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Sammanfattning 

Studiens syfte är att öka kunskapen kring hur förskollärare uppmärksammar och agerar utifrån 
barns skilda socioekonomiska förutsättningar. Frågeställningarna ramar in arbetet ytterligare och 
fokuserar på tre delar, vilka skillnader som förskollärarna ser utifrån barns skilda socioekonomiska 
förutsättningar, hur de bemöter dem samt om förskolan reproducerar skillnader. I bakgrunden får 
läsaren en sammanfattning av förskolans styrdokument som pekar mot att förskolan ska 
kompensera för barns skilda hemförhållanden. Bakgrunden belyser att barns hemförhållanden har 
inverkan på hur deras liv formas och att konsekvenserna kan bli stora. Den teoretiska 
utgångspunkten tas i Bourdieus teori om hur socioekonomin befästs inom familjen men också 
inom skolväsendet. Studien har genomförts med intervju som metod där fyra förskollärare har 
intervjuats. Studien visade att alla förskollärare uppmärksammade skillnader i barns 
socioekonomiska förutsättningar, de gav exempel på skillnader i material, tillgång till socialt 
kontaktnät samt brister i barns omvårdnad, de berättade också om barns förmåga att samspela 
och vilka värderingar som barnen fått med sig från hemmet samt barns tillgång till upplevelser och 
erfarenheter.  

Studien visade att förskollärarna använde sig av strategier såsom att erbjuda barnen lånematerial, 
vara närvarande i barnens samspel och på så vis förankra förskolans värdegrund samt att skapa 
förtroendefulla relationer till hemmen. Det framkom att förskollärarnas uppfattningar skilde sig i 
frågan om förskolan reproducerar barns skilda förutsättningar, några hävdade att deras 
verksamhet inte förstärkte barnens skilda förutsättningar medan andra ansåg att deras 
verksamhet absolut kan förstärka skillnaderna, särskilt i stressiga miljöer. De framkom exempel på 
lekmiljöer som reproducerar samt hur pedagogers förhållningssätt kan förstärka skillnader hos 
barnen. De berättade också om barn som hörs och syns mycket som tenderar att tillåtas ta mer 
plats och att förskolan på så vis förstärker de skillnader som uppstår utifrån skilda socioekonomiska 
förutsättningar. 

En slutsats som framkommit under studien är att förskollärarna är medvetna om skillnaderna 
mellan barns skilda socioekonomiska förutsättningar och utifrån det aktivt arbetar för att 
kompensera för skillnaderna. Resultatet visade också att förskollärare vittnar om att stress och 
brist på tid för reflektion skapar omständigheter som kan förstärka och reproducera skillnader 
mellan barns socioekonomiska förutsättningar.  
 
Nyckelord: Barn, förskollärare, förskola, hemförhållanden, kompensatoriskt uppdrag, 
reproducering, socioekonomiska förutsättningar.  
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Inledning  

Skolverket (2018a) beskriver hur förskolan ska utgå ifrån varje barns behov och forma en utbildning 
som kan bidra till utveckling. Förskolans arbete ska ske med tillitsfulla relationer till barn och 
vårdnadshavare, på så vis kan förskollärare hålla sig uppdaterade om barnets personliga 
omständigheter men också, tillsammans med hemmet utforma en verksamhet som ger barnen 
möjlighet att bli kompetenta, aktiva och ansvarskännande samhällsmedlemmar (Skolverket 
2018a).  

I samverkan med hemmen blir det synligt att barns hemförhållanden skiljer sig åt. 
Familjekonstellation, ekonomi, boendesituation, kultur och socialt nätverk är exempel på 
skillnader i hemmen. Det formar barns uppväxt, Skolverket (2018b) skriver att barns skolresultat 
är påverkade av barnets socioekonomiska förutsättningar, Therborn (2016) menar att 
konsekvenserna av låg socioekonomisk status påverkar självkänsla, psykisk och fysisk hälsa samt 
möjligheterna till att delta i samhället.  

Barnkonventionen (2009) belyser vikten av alla barns lika värde och betonar att inget barn får 
diskrimineras på grund av socialt ursprung. Skolverket (2018b) skriver att förskolans verksamhet 
ska kompensera för barns olika förutsättningar och tar stöd i Skollagen (SFS 2010:800) som tydligt 
markerar att alla barn, oberoende av ekonomiska och sociala förhållanden har rätt till likvärdig 
utbildning. Styrdokumenten pekar alltså gemensamt mot att barns skilda socioekonomiska 
förutsättningar ska kompenseras, trots det har Skolinspektionen (2016) uppmärksammat brister i 
förskolans likvärdighet och påvisar att kommuner saknar strategier för att arbeta kompensatoriskt.  

Genom att öka kunskapen kring barns skilda förutsättningar i förskolan kan det kompensatoriska 
uppdraget synliggöras. Det är viktigt att utveckla ytterligare kunskap om hur förskollärare utformar 
utbildningen ur ett kompensatoriskt perspektiv, med fokus på barns socioekonomiska 
förutsättningar.  

Denna studie synliggör förskollärares upplevelser av barns socioekonomiska förutsättningar och 
hur förskollärare uppmärksammar men också förhåller sig till skillnaderna. Uppsatsen diskuterar 
även ifall förskolans verksamhet reproducerar barns socioekonomiska skillnader, trots att 
uppdraget är det motsatta. Genom intervjuer får förskollärares erfarenheter synas vilket tillför 
kunskap om hur förskollärare uppfattar och hanterar mötet med barns skilda socioekonomiska 
förutsättningar. Genom att lyfta frågan och på så sätt synliggöra de barn som annars riskerar att 
falla mellan samhällets stolar kan fler barn uppmärksammas och på så vis fångas upp i förskolans 
verksamhet.  

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att få ökad kunskap om hur förskollärare uppmärksammar och agerar 
utifrån barns olika socioekonomiska förutsättningar. Följande frågor ställs: 

 Vilka skillnader uppmärksammar de intervjuade förskollärarna beträffande barns 
socioekonomiska förutsättningar? 

 Hur agerar de intervjuade förskollärarna för att möta barns olika 
socioekonomiska förutsättningar? 

 Reproducerar förskolan barns socioekonomiska skillnader och i sådana fall på 
vilket sätt? 

Bakgrund 

I bakgrunden presenteras tidigare forskning som innehåller en sammanfattning av förskolans 
styrdokument i förhållande till barns skilda hemförhållanden och visar på så vis studiens riktning. 
Tidigare forskning bidrar till en grundläggande förståelse för vad skilda socioekonomiska 
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förutsättningar innebär och hur skillnaderna ser ut i Sverige. Avslutningsvis presenteras 
socioekonomiska förutsättningar utifrån ett teoretiskt perspektiv.  

Förskolans uppdrag utifrån ett socioekonomiskt perspektiv 

Det första steget inom skolväsendet är förskolan, den är inte obligatorisk men ska vara tillgänglig 
för alla. 85 % av Sveriges barn i åldrarna 1 - 5 år är inskrivna och har redan klivit in i livets första 
utbildningsverksamhet (Skolverket 2019). Alla barn, oavsett förskola ska garanteras en likvärdig 
utbildning, därför finns styrdokument och lagar som förskolan ska leva upp till. Ett tydligt 
ställningstagande återfinns i Skollagen (SFS 2010:800) som tydligt gör avstamp i att alla barn ska 
erbjudas en likvärdig skolform, oberoende av hemvist eller ekonomiska och sociala förhållanden. 
Skolverket (2018b) förtydligar att en likvärdig förskola inte behöver betyda att alla 
förskoleverksamheter ska utformas likadant utan att det är kvaliteten på förskolorna som ska vara 
likvärdig, förskolans mål ska kunna uppnås på varje förskola. Trots det påvisar Skolinspektionen 
(2018) brister när det gäller likvärdighet i förskolan. Rapporten påvisar skillnader i kvalitén vilket i 
sin tur påverkar den grund som barnen har när de börjar skolan. Skolinspektionen (2018) tolkar 
skollagen och sammanfattar att förskolan har ett kompensatoriskt uppdrag där förskolans 
utbildning ska kompensera för barns olika förutsättningar.  

Enligt förskolans läroplan ska arbetslagen föra ett nära samarbete med hemmen för att barnen ska 
kunna utvecklas mångsidigt, de ska dessutom utforma och anpassa verksamheten efter barnens 
skilda behov (Skolverket 2018a). Renblad & Brodin (2012) poängterar dock i sin studie att 
förskolans rektor har ansvaret för att möjliggöra för förskollärarna att uppnå läroplanens mål. 

Innebörden av socioekonomiska skillnader 

Alla barn är olika och så är även deras förutsättningar. I varje familj skiljer sig ekonomi, kultur och 
socialt nätverk, vilket alla är delar som formar barns uppväxt. Skolverket (2018b) påvisar att barns 
bakgrund har stor inverkan på deras skolprestationer och myndigheten Barnombudsmannen 
(2018), som systematiskt granskar hur barns mänskliga rättigheter uppnås, klargör att barn ur lägre 
socioekonomiska förhållanden främst gynnas av att förskolans verksamhet håller hög kvalitet 
eftersom en förskola med hög kvalitet kan ha positiv inverkan för barns lärande och utveckling 
flera år framöver.  

I hemmet föds barnet in i familjens kulturella tillhörighet. Jonsson (1988) beskriver hur det 
innefattar exempelvis åsikter, livsstil, uppförande och klädstil. Han uppmärksammar också att vissa 
egenskaper och värderingar tenderar att värderas högre av pedagoger. Enligt Näsman, Ponton von 
Greber och Fernqvist (2012) upplever flera skolelever som lever i fattigdom att de inte kan leva 
upp till pedagogernas förväntningar och vittnar om känslan av att deras lärare är missnöjda med 
dem. Författarna lyfter också att eleverna uppskattar när lärarna uppmärksammar och visar 
förståelse för deras situation. Pramling Samuelsson, Williams & Sheridan (2015) skriver i sin studie 
att förskollärare själva upplever att de inte hinner se alla barn i den mån de önskar, de anser att 
de inte har rätt förutsättningarna för att hinna tillgodose alla barns behov och menar att det beror 
på för stora barngrupper.  

Det är många gånger svårt att avgöra vad som orsakat familjens situation, Hindberg (2003) skriver 
om de människor som står utanför samhället, hon förtydligar att om en människa går arbetslös 
kan det i sin tur leda till ekonomiska problem, dålig bostad, utanförskap och isolering. Att samtala 
om hemförhållanden är komplext, följderna av hur barnen lever är många men att fastslå orsaken 
är svårt och komplicerat. Näsman et al.  (2012) förklarar att det är svårt att se sambanden, att skylla 
på arbetslöshet skulle kunna resultera att man missar den egentliga orsaken, exempelvis psykisk 
ohälsa som i sin tur kan orsaka arbetslöshet samt sociala och emotionella konsekvenser. Samtidigt 
är ekonomisk utsatthet också en riskfaktor som tenderar att leda till sociala och emotionella 
konsekvenser. Ämnet är komplext och i många fall kommer pedagoger i förskolan inte att veta de 
ursprungliga faktorerna utan enbart se konsekvenserna.  

9,3% av Sveriges barn lever i fattigdom (Salonen 2018), Rauhut (2013a) lyfter särskilt tre aspekter 
som direkt påverkar familjens ekonomi; familjesituation, relationen till arbetsmarknaden och 
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relationen till socialförsäkring, framförallt de två sista, påverkas av utbildning, hälsa, 
diskriminering, rörlighet och socialt nätverk. Rauhut (2013b) belyser att separationer tenderar att 
ha direkt inverkan på ekonomin. Salonen (2018) bekräftar, ensamstående uppvisar en ekonomisk 
sårbarhet, som tenderar att vara ännu högre för ensamstående kvinnor och påvisar att 24% av alla 
ensamstående kvinnor lever i ekonomisk fattigdom. SCB, ekonomisk välfärdsstatistik (2017) 
påvisar att barn med föräldrar födda i Sverige tenderar att ha bättre ekonomi. Salonen presenterar 
att 21% av alla barn med utländsk bakgrund lever i ekonomisk fattigdom och särskilt under de 
första åren i Sverige där siffrorna tenderar att vara ännu högre. Att som barn med utländsk 
bakgrund leva med enbart en förälder innebär att risken för fattigdom är hög, 42% av dessa barn 
lever i ekonomisk fattigdom (Salonen 2018). 

Det är inte självklart att som personal att upptäcka vilka familjer som lever med mindre pengar. 
Näsman et al. (2012) förklarar att barn oftast prioriteras högst och att de brukar få det viktigaste 
materialet som behövs för att passa in i gemenskapen, visserligen brukar sakerna vara äldre och i 
sämre skick. Angelin (2013) beskriver fattigdom som att barnet nekas möjligheter att själv styra 
över sitt liv. Näsman et al. (2012) förklarar att barnen blir begränsade i vad de kan göra på sin fritid, 
vart de kan spendera sin tid och med vem. Ofta ser föräldrarna detta och försöker att göra det 
möjligt att köpa det som påverkar barnens situation tydligast, om än det kräver att föräldrarna 
behöver låna pengar av andra. Näsman et al. (2012) poängterar oron med att låna pengar, det 
tenderar att slita på relationer och vara upphov till konflikt. Författarna berättar också att det inte 
bara sliter på relationer inom familjen, utan att det också är vanligt att dessa familjer känner skam. 
Familjer som lever med dålig ekonomi i så kallade välbärgade områden upplever särskilt att det 
saknas acceptans. Författarna lyfter föräldrars livserfarenheter och förklarar att familjerna 
upplever att många pedagoger och andra barn verkar sakna förståelse för att ekonomin kan se 
olika ut i barnens hem. Föräldrarna upplever sig pressade vilket leder till att de känner att de 
behöver ta lån för att täcka upp för familjens ekonomi. Föräldrarna poängterar också att i 
samhällen med lägre socioekonomisk status brukar pedagogerna var mer införstådda och 
föräldrarna upplever klimatet som mer accepterande (Näsman et al. 2012). 

Barnombudsmannen (2018) påvisar att ojämlikheten bland barn ökar. Therborn (2016) skriver att 
en ojämlik vardag kan påverka barnens hälsa, självkänsla och möjligheter till att delta i samhället. 
Han menar också att barnen redan i unga år kan bli utestängda från samhället och från kunskap. 
Barnombudsmannen (2018) menar att den ökade ojämlikheten främst drabbar de barn som redan 
är ekonomiskt utsatta vilket leder till ännu sämre förutsättningar. Utsatta familjer tenderar att leva 
i bostadsområden med låg socioekonomisk status vilket ställer ännu högre krav på barnens 
förskolor. Den fysiska och sociala bostadsmiljön har stor inverkan på barns hälsa, utsatthet och 
skolprestationer, en förskola av hög kvalitet kan ge barnen kognitivt, emotionellt och socialt stöd 
(SOU 2017:47). Förskolan ska vara tillgänglig för alla barn för att garantera alla barns rätt till lika 
utbildning (Skollagen SFS 2010:800), trots det presenterar Barnombudsmannen (2018) intervjuer 
med barn som bor i utsatta områden och samtliga av barnen har svarat att de inte upplever sig ha 
samma möjligheter som övriga barn. Barnen själva upplever att deras boendemiljö påverkar dem 
och i skolan upplever barnen att lärarna har låga förväntningar på dem och att de får känslan av 
att lärarna inte gör något för att öka barnens möjligheter till att förändra sin situation. Det går att 
ställa i relation till Erikson (1992) som uppmärksammar hur utbildning kan förstärka skillnaderna i 
barn socioekonomiska förutsättningar, att förskolan kan förstärka den sociala bakgrundens 
betydelse istället för att kompensera. Jonsson (1988) problematiserar det hela och skriver hur 
skolan kan riskera att bli ett sorteringsverktyg, vilket syftar på att skolan belönar de barn som fått 
ett stort kulturellt kapital hemifrån och som kan föra sig så som skolan önskar. Jonsson skriver 
också att skolan uppmärksammar barns skillnader och påvisar elevers effektivitet samt hur väl de 
lyckas. Han menar vidare att de barn som har de högsta betygen får det bästa jobben och redogör 
för tanken att skolväsendet indoktrinerar barnen och på så vis förstärker barnens socioekonomiska 
status. Han menar att det hämmar de barn som kommer från lägre socioekonomiska 
hemförhållanden och att dessa barn tenderar att behålla den positionen även som vuxen. Näsman 
et al. (2012) betonar vikten av hur barns sociala nätverk påverkar hur barnens uppväxt formas. 
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Släkt och vänner är ett viktigt skyddsnät som kan ställa upp med pengar, tid och hjälp. Författarna 
poängterar dock att familjens närstående ofta befinner sig i liknande situation. 

Konsekvenser av socioekonomiska skillnader  

Att vara ett av de barn som växer upp och begränsas i sitt liv på grund av hemförhållanden får 
konsekvenser för relationen till samhället, barnets möjligheter till deltagande och utveckling kan 
påverkas samt barnets förväntningar på framtiden kan riskeras att bli förvriden (Salonen 2018). 

Föräldrar som av olika anledningar står utanför samhället begränsas ofta av brist på socialt 
kontaktnät, Hindberg (2003) problematiserar detta och menar att barnen i familjen ofta blir 
isolerade och inte får samma sociala träning och stimulans som jämnåriga. Hur barn lär sig att 
hanterar sociala koder påverkar deras relationer till andra och om olikheterna blir för stora kan 
detta uppmärksammas av övriga barn. Thornberg (2013) beskriver hur andra barn kan 
kommentera och genom att peka ut olikheterna blir samhörigheten till resterande grupp starkare. 
Barnens möjligheter att stärka relationer försvåras också av ekonomiska begränsningar, ett barn 
som inte får möjlighet att delta i fritidsaktiviteter missar viktigt samspel med andra men också 
motion och aktivitet (Näsman et al. 2012). Barns skolgång tenderar också påverkas av föräldrarnas 
inställning till skolan och huruvida föräldern kan hjälpa till, de föräldrar som själva har misslyckats 
i skolan kan sällan hjälpa sina barn och istället överför föräldrarna en negativ bild av skolan 
(Hindberg 2003). 

Barn påverkas av den familj de lever i. Angelin (2013) skriver att man brukar tala om att barn mår 
som föräldrarna mår. Vad konsekvenserna blir och hur tydliga de blir skiljer sig från varje familj. 
Ibland blir det tydligt för förskolepersonal vad som händer i hemmet, andra gånger kommer 
personalen på förskolan inte märka någonting alls. Hindberg (2003) skriver att barn som lever i ett 
hem med svåra hemförhållanden ofta lär sig att vara andra till lags och bortser från sina egna behov 
medan andra blir utåtagerande och aggressiva. Hon uppmärksammar att det kan vara positivt att 
barnen agerar utåt, det kan nämligen leda till att problemen uppmärksammas och barnen får hjälp. 
Brist på omvårdnad kan synas genom avsaknaden av medicin och glasögon, barnen tenderar att 
ofta ha magont och att barnets psykiska och fysiska hälsa försummas (Näsman et al. 2012). 
Hindberg (2003) skriver att när det brister i omvårdnad kommer barnen ofta hungriga, smutsiga 
eller illaluktande till förskolan. Hon fortsätter att ge exempel på röda stjärtar, svampinfektioner 
och torr hud och belyser att barnens kläder ofta kan vara trasiga, i fel storlek eller saknar väsentlig 
funktion. 

Att barn försummas innebär att de inte får sina grundläggande behov tillfredsställda. Lucas och 
Jernbro (2014) skriver i en artikel för läkartidningen att försummelse av barn tenderar att ske i hem 
där riskfaktorerna är flera, exempelvis fattigdom, psykiskohälsa och begränsat socialt kontaktnät. 
Skribenterna menar att försummelse kan ge långvariga konsekvenser för barnens utveckling om 
det inte uppmärksammas i ett tidigt stadie. De skriver att barn som försummas inte 
uppmärksammas i tillräckligt stor utsträckning. Detta kan problematiseras i relation till Odenbring, 
Johansson och Lunneblads (2018) fallstudie som synliggör att skolor ofta har svårt att identifiera 
försummelse och att stöd på så vis uteblir, dessutom visar studien på att personalen känner sig 
otrygg i att göra anmälan till socialtjänsten. Det framgår i deras studie att detta är problematiskt, 
särskilt eftersom skolan har stora möjligheter att förbättra barnens situation, exempelvis genom 
att skolan kan bidra med känslomässigt och socialt stöd vilket kan skydda barn i utsatta situationer.  

Teoretiskt perspektiv  

Att barn följer i föräldrarnas fotspår har blivit ett vanligt uttryck, att det tenderar att få det utfallet 
går att förklara med hjälp av sociologen Pierre Bourdieus förklaringsmodell. Larsson (2017) 
förklarar hur Bourdieu kopplar ihop människans identitet med klass. Larsson ger exempel på hur 
barn ofta väljer samma yrkeskategori som sina föräldrar, trots att Sverige har avgiftsfria 
utbildningar och möjlighet att röra sig över klassgränserna. Bourdieu påvisade att värderingar, 
språk och livsstil överförs från föräldrar till barn och tillsammans bildar ett socialt bagage. Det 
sociala bagaget styr hur människor för sig i sociala sammanhang. Bourdieu kallar det sociala 
bagaget för habitus (Larsson 2017). 
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Bourdieu menar att det via habitus går att se vilken klass en människa tillhör. Larsson (2017) 
förklarar innebörden med att det sociala bagaget synliggör om en människa tillhör arbetsklass, 
medelklass eller överklass och till varje klass hör särskilda uppföranden. För att urskilja vilken klass 
en människa tillhör brukade Bourdieu prata om det symboliska kapitalet. Det symboliska kapitalet 
är det som syns utåt. Larsson beskriver att det symboliska kapitalet är en kombination av 
ekonomiskt kapital, kulturellt kapital och socialt kapital. Ekonomiskt kapital är den ekonomiska 
situationen i familjen, kulturellt kapital innefattar utbildning och kulturella värderingar, så som ett 
särskilt språkbruk eller intresse för särskilda fritidsintressen. Med det sociala kapitalet menar 
Bourdieu individens kontaktnät, där ingår familjesituation samt relation till släkt och vänner 
(Larsson 2017). 

Carlhed (2011) skriver att individernas samtliga kapital har betydelse för deras sociala status och 
relationer till sin omgivning. Grupper som består av liknande symboliska kapital tenderar att 
fungera väl tillsammans och utvecklas mot samma mål, det gör det symboliska kapitalet till 
inkluderande, men samtidigt exkluderande för de som inte besitter samma symboliska kapital. 
Carlhed beskriver hur Bourdieu anser att skolan är en reproducerande institution, det innebär att 
skolan kan vara en inträdesbiljett men också ett sorteringsverktyg. Genom att skolan omvandlar 
barnets kulturella kapital till akademiskt kapital får hemmets värderingar betydelse för skolans 
resultat. Det innebär att skolan tenderar att förstärka de egenskaper som kommer hemifrån, på så 
vis upprätthåller skolan barnets klasstillhörighet, trots att det egentligen är möjligt att byta klass 
och välja en annan väg än föräldrarna. Carlhed fortsätter att beskriva hur barn skolas in i deras 
klasstillhörighet redan som ung (och på sikt även i överstämmande yrke) och att de värderingar 
som barnen får kommer att ha betydelse för vilken klass barnet kommer att leva i som vuxen. Man 
kan säga att barn väljer yrken som överensstämmer med deras symboliska kapital (Carlhed 2011). 
Bourdieu och Passeron (1977) skriver att skolan nästintill osynligt överför klassamhället från en 
generation till nästa, de menar att anledningen till att det kan fortgå är för att samhället inte ser 
på skolan som en reproducerande institution utan att samhällets bild av klassamhället beror på 
individen. Genom att skylla dåliga betyg på elevens prestation och bristande kompetens menar 
författarna att skolan kommer undan med sin reproduktion. Bourdieu och Passeron skriver att 
Bourdieu ser elevernas misslyckande som ett resultat av klassamhället som särskilt gynnar de barn 
med goda förutsättningar och missgynnar de barn från lägre samhällsklasser.  

Baudelot & Establet (1977) redogör för Bourdieus förklaringsmodell och förklarar att det innebär 
att barn från lägre samhällsklasser begränsas av deras kulturella kapital. Bourdieu kallar det ett 
handikapp. Han lyfter skolans paradoxala verksamhet, att skolväsendet ska utbilda barnen men att 
barnen redan förväntas behärska språket när de kliver in i skolan, om de inte behärskar språket 
riskerar de att halka efter. Bourdieu lyfter problematiken med att barn antas bemästra språket 
redan när de börjar skolan och menar att det bygger på att barnen har förvärvat språket i hemmet. 
De barn som inte fått tillgång att bemästra språket och på så vis saknar det kulturella kapitalet som 
skolan önskar ligger redan efter i skolan, trots att det är skolans uppgift att utbilda.   

Denna litteraturgenomgång ligger till grund för studiens frågeställningar och ställer in kikarsiktet 
inför den kommande analysen. Litteraturen som har presenterats kommer att analyseras i relation 
till resultatet som framkommit i studien. Det teoretiska perspektivet som har presenterats kommer 
att vara genomgående genom studien med fokus på de ekonomiska, kulturella och sociala 
kapitalen och denna tredelning kommer att synas i resultatredovisning och analys.   

Metod 

Studien genomfördes med hjälp av kvalitativa intervjuer som undersökningsmetod för att på så 
sätt få inblick i informanternas tankar och erfarenheter, här kommer metoden motiveras och 
beskrivas närmre men också övriga val som legat till grund för studiens utformning. Urval, 
insamlingsmetod och analysmetod kommer att presenteras och metodkapitlet avslutas med 
diskussion kring de etiska ställningstaganden som varit aktuella samt en metoddiskussion som 
problematiserar de val som tagits.  
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Urval och avgränsningar 

Urvalsprocessen grundade sig i ett bekvämlighetsurval men med inspiration från ett kriteriebaserat 
urval. Christoffersen & Johannessen (2015) beskriver ett bekvämlighetsurval som det som är lättast 
för författaren, det stämmer bra i detta fall då jag av bekvämlighetsskäl begränsade mig till att 
välja fyra informanter och enbart från en kommun. Att det blev just denna kommun var på grund 
av bekvämlighet vad avser access, resor och tidsåtgång. Med den begränsningen i åtanke tog jag 
sedan inspiration från ett kriteriebaserat urval vilket enligt Christoffersen & Johannessen (2015) 
innebär att informanterna ska uppfylla särskilda kriterier. I denna studie var kriterierna att 
informanterna ska vara utbildade förskollärare, ha arbetslivserfarenhet inom yrket av minimum 
sex år och dessutom inte arbeta på samma förskola som någon av de andra informanterna. Jag 
använde mig dels av tidigare kontakter för att nå ut till förskollärare men tog också kontakt med, 
för mig, okända förskollärare. På så vis kunde kriterierna på informanterna uppnås. 

Datainsamlingsmetod 

Studiens frågeställningar syftar till att få en djupare inblick i vilka socioekonomiska skillnader 
förskollärare uppmärksammar, hur de agerar för att möta dem samt om deras verksamhet 
reproducerar socioekonomiska skillnader, för att besvara frågeställningarna eftersträvade jag 
tillgång till informanternas tankar och uppfattningar vilket intervju lämpar sig bra för. Kihlström 
(2007) styrker detta och menar att intervju kan vara effektivt för att ge god förståelse för hur den 
intervjuade personen tänker.  

För att besvara frågeställningarna så precist som möjligt använde jag mig av intervju som metod. I 
och med att studien är kvalitativ skapade det möjlighet för förskolläraren att prata relativt fritt 
inom ämnet, det innebar att jag fick svar som skiljer sig åt beroende på informant och dess 
erfarenhet. Jag använde mig av en halvstrukturerad intervju (bilaga 2). En sådan intervjuform kan 
förberedas men ändå justeras och anpassas under intervjuns gång, vilket gör det möjligt att 
anpassa efter förskollärarens utförlighet. I och med att barns hemförhållanden kan skilja sig ur flera 
aspekter valde jag att ställa många öppna frågor men ur olika perspektiv, jag utgick från Bourdieus 
begrepp; ekonomiskt, kulturellt och socialt kapital (Carlhed 2011; Larsson 2017). På så vis täckte 
intervjufrågorna in de olika kapital som Bourdieu lyfter fram. 

Jag planerade och genomförde fyra intervjuer med verksamma förskollärare. Inför intervjuerna 
kontaktade jag varje förskollärare via telefon och beskrev uppdraget och frågade om de var 
intresserade av att medverka i studien. Jag informerade om ämnet och frågade om jag fick spela 
in intervjun. Jag berättade att jag avsatt en vecka för intervjuer och att de kunde välja tid och plats, 
de blev också informerade om att intervjun förväntades ta 45 – 60 minuter. Förskollärarna tackade 
ja och återkom med en tid och plats som passade dem. Tre intervjuer skedde i ett avskilt rum på 
respektive förskola medan en av intervjuerna skedde i informantens bostad. I samband med att 
förskolläraren tackade ja mejlade jag ut missivbrev (bilaga 1) med detaljerad information. En av 
förskollärarna efterfrågade också intervjufrågorna i förväg, vilket den förskolläraren fick.  

Inför intervjutillfället gjorde jag en Powerpointpresentation för att förskollärarna skulle kunna följa 
med i upplägget och själva kunde ta stöd i varje fråga så mycket de ville. Intervjutillfällena inleddes 
med småprat innan jag startade inspelningen och påbörjade min intervju. Jag började med att gå 
igenom den information jag mejlat ut i missivbrevet med fokus på deras rättigheter och mina 
skyldigheter jag berättade även att frågorna fanns i presentationen. Jag förklarade att jag hade 
förberett frågorna men att jag gärna fördjupade mig i ämnen och att vi självklart kan ta avstickare 
från den ursprungliga intervjuguiden. Jag var redo att ta kompletterande anteckningar till 
inspelningen och la stort fokus på att ställa följdfrågor för att få fördjupande svar. Fokus var att få 
förskollärares upplevelser och erfarenheter vilket enligt Kihlström (2007) uppnås via öppna frågor. 
När intervjuerna var över frågade jag om det var något särskilt de tänkte på som de ville tillägga 
innan jag tackade för mig. Intervjuerna varierade i tid, en tog 20 minuter medan en annan tog 80, 
de övriga två tog ca 45 minuter vardera.  
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Analysmetod 

För att analysera resultaten behövde jag inledningsvis bekanta mig med inspelningarna, jag 
lyssnade igenom dem och transkriberade intervjuerna. Jag inspirerades av meningskoncentrering 
för att analysera mitt resultat. Kvale och Brinkmann (2009) skriver om meningskoncentrering och 
ger tips om att börja med att grovsortera materialet och sedan sammanställa informanternas svar 
till en sammanfattande text. Författarna betonar vikten av att innehållets betydelse inte ändras. 
Jag följde deras råd och grovsorterade materialet, jag sorterade utifrån frågeställningarna men 
också utifrån från Bourdieus begrepp ekonomiskt, kulturellt och socialt kapital (Larsson 2017). Jag 
använde mig av rubriker för att tydliggöra upplägget och sammanställde sedan informanternas 
utsagor till en sammanfattande text utifrån rubrikerna. För att ytterligare förstärka trovärdigheten 
valde jag att behålla särskilt beskrivande citat som kompletterar min sammanställning och på så 
vis styrker och gör synligt hur materialet har analyserats och tolkats. 

Forskningsetiska överväganden  

Både i missivbrevet (bilaga 1) och i direktkontakt med förskollärarna presenterade jag mitt syfte 
och delgav förskollärarna information om min studie enligt informationsprincipen. Jag var noga 
med att förskollärarna var medveten om att jag hanterar all information konfidentiellt och att 
intervjun enbart sker med samtycke från den intervjuade som alltid har rätt att dra sig ur. 
Förskollärarna behövde också vara medveten om att informationen enbart används till studien 
vilket motsvarar nyttjandeprincipen, på så sätt blev de forskningsetiska principerna centrala 
(Vetenskapsrådet 2017). Vetenskapsrådet (2017). betonar dessutom självklara värden som är 
grundläggande att förhålla sig till, att alltid tala sanning om sin forskning samt vara öppen om hur 
man gått tillväga, dessa värden använde jag som grund för studien. 

Inför intervjun fick jag frågan att en av förskollärarna önskade att få frågorna i förväg. Jag tog då 
beslutet att det var etiskt rätt att ge dela med mig av frågorna till den personen, på så sätt kunde 
förskolläraren känna sig mer trygg inför vårt möte och jag kunde känna att intervjun skedde med 
samtycke. Jag övervägde ifall svaren skulle påverkas av att en informant fick frågorna innan men 
kom fram till att det inte borde förändra resultatet. 

För att hantera informanternas uppgifter konfidentiellt kommer deras uppgifter, så som namn och 
förskola inte att finnas med i studien. Jag har valt att istället numrera förskollärarna med siffror 
utifrån den ordning jag utförde intervjuerna. 

Metoddiskussion 

Med intervju som tillvägagångssätt får förskollärarna möjlighet att anpassa svaren efter deras egna 
erfarenheter. Att använda intervju är positivt eftersom jag får förskollärarens upplevelser vilket är 
det som ligger till grund för studien. Det som däremot går att ifrågasätta är om informanternas 
berättelser överensstämmer med verkligheten, om det överensstämmer är svårt för mig att 
verifiera. De svar som förskollärarna uppger är antagligen deras sanning och bygger på vad de har 
uppmärksammat i verksamheten. Vad förskollärarna har uppmärksammat i verksamheten beror 
på deras synsätt, tidigare kunskaper, perspektiv på barn och verksamhet, de beror också på deras 
reflektionsförmåga och på hur de kan ställa sig utanför sitt eget arbete och kritiskt granska den 
verksamhet de arbetar i, samt delge informationen verbalt. Ett annat alternativ hade kunnat vara 
att observera verksamheten, på så vis är det möjligt att se vad som faktiskt sker i verksamheten. 
Att observera förskollärarnas agerande mot skillnader i barns socioekonomiska förutsättningar och 
om förskolan reproducerar skillnader i barns socioekonomiska förutsättningar kan dock bli 
problematiskt för just denna studie, inte minst på grund av att den präglas av tidsbegränsning som 
begränsar möjligheterna för större och mer omfattande av observationer.  

I och med att förskolläraren blir beroende av mig för att få höra frågorna, eventuellt flera gånger, 
förberedde jag en Powerpointpresentation för att förskolläraren skulle kunna ha frågan framför 
sig. Jag upplevde att detta var bra i tre av fyra intervjuer. I tre av intervjuerna upplevde jag att det 
fungerade som ett maktutjämnande verktyg, genom att förskollärarna kunde läsa frågorna 
upplevde jag att frågorna blev mer tillgängliga för dem. De kunde själva återkomma till frågan om 
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de började att prata om annat och knyta ihop säcken när de avslutade frågan. Inför intervjun 
oroade jag mig för att jag skulle begränsas i mina följdfrågor på grund av en färdig intervjuguide 
som de kunde se. Vid genomförandet i dessa tre intervjuer kände jag mig inte låst, utan det var 
enkelt att bygga på med följdfrågor för att fördjupa frågorna. Jag upplevde att följdfrågorna gjorde 
det hela mer personligt och påvisade engagemang från min sida. I en av intervjuerna kände jag mig 
dock begränsad av att använda Powerpoint. Jag insåg att denna förskollärare gärna pratade mer 
fritt och jag kunde då uppleva min Powerpoint som begränsande, utan frågorna framför oss båda 
hade jag kunnat förändra mina frågor utan att förskolläraren märkte, nu var detta inte möjligt och 
jag fick istället snabbt fundera på hur jag skulle hantera detta. Jag valde att berätta att jag upplevde 
denna förskollärare mer bekväm utan dessa frågor och sa att jag gärna lägger igen datorn och 
förhåller mig enbart till förskollärarens ord. Jag la igen datorn och ställde istället frågorna fritt efter 
hur det passade med förskollärarens berättelser. 

Eftersom en av förskollärarna frågade om att få intervjufrågorna i förväg var det skillnad på vilken 
möjlighet förskollärarna hade att fundera på ämnet i förväg. Det märktes genom att den 
förskollärare som fått frågorna i förväg inte behövde fundera, det halverade intervjutiden jämfört 
med de övriga. Jag upplevde att förskolläraren hade funderat på svaren innan och upplevdes säker 
i sina svar utan att ha låst sig för eventuella uppföljningsfrågor.  

Så här i efterhand kan jag problematisera mitt beslut att bara välja förskollärare från en och samma 
kommun, jag tänkte att svaren inte skulle påverkas av vilken kommun de arbetade i. Det visade sig 
dock att två av förskollärarna upplevde sig få mer insikt i familjernas situation på grund av att bo 
och arbeta på liten ort. Dessutom samtalade förskollärarna om vilka riktlinjer de arbetade utifrån, 
jag tänker mig att det hade kunnat vara större skillnader om jag också intervjuat förskollärare från 
andra kommuner i och med att somliga riktlinjer kan påverkas av bestämmelser på kommunal nivå.  

Genom att presentera resultatet i kategorier är förhoppningen att förenkla för läsaren att få en 
överblick över resultaten som framkommit i intervjun. Kategorierna utgår från Bourdieus begrepp; 
ekonomiska, kulturella och sociala förutsättningar (Larsson 2017). Med hjälp av kategorier är det 
möjligt att gruppera svaren utifrån olika perspektiv. Jag använde mig av de olika perspektiven 
redan i intervjun, vilket har gjort det lättare för mig att sortera svaren. Återkommande är dock att 
flera av förskollärarna har uttalat sig om att svaren inte alltid är så tydligt i enbart en kategori och 
kan spänna över flera. Vid sammanställningen av resultatet blev det påtagligt att svaren i de olika 
kategorierna inte går att särskilja från varandra, vilket resulterar i en del återkommande 
resonemang som på grund av tidigare beskrivda överlapp eventuellt kan upplevas något 
upprepande men som alltså faller tillbaka på att utsagorna kan illustrera flera saker eller ger 
infallsvinklar som hör ihop med andra. 

Resultat och analys 

I denna del presenteras de intervjuade förskollärarnas svar gällande hur de uppmärksammar barns 
socioekonomiska förutsättningar samt hur de agerar och reflekterar kring sitt bemötande av barns 
skilda förutsättningar. Resultaten presenteras utifrån de tre kategorierna ekonomiska, kulturella 
och sociala förutsättningar som Bourdieu menar tillsammans formar barnens ryggsäck (Larsson 
2017), efter varje forskningsfråga återfinns en analys. 

Uppmärksammade skillnader om barns socioekonomiska förutsättningar 

Vilka skillnader uppmärksammar förskollärare utifrån ett ekonomiskt perspektiv? 

Förskollärarna uppmärksammar skillnader i barnens förutsättningar. De berättar att de upplever 
sig ha relativt god insikt i barnens familjesituation, i två av intervjuerna berättar förskollärarna att 
de upplever sig veta mer om diverse familjer på grund av att de arbetar i ett litet samhälle. Trots 
det indikerar flera av de intervjuade att det är svårt att veta om skillnaderna de ser i barns 
förutsättningar faktiskt beror på ekonomi eller om det beror på annat. Flera av förskollärarna 
berättar att de ser skillnader i barnens ekonomiska förutsättningar men menar att det inte 
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tenderar att få särskilt stor betydelse för barnen just i förskolans verksamhet, en av förskollärarna 
förklarar: ”Vi lyckas hålla skillnaderna rätt små i vår verksamhet, med hjälp av tricks och fix blir 
skillnaderna inte så synliga i förskolan som de blir när de går upp i åldrarna” (Förskollärare 4).  

Även om förskollärarna inte upplever att de ekonomiska skillnaderna får särskilt stor betydelse för 
barnen så uppmärksammar ändå förskollärarna hur ekonomin i hemmet verkar vara. Det mest 
återkommande genom intervjuerna var att förskollärarna såg skillnader i barns kläder. Särskilt 
påtagligt blir det när det gäller ytterkläder, en förskollärare förklarade att det inte alltid finns kläder 
som passar årstiden eller att de kläder som finns inte håller borta väte och kyla vilket påverkar 
barnen eftersom barnen lättare fryser vilket i sig är ett problem men att det dessutom påverkar 
hur barnen ser på utevistelse. Förskolläraren menar att de barn som har tillgång till bra kläder har 
bättre förutsättning att gilla utomhusvistelse i och med att man håller sig varm och torr. Det 
uppmärksammas också förskollärarna att barnen kan jämföra sina materiella tillbehör (exempelvis 
skidor och skor) och att skillnaderna på så vis blir synliga. 

En aspekt som de flesta förskollärarna uppmärksammat var att de såg skillnad på hur barnens 
livserfarenhet såg ut, framförallt syntes stora skillnader i vad barnen upplevt. En förskollärare 
betonade hur ekonomi kan styra barnens möjligheter att uppleva saker, som att kunna ta bilen på 
utflykt. Andra förskollärare vittnar om liknande upplevelser, de märkte skillnad i samtal med 
barnen om vad de varit med om samt deras förförståelse och tidigare erfarenheter. Att barns 
upplevelser skiljer sig är något som alla förskollärare återkommer till, en förskollärare berättar att 
det är svårt att fastslå orsaken, det kan bero på ekonomi men i somliga fall skulle det också kunna 
bero på annat.  

Vilka skillnader uppmärksammar förskollärare utifrån ett kulturellt perspektiv? 

I intervjun framgick det att förskollärarna såg större skillnader ur ett kulturellt perspektiv än ett 
ekonomiskt. De menar att de syns i den dagliga verksamheten och poängterar att barns olika 
värderingar kan vara upphov till konflikter i barngruppen. Det framkom i intervjun att det syns vilka 
värderingar som kommer hemifrån. Värderingarna har i sin tur inverkan på barns samspel och 
förskolläraren berättar hur det blir tydligt om barnen har lärt sig att dela med sig eller hur man 
bemöter andra människor. En förskollärare berättar att det kan bli tydligt vilka värderingar som är 
starka hemma men berättar också om värderingar som omedvetet överförts: ”Det kanske inte är 
så att man inte tycker att barnen inte ska kunna dela med sig, men man köper dubbla leksaker 
hemma just för att man inte orkar ta den fighten” (Förskollärare 1).  

En av förskollärarna berättar att arbetslaget tydligt kunde urskilja vilka familjer som prioriterade 
utevistelse. I de familjer där utevistelse ansågs vara viktigt syns det att barnen tillbringar mycket 
tid utomhus och att de på så vis har fattat tycke för uteleken. De har dessutom kläder som är gjorda 
för utelek medan andra barn, inte alls är vana att vara ute på samma sätt och där förskolans 
utevistelseplanering är svår att hålla för de barn som varken har intresse eller rätt kläder. 
Förskollärarna resonerar kring föräldrars intresse och en av förskollärarna berättar om hur 
skillnaderna ser ut i barngruppen, att en barngrupp kan skilja mycket i kunskapsnivå. En 
förskollärare berättar om en femårsgrupp där somliga barn inte kan hålla i en penna korrekt medan 
andra barn redan skriver. Förskolläraren förklarade skillnaderna utifrån vilket stöd barnen får 
hemifrån och att det mest troligt kommer ha inverkan på barnens resultat i framtiden och menar 
att det resulterar i att alla barn inte har samma förutsättningar att lyckas i skolan. Förskolläraren 
höjer ett varningens finger och informerar att flera av dessa barn redan går att peka ut i förskolan.  

En av förskollärarna lyfter kulturkrockar som kan uppstå och hur det i sin tur påverka barnen. 
Förskolläraren berättar om när föräldrar kommer med direktiv om vad deras barn får och inte får 
göra, förskolläraren ger exempel på att barn som inte fick klä ut sig med särskilda kläder. Ytterligare 
en kulturkrock som förskolläraren berättar om är när föräldrar ser en manlig kollega som 
förskolans chef. Information har fallit bort eftersom den manliga kollegan inte varit på plats och 
föräldern inte förmått sig att berätta för kvinnorna på arbetsplatsen med motivering att mannen 
är chef. Förskolläraren menar att det inte går att bortse från att de föräldrar som nyligt kommit till 
Sverige inte har kunskap om svensk förskola. Att de inte fått lära sig vilka skyldigheter de har och 
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vilka krav de kan ställa på barnets förskola. Samma förskollärare lyfter barnens språk, hur barnets 
språk är utvecklat kan bero på flera faktorer men kulturen i hemmet kan vara en inverkansfaktor. 
Förskolläraren berättar: ”Språket är en maktfaktor, med hjälp av språket kan barnen göra sin röst 
hörd och barn som har språket kan påverka sin situation på ett annat sätt”. (Förskollärare 4) 

Vilka skillnader uppmärksammar förskollärare utifrån ett socialt perspektiv? 

I intervjun med förskollärarna kunde alla uppge tillfällen där de märkte skillnader utifrån barns 
sociala förutsättningar. Två av de intervjuade talade främst om praktiska skillnader så som vad ett 
socialt kontaktnät kan bidra med. Mor och farföräldrar, övrig släkt och vänner är människor som 
kan ställa upp och hämta och lämna barnen, förskollärarna berättade om hur de upplevde föräldrar 
som inte hade ett socialt kontaktnät som stressade över att de är tvungna att ha långa dagar på 
grund av att de inte kan ta hjälp vid exempelvis lämningar. En av förskollärarna problematiserade 
hur ensamstående föräldrar blir extra sårbara, att de av ekonomiska skäl måste arbeta långa dagar 
och skillnaden blir markant om de har ett socialt kontaktnät som kan avlasta. En annan 
förskollärare belyste också problem som kan uppstå på grund av dålig relation mellan separerade 
vårdnadshavare, att barnen kan drabbas. Förskolläraren gav exempel på oklarheter kring vem som 
ska laga trasiga kläder, vem som ska ta dit nya kläder samt hur och om vårdnadshavarna 
kommunicerar.  

En förskollärare lyfte de problem som kan uppstå hos de vårdnadshavare som har en viss 
problematik i det sociala samspelet, där kan brister i omvårdnad visa sig, förskolläraren gav 
exempel på otvättat hår samt att barnen luktar illa samt smutsiga och trasiga kläder, det får direkt 
inverkan på barnets status om övriga barn uppmärksammar detta.  

På frågan vilka skillnader som förskollärarna uppmärksammar utifrån ett socialt perspektiv 
berättar tre förskollärare att de upplever sig se skillnad på tryggheten hos barnen. En av 
förskollärarna berättar: ”De barn som man vet har ett stort socialt nätverk är generellt tryggare 
och syns och hörs mer. Ofta är språket större och attityden tuffare!” (Förskollärare 2). 
Förskolläraren upplever också att de barnen med mindre socialt nätverk ofta står på sidan och inte 
vågar ta för sig på samma vis, förskolläraren belyser dock att det givetvis är individuellt och att det 
sådant kan vara genetiskt, trots det instämmer två andra förskollärare i hur de uppmärksammar 
otrygga barn i förskolan. En av förskollärarna berättar att barn med mindre socialt nätverk tenderar 
vara otryggare vid inskolningen, de har liten erfarenhet av att socialisera med andra och 
socialiseringen blir på så vis nytt. 

Barns upplevelser har varit återkommande både i ekonomiska och kulturella skillnader och syns 
även här. En förskollärare berättar att barns upplevelser uppmärksammas i samtal med barnen 
och i hur barnen leker men även hur de pratar om och med varandra. 

Analys 

I intervjuerna framkom det att förskollärarna uppmärksammar att barn har olika förutsättningar 
utifrån deras skilda socioekonomiska hemförhållanden. De uppmärksammade särskilt skillnader i 
material, livserfarenheter, värderingar, trygghet, samt relationerna runt barnen. De skillnader som 
förskollärarna uppmärksammade hos barnen går att ställa i relation till det symboliska kapitalet 
som är ett centralt begrepp i Bourdieus teori (Larsson 2017). Larsson (2017) förklarar att det 
ekonomiska, kulturella och sociala kapitalet tillsammans bildar det symboliska kapitalet som 
uppmärksammas av andra människor. Förskollärarna berättade att de trodde sig ha en relativt god 
insikt i hur det ser ut i hemmen, enligt Bourdieus teori är detta mycket rimligt eftersom det 
symboliska värdet enligt teorin ger en indikation om vilken klass individen tillhör (Larsson 2017). 

Näsman et al. (2012) menar att skillnader i barnens socioekonomiska förutsättningar är komplext, 
det kan se ut som att skillnaderna uppstår på grund av ekonomiska orsaker, men författarna 
belyser att ekonomin kan vara en konsekvens av andra faktorer (psykisk ohälsa eller arbetslöshet 
etc.). Detta är något som förskollärarna i studien självmant tagit i beaktning, flera har påpekat att 
de inte kan fastslå att orsaken är ekonomisk utsatthet. Däremot har förskollärarna i intervjun 
utgått från de skillnader som de upplever beror på ekonomiska förhållanden (vare sig det är den 
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ursprungliga faktorn eller inte). De berättade att de såg att ekonomiska förutsättningarna skiljer 
sig mellan olika familjer men trots det menar dem att skillnaderna inte får särskilt stora 
konsekvenser just i förskolan. En av de konsekvenser som de har uppmärksammat är skillnaden på 
barns material. En förskollärare berättar om barn som inte tycker om att vara ute eftersom det 
saknas kläder ämnade för temperatur och väderlek. Detta stämmer väl överens med tidigare 
forskning som påvisar att ekonomin tenderar att spela stor roll för barns tillgång till bra material 
(Näsman et al. 2012). Att barn med svåra hemförhållanden har kläder i sämre skick eller att de 
saknar väsentlig funktion beskriver Näsman et al. (2012) som vanligt. 

Larsson (2017) förklarar begreppet kulturellt kapital utifrån Bourdieus teori och skriver att ett 
kulturellt kapital innebär de värderingar som överförs från hemmet till barnet, det kan handla om 
intressen, språk eller engagemang för utbildning. Larsson skriver att värderingar formar hur 
människor för sig i sociala sammanhang. I intervjuerna framkom det att förskollärarna såg 
skillnader i värderingar från hemmen och såg hur de påverkade hur barnen för sig i sociala 
sammanhang, ett exempel som uppkom i intervjun var att barn som fått egna leksaker, och inte 
behövt dela med sig i hemmet inte tenderar att behärska det i förskolan. I den aspekten stämmer 
förskollärarens berättelse väl överens med hur Larsson (2017) beskriver hur kulturellt kapital 
överförs enligt Bourdieus teori.  

En av förskollärarna ger exempel på hur värderingar överförs från att vara vårdnadshavarnas 
värdering till att bli barnets; i en familj där utevistelse prioriteras högt tenderar barnen att ha kläder 
ämnade för utemiljö samt att de barnen har större vana av att vara ute, det gör att dessa barn 
själva fattar tycke för att vara utomhus. En annan förskollärare berättade att konsekvenserna av 
familjens värderingar kan bli stora, förskolläraren förklarade att det redan i förskolan syns vilka 
som får stöd hemifrån och på det viset lär sig mer, exempelvis hålla i en penna som kan ses som 
en förberedelse inför skolan. Hindberg (2003) skriver att barnens skolgång påverkas av 
vårdnadshavarnas stöd, vårdnadshavare som kan stötta ökar möjligheterna för barnen att lyckas i 
skolan. Förskolläraren berättade att det redan i förskolan var möjligt att peka ut de barn som 
saknar de färdigheterna som eftersträvas i skolan. Att den tidiga observationen är möjlig att göra 
går att analysera i relation till Bourdieus teori som Carlhed (2011) ger uttryck för, enligt Bourdieus 
teori kommer de värderingar som barnet får hemifrån ha inverkan på vilka val barnet tar. Enligt 
teorin innebär det att människan fostras in i samma värderingar som sina vårdnadshavare och på 
så vis går i deras fotsteg. Baudelot & Establet (1977) konkretiserar teorin och menar att de barn 
som inte behärskar språket när de skolas in i skolväsendet redan är begränsade jämfört med 
jämnåriga som bemästrar språket. Även detta problematiserades i intervjun där en förskollärare 
klargjorde att språket är en maktfaktor. Förskolläraren förklarade att med hjälp av språket är det 
lättare för barnen att påverka sin situation.  

I intervjun uppkom ämnet kulturkrockar, förskolläraren berättar om sammanhang där 
vårdnadshavare har motsatt sig förskolans uppdrag och där förskolans uppdrag har försvårats på 
grund av misskommunikation mellan hem och förskola. Kunskapsbrist om den svenska förskolan 
uppmärksammas i intervjun men också i SOU 2017:47, som trycker på vikten av att nå ut med 
korrekt information till vårdnadshavarna. Genom att öka kunskapen om förskolans premisser är 
det också rimligt att öka chanserna för att uppnå Skolverkets (2018a) mål att förskolan ska skapa 
ett tillitsfullt samarbete med hemmen. 

Förskollärarna i studien berättade att de uppmärksammat en sårbarhet hos familjer med ett 
begränsat socialt kontaktnät. De belyste att ett stort kontaktnät kan bidra med hjälp vid hämtning 
och lämning. En förskollärare talade om de vårdnadshavare som är ensamstående och menade att 
de tenderar att vara i särskild sårbar position om de både saknar kontaktnät men också om de är 
begränsad i sin ekonomi och på så vis är tvungna att arbeta långa dagar. Den sårbarhet som 
belystes i intervjuerna går att jämföra med den sårbarhet som Salonen (2018) presenterar, han 
skriver att separationer tenderar att ha direkt inverkan på ekonomin. Ensamstående lever i större 
utsträckning i ekonomisk utsatthet än i samboende vilket bekräftar förskollärarens iakttagelse. 
Förskolläraren uppmärksammade dels ensamståendes sårbarhet utifrån ett ekonomiskt perspektiv 
och menar att vårdnadshavaren kan bli tvungen att arbeta längre dagar, för att korta ner de långa 
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dagarna på förskolan skulle ett kontaktnät av närstående vara en avlastning. Den inverkan som ett 
socialt kontaktnät kan ha enligt förskolläraren stämmer bra överens med vad Näsman et al. (2012) 
skriver om att ett kontaktnät kan fungera som skyddsnät. Hindberg (2003) skriver om barn som 
utan ett socialt nätverk kan bli isolerat och på så vis går miste om social träning. Detta 
uppmärksammas också av förskollärarna som berättar om otrygga barn. De anser att det syns vilka 
barn som är vana att ingå i sociala sammanhang och menade att det var särskilt tydligt i leken.  

En förskollärare pratar om att det syns vilka erfarenheter barnen har med sig och förskollärarna 
berättar att de barn som har tillgång till samvaro utanför förskolan har en större tillgång till 
upplevelser och fler erfarenheter.  Just barnens erfarenheter och tillgång till upplevelser uppkom 
återkommande i intervjun, vad det beror på är svårt att fastslå, Angelin (2013) skriver om barn som 
på grund av ekonomiska skäl begränsas i tillgång till upplevelser och Hindberg (2003) ger exempel 
på vårdnadshavare som är isolerade och av den anledningen står utanför den sociala samvaron 
och på det sättet missar upplevelser. 

Lucas och Jernbro (2014) skriver om barn som blir försummade, att de inte uppmärksammas i 
tillräckligt stor utsträckning, Hindberg (2003) belyser dock att det kan vara svårt att 
uppmärksamma barn som far illa på grund av att barnen anpassar sig och lär sig att bortse från 
sina egna behov. Hon skriver att tecken på försummelse kan vara brister i barnens hygien. En av 
förskollärarna instämmer och bekräftar att det kan synas på hygien och samtalar om hur barnets 
sociala status kan drabbas, dålig hygien och trasiga kläder kan uppmärksammas och påpekas av 
andra barn vilket stämmer bra överens med Thornberg (2013) text om att barn kan påpeka 
skillnader som uppstår utifrån resterande grupp. Att skillnader mellan barn kan få konsekvenser 
på deras status går att förklara med hjälp av Bourdieus teori (Carlhed 2011). Carlhed (2011) 
förklarar att grupper inkluderar men för de som inte tillhör gruppen blir det en exkluderande 
situation. Denna kunskap tydliggör barns utsatthet samt att barnets status påverkas av 
vårdnadshavarens förutsättningar och agerande.  

Agerande för att möta barns olika socioekonomiska förutsättningar 

Hur agerar förskollärare utifrån barns olika ekonomiska skillnader? 

Förskollärarna hävdar att de ser skillnader i barns hemförhållanden och att förskolepersonalen 
lägger tid och energi på att få skillnaderna att inte synas för de andra barnen. Förskollärarna 
betonar vikten av att finnas närvarande i barnens samtal och lyssna på hur barnen kommenterar 
varandras material. En förskollärare poängterade att det är viktigt att vara med när barnen 
samtalar, att det är ok att barnen jämför och pratar om att saker och ting är olika men ifall det 
övergår till en kränkning behövs agerande. Förskolläraren berättar att arbetslaget då går in och 
pratar om att saker ser olika ut men att funktionen fortfarande kan vara densamma. En av 
förskollärarna förklarade att det är viktigt att förskolan överför acceptans för att saker är olika. En 
av dem betonar vikten av att vara närvarande i barngruppen. Genom att vara med barnen är det 
möjligt att tillföra verktyg till barnen och utifrån deras tidigare kunskaper kan arbetslaget erbjuda 
upplevelser för att bredda barnens erfarenheter.  

Förskollärarna uppgav att de också ser skillnader i barnens kläder samt vilka erfarenheter barnen 
har fått uppleva. När det gäller hur förskolan bemöter barnens hemförhållanden berättar en 
förskollärare att det beror på vilket arbetslag man arbetar i. Förskolläraren berättar att de är viktigt 
att man diskuterar ämnet: ”Man måste vara ganska enig i dessa frågor, men vissa tycker att faktiskt 
är föräldrarnas uppdrag, dom har barnbidraget – men man vet ju inte, dom kanske lever på dom 
pengarna också. Så jag tycker att det är viktigt att man pratar om det så man blir enig.” 
(Förskollärare 3) Förskolläraren berättar att skillnaderna i arbetslaget blir tydligt om ett barn 
kommer utan väsentliga kläder och det finns kollegor som menar att barnen får vara utan medan 
andra plockar fram så att barnen får låna men poängterar att det genom diskussion kan komma 
fram till att deras uppdrag innebär att arbeta för barnens bästa och på så vis inte kan straffa 
barnen. Även en annan förskollärare talar om att de brukar ställa krav på att föräldrarna ska ordna 
det som förväntas av dem, att de i vanliga fall brukar ringa hem men betonar att om de förstår att 
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det sitter i ekonomi så löser arbetslaget situationen på annat sätt, de kollar vad som finns på 
förskolan men annars händer det att de tar med sig hemifrån eller besöker Röda Korset. Alla 
förskollärare var noga med att betona att de använder sig av lånematerial för att täcka upp 
skillnaderna som uppstår i klädväg, de berättade att de försökte att inte göra någon stor grej av 
det, så att inte någon ska behöva vara den som aldrig har.  

Återkommande i intervjun var att förskollärarna försökte att prata med vårdnadshavarna men med 
reservation för att det inte skuldbelägga och acceptans för att förstå att föräldrarna kanske redan 
agerar efter bästa möjlighet. Dessutom betonade en förskollärare att det absolut inte gynnar 
barnen om relationen mellan förskola och hem försämras. Förskollärarna berättar att det är bra 
att berätta vad som saknas i klädväg, att prata klarspråk och om föräldrarna vill så kan arbetslaget 
tipsa om bra material.  

Hur agerar förskollärare utifrån barns olika kulturella skillnader? 

I intervjun framkom det att de skillnader som förskollärarna såg utifrån ett kulturellt perspektiv 
främst är att barnens värderingar skiljer sig åt, de berättade att de tydligt syntes att värderingarna 
kommer från hemmet och tar sig i uttryck i barnens samvaro, där uppmärksammades skilda 
intressen och kulturkrockar. När förskollärarna uppmärksammar barns skillnader i kulturella 
förutsättningar är de eniga i sina svar, de menar att förskolans verksamhet har tydliga värden vilket 
leder till trygghet hos förskollärarna. Genom att ta stöd i värdegrunden kan förskollärarna bemöta 
de olika kulturella värdena som möts i förskolan. I intervjuerna framgår det främst två utmärkande 
metoder för att bemöta kulturella skillnaderna. Dels en förtroendefull relation till vårdnadshavare 
dels genom att aktivt överföra förskolans värdegrund till barnens vardag. 

En förskollärare berättar hur viktigt det är att utgå från en trygg relation till vårdnadshavarna och 
sedan förklara den värdegrund som förskolan utgår ifrån. En förskollärare reflekterar kring när 
värderingarna i hemmet och förskolan skiljer sig åt, att förskolläraren då visar förståelse för 
familjens åsikt men förklarar att förskolan är skyldig att arbeta utifrån den värdegrund som finns. 
Samma förskollärare problematiserade kring de förväntningar som förskolan har på familjen och 
berättar att deras arbetslag ofta går in och för diskussioner kring vårdnadshavarnas och förskolans 
roll tillsammans med vårdnadshavarna. Förskolläraren förklarar att det är en stor del i deras 
verksamhet och gärna trycker på hur viktig vårdnadshavarna är för barnets utveckling. Förskolan 
arbetar också för att få ett samarbete med SFI för att på så vis kunna öka kunskapen om förskolan 
och vad förskolans verksamhet innebär för de vårdnadshavare som nyligen flyttat till Sverige.  

Flera förskollärare betonade vikten av att aktivt arbeta med förskolans värderingar i vardagen. En 
av förskollärarna berättar att de ständigt diskuterade hur de kunde hålla värdegrundsarbetet 
levande medan en annan talade om att de använder sig av särskilda arbetsmaterial för att 
inkludera värdegrundsarbete ytterligare i den grundläggande verksamheten. Förskollärarna 
betonade att det kände sig trygga i att ta stöd utifrån läroplanen för att bedriva arbetet med 
förskolans värdegrund och vilka värderingar som förskolan ska lägga särskild vikt vid. 
Förskollärarna pratade om att finnas närvarande och delaktiga i barnens vardag för att fånga upp 
och samtala kring skillnader som uppstår. Att vara ett stöd i barnens vardag med fokus på hur 
barnen bemöter och samspelar med varandra.  

Hur agerar förskollärare utifrån barns olika sociala skillnader? 

Barns olika erfarenheter, vilket kontaktnät de har, hur trygga barnen upplevs och barn som blir 
försummade är de mest tongivande skillnaderna som förskollärarna uppmärksammade. I frågan 
om hur förskollärarna bemöter skillnaderna berättade förskollärarna om deras arbetsmetoder. 
Flera av förskollärarna är noggranna med att belysa vikten av att som pedagog vara en trygg punkt 
och berättar särskilt om hur man som pedagog behöver lägga tid på att skapa starka relationer för 
att barnen ska känna sig trygg på förskolan och betonar vikten av att se alla individer.  

I kontakt med vårdnadshavarna berättar förskollärarna att det är viktigt att inte skuldbelägga för 
exempelvis långa dagar och att ständigt skapa starka relationer mellan familj och pedagog. En av 
förskollärarna betonar betydelsen av att starka relationer är en god utgångspunkt för att göra det 
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bästa för barnen, förskolläraren menar att om förskolan upplever brister utifrån ett socialt 
perspektiv är det positivt att i kontakt med vårdnadshavarna fråga hur förskolan kan stötta i och 
med att förskolan har möjlighet att stötta men också koppla in andra instanser vilket kan stärka 
upp familjerna. Förskolläraren förklarar att det är viktigt att pedagoger i samtal med familjen 
informerar om hur förskolan arbetar och vad som ingår i förskolans arbete.  

I intervjun framkommer det att diskussioner i arbetslaget gällande barns sociala förutsättningar 
kan vara av varierande kvalitet, en förskollärare berättade att det är viktigt att arbetslaget står 
enade medan en annan kritiskt granskade hur diskussionerna i arbetslaget kan låta. Samtal kring 
barns familjesituation kan bli gnäll, förskolläraren upplevde att arbetslaget förväntar sig mer 
engagemang utifrån ett socialt perspektiv (mer acceptabelt med dålig ekonomi eller kulturkrock) 
och på så vis diskuterade de mer frekvent. Trots medvetenheten om hur samtalen kan låta i 
arbetslaget lyfte förskolläraren att diskussioner i arbetslaget kan vara positivt, i exempelvis vid en 
orosanmälan, då är det viktigt att kunna ta stöd hos varandra. 

Förskollärarna berättade att de kände sig relativt säkra i sitt arbete för att möta de skillnader som 
uppstår utifrån ett socialt perspektiv. En förskollärare förklarade: ”Alla delar finns med i 
läroplanen. Ja, jag känner att jag kan koppla och motivera mitt tänk” (Förskollärare 3). En annan 
förskollärare berättade att det ständigt arbetade med att integrera värdegrundsarbetet i den 
dagliga verksamheten. Samma förskollärare lyfte också likabehandlingsplan som underlag för hur 
förskolan ska bemöta och att de har tillgång till resursteam som kan stötta upp arbetslagets arbete. 
Förskolläraren önskade dock ett närmare samarbete med socialtjänsten för att få stöd kring 
orosanmälan. Förskolläraren menade att socialtjänsten kan hjälpa till både ur ett socialt, 
ekonomiskt och kulturellt perspektiv och att ett samarbete kan bidra till att pedagoger känner sig 
tryggare att kontakta socialtjänsten. 

Analys 

I intervjuerna med förskollärarna berättade de hur de bemöter skillnader som uppstår utifrån ett 
socioekonomiskt perspektiv. Sammanfattningsvis framkom det att de aktivt arbetar för att inte 
skillnaderna ska synas i barngruppen, de poängterar vikten av att vara närvarande med barnen och 
arbeta utifrån förskolans värderingar samt att ha en god kontakt med vårdnadshavare och aktivt 
föra diskussioner i arbetslaget.  

En förskollärare berättade hur de arbetar för att skillnaderna från hemmet inte skulle bli så 
markanta, de tar med saker hemifrån och besöker Röda Korset samt använder lånematerial, de 
arbetar för att hitta lösningar där barnet inte ska bli drabbat eller utpekad i situationen. I och med 
att förskollärarna försöker minska skillnaderna som uppstår utifrån ett socioekonomiskt perspektiv 
blir det tydligt att de arbetar enligt Skollagens (SFS 2010:800) riktlinjer om att alla barn oavsett 
bakgrund ska erbjudas en likvärdig skolform. Skolinspektionen (2018) skriver att förskolan har ett 
kompensatoriskt uppdrag vilket stämmer väl överens med den metod som förskollärarna 
förespråkar. Det arbete som beskrivs är i enlighet med styrdokumenten men trots det är det inte 
en självklarhet. En förskollärare berättade om kollegor som tycker att det är vårdnadshavarnas 
uppgift och att förskolan därför inte ska lösa situationen, den metoden leder till att barnen i större 
uträckning blir beroende av hemförhållanden. Barnombudsmannen (2018) skriver att barn med 
lägre socioekonomiska hemförhållanden främst gynnas av att förskolans verksamhet håller hög 
kvalitet, detta exemplifierades med förskollärarnas berättelse om hur de arbetar för att inget barn 
ska drabbas i förskolan på grund av vårdnadshavarnas skilda förutsättningar.  

Förskollärarna berättade att de använde sig av diskussioner inom arbetslaget som metod för att 
utveckla sitt arbete och utmana rådande tankesätt för att ständigt utgå från vad som är bäst för 
barnen, flera förskollärare berättar att det är tack vare diskussioner som arbetslaget kan bli enade 
i frågor. Skolverket (2018a) skriver att förskolan ska utgå från alla barns intressen och 
förutsättningar samt möjliggöra för lärande och utveckling. Hur Skolverkets mål ska uppnås är upp 
till varje förskola, det innebär att förskolorna inte behöver utformas likadant utan att kvalitén på 
varje förskola ska vara likvärdig (Skolverket 2018b). Förskollärarna i intervjun berättar att de 
använder sig av diskussioner för att hitta en verksamhet som utmanar barnen i sitt lärande, 
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metoden går i enlighet med förskolans styrdokument, om än den inte garanterar att kvaliteten 
faktiskt höjs. En förskollärare talade kritiskt om hur vissa samtal i arbetslaget inte gynnar arbetet 
och att diskussionerna kan ses som skvaller och klagande på familjer. Detta kan problematiseras 
utifrån Näsman et al. (2012) som belyser att vårdnadshavare påverkas av klimatet i förskolan och 
belyser att i samhällen med lägre socioekonomisk status tenderar pedagogerna vara mer 
införstådda och accepterande.  

Det är vanligt att de familjer som lever i ekonomisk utsatthet känner skam inför den situation de 
befinner sig i och menar att förskolans bemötande är av relevans för förskolans klimat (Näsman et 
al. 2012). Under intervjun framkom det att det är viktigt att ha en bra relation till hemmen, bemöta 
allas värderingar med respekt och visa acceptans för olika hemförhållanden. En förskollärare 
betonade vikten av att prata klarspråk och berätta vad som saknas i klädväg, det kan ses som en 
metod för att uppnå ett nära samarbete med hemmen vilket Skolverket (2018a) efterfrågar. 
Kontakten kan dock problematiseras utifrån en ekonomisk aspekt, enligt Näsman et al. (2012) 
upplever flera vårdnadshavare att pedagoger verkar sakna förståelse för att ekonomin kan skilja 
sig åt vilket leder till att dessa familjer känner sig pressade. Författarna beskriver att det i sin tur 
kan leda till konsekvenser som att vårdnadshavarna känner sig tvungna att låna pengar till material.  

I intervjun berättade förskolläraren att de kände sig trygga i sitt arbete och att de kunde motivera 
sina arbetsmetoder utifrån förskolans styrdokument. Flera av dem berättade hur de aktivt 
arbetade för att förankra förskolans värdegrund i barngruppen. De berättade om särskilda 
arbetsmaterial men också att finnas närvarande i barnens samspel och på så vis fånga upp barnens 
egna tankar och åsikter. Hindberg (2003) skriver om social träning och hur barn lär sig att hantera 
sociala koder, genom att använda sig av närvaro som förskollärarna förespråkade kan förskolan 
erbjuda barnen social träning. I intervjuerna framkom vikten av att skapa trygga band till barnen, 
även SOU 2017:47 skriver om vilket stöd som förskolan kan erbjuda barnen, i texten står det att 
förskolan kan ge barnen kognitivt, emotionellt och socialt stöd. Odenbring, Johansson och 
Lunneblads (2018) skriver att ett emotionellt och socialt stöd kan skydda barn i utsatta situationer. 
Genom att vara närvarande i barnens vardag har förskollärarna möjlighet att stärka barnen i deras 
samvaro, dessutom kan förskollärarna uppmärksamma om något inte står rätt till. Lucas och 
Jernbro (2014) skriver att barn som försummas inte uppmärksammas i tillräckligt stor utsträckning, 
det trots att det kan få långsiktiga konsekvenser om det inte uppmärksammas i tidigt stadie.  

Odenbring, Johansson och Lunneblads (2018) presenterar i deras studie att personal tenderar att 
känna sig otrygg i att göra en anmälan till socialtjänsten och menar att det är ett problem i och 
med att skolväsendet har stor inverkan på barnets situation. En av förskollärarna har 
problematiserat kring detta och menar att ett samarbete mellan förskolan och socialtjänsten skulle 
kunna bidra till att förskolan får mer stöd gällande orosanmälningar och på så vis känner sig 
tryggare i att göra en anmälan. Förslaget skulle kunna hänvisas vidare till förskolans rektor som 
enligt Renblad & Brodin (2012) har ansvaret för verksamheten. En annan förskollärare berättade 
hur de arbetar för att få ett samarbete med SFI för att öka kunskapen om förskolan för nyanlända. 
Att kunskapen om förskola för de med utländsk bakgrund tenderar att vara bristande antyds i SOU 
2017:47. I texten förklaras det att man via SFI, bibliotek eller familjecentraler kan nå ut med 
information, vilket denna förskollärare redan försökt att påbörja, på så vis arbetar förskolan i 
enlighet med Skolverkets (2018) mål om att skapa ett förtroendefullt samarbete med hemmen. 

Reproduktion av barns socioekonomiska skillnader 

Förstärker förskolan skillnaderna av barns ekonomiska förutsättningar? 

I frågan om förskolan förstärker skillnader mellan barns förutsättningar är svaren varierande, några 
menar att förskolan inte förstärker skillnaderna, andra förskollärare upplever däremot att 
förskolan absolut kan förstärka de skillnader som finns.  

Två av förskollärarna berättar om hur förskolan kan synliggöra skillnaderna för barnen genom att 
belysa olikheterna i barnens liv. Genom frågor om vad de har gjort under sommaren, vad de har 
fått i julklapp eller vad de har gjort under helgen synliggörs vilka barn som har gjort mycket samt 
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de barn som inte har haft möjligheterna att göra lika mycket. Båda förskollärarna förklarar att det 
synliggör skillnader som inte var nödvändiga att påvisa, exempelvis ekonomiska förutsättningar. 
Det kan leda till att barnen märker att det är stora skillnader i hemförhållanden. 

En av förskollärarna berättar: ”Förut har vi haft att vi förväntar oss att föräldrar ska ta med skidor 
och en viss typ av pjäxor till barnen, för att det ska bli lättare för barnen att lyckas, men jag anser 
inte att vi kan göra detta längre i och med att man nu är medveten om detta” (Förskollärare 2). 
Förskolläraren berättar att de fortfarande erbjuder olika aktiviteter där barnen gärna får ta med 
eget material, om än de inte är ett krav i och med att lånematerial alltid finns. Även andra 
förskollärare berättar att allt de gör på förskolan ska vara gratis och om vårdnadshavarna förväntas 
ta med material så finns det lånematerial att tillgå, en av förskollärarna problematiserar detta och 
samtalade om de barn som ständigt saknar rätt material, att det inte är särskilt roligt att vara det 
barn som aldrig har. Förskollärarna samtalar mycket kring just lånematerial och en av dem 
uttrycker att genom lånematerial kan förskolan komplettera hemmet och på så vis erbjuda barnet 
något som hemmet inte kunnat erbjuda, det kan innebära ökad möjlighet till deltagande. Det 
framkom dock i intervjuerna att somliga pedagoger anser att det inte är förskolans uppdrag att 
tillhandahålla några material utan att det ska vårdnadshavarna göra. Förskolläraren poängterade 
dock att det i dessa fall drabbar barnen och deras deltagande. 

En förskollärare problematiserar att förskolan inte har tillgång till mer pengar för att ta med barnen 
på utflykter och berika dem med upplevelser. Förskolläraren ger exempel på att musikaler eller 
utflykter hade varit ett sätt att vidga barnens erfarenheter men i och med att förskolans resurser 
är begränsade blir det istället upp till vårdnadshavarna, vilket kan drabba barnen. Å andra sidan 
pratar samma förskollärare om att de tar med barnen till badhuset, biblioteket och pulkbacken och 
att de på så vis gör sådant som vissa barn inte får hemifrån. Förskolläraren problematiserar att alla 
kanske inte har råd att ordna materialet men att förskolan då kan lösa det och på så vis kan erbjuda 
barnet deltagande som de annars inte haft tillgång till.  

Alla förskollärare är inne på att förskolan inte ska kosta pengar och på så vis inte ska förstärka 
skillnaderna, trots det uppmärksammar flera av förskollärarna att barns skillnader ändå blir 
synliggjorda i förskolan och på så vis riskerar att förstärkas. Samtidigt som de uppmärksammar att 
vissa delar blir synliggjorda konstaterar flera av förskollärarna ändå att förskolan lyckas rätt bra 
med att kompensera för ekonomiska skillnader i hemmet genom att erbjuda lånematerial och 
upplevelser. 

Förstärker förskolan skillnaderna av barns kulturella förutsättningar? 

Under intervjun visade det sig att det var svårt för förskollärarna att komma på tillfällen som 
förstärker barns kulturella skillnader, några av förskollärarna sa att deras verksamhet inte 
förstärkte några kulturella skillnader. En annan förskollärare som kritiskt granskade förskolans 
verksamhet berättade att förskolans miljö absolut kan förstärka skillnader. Förskolläraren 
berättade att det är lätt att skapa lekmiljöer som passar mer för ett stereotypiskt kön, vilket 
innebär att man på så sätt formar miljöer som lockar främst vissa barn. Förskolläraren berättar att 
det gäller att vara uppmärksam på detta för att på så vis kunna förändra och integrera fler till 
miljön. Genom att utmana lekmiljön kan förskolan bidra till nya erfarenheter och vidga barnens 
intressen. Förskolläraren berättar att utan ett aktivt arbetslag som arbetar mot detta kan förskolan 
låsa barnen i inlärda mönster.  

 Ett aktivt arbetslag krävs också för att utmana alla barn i deras tankesätt. En förskollärare 
berättade att det märks att många värderingar sitter djupt rotade i familjen och för att bemöta 
dessa krävs ett arbetslag som utmanar barnens tankesätt. Förskolläraren berättade dock att det 
på grund av olika värderingar i arbetslaget, stora barngrupper, brist på förskollärare och stor 
vikarieomsättning många gånger är svårt att få till det arbete som behövs och därav istället 
reproducerar de kulturella skillnaderna i förskolan.  
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Förstärker förskolan skillnaderna av barns sociala förutsättningar? 

Barns sociala förutsättningar uppmärksammas av samtliga förskollärare, de berättar att de 
tenderar att se om barn är trygga i det sociala samspelet, förskollärarna berättade att de upplevde 
trygga barn som mer framåt i sociala kontexter. När det kommer till hur förskolan reproducerar de 
sociala skillnaderna uppmärksammar förskollärarna barnens sociala samspel.  

En förskollärare berättade att förskolan absolut kan förstärka skillnader och gav exempel: ”Ibland 
får barn roller, man kräver olika och tar hjälp av barnen för att klara vardagen, man tar de barn 
som man vet klarar av det istället för att utmana de som inte så ofta får chansen. På grund av att 
man är otänkt samt att det är stressigt i förskolan, man köper sig tid tyvärr” (Förskollärare 2). En 
stressig förskolemiljö är det inte bara en förskollärare som vittnar om, flera av förskollärarna 
berättar om hur stora barngrupper och lite personal gör att de många gånger inte känner sig 
tillfreds med sitt arbete. En av förskollärarna berättade att de inte förstärkte några skillnader men 
efter en stunds eftertanke la förskolläraren till: ”Jag tror och hoppas att vi tänker på hur vi gör och 
att vi faktiskt gör så” (Förskollärare 3).  

En förskollärare berättade om sin verksamhet och kunde inte komma på något tillfälle där de aktivt 
styr upp aktiviteter som oavsiktligt förstärker skillnaderna men att det kan förstärkas i andra 
situationer ändå, exempelvis i leken där de blir tydligt vad barnen har med sig hemifrån. 
Förskolläraren berättar att det är förskolans roll att vara med och fånga upp barnen i den 
situationen. En annan förskollärare problematiserade pedagogers agerande och berättade att ofta 
får de barn som är mer framåt mer talutrymme och tillåts ta mer plats. Det innebär att förskolan 
förstärker barnens beteende. 

Analys 

På frågan om förskolan reproducerar barns skilda förutsättningar ger förskollärarna olika svar, 
några av dem berättar att förskolan absolut reproducerar skillnader, medan andra menar att deras 
verksamhet inte reproducerar skillnader. Alla är däremot överens om att de arbetar för att minska 
skillnaderna som uppstår av skilda socioekonomiska förutsättningar. 

De förskollärare som kunde ge exempel på när förskolan reproducerar skillnader berättade om hur 
pedagoger på grund av stress och brist på reflektion ger barnen olika roller och förväntar sig olika 
av barnen. Förskollärarna berättar om hur pedagogerna kan ta hjälp av barnen för att klara 
vardagen och problematiserar att det är lätt hänt att ta de barn som pedagogen vet klarar av det, 
istället för att utmana ett barn som skulle behöva den utmaningen. Fortsättningsvis framkommer 
det i intervjuerna att de barn som är mer framåt tillåts ta mer talutrymme och får ta mer plats. 
Enligt Bourdieus teori är detta tydliga exempel på hur skolväsendet är en reproducerande 
institution, Carlhed (2011) förklarar att Bourdieus teori anser att skolan förstärker de egenskaper 
som kommer hemifrån och att förskolan i detta fall upprätthåller de skillnader som uppkommit i 
hemmet. Denna aspekt reflekterade fler förskollärare kring, en förskollärare berättade om hur 
förskolan kan utmana barnen i de värderingar som barnen fått hemifrån, genom att aktivt utmana 
lekmiljöer kan förskolan vidga barnens intressen och värderingar. Att utmana barnen kan leda till 
att barnen får nya infallsvinklar och vidgar sina mönster och inte enbart begränsas till de mönster 
som kommer hemifrån. Flera av förskollärarna berättade dock att de hindras utföra sitt arbete på 
grund av stora barngrupper, stressig miljö och brist på personal. De är inte ensamma i sina 
berättelser utan får stöd från Pramling Samuelsson, Williams & Sheridan (2015) som skriver att 
förskollärare inte hinner tillgodose varje barns behov och därför inte kan genomföra läroplanens 
intentioner. Detta kan ses som problematiskt i och med att reproduktionen på så vis får fortgå. 
Bourdieu och Passeron (1977) menar att reproduktionen i skolväsendet är nästintill osynligt i och 
med att det finns en tendens att skylla dåliga prestationer på barnens kompetens. Författarna 
förklarar att det leder till att reproduktionen kan fortgå i det tysta.  

Ett ställningstagande som är återkommande genom intervjuerna är att förskolan ska vara gratis. 
Det stämmer väl överens med Skolverket (2010) som skriver att förskolan ska vara tillgänglig för 
alla. Förskollärarna är överens om att förskolan ska vara gratis, de erbjuder dock ändå aktiviteter 
där vårdnadshavarna gärna får bistå med material: utflykter med skidor och till badhuset är 
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exempel på detta där badkläder och skidor är material som ska användas. Majoriteten av 
förskollärarna berättar att det finns lånematerial tillgängligt och att det därför inte gör något om 
någon av barnen inte har rätt saker med. Att inget barn ska exkluderas på grund av ekonomiska 
förutsättningar stämmer väl överens med Skollagen (SFS 2010:800) där alla barn ska ha samma 
rätt till likvärdig förskola. En förskollärare problematiserade dock konceptet och reflekterade över 
hur det känns för det barn som alltid måste låna. På det viset kan skillnaderna bli tydliga och barnet 
kan riskeras att pekas ut, samtidigt är lånematerial ett sätt att få möjlighet att prova. En 
förskollärare berättade att tack vare deras skidutflykter eller turer till badhuset får alla barn 
möjlighet att delta, även de som utifrån sin familjesituation annars inte haft möjlighet att uppleva 
detta. 

Genomgående i intervjun framgår det att förskollärarna arbetar för att förminska skillnaderna som 
uppstår utifrån skilda socioekonomiska förutsättningar, flera av förskollärarna är dock medvetna 
om att deras verksamheter i särskilda tillfällen bidrar till reproducering av de förutsättningar som 
barnen har. Det framkommer att det särskilt sker under situationer av stress och brist på rätt 
förutsättningar att genomföra sitt arbete. 

Slutsatser och diskussion 

I den här delen kommer studiens slutsatser att presenteras i relation till syfte och frågeställningar, 
avslutningsvis kommer studien att diskuteras och egna reflektioner kommer att presteras. 

Studiens syfte var att öka kunskapen kring hur förskollärare uppmärksammar och agerar utifrån 
barns olika socioekonomiska förutsättningar. Syftet undersöktes med hjälp av tre forskningsfrågor 
som fokuserade på vilka skillnader förskollärarna uppmärksammade, hur de bemötte skillnaderna 
och om förskolan reproducerar skillnader och isådanafall på vilket sätt. Studien genomfördes med 
intervju som tillvägagångssätt där förskollärare berättade om skillnader de upplevde sig se utifrån 
ekonomiska, kulturella och sociala skillnader och Bourdieus teori har fungerat som övergripande 
teoretiskt ramverk för analysen och för hur resultaten har disponerats  

Slutsatser 

Vilka skillnader uppmärksammar de intervjuade förskollärare beträffande barns socioekonomiska 
förutsättningar? 

Förskollärarna uppmärksammade skillnader i barns förutsättningar utifrån ett socioekonomiskt 
perspektiv, från praktiska skillnader som barns tillgång till material, eller vårdnadshavares 
möjlighet till avlastning. De märkte även skillnader i barns förmåga att samspela och vilka 
värderingar barn har med sig till förskolan som de tillskrev hemförhållandena, detsamma gällde 
barns tillgång till upplevelser utanför förskolan och brister i barns omvårdnad. Denna övergripande 
slutsats exemplifieras och fördjupas i det följande. 

Den bild som framkommit i analysen har alltså i mångt och mycket varit samstämd - förskollärarna 
har betonat mer eller mindre liknande upptäckter, om än de valt att fokusera på olika aspekter i 
deras berättelser. Här kommer de mest tongivande delarna att presenteras. Förskollärarna belyste 
dels materiella skillnader, som tillgång på material; skidor, badkläder samt kläder för utelek och 
berättade att de upplevde att bristen på tillgång till material kan riskera att påverka barnens 
möjlighet till deltagande. Det stämmer väl överens med tidigare forskning om att familjens 
ekonomi kan ha inverkan på barnens möjlighet till deltagande (Angelin 2013). Förskollärarna 
berättade om sociala skillnader som de uppmärksammade, att barn som ansågs som trygga med 
stabila hemförhållanden vågade mer, tog för sig mer och ingav en tryggare känsla. De berättade 
att familjer med stort kontaktnät har större möjlighet till avlastning och på så vis kan få hjälp i 
vardagen medan andra inte har den möjligheten. Några av förskollärarna berörde ämnet barn som 
blir försummade och berättade att de kan uppmärksammas, både av pedagogerna men också 
barnen i förskolan.  
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Förskollärarna berättade att ytterligare en aspekt som skilde barns förutsättningar åt var vilka 
värderingar barnen har med sig hemifrån, allt ifrån hur barnet fungerar i sociala sammanhang till 
vilka intressen barnet fastnat för. Förskollärarna berättar att det tydligt syns vilka som har 
värderingar som kommer att gynna barnet; värderingar som hjälper dem att kooperera väl med 
andra människor eller skolförberedande kunskaper som kommer att gynna barnen att uppnå de 
krav som ställs i skolan. Bourdieus teoretiska förklaringsmodell menar att barnets sociala status 
påverkas av just det kulturella kapitalet men också det sociala och ekonomiska kapitalet (Carlhed 
2011), vilket stämmer väl in på förskollärarnas upplevelser. Bourdieus menade att det ekonomiska, 
kulturella och det sociala kapitalet bildar ett symboliskt kapital (Carlhed 2011), det symboliska 
kapitalet tenderar att spegla barnets socioekonomiska förutsättningar vilket även antyds i 
intervjun av förskollärarna som berättar att de tror sig ha en relativt god inblick i barnens 
hemförhållanden bara av mötena som sker på förskolan.  

I alla intervjuer framkom ett stort fokus på vilken tillgång till upplevelser barnen har utanför 
förskolan, värt att notera var att alla förskollärare berättade om det men ur olika perspektiv; 
ekonomiska, kulturella eller sociala förutsättningar. Att det kan uppmärksammas i de olika 
perspektiven stämmer överens med tidigare forskning som påvisar att barns tillgång till 
upplevelser påverkas både av ekonomiskt (Angelin 2013), socialt (Hindberg 2003) och kulturellt 
kapital (Carlhed 2011).  

Hur agerar de intervjuade förskollärare för att möta barns olika socioekonomiska förutsättningar?  

Studiens förskollärare använde sig av strategier och ett medvetet arbetssätt för att bemöta 
skillnaderna som uppstår utifrån ett socioekonomiskt perspektiv. Sammanfattningsvis upplevde 
förskollärarna att de med hjälp av sina arbetsmetoder kunde kompensera för barnens skilda 
hemförhållanden och arbetet innebar bland annat att erbjuda barnen lånematerial, vara 
närvarande i barnens samspel och på så vis förankra värdegrunden samt att skapa förtroendefulla 
relationer till hemmen. I det följande beskrivs denna övergripande slutsats mer i detalj. 

Återkommande i intervjuerna var att flera av förskolorna använde sig av diskussion som 
arbetsmetod för att bli enade i arbetslaget och utveckla förskolans arbete. Att diskutera sig fram 
till hur förskolans arbete ska utformas kan vara en metod för att varje förskola ska kunna uppnå 
likvärdighet (Skolverket 2018b). Även de andra arbetsmetoderna som redogjordes hade som syfte 
att ge barnen en mer jämlik förskola, förskollärarna belyste vikten av att vara närvarande och 
delaktig i barnens socialisering för att på så vis stärka barnen i deras samvaro och finnas som stöd 
i barnens diskussioner, de berättade också om vikten av att förankra förskolans värdegrund. 
Genom närvaro men också genom särskilda arbetsmaterial kan förskolans värdegrund bli en tydlig 
del i förskolans verksamhet och på så vis också överföras till barnen. 

Att förskolan ska föra ett nära samarbete med hemmen står tydligt inskrivet i läroplanen 
(Skolverket 2018a), det instämmer förskollärarna i och berättar att en dålig relation mellan hem 
och förskola drabbar barnen. Förskollärarna berättade också om samarbete mellan andra 
instanser, en förskollärare berättade att de arbetade för att få till ett samarbete tillsammans med 
SFI för att på så vis öka kunskapen om förskolan och en annan förskollärare önskade ett samarbete 
tillsammans med Socialtjänsten för att på så vis öka tryggheten gällande anmälan till socialtjänsten, 
detta är av relevans i och med att Odenbring, Johansson och Lunneblad (2018) lyfter den osäkerhet 
som många i förskolan känner kring att göra en orosanmälan.  

Reproducerar förskolan barns socioekonomiska skillnader och isådanafall på vilket sätt? 

På frågan om förskolan reproducerar skillnader var svaren polariserade: Några av förskollärarna 
hävdade bestämt att deras verksamhet inte förstärkte barnens skilda förutsättningar medan andra 
menade att deras verksamhet absolut kan förstärka skillnaderna. Just denna polariserade bild är 
studiens tredje övergripande slutsats. Bilden är splittrad, enligt somliga förstärker inte förskolan 
några skillnader medan andra berättade om lekmiljöer som reproducerar samt hur pedagogers 
förhållningssätt kan förstärka skillnader hos barnen. Dessa förskollärare ger exempel på att barn 
som hörs och syns tenderar att tillåtas ta mer plats och att förskolan på så vis förstärker de 
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skillnader som uppstår utifrån hemförhållanden. Förskollärarna betonar att reproducering särskilt 
sker i stressiga miljöer där medvetenhet och reflektion inte hinns med.  

De förskollärare som uppgav att de kunde uppmärksamma när barns socioekonomiska 
förutsättningar förstärks gav exempel på lekmiljöer som särskilt är inbjudande för vissa 
stereotypiska barn. En förskollärare berättar att det aktiva arbetet som behövs för att bemöta 
detta riskerar att falla bort på grund av personalbrist samt stora barngrupper. Just personalbrist 
och stora barngrupper är återkommande, fler förskollärare berättade om stress i förskolans miljö 
tenderar att leda till reproducering i förskolan. En förskollärare berättar om hur det är lätt att ta 
hjälp av barnen när tiden är knapp, förskolläraren problematiserar att man som pedagog väljer ett 
barn som pedagogen redan vet klarar av situationen och inte ett barn som skulle behöva den 
utmaningen, det innebär att förskolan förstärker den roll som barnet har. Att förstärka barnens 
roll är återkommande, en förskollärare berättade att de barn som hörs mycket tillåts ta mer plats 
vilket på så vis förstärker barnets roll. Den reproduktion som beskrivs av förskollärarna går att ställa 
i relation till Bourdieu som hävdar att skolan förstärker den klasstillhörighet som barnet fått 
hemifrån. Trots att det egentligen är möjligt att byta klasstillhörighet begränsas barnen av skolan 
som tenderar att fostra barnen i den klass barnet kommer ifrån, genom att förstärka de egenskaper 
som kommer hemifrån (Carlhed 2011).  

Egen avslutande diskussion  

Genomgående i arbetet har jag fått bekräftat att förskolan har en stor inverkan i barnens liv, 
förskollärare kan påverka och stötta i barnens utveckling men för att kunna göra det behöver 
barnens situation först och främst uppmärksammas.  

Förskollärarna i studien berättar att de anser sig ha relativt god inblick i hur barnens 
familjesituation ser ut, det är givetvis positivt att förskolan kan uppmärksamma och stötta men det 
för samtidigt mina tankar till de mörkertal av barn som är i behov av stöttning utifrån sin 
familjesituation men där förskolan inte uppmärksammat situationen. Att barns situation inte 
uppmärksammas är en skrämmande tanke särskilt i och med att denna studie ytterligare har fört 
ljus över barnens utsatthet och deras svårigheter att påverka situationen. Jag hoppas att förskolan 
tack vare ett nära och förtroendefullt samarbete med barn och vårdnadshavare ska kunna 
uppmärksamma barns hemförhållande och på så vis utgöra ett stöd för barnen.  

Förskollärarna har belyst skillnader som de uppmärksammat utifrån barns förutsättningar. 
Resultaten har indikerat att förskollärarna är både medvetna och observanta vilket jag anser är 
grundläggande för att förskollärarna ska kunna bemöta skillnaderna i handling. Jag anser att 
förskollärarna påvisar ett aktivt förhållningssätt för att bemöta och kompensera för de skillnader 
som uppstår utifrån skilda socioekonomiska förutsättningar och har en medvetenhet kring ämnet. 
Det är en grundförutsättning var att bli medveten för att sedan kunna synliggöra situationer som 
reproducerar barnens skilda villkor. Det går dock inte bortse från att jag saknar möjlighet att 
verifiera de uppgifter som angetts i intervjuerna, men tack vare förskollärarnas nyanserade 
berättelser ökar trovärdigheten.  

Jag har funderat mycket på förskollärarnas svar när det gäller om förskolan reproducerar några 
skillnader och funderar över varför svaren skiljer sig, jag tänker mig att det givetvis kan bero på att 
de arbetar i olika verksamheter, möjligtvis förstärker några av verksamheterna skillnader medan 
andra verksamheter inte förstärker. Å andra sidan kan det också bero på vilken erfarenhet 
förskollärarna har av att kritiskt granska sin verksamhet, att det på så vis kan handla om 
medvetenhet kring sin egen verksamhet och hur reflektionerna kring sitt arbete ser ut. 

Särskilt tacksam är jag för de fantastiska förskollärarna där ute, jag är stolt över att jag arbetar 
inom samma yrke som dem. När jag ser tillbaka på studiens genomförande är jag överlag nöjd med 
de val som jag gjorde. Jag hade dock önskat att jag under intervjuerna lade större vikt vid frågan 
om reproducering, på så vis hade jag kunnat utöka resultaten ytterligare. I övrigt stämmer 
resultaten från intervjuerna överens med den bild som uppkommit från tidigare forskning men den 
forskningen har inte i huvudsak varit inriktad på förskolans roll. Intervjuernas resultat har kastat 
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ljus på aspekter som inte framkommit i den tidigare forskningen och som framtida studier kan gå 
vidare med. I framtida studier hade jag gärna sett en mer omfattande studie med ett större urval 
och upptäckningsområde för att öka studiens tillförlitlighet. Det hade också varit intressant att 
använda sig av observation för att på så sätt bli kunna upptäcka reproduktioner som inte 
framkommit i intervjun. Därigenom kan forskning gällande förskolan utökas och tillföra en vidare 
inblick i hur barn påverkas av sina socioekonomiska förutsättningar i förskolans kontext.   

Avslutningsvis hoppas jag att denna studie kan öka kunskapen kring barns socioekonomiska 
förutsättningar i förskolan och att ämnet på så vis hålls levande som en central plats i förskolans 
verksamhet, där pedagoger kritiskt kan granska sin verksamhet och på så vis synliggöra den 
reproducering som kan ske i stressiga och oreflekterade situationer.   
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Bilaga 1 

Hej!  

Jag heter Olivia Sundström och är student på Umeås Universitet där jag studerar till 

förskollärare. Jag gör nu min sjunde termin och har precis på börjat mitt examensarbete med 

fokus på barns socioekonomiska förutsättningar.  

Syftet med detta arbete är att få ökad kunskap om hur pedagoger uppmärksammar och 

agerar utifrån barns olika socioekonomiska förutsättningar. Något specificerat innebär det 

att öka kunskapen kring vilka skillnader pedagoger uppmärksammar gällande barns olika 

hemförhållanden samt hur pedagoger agerar utifrån sina observationer. 

I frågor gällande barns skillnader i hemförhållanden kommer jag särskilt att utgå från ett 

ekonomiskt, kulturellt och ett socialt perspektiv och är främst intresserad av att höra dina 

upplevelser och tankar kring ämnet.  

Jag har sedan tidigare fördjupat mig i litteratur och forskning gällande ämnet och vill nu 

komplettera med intervjuer med verksamma förskollärare. Intervjun beräknas ta mellan 45–

60 minuter och kommer att spelas in. Intervjun kommer att följa Vetenskaparådets 

forskningsetiska principer vilket innebär att din medverkan kommer att behandlas 

konfidentiellt. Ditt deltagande är givetvis frivilligt och du kan när som helst avbryta 

intervjun och därmed ditt deltagande. Efter att intervjun är genomförd kommer inspelningen 

att analyseras och transkriberas innan den slutligen raderas. 

Vid frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta mig. 

Med vänliga hälsningar 

Olivia Sundström 

Telefon: XXX XXXXXXX 

Mejl: XXXXXXXXXX 

 

 

 

  



 

 

 

Bilaga 2 

OM PEDAGOGEN 

1. Hur länge har du arbetat i förskolan? 
2. Hur länge har du arbetat på din nuvarande arbetsplats? 
3. Upplever du dig ha en god inblick i barngruppens hemförhållanden? 
4. Är begreppet socioekonomisk status något du känner dig bekant med? 

EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR 

1. Upplever du att barn har olika förutsättningar på grund av deras ekonomiska 
hemförhållanden? 

2. Om ja, kan du ge exempel på situationer där du uppmärksammat skillnader ur ett 
ekonomiskt perspektiv? 

3. Vilka konsekvenser tänker du dig att det kan få?  
4. Hur agerar du i den situationen? Ge exempel! 
5. Skulle du vilja agera annorlunda? Berätta! 
6. Förekommer diskussioner i arbetslaget kring barns ekonomiska skillnader? 
7. Finns det riktlinjer i ditt arbetslag för att bemöta ekonomiska skillnader? 
8. Har du uppmärksammat några hinder i arbetet med att utjämna skillnaderna i barns 

ekonomiska förutsättningar?  
9. Kan du ge exempel på tillfällen i verksamheten som oavsiktligt förstärker skillnaderna 

mellan barns ekonomiska förutsättningar? 

KULTURELLA FÖRUTSÄTTNINGAR 

1. Upplever du att barn har olika förutsättningar på grund av deras kulturella 
hemförhållanden?  

2. Om ja, kan du ge exempel på situationer där du uppmärksammat skillnader ur ett 
kulturellt perspektiv? 

3. Vilka konsekvenser tänker du dig att det kan få?  
4. Hur agerar du i den situationen? Ge exempel! 
5. Skulle du vilja agera annorlunda? Berätta! 
6. Förekommer diskussioner i arbetslaget kring barns kulturella skillnader? 
7. Finns det riktlinjer i ditt arbetslag för att bemöta kulturella skillnader? 
8. Har du uppmärksammat några hinder i arbetet med att utjämna skillnaderna i barns 

kulturella förutsättningar?  
9. Kan du ge exempel på tillfällen i verksamheten som oavsiktligt förstärker skillnaderna 

mellan barns kulturella förutsättningar? 

SOCIALA FÖRUTSÄTTNINGAR  

1. Upplever du att barn har olika förutsättningar på grund av deras sociala 
hemförhållanden? 

2. Om ja, kan du ge exempel på situationer där du uppmärksammat skillnader ur ett socialt 
perspektiv? 

3. Vilka konsekvenser tänker du dig att det kan få?  
4. Hur agerar du i den situationen? Ge exempel! 
5. Skulle du vilja agera annorlunda? Berätta! 
6. Förekommer diskussioner i arbetslaget kring barns sociala skillnader? 
7. Finns det riktlinjer i ditt arbetslag för att bemöta sociala skillnader? 
8. Har du uppmärksammat några hinder i arbetet med att utjämna skillnaderna i barns 

sociala förutsättningar?  
9. Kan du ge exempel på tillfällen i verksamheten som oavsiktligt förstärker skillnaderna 

mellan barns sociala förutsättningar? 

 FÖRSKOLANS UPPDRAG 



 

 

 

1. Anser du att det är förskolans uppdrag att arbeta för att kompensera för de klyftor som 
uppstår på grund av skillnader i socioekonomisk status? 

2. Upplever du dig tillfredsställd med det arbete du och ditt arbetslag utför? 

 


