre	  Bourdieus	  klassteori	  (kapital,	  fält,	  habitus)	  

	   	  
Denna uppsats avser att använda sig av Pierre Bourdieus (1995) teori om symboliskt kapital som 

analysverktyg. Bourdieus teori är omfattande och denna uppsats avser att fånga Bourdieus 

huvudtankar i teorin om kapital för att analysera intervjumaterialet. Bourdieu tog fram detta 

teoretiska begrepp som ett komplement till ekonomiska tillgångar som ofta används i 

klassteorier. Bourdieu vill synliggöra andra kapitalformer som också är viktiga för hur makt 

fördelas i ett modernt samhälle. Han beskriver att innehav av symboliskt kapital hos individer 

även kan tillbringa makt såsom ekonomiska tillgångar gör. Det symboliska kapitalet innefattar 

ekonomiska kapital men även kulturella och sociala kapital. Symboliskt kapital är en 
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handlingsfilosofi som har sin utgångspunkt i de möjligheter som präglar olika situationer i 

individers liv. Vilken tillgång som helst blir ett symboliskt kapital i de sammanhang som den 

tillerkännes värde. Exempelvis är civilingenjörsexamen ett utbildningskapital som inom 

näringslivets fält blir ett symboliskt kapital men inte inom litteraturens. Bourdieus teori om 

relationer och handlingsmönster kopplas till klass genom några grundbegrepp: kapital, fält och 

habitus (ibid:7) vilka kommer att redogöras för nedan. 

	  

3.1.1	  Symboliskt	  kapital	  
	  
Det symboliska kapitalet inbegriper materiella och symboliska tillgångar. Det symboliska avser 

alltid relationer mellan en grupps, individs eller institutions egenskaper/tillgångar och de som 

urskiljer och värderar dessa egenskaper/tillgångar. Det innebär att det symboliska kapitalet endast 

kan existera och utvecklas under förutsättning att det finns en relation mellan system av 

subjektiva dispositioner och objektiva strukturer (Bourdieu 1995:98; Broady 1998:6). Många ting 

eller egenskaper kan anses vara kapital, dock klassas de endast som symboliska kapital om de 

värdesätts, tillerkänns värde, och igenkänns av vad Bourdieu kallar för sociala agenter (Bourdieu 

1995:97). Med andra ord menar Bourdieu att det måste finnas en grupp andra människor än 

individen själv som avgör om en egenskap eller ting blir ett symboliskt kapital.  

 

I denna uppsats blir förskolepedagogerna som intervjuats centrala då de blir de sociala agenter 

som tillskriver kapitalen värde (Bourdieu 1995:108). Uppsatsen söker att förstå fattigdom ur ett 

större perspektiv än enbart utifrån ekonomiska faktorer genom att låna Bourdieus teori om 

symboliskt kapital som en idé och applicera det på förskolenivå. Detta för att förstå skillnaden 

bland barnens resurser och tillgångar till dessa resurser vilka påverkar barns förutsättningar. I 

detta fall blir förskolepedagogerna den grupp som erkänner och värderar kapital hos 

förskolebarnen. De kapital/resurser som tillskrivs ett värde av samtliga sociala agenter 

(förskolepedagogerna) kommer i denna uppsats att anses som en symbolisk resurs för barnen att 

inneha. Enskilda uppfattningar hos förskolepedagoger kommer även att lyftas fram och 

analyseras då det är av vikt i en undersökning som utgår ifrån subjektiva berättelser. 

 

I det kulturella kapitalet ingår det språkbruk som används och behärskandet av kultur och det 

som av majoriteten anses vara finkultur. Utbildningsväsendet spelar en central roll för det 
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kulturella kapitalet. Att inneha ett stort mått av kulturellt kapital bidrar till att en individ är 

välinformerad och kan ge tillgång till vissa privilegier. En erkänd författare kan genom sitt 

anseende utvinna samma makt som ett stort ekonomiskt kapital ger. För barnet blir en förälder 

med symboliskt kulturellt kapital en resurs. Detta kan antingen ske genom att en förälders 

anseende förs över till barnet eller genom privilegier såsom vetande, attityder och god smak. 

Kulturella tillgångar kan för barnet vara böcker, teaterföreställningar och musik. Detta ger olika 

fördelar för barnet i skolan som senare i livet även kan omvandlas till ekonomiskt kapital i form 

av lön (Broady 1998:33). Utbildning som ett kulturellt kapital kan bli till symboliskt kapital i 

vissa sociala sammanhang genom att en individ väljer en utbildning som tillerkänns värde 

exempelvis läkarlinjen.  

 

Ekonomiskt kapital syftar till pengar och de materiella tillgångar som en individ har. Även 

tillgången till kunskap om ekonomins spelregler är ett ekonomiskt kapital (Broady1998:14-15). 

Ekonomiskt kapital blir ett symboliskt kapital då individens ekonomiska resurser används för att 

till exempel köpa en specifik bostad. För barnen i denna uppsats kan bostadsformen, som att bo i 

en villa, innebära ett symboliskt kapital. Att äga en villa kan ge högre status än att bo i en 

hyresrätt. På förskolan kan kläder och ytterkläder komma att vara ett ekonomiskt kapital som 

även blir symboliskt. Förskolepedagogerna i denna uppsats skulle kunna tillerkänna ett visst 

plagg värde. Detta plagg skulle då bli ett symboliskt kapital, vilket i sin tur skulle innebära att det 

blir en resurs för barn att ha detta plagg.  

 

Det sociala kapitalet innefattar de sociala relationer eller de sociala resurser som en individ har. 

Det kan vara en person som påbörjat en akademisk karriär som saknar kontakter och nätverk som 

kan behövas för att öka sina chanser för att vinna legitimitet på det fält där denne vill vara 

verksam inom. En individs sociala kapital kan alltså avgöra dennes möjligheter att tillgodogöra 

sin utbildning som kapital (Broady 1998:14). Det sociala kapitalet syftar även till nätverket i en 

individs omgivning såsom släktband och vänner som kan vara ett stöd och erbjuda hjälp och 

uppmuntran när individen behöver detta. Ett socialt nätverk och socialt stöd kan ha stor betydelse 

för att inte riskera att hamna i ekonomisk utsatthet. Brist på socialt kapital kan innebära att en 

individ isoleras genom att denne utesluts från information som är nödvändig för att införskaffa 

olika möjligheter senare i livet (Rauhut et al. 2006:135).  För denna uppsats skulle avsaknaden av 
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ett socialt nätverk kunna innebära en ökad risk till ekonomisk utsatthet eller en varaktig 

ekonomisk utsatthet för barnet. 

3.1.2	  Fältet	  
	  
Fältet, även kallat för sociala rummet, är det sociala sammanhang där individer rör sig. De olika 

fälten skapar avgränsningar för individer med olika sociala klasser eller status. Utifrån de olika 

sorters kapital som individer har formas olika livsstilar och sociala grupper som i sin tur skapar 

olika fält (Bourdieu 1995:16). Inom fälten avgörs individens position utifrån kapitalets volym 

och vilka kapital som individen innehar. Ju fler kapital en individ har tillgång till desto högre 

status får en individ i det fält där denne rör sig. Individer producerar inte sina fält utan föds in i 

dem menar Bourdieu (ibid:137). Teorin är dock inte socialdeterministiskt utan individer kan 

investera i de kapital som krävs för att röra sig inom och mellan andra fält. 

 

Gemensamma fält som denna uppsats avser beröra är de fält som förskolebarn och 

förskolepedagoger rör sig inom. Inom dessa fält har barnen olika positioneringar utifrån deras 

ärvda kapital. Barnen på förskolan rör sig inom ett gemensamt fält inom "förskolevärlden". 

Förskolebarnen rör sig även inom andra olika fält utifrån föräldrarnas kapital och fält. Skillnader 

som kan uppstå mellan dessa fält som barnen rör sig inom ska försöka belysas utifrån den 

teoretiska utgångspunkten om kapital. Dessa eventuella skillnader mellan barn kommer att 

baseras på förskolepedagogernas uppfattning av resursskillnader. 

3.1.3	  Habitus	  
	  
Ett annat teoretiskt begrepp som Bourdieu har myntat och som är knutet till det sociala rummet 

och kapital är habitus. Habitus syftar till de erfarenheter som individen formats av under sitt liv. 

Erfarenheterna påverkar individens sociala förhållningssätt och de val denne gör. Individer 

orienterar sig i olika sociala och kulturella sammanhang utifrån sitt habitus (Bourdieu 1995:19). 

Habitus avgör skillnaden mellan vad som uppfattas som bra och dåligt och på så sätt kan en viss 

egenskap eller tillgång uppfattas som fin för den ene men smaklös för den andre. Vissa individers 

habitus värderas högre än andras och detta sätt att värdera kan variera mellan olika grupper 

(Broady 1998:18).  Habitus är ett arv, en prägling från uppväxten som ständigt förändras och 

utvecklas utifrån sociala relationer och de olika fälten som är kopplade till individen. Det habitus 

som barnen har ärvt från sin familj och föräldrar påverkas och förändras av förskolekulturen då 
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förskolan har en stor inverkan och utrymme i barns liv. Omfattningen av förändringen beror dock 

på barnet och dennes personlighet (Bourdieu 1995:34). 

4.	  Metod	  
 

Under detta kapitel kommer studiens metodval att redogöras samt en beskrivning av urvalet och 

dess tillvägagångssätt. Även närmare information om hur intervjuerna gått till kommer att 

presenteras. Kapitlet avslutas med olika etiska aspekter som tagits hänsyn till vid utförande av 

intervjuer och insamling av materialet. 

 

Denna studie har använt sig av kvalitativ forskningsmetod. Metodvalet har en betydande roll för 

forskningsuppgiften och resultatets karaktär samt värde (Vetenskapsrådet 2011:42). Kvalitativa 

studier har för avsikt att på djupet analysera och beskriva exempelvis forskningsintervjuer eller 

vetenskapliga texter (Larsson 2005:91). Kvantitativa metoder används för att statistiskt kunna 

klassificera och kunna studera olika andelar av något, exempelvis en åsikt eller egenskap 

(ibid:60-61). Med en kvantitativ metod skulle en studie som denna gå miste om djupet i 

materialet om förskolepedagogernas uppfattningar skulle vara bundna till specifika 

svarsalternativ. 

 

4.1.	  Tillvägagångssätt	  

4.1.1.	  Insamling	  av	  datamaterial	  
 

Denna studie använder sig av kvalitativa metoder där vi har sökt att undersöka respondenternas 

uppfattningar och upplevelser genom olika frågeställningar (Thurén 2007:92). Kvalitativa 

metoder, i detta fall intervjuer, är på så sätt lämpliga i denna studie då syftet med studien är att 

undersöka förskolepedagogernas uppfattningar av barnfattigdom bland förskolebarn. Forskaren 

undersöker genom intervjuerna respondenternas egna tankar och upplevelser av 

forskningsproblemet (Esaiasson et al. 2005:258).  

 

Denna studie har använt sig av semistrukturerade frågor i intervjuundersökningen då vi haft för 

avsikt att föra ett friare samtal med respondenterna för att kartlägga förskolepedagogernas tankar 
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och uppfattningar av barnfattigdom. Semistrukturerade intervjufrågor är, till skillnad från 

strukturerade intervjufrågor, inte standardiserade frågor med fasta svarsalternativ utan är delvis 

strukturerade och lämnar plats för spontana svar och vidare frågor inom ramen för temat (May 

2001:158-159). 

 

Intervjuerna har utgått ifrån en tidigare upprättad intervjuguide som stöd med frågor som 

utformats utifrån olika teman (Larsson 2005:104). Frågorna i intervjuguiden har inte varit 

bindande eller fasta. Temat har i större utsträckning varit vägledande och frågorna har i olika 

intervjuer kommit i olika ordning utifrån svaren som respondenten gett. Längden på intervjuerna 

har sträckt sig till omkring 30 min på begäran av respondenterna och med hänsyn till deras tid. 

Intervjuerna har utförts på respektive förskola, samtalen har bandats och transkriberats. Genom 

transkribering blir materialet mer överskådligt och lättare att bearbeta. 

4.1.2.	  Urval	  och	  avgränsning	  
 

För denna studie har förskolepedagoger valts att intervjuas då en nära förståelse av barnens 

tillgångar har sökts. Studien har sökt att komma så nära barnens verklighet som möjligt och första 

tanken var att intervjua föräldrar. Vi valde dock bort det då intervjuer med föräldrar kring 

fenomenet fattigdom kan uppfattas som skamligt och skulle därför kunna utgöra ett hinder för att 

få pålitligt material. Föräldrarna kanske inte skulle vilja eller våga blotta sina ekonomiska 

förhållanden. Det skulle sannolikt även bli väldigt subjektivt då kanske föräldrarnas uppfattning 

direkt skulle vara kopplad till sina egna barn i första hand. Respondenterna i 

intervjuundersökningen är alla högskoleutbildade förskolepedagoger som arbetar med barn i 

åldrar 3-5 år. Detta för att få ett så jämt material som möjligt att jämföra och analysera. 

 

Varför barnskötare inte har tagits med i undersökningen är för att fördelningen av ansvar och 

arbetsuppgifter skiljer sig i jämförelse med förskolepedagoger. Studien vänder sig till 

förskolebarn då den ekonomiska utsattheten är större bland dem än bland skolbarn (Salonen 

2012:5). Valet och avgränsningen av ålder på förskolebarn som förskolepedagogerna arbetar med 

har att göra med att det tillgångar som pedagogerna ska skatta kan vara svårare att 

uppmärksamma hos barn i ålder ett till tre år, exempelvis fritidsaktiviteter. För att utesluta 

orsaker som påverkas av barnens ålder har därmed förskolepedagoger som arbetar med samma 

åldrar intervjuats. Urvalet av förskolepedagoger har skett via ett snöbollsurval där en kontakt har 
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lett till en intervjuperson som i sin tur känner ytterligare en person och så vidare (Larsson 

2005:103). Respondenterna anonymiseras genom att benämnas efter en bokstav utifrån vilken 

förskola de arbetare på (A eller B) samt en siffra för den ordningsföljd som de intervjuats. På så 

vis kan en jämförelse mellan förskolorna göras. 

 

Fyra förskolepedagoger från två olika kommunala förskolor, två pedagoger från vardera förskola 

inom samma område Norsborg i Botkyrka har intervjuats. På så vis har materialet i 

analysprocessen både kunna ställas mot förskolepedagoger från samma förskola samt 

förskolepedagoger från annan förskola. Valet av område är ett strategiskt urval och har 

självselektivt valts ut av ett syfte (Trost 2010:139). Botkyrka kommun har valts utifrån att 

kommunen ligger i närheten och då kommunen är en av två kommuner som under 2000-talet har 

minskat sin barnfattigdom mest i Sverige. Botkyrka kommun har minskat barnfattigdomen med 

36 procent enligt Rädda barnens rapport (2012:40). Då detta är en markant minskning av 

barnfattigdomen i Botkyrka blev det för denna uppsats intressant att undersöka om 

förskolepedagogernas uppfattning av den relativa fattigdomen på förskolor i Botkyrka stämmer 

överens med vad statistiken visar. Som tidigare nämnts i uppsatsen är Botkyrka kommuns 

invånare till 54 procent utrikesfödda (Garme 2013). På de två förskolorna där intervjuerna 

utfördes var största andelen barn utrikesfödda eller hade föräldrar som var utrikesfödda. 

4.1.3.	  Etiska	  aspekter	  
 

I denna studie tas hänsyn till intervjupersonerna genom en så kallad konsekvensetik. 

Konsekvensetik innebär en process av reflektion över det egna handlandet och vilka 

konsekvenser det ger, kortsiktiga som långsiktiga (Trost 2002:30). Inga studier kan ha tillräckliga 

skäl för att brista i etik (Ibid:29). Problem inom forskningsetik kan definieras som avvägningar 

mellan olika krav där forskningen ska uppfylla god kvalitet samtidigt som individers anonymitet 

och skydd av identitet måste tas till hänsyn (Vetenskapsrådet 2011:18). I denna studie 

anonymiseras respondenterna från personliga namn, arbetsplats och andra utlämnande uppgifter. 

Denna studie har valt att avstå från att observera och intervjua barn då det ur en etisk aspekt för 

att förebygga röjande av identitet och med hänsyn till deras ålder. Samtliga respondenter har 

skrivit under ett samtycke till intervjun där syftet har varit att informera respondenten om 

studiens metod och syfte (Larsson 2005:119). Syftet med samtycket har också varit att få 
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respondenterna att erhålla kännedom om att materialet kommer att förstöras efter studiens avslut 

(bilaga 2). 

 

4.2.	  Validitet,	  reliabilitet	  och	  generaliserbarhet	  
 

I kvalitativa studier är diskussionen kring reliabilitet, validitet och generaliserbarhet inte helt 

okomplicerad. Reliabilitet handlar om fall då liknande studier utförs igen och får samma resultat. 

Forskaren är mätinstrumentet i kvalitativa studier och därmed blir studien annorlunda enbart 

genom att byta ut forskaren (Larsson 2005: 115). För att vidga det så kallade mätinstrumentet och 

tolkningen av intervjuerna i denna studie har vi varit två vid alla intervjutillfällen. Kvalitativa 

studier har oftast till syfte att endast beskriva fenomen och just den subjektiva uppfattningen av 

fenomenet och därför råder en medvetenhet om att reliabiliteten inte är hög. Förutom att 

forskaren är det subjektiva mätinstrument så kan även respondentens utsaga förändras vid ett nytt 

intervjutillfälle vilket i sin tur kan påverka resultatet. När det kommer till validitet och huruvida 

studien mäter det den avser att mäta så rör det i kvalitativa studier mer informationskvalitet än 

urvalsstorleken (ibid:116).  

 

Undersökningar syftar till att öka kunskap inom ett visst område och kunna förutsäga och dra 

slutsatser, det vill säga generalisera, utifrån det insamlade undersökningsmaterialet. Möjligheten 

till att generalisera kvalitativt material är väldigt liten och begränsad (ibid:47, 118). Denna studie 

syftar dock inte till att kunna generalisera barnfattigdomsfenomenet utan till att analysera 

uppfattningen av barns tillgångar i ett område med hög andel invånare med utländsk bakgrund 

och där barnfattigdomen statistiskt har gått ner 36 procent.  

5.	  Resultat	  och	  analys	  
 

Detta kapitelredogör för en analys av intervjumaterialet samt en presentation av resultatet. Utifrån 

tematiserade avsnitt med utgångspunkt i teorin kommer sammanfattningar och analys av empirin 

vävas samman för att belysa resultatet. 
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5.1.	  Ekonomiska	  resurser	  

5.1.1.	  Kläder	  som	  symboliskt	  kapital	  
Det ekonomiska kapitalet är i uppsatsen resurser i form av materiella tillgångar som tillerkänns 

värde av förskolepedagogerna. Den materiella tillgång som förskolepedagogerna har värdesatt 

hos barnen på förskolorna och som dessutom blivit den mest framstående tillgång i intervjuerna 

är barnens tillgång till kläder och ytterkläder. Citatet nedan är ett exempel på 

förskolepedagogernas upplevelser av de materiella tillgångarna på föreskolan. Det 

föreskolpedagogerna berättar bekräftar att kläder har ett väldigt viktig värde i ”förskolevärlden”. 

Kläder var det första materiella ting som samtliga förskolepedagoger uttryckte väldigt betonande 

och tydligt vid frågan om de uppfattade ekonomiska skillnader bland barn på förskolan. 

 

Ja, det upplever jag och jag tror att den upplevelsen är ganska sann (…) 

vinterkläder och jag tänker då inte märkeskläder utan kläder som är 

passande för årstiden och skor. (A:2) 

 

Samtliga förskolepedagoger har tillskrivit vissa kläder ett värde av stor vikt. Kläder som ett 

uttryck för ekonomiskt kapital har därmed blivit symboliskt för barnen att ha och som av 

förskolepedagogerna igenkänts som värdefullt och tillerkänts värde (Broady 1998:6). Kläder och 

vilken typ av kläder är resurser som tydligen har en stor betydelse på förskolorna då kläder kan 

komma att utgöra ett hinder om dessa resurser i form av ”rätt” typ av kläder saknas. Flera av 

förskolepedagogerna berättade att barn som exempelvis saknar vissa ytterkläder kan hindras från 

att delta i olika aktiviteter inom förskoleverksamheten. Enligt Anne Harju (2008:18) och 

Torbjörn Hjort (2004:103) kan situationer som dessa leda till social exklusion som för barnet kan 

innebära en upplevelse av skam och avvikande i förhållande till en allmän livsstil. 

 

Förskolepedagogerna lyfte fram förskolans resurser genom extrakläder som lämnats eller glömts 

kvar av andra barn. Dessa kläder kan dock inte i större utsträckning alltid vara tillräckliga. 

Beroende på hur många barn som saknar ett specifikt plagg vid samma tillfälle och beroende på 

hur mycket extra kläder det finns på förskolan kan barns aktivitet på förskolan därmed påverkas. 

Vilket innebär att de barn som inte har det specifika plagget som behövs till just den aktiviteten 

stannar inne på förskolan och kan inte delta i den mån övriga förskolebarn kan. För barnet 
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innebär detta bland mycket annat en deprivation där barnet utesluts från en aktivitet som i 

samhället och i förskolans sammanhang anses vara självklar och normal. 

 

Vi kan ju ha kanske några par extra som har blivit över, men ingen har 

rätt att ta, men det räcker inte till alla. Det har funnits dagar där vi har 

varit tvungna att lämna inne barn för att de inte har vettiga kläder. Eller 

att vi inte kan skicka ut barn utan mössa och vantar alltså på 

vinterdagar. (B:2) 

 

Bland respondenterna lyder ingen tvekan om att rätt klädesplagg är den mest utmärkande resurs 

på förskolan. Barns tillgång till rätt kläder har stor betydelse för förskolans verksamhet och för 

aktiviteterna inom verksamheten då detta kan påverka barns möjlighet till att delta i förskolans 

aktiviteter. Extrakläder som brukar finnas på förskolan och som barnen kan låna är inte givet. 

Utan det kan hända att det inte alls finns kvarglömda eller inlämnade kläder på förskolan som 

barnen kan låna tillfälligt. Detta beror på helt och hållet på hur många tidigare förskolebarn som 

har lämnat kvar eller glömt sina kläder där. Förskolan har inga specifika resurser för att tillgodose 

barn med kläder i de fall som de saknar rätt klädesplagg. Utifrån beskrivna situationer kring barns 

behov till rätt kläder på förskolan och avsaknaden av det hos vissa barn kan det konstateras att 

”relativ” barnfattigdom förkommer bland barnen på båda förskolorna som undersökts. Barnen 

blir i de beskrivna situationerna ”fattiga” på klädesplagg som är nödvändiga och som i sin tur 

påverkar deras vistelse och delaktighet i förskolans aktiviteter som resten av gruppen är med på. 

Enligt förskolepedagogerna är det många barn på förskolan som saknar rätt kläder. 

5.1.2.	  Brist	  på	  ekonomiska	  resurser	  i	  olika	  situationer	  på	  förskolan	  
 

Förskolepedagogerna tog upp exempel på flera situationer där ekonomiska brister var tydliga hos 

en del barn på förskolorna. Förskolepedagogerna beskrev hur de tolkade barnens beteende vid 

olika situationer. Det kunde vara så att föreskolpedagogerna lyssnade på hur barnen själva 

berättade och hur de resonerade med varandra kring saker som semester eller cyklar.  

 

 

Det finns ju barn som får mig att tänka så hur får dem mat hemma? 

(…)vissa barn är hungriga efter helgen typ eller om man tittar på deras 
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aptit, man funderar med sig själv eller med sina kollegor. Hur har dem 

det hemma alltså? Man har ju såna funderingar dagligen, när vi ser hur 

dem beter sig, men mest maten som har fått mig att fundera över, eller 

äter dem nyttigt mat överhuvudtaget eller stoppar dem bara in onyttiga 

saker, jag tror att det finns det säkert men det är svårt att ta reda på, 

problemet finns alltså (…). (B:2) 

 

I det citat som beskrivs ovan framkommer det hur mat och det sättet som barn uppträder i 

situationer där mat involveras kan kopplas till frågan om ekonomiska resurser. 

Förskolepedagogerna upplevde även detta som eventuella tecken på avsaknad av ekonomiska 

resurser. Vid frågan om mat hamnar fattigdomsmåttet på en annan grad i skalan; absolut 

fattigdom då mat anses som livsnödvändigt. Brist på mat är vanligtvis en stor indikator på 

fattigdom och just i Sverige är det svårt för många att tro att det finns barn som inte får mat 

hemma. Det skulle kunna vara så att matindikatorn döljs av fattigdomsmått som används i 

undersökningar; låg inkomststandard och försörjningsstöd (Salonen 2012:14).  

 

Sverige har lagstadgat en skälig levnadsnivå som ska tillförsäkra invånarna mat och andra 

nödvändigheter (Proposition 2000/01:80, sid.11). Trots denna lag så uppfattar vissa av 

förskolepedagogerna att det finns barn som lever utan mat för dagen. För att förstå 

förskolepedagogernas uppfattning om att det finns barn som saknar mat i relation till de 

statistiska undersökningar som visat att fattigdomen i Botkyrka minskat (Salonen 2012:40; 

Botkyrka kommuns hemsida) bör man ta hänsyn till att barn inte kan påverka familjens ekonomi 

och hur pengarna disponeras (Hjort 2004:79). Föräldrarna kan med andra ord ha en bra inkomst 

statistiskt men hur inkomsten konsumeras i verkligheten är en fråga som endast föräldrarna kan 

svara på.  Beroende på hur föräldrarna väljer att konsumera sina pengar utifrån vad som är viktigt 

för dem kan även barnen drabbas. Med andra ord om föräldrarna väljer att spendera en hel del 

pengar på annat kan det drabba barnen i familjen om föräldrarna gör det på bekostnad av mat 

eller rätt klädesplagg. Vilket skulle innebära att just det barnet med dem familjeförhållanden 

skulle leva i fattiga förhållanden trots att hushållet har en god inkomst. 

 

Ur citatet som rör barns matvanor kan det även utläsas att vilken sorts mat barnen äter har 

betydelse. Förskolepedagogen ovan uttrycker det i form av nyttig och onyttig mat. I likhet med 
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förskolepedagogen som citeras ovan har även andra förskolepedagoger uttryckt att många av 

barnen äter McDonald’s mat vilket de anser är dålig mat. Förskolepedagogerna menar att detta 

kan bero på avsaknad av resurser till att äta på finare restauranger med bra mat eller okunskap om 

nyttig mat. Även andra upplevelser av barns brist på tillgångar synliggörs genom nedanstående 

citat. 

 

Och sen kan det handla om semestrar, man ser hur barnen vistelse är 

under semestertider på sommaren. Vilka blir kvar på förskolan, vilka tar 

semester och sen när de kommer efter är det jätte jättekänsligt.” (A:2) 

”Nu pratar de ju om cyklar. Nu börjar våren komma så nu är det cyklar 

som gäller. Och en del har en cykel och andra önskar sig cykel. (A:1) 

 

Att ha möjlighet att kunna åka på semester eller att ha tillgång till en egen cykel kan vara viktigt i 

förståelsen att kunna vara inkluderad i konsumtionsarenan och för hur man uppfattas av sin 

omgivning. Brist på dessa möjligheter och tillgångar kan skapa känsla av att vara utestängd 

(Hjort 2004: 67-68). Vissa brister kan för barn vara tydligare än andra. Att inte äga en cykel kan 

vara en väldigt påtaglig brist för ett barn. Vid ett sådant sammanhang kan barnet jämföra sig med 

andra barn. Den här typen av jämförelse kan väcka medvetenheten hos barn som befinner sig i 

avvikande situationer. Konsumtionsarenan och att jämföra sig med andra människor blir en 

verklighet i dessa situationer.  

 

En förskolepedagog beskrev att det även kan förekomma att barns förskoleplatser blir uppsagda 

när deras förskoleavgift inte betalas. Detta har skett på den förskolan som förskolepedagogen 

arbetar på. I en sådan situation, där barnet sägs upp från sin förskola, utestängs barnet från att 

kunna delta i samhället. Med andra ord bestjäls barnets rättigheter till att ha samma förmåner och 

samma förutsättningar som alla andra barnen i Sverige och i Botkyrka.  Något som är en 

självklarhet och normalt enligt det svenska samhället. Att få gå på förskola betraktas som en 

norm i det svenska samhället. Detta innebär både en deprivation och en social exklusion som 

barnet får uppleva och erfara (Swärd och Engelmark 2012:391). 

 

Situationerna som beskrivits under detta avsnitt ansåg förskolepedagogerna vara viktiga och de 

bör lyftas i förståelsen för ekonomiska resurser. Situationerna som presenterats ovan har dock 
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inte berörts av samtliga förskolepedagoger vilket innebär att det inte är en gemensam uppfattning 

av ekonomiska brister. Då alla förskolepedagoger av olika anledningar inte har värdesatt dessa 

resurser blir dessa inte symboliska i den mening som uppsatsen angriper det symboliska 

begreppet. För att en resurs i denna uppsats ska anses ha ett symboliskt värde ska alla 

förskolepedagoger erkänna resursen värde (Bourdieu 1994:97). 

5.3.1.	  Andra	  förklaringar	  till	  resursbrister	  
 

Förskolepedagogerna var medvetna om att deras uppfattningar om resursbrister är deras egna 

tolkningar och att situationer som de beskriver utifrån resursbrister även kan bero på andra 

faktorer. En förklaring till resursbrister som förskolepedagogerna lyfter fram är vikten av att 

informera föräldrar om förskolornas verksamhet och barnens behov på förskolorna. En annan 

förklaring från förskolepedagogerna, om barnens resursbrister, är föräldrarnas förutsättningar till 

att förstå information från förskolan och kunna kommunicera. 

 

Men det är lite kulturkrock också. Vi har en tjej som flyttat hit från 

Bangladesh för fem månader sen alltså, hon började i vintras alltså när 

det var jätte kallt. Hon hade inga vinterkläder inga vantar ingen mössa 

och då tänkte vi, hur tänker mamman nu? Okey hon kommer nu från ett 

varmt land men hon fryser ju inte, hon hade två jackor på sig och en 

mössa. Hon såg ju inte sin lilla flicka som frös. Och vi kunde inte 

kommunicera på grund av språket och då skaffade vi en tolk och då via 

tolken vi försökte att förmedla detta alltså att det är ju samma sak om du 

fryser som vuxen, det är samma sak det lilla barnet fryser ännu mer, 

eftersom vi är ute, och vi är ute varje dag. (B:2) 

 

Tolknigen av förskolepedagogens uppfattning i citatet ovan är att kultur och skilda erfarenheter 

av länder och väder kan påverkar barnets möjligheter till ekonomiska resurser. Även dålig 

språkkunskap och brister i kommunikation kan i detta fall tolkas ha en avgörande roll för att 

barnets behov ska kunna tillgodoses. Den ovan beskrivna mamman kan ha missförstått eller inte 

vet vad som ligger i hennes ansvar och vad som är förskolans ansvar när det gäller att tillgodose 

barnets behov under vistelsen på förskolan. Hon kan ha trott att ansvaret för ytterkläder ingår i 

förskolans roll och inte förstått att det ligger i hennes ansvar att tillgodose dotterns behov av 
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kläder. Genom citatet ovan vill förskolepedagogen förklara att barns avsaknad av rätt klädesplagg 

inte behöver bero på brist på information från förskolan till föräldrarna. Förskolepedagogerna 

pekar istället på att detta ligger i föräldrarnas oförmåga att förstå innebörden och vikten av 

informationen som förskolan ger. Vilket innebär att föräldrarna kanske inte riktigt förstår 

konsekvenserna för barnet när de är ute i kylan. En förskolepedagog berättar att vissa föräldrar 

inte verkar förstå att barnen är utomhus i alla väder, oavsett om det regnar eller inte.  

 

(…) ofta är det brist på förståelse; föräldrarna förstår inte hur viktigt det 

är att ha lämpliga kläder. De kan ha jätte fina dyra märkeskläder här 

men de passar inte ute. Och här är det dilemma för oss då.”(B:1) 

”Men där kan man inte dra slutsatser så enkelt, kanske det finns hemma 

men att föräldrar är lite lata att skaffa hit, det är bara balansgång tycker 

jag också.(B:2) 

 

Det första citatet ovan kan tolkas utifrån Hjorts (2004:238–239) förhållningssätt kompensation 

som i detta fall skulle kunna innebära att familjer förser sina barn med märkeskläder för att inte 

verka avvikande bland andra barn. Det kan dock även tolkas ur Bourdieus teori vilket skulle 

innebära att barnen har tillgång till märkeskläder då föräldrarna vill visa sin tillhörighet och 

sociala klass genom barnen. Vissa märken är igenkända och erkända över hela världen vilket 

påverkar individer som förmår ekonomisk och vill visa tillhörighet till en viss grupp att köpa 

märkeskläder. Ett klädesplagg som tillerkänns värde i ett visst socialt sammanhang kan således 

påverka andra till att vilja införskaffa liknande plagg och kan på så sätt bidra till att det får ett 

symboliskt värde (Broady 1998:7; Hjort 2004:66). Förskolepedagoger gav olika perspektiv på 

orsaker till resursbristerna. Det framgick att det hos vissa barn handlade om annat än just 

ekonomiska orsaker. Skillnaden bland barns tillgångar till resurser är tydliga enligt 

förskolepedagogerna men orsakerna till resursbristerna och till dessa skillnader är inte detsamma 

hos alla barn. För vissa barn handlar det om brist på ekonomiska resurser medan det för andra 

handlar om förskolepedagogernas uppfattning om ”slarviga” föräldrar som inte förstår vikten av 

att ha rätt kläder.  

 

Förskolepedagogernas spontana svar om huruvida barnfattigdom blir synligt på förskolan var i 

första hand baserad på en uppfattning om ekonomiska brister. Under intervjuns gång reflekterade 
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förskolepedagogerna över sina svar vilket föranledde att svaren senare kom att innefatta fler 

förklaringar och förtydliganden till de situationer som beskrivs ovan. Förskolepedagogernas 

medvetenhet och reflexiva förmåga kan vara kopplat till deras gemensamma sociala rum utifrån 

deras akademiska utbildning (Broady 1998:3). I det akademiska fältet, som förskolepedagogerna 

ingår i genom deras införskaffade utbildning, skapas förutsättningar för reflektion, medvetenhet 

och en förförståelse för fenomenet barnfattigdom. Förskolpedagogerna har dessutom sina 

yrkeserfarenheter utöver de akademiska utbildningar som de har läst. Dessa yrkeserfarenheter ger 

förskolpedagogerna goda meriterande förutsättningarna att bilda konsekventa och objektiva 

uppfattningar. De förskolepedagoger som tidigare har arbetat på andra förskolor inom andra 

områden jämförde de erfarenheterna från de förskolorna med erfarenheter från den aktuella 

förskolan som de arbetar på. Detta för att förstå och reflektera över resurser och resursskillnader 

bland barn. Enligt en av förskolepedagogerna så är barnen på den nuvarande förskolan, som hon 

arbetar på idag, väldigt tacksamma över att få vara på förskolan och de aktiviteter de är delaktiga 

i på förskolan i jämförelse med de ”bortskämda” barnen hon arbetade med i ett annat område. 

 

5.2.	  Kulturella	  resurser	  

5.2.1.	  Det	  svenska	  språket	  som	  symboliskt	  kapital	  
 

Sammanfattningsvis har alla förskolepedagoger uttryckt att språkkunskaper är viktiga för barnets 

förutsättningar för att klara vidare skolgång. Förskolepedagogerna lyfte fram mångfalden i 

språken som finns bland barnen på förskolorna. De uttryckte det som positivt och berättade även 

att barnen redan vid denna tidiga ålder har tillgång till hemspråksundervisning på förskolan. 

Dock påpekade förskolepedagogerna de språkliga svårigheterna som barn med ett annat 

modersmål än svenska har. Speciellt svårt är det för barn med kort vistelsetid i Sverige. Att kunna 

lära sig det svenska språket och tillgodose sig det som en resurs blir en utmaning i början för 

barnen. Förskolepedagogerna uttryckte en oro över de barn som inte har goda svenska 

språkkunskaper då dessa barn, enligt förskolepedagogerna, kommer att ha sämre förutsättningar 

än sina jämnåringar när de börjar skolan. Tolkningen av förskolpedagogernas uppfattningar om 

det svenska språket är att de värdesätter det. Vilket innebär att det svenska språket därmed har 

tillskrivits ett symboliskt värde att inneha för barnen på förskolorna. De barn som behärskar det 

svenska språket har därmed en resurs med symboliskt värde. Det svenska språket blir för vissa 
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barn en resurs som de ärver vilket innebär att dessa barn har bättre förutsättningar att i framtiden 

tillgodose sig själva med ytterligare resurser. Exempelvis kan ett barn som ärvt det svenska 

språket lättare tillgodose sig en utbildning. Utbildningen kan i sin tur omvandlas till en 

ekonomisk resurs genom att utbildningen genererar ett arbete och en lön (Bourdieu 1994:120–

122). 

 

Barn som kommit inom fyra månader till Sverige och barn som har 

föräldrar som är födda redan här finns det skillnader, barnen som precis 

kommit har ett jättestort jobb framför sig att få svenska språket. De 

börjar ju skolan snart. Och då behöver de ta ikapp hela denna 

språkutveckling som hunnit hända. De behöver plocka ihop sitt svenska 

språk jättefort. Så där ser man ju skillnader och jag vet inte, det har ju 

egentligen inte med föräldrarnas ursprung att göra utan det har med 

situationen att göra. (B:1) 

 

Vistelsetiden i ett land har visat sig ha stor betydelse för risken av att hamna i barnfattigdom och 

även för hur varaktig barnfattigdomen blir (Galloway 2010:64). Båda förskolorna har en hög 

andel barn med utrikesfödda föräldrar och har ett par nyanlända familjer. Föräldrar som nyligen 

anlänt till Sverige har det svårare att tillgodose sig det svenska språket. Det kan medföra 

svårigheter att ta del av det svenska samhället och att etableras på arbetsmarknaden. En tolkning 

av detta är att nyanländas situation och dess påverkan på barnets tillgång till resurser beror på att 

de nyanlända föräldrarna har en större belastning då de behöver lära sig ett nytt språk och har 

oftast någon form av ersättning till försörjning. I jämförelse med barn till föräldrar som inte har 

dessa språkliga barriärer och som är etablerade på arbetsmarknaden har barn till nyanlända bland 

annat mindre förutsättningar till framför allt inkomster och i sin tur kulturella resurser.  

5.2.2.	  Utbildning	  och	  arbete	  
 

Förskolepedagogernas uppfattningar av föräldrarnas yrken och utbildningar varierade. 

Exempelvis menade en del förskolepedagoger att de upplevde att det fanns många föräldrar utan 

akademisk bakgrund medan andra förskolepedagoger upplevde att allt fler föräldrar är utbildade. 

Förskolepedagogerna delade dock uppfattningen om att föräldrarnas utbildning och arbete inte 
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bidrog till skillnader mellan barnen och deras tillgångar till resurser. De värdesatte engagemang 

och ambitioner hos föräldrar och menade att det var av större vikt än utbildning och arbete. 

 

De jobbar med olika jobb vad jag förstår. Man kan jobba i restauranger 

och sen har vi föräldrar som jobbar i affärer och som jobbar som 

pedagoger.(B:1) 

Jag märker ju att det blir fler som är utbildade nu. (A:1) 

(...) det handlar om föräldrars engagemang, tror jag mycket på. 

Bakgrund och utbildning och allt det här kan vara väldigt irrelevant om 

du inte är en engagerad förälder i ditt barns liv. (A:2) 

 

Enligt Donald Broady (1991:126) menar Bourdieu att barn till föräldrar som innehar kapital i 

form av utbildning får bättre förutsättningar till att själva införskaffa utbildningskapital då deras 

föräldrar blir vägledare med goda kunskaper inom just detta utbildnings fältet . Det blir med 

andra ord en resurs för barn att ha föräldrar som känner till och har erfarenhet av den akademiska 

sfären. I denna uppsats tillskrivs dock inte utbildning värde av alla förskolepedagogerna utan 

föräldrars engagemang har lyfts fram av förskolepedagogerna. Denna form av resurs, kulturella 

resurser, kan vara svåra att upptäcka brist av i den dagliga förskoleverksamheten i jämförelse 

med ekonomiska resurser. Ekonomiska resurser är mer påtagliga på förskolan då det oftast rör sig 

om materiella ting. 

5.2.3.	  Fritidsaktiviteter	  
 

Tre av fyra förskolepedagoger delade uppfattningen om att väldigt få barn har egna 

fritidsaktiviteter utanför förskolans verksamhet. Vissa pedagoger uppfattade att många barn mest 

är inomhus på helger och utför fysiskt passiva aktiviteter som att titta på tv och spela tv-spel. 

Förskolepedagogerna värdesatte en fysiskt aktiv fritid som exempelvis att vara i skogen och 

påpekade samtidigt barnens avsaknad av det. Några förskolepedagoger nämnde Heron City 

(shopping- och nöjescentrum) och McDonalds med ett skratt och förklarade att många barn 

tillbringar sin fritid med föräldrarna där. En förskolepedagog beskrev Heron City som ”barnens 

Gröna Lund”. 
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Simskola kan det vara något barn. Ja simskola har jag hört men, nej, 

inte att de gör något annat. (B:1) 

Fotboll har vissa men inte så jättemånga. Vissa går på balett eller 

gymnastik, men inte många.(A:1) 

Men efter helgen märker vi att de har varit mycket inomhus, och inte 

rört på sig, de är uppe i taket liksom när dem kommer efter helgen. 

(B:2) 

 

Förskolepedagogerna beskriver en avsaknad av aktivare fritid för barnen under helgerna och då 

barnen är lediga från förskolan. Förskolepedagogernas uppfattning är att det kan handla om att 

föräldrarna till barnen inte är medvetna om betydelsen av fysiska utom- eller inomhus aktiviteter 

såsom att vara ute, leka och springer än stillasittande aktiviteter som att spela tv-spel. 

Förskolepedagogerna nämner även att det kan handla om brist på ekonomiska resurser hos 

familjen som försvårar möjlighet till att anmäla barnen på olika fritidsaktiviteter. En 

förskolepedagog beskrev att det kan vara enklare för föräldrarna att utföra sina egna 

hushållssysslor eller annat när barnen sitter lugna framför datorn. Då förskolepedagogerna har 

svarat på intervjufrågorna ur deras egen uppfattning kan detta även handla om 

förskolepedagogernas kunskap och att de läst till sig information om vad barn behöver. 

Förskolepedagogerna värdesätter naturen och en aktiv fritid vilket ingår i den utbildning de läst 

och som påverkar deras referensramar av smak och tycke.  

 

Enligt Bourdieu sker relationella jämförelser och motsättningar där individer utifrån sina 

positioner inom olika sociala rum kan klassificera och göra indelningar i olika smaker (Bourdieu 

1994:19–20). I detta fall blir förskolepedagogerna de som är förmögna att göra skillnad i det som 

uppfattas som bra och mindre bra fritidsaktiviteter. En förskolepedagog berättade att förskolan 

uppmuntrar föräldrar till att ta sina barn till den närliggande teatern genom att sätta upp affischer 

på förskolan. Intresset från föräldrarna var dock lågt enligt förskolepedagogen, vilket hon 

uppfattade som olyckligt.  
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5.3.	  Sociala	  resurser	  

5.3.1.	  Familj	  och	  släkt	  
 

Förskolepedagogerna är överens om att begreppet familj har en bredare betydelse hos barnen på 

förskolorna. Förskolepedagogerna menar att de barn med utländsk bakgrund uppfattade familjen 

som större än den enligt svenska samhället normala familjen som innefattar mamma, pappa och 

syskon. En förskolepedagog berättade om ett familjeprojekt som de höll på med i nuläget där 

barnen får måla av sin familj.  Barnen räknade då in kusiner och annan släkt som familj och deras 

bilder fylldes med många andra släktmedlemmar än bara föräldrarna och syskon. 

Förskolepedagogerna är dock oense om ett socialt nätverk innebär fördelar eller inte.  

 

 

För dem är familjen mycket mycket större. Vi svenskar tänker 

kärnfamiljen; mamma, pappa, barn. Jag tror att de tänker större om 

familjen. Och på helger och så då träffar man sina släktingar och så. 

(A:1) 

Att man har mer sociala kontakter. Och det är ju jättevärdefullt. Jag tror 

att man ställer upp mycket för varandra också. Att man hjälper varandra 

inom släkten och sådär. Både med att ta hand om barnen, även 

ekonomiskt tror jag att man hjälper varandra. (B:1) 

Om jag skulle vara en högre politiker, jag skulle inte alls tillåta att barn 

typ kusiner eller syskon som hämtar barn. Jag skulle vilja att det är 

vuxna som hämtar, det kan bli väldigt jobbigt för att det finns 

information också som man vill delge och som inte är kusinens eller 

syskonets ansvar. (A:2) 

 

Att ha tillgång till ett socialt nätverk har i tidigare forskning lyfts fram som en skyddsfaktor mot 

fattigdom. Det sociala nätverket anses bland annat ge ekonomiskt stöd och arbetsrelaterade 

kontakter (FoU 2006:134). Tidigare forskning har belyst socialt nätverk som en självklar positiv 

tillgång men vissa av förskolepedagogerna gav ett nytt perspektiv på hur ett rikt socialt nätverk 

även kan ha en mindre positiv betydelse för barn. Det faktum att vissa förskolepedagoger 

uttryckte socialt nätverk i negativ bemärkelse skulle kunna handla mer om organisatoriska 
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svårigheter där verksamhetens arbete kan försvåras snarare än att ett rikt sociala nätverk är direkt 

negativt för barnen. Ett exempel är en förskolepedagog som beskrev hur förskolan behövt 

avgränsa antalet familjemedlemmar vid traditionella firanden på förskolan. Citatet nedan 

tydliggör dock svårigheter i att inte ha ett socialt nätverk och stor familj för stöd och hjälp vid 

behov. 

 

(...) om det är så där att barnet blir sjukt då märker man att det blir svårt 

för familjer. Det här sociala nätverket finns inte runt omkring dig. Så 

faller det någonstans så faller allting. (A:2) 

 

Samtliga förskolepedagogerna upplevde i positiv bemärkelse att kärnfamiljerna med utländsk 

bakgrund har blivit mindre än de varit för några år sedan på så vis att syskonskarorna har 

minskat. En familj med färre antal barn eller syskonskara har på så sätt tillskrivits ett symboliskt 

värde. Förskolepedagogerna var överens om att mindre syskonskaror har medfört positiva 

förändringar för familjer. Förskolepedagogerna beskrev mammorna till de större familjerna som 

tröttare och att barnens kläder var i sämre skick då de ärvt från äldre syskon.  

 

(…) nu är ju inte familjerna lika stora som de kanske var för tio år sen, 

då var det större familjer känner jag än vad det är idag. För då kunde det 

vara flera stycken som hade kanske sex-sju syskon. (A:1) 

På ett sätt har det ju blivit bättre tänker jag att barnfamiljerna inte är så 

stora längre och då kan jag tänka mig att det kan betyda ekonomiskt att 

det blir mindre belastning på familjen. (A:1) 

Många föräldrar vill ju ha barnen här fast föräldrarna är lediga, så vill 

de gärna att barnen ska komma till förskolan. Då kan jag tänka ibland 

att det är bra att de kommer hit, de får äta frukost, lunch och mellanmål 

till exempel. Det kanske kan vara en belastning om man har många barn 

i familjen och de ska vara hemma och vara lediga. Det kan vara dyrt att 

ha barnen hemma. (B:1) 

 
Förskolepedagogernas uppfattning går i enlighet tidigare forskning då den visar att ha många 

barn i en familj är ofta en bidragande faktor till försämrad hushållsekonomi. Statistiken visar 
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direkta samband mellan fattigdom och antal barn i en familj där risken ökar ju fler barn som finns 

i ett hushåll. En annan faktor är civilstånd där ensamstående föräldrar löper större risk att hamna i 

fattigdom än sammanboende (FoU 2006:127). Då förskolepedagogerna inte hade reflekterat över 

föräldrarnas civilstånd blev det svårt för dem att ge ett entydigt svar och deras svar var väldigt 

osäkra. Och därmed blir förskolepedagogernas uppfattning om föräldrarnas civilstånd svårtolkat. 

 

5.4.	  Förskolans	  roll	  
	  
Gemensamt för de två olika förskolorna är att de förser barnen med det som behövs för aktiviteter 

inom verksamheten. Barnen behöver inte ta med egna hjälmar, skridskor eller matsäck vid 

utflykter. Förskolepedagogerna på båda förskolorna menade att de har en viktig uppgift i att 

informera föräldrarna samt bistå med hjälp för att föräldrar ska kunna motta information från 

förskolan. Detta sker genom att erbjuda tolk till föräldrarna då språkkunskaperna hos föräldrarna 

inte räcker till. Föräldrarna har även möjlighet att få hjälp av förskolorna med att fylla i enkäter. 

Förskolorna anordnar då flera tillfällen där föräldrar kan komma och få språklig, skriftlig och 

datahjälp. 

 

Inga aktiviteter ska kosta pengar eller kräva ett visst material för att 

genomföra. Där brister många skolor, de följer inte skollagen. (A:2) 

Vi gör utflykt med sexåringarna varje år när de ska sluta. Då gör vi en 

bussutflykt men det står förskolan helt för, matsäck och allting så att 

alla ska kunna följa med. Så att det inte ska jämföras att vad har du för 

mat och titta vad jag har och så.(A:1) 

Vi hade just föräldraenkäten som alla föräldrar skulle fylla i. Och då 

erbjöd föreskolan liksom möjlighet att komma hit och få hjälp med att 

fylla i enkäten. (B:2) 

 

Eftersom förskolan förser barn med det som behövs vid olika aktiviteter bidrar förskolan positivt 

till att minska synliga skillnader bland barn. Barn behöver inte jämföra matsäck med varandra när 

förskolan bistår med detta. Barn och föräldrar undgår då att hamna i fokus och att utpekas som 

ekonomiskt utsatta. För ekonomiskt utsatt familjer är det vanligt att förhållningssättet 

fasadupprätthållande förekommer vid förskole- och skolaktiviteter när föräldrarna själva måste 
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bekosta barnens aktiviteter (Hjort 2004:242). På förskolorna i denna studie behöver inte 

föräldrarna ta till detta förhållningssätt då förskolorna skyler över eventuella resursskillnader 

mellan barnen. Förskolorna bidrar samtidigt till social inklusion istället för en exklusion då alla 

barn kan vara delaktiga på lika villkor (Swärd och Engelmark 2012:189).  

 

Båda förskolorna har en kostpolicy som innebär att föräldrarna inte får ta med sig fika till barnen 

då de fyller år. Detta för att ur ett hälsoperspektiv undvika intag av socker på förskolan men även 

för att undvika att eventuella resursskillnader synliggörs bland barn på förskolorna. Däremot 

finns det skillnader mellan de två förskolorna och deras policy kring att ta med sig leksaker 

hemifrån till förskolan. På förskola ”A” har det bestämts att barnen inte får ta med egna leksaker 

för att undvika jämförelser mellan barnen. Däremot får barnen på förskola ”B” ta med egna 

leksaker till förskolan då förskolepedagogerna anser att det är viktigt för barnets upplevelse av att 

känna sig trygg. En förskolepedagog lyfte fram den pedagogiska aspekten i att ta med en leksak 

då barnet får möjlighet att utveckla språket genom att beskriva sin leksak. 

 

Men vi har en policy att inte ta med leksaker till förskolan, utan man får 

ha sina leksaker hemma och det vi har på förskolan använder vi 

gemensamt för att de inte ska bli någon konkurrens om att vem som har 

finast saker och att jag vill också ha en sån. När föräldrarna kommer hit 

säger de jag vill också ha en sån och sån. (A:1) 

Det finns ju barn som tar med leksaker till förskolan men de gör inte det 

för att visa upp det utan som en trygghet. Vissa barn har behov av att 

behöva ta med en leksak hemifrån. (B:1) 

 

Genom att förskola A inte tillåter att barn tar med egna leksaker till förskolan så minskar 

eventuella resursskillnader mellan barn och deras familjer. Både barn och föräldrar behöver inte 

handskas med det faktum att förutsättningar och möjligheter är olika bland barnen. På så sätt 

undgår de att känna sig utpekade och avvikande. På förskola B finns en risk att resursskillnader 

mellan barn synliggörs då barn får ta med egna leksaker. Detta kan bidra med att barn jämför 

leksaker mellan varandra och att vissa barn kan känna sig mindre värda. Deras föräldrar kan även 

uppleva skam med att inte kunna bistå sina barn med kostsamma leksaker. Barn kan även få 

möjlighet till att påverka konsumtionsutrymmet i familjen genom olika förhandlingsstrategier så 
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som tjat och att visa missnöje (Harju 2008:109). Exempelvis kan ett barn som sett flera andra 

barn ta med en viss leksak till förskolan tjata sig till en och samma leksak. På så sätt kan 

föräldrarna känna sig pressade då denna leksak kanske inte ryms inom familjens budget men 

föräldrarna kanske ger efter för tjat för att undvika att barnet på något sätt ska känna sig 

avvikande bland andra barn på förskolan. 

 

5.5.	  Förskolepedagogernas	  tankar	  om	  barnfattigdom	  i	  Sverige	  
 

Som avslut på intervjuerna fick förskolepedagogerna en spontan fråga kring barnfattigdom i 

Sverige och om de upplever att det finns. Frågan övergick till en diskussion kring de 36 

procenten som Botkyrka minskat sin barnfattigdom med under 2000-talet. Samtliga 

förskolepedagoger upplevde att det finns barnfattigdom i Sverige och att de uppmärksammat 

detta fenomen allt mer efter sin utbildning. Samtliga förskolepedagogerna, varav två som arbetat i 

kommunen i drygt 20 år, ställde sig frågande till minskningen av barnfattigdom i Botkyrka 

kommun. De upplevde inte att siffrorna stämde med deras egen uppfattning av verkligheten. En 

förskolepedagog tyckte att statistiken var väldigt missvisande och att statistiken döljer en viss del 

av fattigdomen. 

 

Min erfarenhet och det som jag har upplevt är att, (…) det handlar om 

vilken del av en stad eller ort du bor i, självklart. Jag blir mer och mer 

varse om hur mycket barnfattigdom det faktiskt finns i Sverige. Det har 

jag blivit sen jag blev examinerad och började. Som barnskötare är man 

inte alltid med om de här samtalen och man träffar inte kanske externa 

institut som kommer och samtalar kring familjer och barn, som 

förskolelärare gör man det och det känns som att det är mycket större än 

vad man tror så känns det, man har fått upp ögonen för någonting som 

man bara läste om nu vet man att det finns. (A:2) 

 

Utifrån det som förskolepedagogen beskriver ovan blir utbildning central för den uppfattning 

man konstruerar kring ett fenomen. Förskolepedagogernas utbildning verkar ha bidragit till ett 

bredare perspektiv och fått förskolepedagogerna att lyfta blicken ifrån fattigdom i ”absoluta 
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termer” till att förstå fattigdom ur ett ”dualt perspektiv” där man tar hänsyn till både ”absoluta” 

och ”relativa” aspekter. Förskolepedagogerna har lyft fram absoluta nödvändigheter så som mat 

men även mer subtila skillnader som exempelvis barns olika möjligheter till fritidsaktiviteter 

genom att beskriva att få barn är aktiva under sin fritid och i hemmet. 

 

Uppsatsen har visat att förskolepedagogerna uppfattat att det finns skillnader i tillgång till 

resurser bland barn inom deras verkningskrets. Det rådde samstämmighet bland 

förskolepedagogerna kring att det existerar skillnader i tillgång till resurser bland barnen på båda 

förskolorna. Dock var orsakerna till resursskillnaderna svårare att komma underfund med. 

Förskolepedagogerna var tydliga med att förklara att deras svar var tolkningar och inte konkret 

fakta då de menar att de inte har rätt att ställa frågor kring barns familjer och deras situation. 

Utifrån analysen av intervjumaterialet kan man se att förskolorna bidrar med stöd för att öka 

möjligheter till olika resurser.  

 

På båda förskolorna tipsar förskolepedagogerna om exempelvis teaterföreställningar som 

föräldrarna kan ta sina barn till. Förskolepedagogerna försöker på så vis öka föräldrarnas kunskap 

om vad som finns att göra inom kommunen på fritiden. Ett annat exempel är att båda förskolorna 

står för allt material och kostnader för aktiviteter och utflykter vilket ger lika möjligheter till alla 

barnen på förskolorna. Förskolorna försöker även tillgodose barnens behov av kläder genom 

kläder som kvarglömts av andra barn. Men förskolorna skiljer sig åt i policy kring om barn får ta 

med egna leksaker hemifrån vilket kan innebära att de i detta avseende bidrar till att synliggöra 

respektive osynliggöra resursskillnader mellan barn. 

6.	  Slutdiskussion	  
 
Upplevelser av fattigdom är personliga och skiljer sig åt även vid ett och samma fall. Hur en 

ekonomisk utsatthet upplevs av ett barn kan skilja sig markant från ett annat barns upplevelse 

eller även utifrån hur någon annan uppfattar det. ”Men hur man än vänder och vrider på 

verkligheten, är fattigdom i högsta grad en personlig fråga som drabbar olika hårt” (Björn 

Halleröd 2010: 18).  Denna uppsats har utgått från individuella uppfattningar av fenomenet 

barnfattigdom. Den relativa fattigdomsaspekten har legat som grund i utförandet för uppsatsen då 

fattigdom i Sverige oftast rör det som kallas en ”relativ fattigdom”. Att mäta fattigdom i relativa 
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mått innebär att fattigdom mäts i förhållande till exempelvis en viss levnadsstandard. I denna 

uppsats har fattigdom undersökts i relation till förskoleverksamhetens önskemål och 

förväntningar. I Sverige kan det handla om att ett barn saknar regnkläder vilket i absoluta mått 

inte skulle betraktas som fattigdom. Det är just med det relativa måttet som en sådan avsaknad 

synliggörs. Avsaknaden av regnkläder kan i ett socialt sammanhang sakna betydelse medan det i 

ett annat kan vara avgörande. Brist på vissa ytterkläder som regnkläder kan i det svenska 

samhället innebära deprivation för barn som går på förskola och inte kan vara delaktiga i 

vardagliga aktiviteter.  

 

Slutsatser som kan dras utifrån denna uppsats om förskolepedagogers uppfattning av 

barnfattigdom är att det finns tydliga skillnader bland barn och deras tillgång till resurser på 

förskolorna som vi undersökt. Uppsatsen har visat att barn har olika förutsättningar till att kunna 

tillgodose sig själva resurser på de två förskolorna. I kontrast till Rädda barnens rapport (Salonen 

2012: 40) och det som står på Botkyrka kommuns hemsida gällande den markant minskade 

barnfattigdomen i Botkyrka så visar denna undersökning ett annat perspektiv av 

barnfattigdomens omfattning. I de statistiska undersökningarna används mått utifrån inkomster 

vilket kan osynliggöra fattigdom i den aspekt som vi undersökt. Det är inte enbart möjligt att 

genom statistik baserat på inkomst mäta huruvida barn har nödvändigheter i ”relativ nödvändig 

mening” i ett konsumtionssamhälle som Sverige.  

 

Det vi har upptäckt i denna relativa undersökning är att uppfattningar är bundna till det 

”normala”. Det vi menar är att individer, i detta fall förskolepedagogerna, jämför med det som 

anses vara vanligt för någon att inneha just i denna tid och i det aktuella samhället.  Den 

avsaknaden som förskolepedagogerna påtalade blev av större relevans och vikt när avsaknaden 

kunde kopplas till påverkan på barnen. Barnen påverkades inte direkt av vetskapen om att inte ha 

exempelvis en regnjacka. Utan de påverkades genom att avsaknaden av en regnjacka kunde leda 

till att barnens deltagande i alla aktiviteter vid regnigt väder inte alltid var självklar. 

 

Det var tydligt i intervjuerna med förskolepedagogerna att de reflekterat över synliga och 

materiella tillgångar bland barnen i fråga om barnfattigdom. Däremot vid frågor om kulturella 

och utbildningsresurser hade förskolepedagogerna inte på samma sätt reflekterat kring brist på 

dessa resurser i samband med fattigdom bland barn. Då förskolepedagogerna i denna uppsats 
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arbetar med barn i åldern 3-5 år är det troligt att ekonomiska resurser, så som kläder, är av större 

vikt i verksamheten än andra resurser. På så sätt kan skulle det kunna vara så att andra resurser, 

som kulturella, inte uppmärksammas bland förskolepedagogerna i diskussionen om fattigdom. 

 

Uppsatsen har även sökt svar på barns tillgång till sociala resurser och samtidigt har frågan kring 

om det alltid är en resurs att ha ett rikt socialt nätverk väckts. Under studiens gång och vid 

analysen av sociala resurser har det framkommit att vissa förskolepedagoger uppfattat ett stort 

socialt nätverk som negativt och som en belastning. Denna annorlunda förståelse för ett socialt 

nätverk som negativt var något som vi gärna hade velat fördjupa oss kring mer då det sociala 

nätverket utifrån den forskning som vi kommit över under studiens gång benämnt det som en 

tillgång i positiv mening och även som en skyddsfaktor mot fattigdom.  

 

Svårigheter som uppträtt i genomförandet av studien har varit att finna lämpliga personer att 

intervjua som tillfredställer studiens syfte och avgränsning. De flesta personer som arbetar på 

förskolor i området som studien undersökt är barnskötare och vi sökte att intervjua utbildade 

förskolepedagoger. När vi väl funnit förskolepedagoger var nästa hinder att hitta en lämplig tid 

för intervjutillfällena. Förskolepedagogerna var under arbetstid bundna till sina arbetsuppgifter 

och de kunde därför inte avvika under arbetstid. Intervjuerna skedde efter arbetstid på 

eftermiddagen och vi fick förhålla oss till en halvtimme för varje förskolepedagog. 

 

En annan svårighet var att definiera barn med föräldrar med annat ursprung i intervjuerna. 

Förskolepedagogerna hade svårt att sätta ord på detta och en av förskolepedagogerna hävdade att 

alla barn var svenskar oavsett ursprung. Avsikten med att uppmärksamma barn med annat 

ursprung i intervjuerna var att förstå betydelsen av den ökade risken av fattigdom hos barn med 

föräldrar som är utrikesfödda. Galloways et al. (2010) forskning visar att dessa barn har ökad risk 

för att leva i fattigdom i förhållande till barn som är ursprungssvenskar/majoritetsbefolkning. 

Området som uppsatsen har undersökt har en hög andel utrikesfödda och därmed skulle det vara 

väldigt relevant att undersöka utifrån barns olika etiska bakgrunder. Detta blev dock 

problematiskt att diskutera med förskolepedagogerna då det fanns en stor variation i hur begrepp 

invandrare/svenskar ska tolkas. Därmed blev intervjumaterialet kring etnicitet och bakgrund inte 

tillräckligt för att analyseras. 
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6.1.	  Förslag	  på	  vidare	  forskning	  
	  
En av förskolepedagogerna gav oss en idé till vidare forskning genom en jämförelse hon gjorde 

under intervjun mellan barn från olika förskolor hon arbetat på. Hon jämförde barnen från en 

förskola i ett annat område, där hon tidigare arbetat, med barnen som hon arbetar med idag. 

Förskolepedagogen ansåg att barnen i det tidigare området var bortskämda med att ha tillgång till 

att kunna måla hemma och göra fler saker hemma medan barnen i Norsborg var väldigt 

tacksamma för det dem gjorde på förskolan. Förskolepedagogen berättade att hennes uppfattning 

var att detta berodde på att barnen i den aktuella förskolan som hon arbetar på har mindre 

utrymme att göra liknande saker hemma. Förslag på vidare studier utifrån denna uppsats som har 

utförts är att undersöka skillnader bland kommuner och jämföra förskolepedagoger uppfattning 

om resurser i de olika kommunerna. Då Norsborg är ett miljonprogramsområde kan det vara 

intressant att jämföra med en rikare kommun såsom Danderyds kommun eller med innerstaden. 

Även att undersöka flera förskolepedagogers uppfattning om barns tillgångar till resurser inom 

Botkyrka kommun skulle vara intressant för att få ett bredare material att analysera. 
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8.	  Bilagor	  

Bilaga	  1	  
 

Intervjuguide 
Namn: 
Ålder: 
Bostadsort: 
Förskola: 
 

Om dig: 

Hur länge har du varit förskolepedagog? 

Varför du valde du att bli förskolepedagog?  

Hur länge du har jobbat här?  

Din arbetsbeskrivning i korta drag?  

Ekonomiska resurser: 

Upplever du att det finns ekonomiska skillnader mellan familjer till barn som går på förskolan? 

Om ja, har du någon uppfattning om hur stora dessa ekonomiska skillnader är? 

I vilka situationer på förskolan framkommer barns ekonomiska tillgångar tydligast? 

(Exempel: vid lunch, i kapprummet, utflykter) 

På vilket sätt framkommer det i det tillfälle du beskriver? 

(Exempel: beskrivningar av speciella leksaker, kläder osv.) 

Märks tillgångar tydligare bland vissa barn än andra? 

Upplever barnen denna skillnad i så fall enligt din uppfattning? 

(Exempel: jämför barnen vad de har och inte har) 

Om så är fallet, hur reagera barnen vid situationer då det blir tydligt? 
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Kulturella resurser 

Vad har du för uppfattning om föräldrars bakgrund till barn som går här? 

(Exempel: etnicitet, yrke, utbildning osv.) 

Vilka föräldrar kommer på föräldramöten och svarar på utskick från förskolan? 

Upplever du att föräldrarnas bakgrund påverkar barns förutsättning till lärande och att inhämta 

information på förskolan? 

Vad har du för uppfattning kring barns egna fritidsaktiviteter? 

(Exempel: idrott, dans, gymnastik) 

Vad har du för uppfattning kring barns fritid och aktiviteter med familjen? 

(Exempel: museum, teater, bio) 

Sociala resurser 

Vad finns det för familjekonstellationer bland barnen på förskolan? 

(Exempel: ensamstående föräldrar, sammanboende föräldrar) 

Deltar övriga familjemedlemmar, förutom de som barnen bor med, i olika situationer på 

förskolan? 

(Exempel: vid lämning/hämtning, olika tillställningar på förskolan som lucia) 

Vad har du för uppfattning kring barns tillgång till familj, släkt och vänner? 

Förskolans påverkan 

Har förskolan önskemål på att barnen ska ha speciella kläder för årstiden? 

Finns det specifika regler för barn att kunna delta i vissa aktiviteter? 

(Exempel: speciell utrustning för vinteraktiviteter) 

Behöver barnen egen matsäck med sig vid utflykter? 
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Bilaga	  2	  
 

Medgivande 
 

Medgivande till intervjuundersökning för examensarbete på Södertörns Högskola VT 2013. 

Ljudupptagning kommer att användas för att på bästa sätt kunna analysera intervjun. Intervjun 

kommer att transkriberas vilket innebär att ljudfilen kommer att omskrivas till text. Under 

intervjun kommer även anteckningar göras. Materialet som samlas in kommer vi endast att 

använda i examensarbetet och alla uppgifter kommer bli behandlade konfidentiellt samt ej finnas 

tillgängliga för obehöriga att ta del av. 

 

Har du frågor eller något i att tillägga i efterhand rörande intervjun är du välkommen att kontakta 

oss via e-post: XXXX eller XXXX 

 

 

Ort & datum  Namnteckning 

 
 

 


