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Sammanfattning 

Syftet med studien är att undersöka barns uppväxtvillkor i socioekonomiskt starka områden, detta har 

gjorts genom intervjuer med yrkesverksamma förskollärare i utvalda områden, med hög 

socioekonomisk status. Eftersom allt vårt insamlade material består av förskollärares egna utsagor har 

vi har även förskollärares arbetsvillkor i samma områden blivit en del av vårt insamlade material. Vi 

har dock valt att titta på dessa utifrån hur de påverkar barnens vardagsliv på förskolan. Våra mest 

framträdande resultat är att barnens uppväxt präglas föräldrar som är mycket engagerade i sina barns 

liv, men som ibland också är mycket engagerade på sina arbetsplatser. De slutsatser vi drar är att dessa 

barns liv är välförsett med materiella ting och aktiviteter. Förskolan framställs som en del av 

utbildningsväsendet och spelar en viktig roll i samhället och för den fortsatta skolgången. Vi har också 

genom våra intervjuer med förskollärare sett hur barnen utanför förskolan tar barnen till sig kunskaper 

som kommer väl till pass på förskolan. 
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Förord 

Intresset för att skriva en uppsats inom detta område har uppstått eftersom vi båda på olika sätt har 

egna erfarenheter från att verka och bo inom områden med varierande socioekonomiska 

förutsättningar. Vi upplever också att barns uppväxtvillkor i socioekonomiskt starka områden är ett 

fält som på många sätt är outforskat. 

Den här uppsatsen hade inte varit möjlig att skriva utan de förskollärare som tagit sig tid att ställa upp 

på våra intervjuer. Intervjuerna genomfördes i förkylningstider och vi fick därför flytta om flera 

stycken. Alla medverkande har trots detta varit måna om att intervjuerna ska bli av. Därför vill vi rikta 

ett stort tack till alla medverkande förskolor och förskollärare. Vi vill också tacka vår handledare, 

Helena Bergström, som varit oss behjälplig och på en mängd olika sätt stöttat oss under arbetets gång.  

Beskrivning av författarnas insatser i studien 

Vi har träffats 1–2 dagar i veckan under arbetet med uppsatsen, och de andra dagarna hållit kontakten 

och arbetat självständigt hemifrån. Vi har använt oss mycket av kollaborativa dokument online, och 

haft en delad mapp för allt digitalt material som hör till uppsatsen. Vi har båda skrivit under alla 

rubriker, och även delat på arbetet med insamling och bearbetning av material. Det går dock att se på 

olika sätt, Amanda har oftast varit den som ansvarat för uppsatsens struktur och Mattias har gjort en 

större insats vid transkriberingen av intervjuerna. Under skrivprocessen har vi varit lyhörda inför 

varandra och diskuterat innehållet allt eftersom det växt fram.  
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Inledning 

Barns villkor under uppväxten regleras av ekonomiska och sociala förhållanden runt familjen, de 

avgör vilka relationer barnet erbjuds (Halldén 2007, s. 40). I den här uppsatsen lyfter vi fram 

barnsynen hos de vuxna som omger barnet som ett viktigt villkor. Det som av Halldén (2007, s. 40) 

skrivs fram som den vardagspsykologi som de vuxna är bärare av. I läroplanen för förskolan står 

“Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, 

utveckling och lärande bildar en helhet.” (Skolverket 2016, s. 5). Vi är intresserade av att undersöka 

hur detta beskrivs i ett område med hög socioekonomisk status. I Holmqvists (2015, ss. 547-554) bok 

om Djursholm beskrivs hur det i ett socioekonomiskt starkt område finns en stark vilja hos föräldrarna 

att lärandet ska prägla förskolan. Vidare har barnen många aktiviteter utanför förskolan. Barnen lever 

därför i en värld med många inplanerade aktiviteter, både på förskolan och hemma. “Vi har ett väldigt 

ambitiöst upplägg och det är nog därför som många föräldrar väljer oss, men kanske vi ibland är för 

ambitiösa” som en av de förskollärare som Holmqvist (2015, s. 553) intervjuat säger.  

Förskollärare behöver balansera dessa krav på lärande genom att föra in även omsorg. Detta för att 

skapa en helhet med “omsorg, utveckling och lärande”. Att låta den fria leken flöda utan alltför många 

avbrott och att skapa rum för lek och avkoppling kan vara sätt att uppnå en sådan balans. Är detta 

något som förekommer också i andra socioekonomiskt starka områden? Vi kommer fördjupa oss i 

ämnet genom att titta på tidigare forskning kring barn som lever i olika socioekonomiska grupper, 

både i Sverige och internationellt. Vår studie baseras på intervjuer med förskollärare. Vi undersöker 

hur de beskriver barns uppväxtvillkor i ett socioekonomiskt starkt område. För att analysera 

intervjuerna kommer vi bland annat använda Halldéns (2007, s. 53) begrepp barnet som varande, eller 

barnet som projekt, två samexisterande tankar kring barn, och hur dessa tankar synliggörs i detta 

socioekonomiska sammanhang. 

Tidigare forskning 

I den här delen av uppsatsen kommer vi redovisa en genomgång av tidigare forskning som kan 

relateras till uppsatsens problemformulering. Det har varit en utmaning hitta studier som genomförts 

inom vårt valda område, barns uppväxtvillkor i socioekonomiskt starka områden. Vi har därför använt 

oss mycket av forskning som handlar om barns uppväxtvillkor i utsatta situationer. I denna forskning 

har vi funnit begrepp som fungerar för att titta på barns uppväxtvillkor i områden med hög 

socioekonomisk status. Vi kommer även att utifrån tidigare forskning definiera två av våra 

huvudbegrepp, barns uppväxtvillkor och socioekonomisk status.  

Socioekonomiska indelningar 

Johansson, Lindgren och Hellman (2013, s. 12) skriver om barns uppväxtvillkor i storstäder, för vissa 

familjer innebär ett liv i en storstad goda möjligheter till bra jobb och fin bostad, medan andra har 

svårt att få jobb, och har således svårt att delta i allt det som staden erbjuder. Enligt Johansson, 

Lindgren och Hellman (2013, s. 12) är städer i många fall mycket segregerade, två uppväxter i samma 
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stad kan ha väldigt få gemensamma nämnare, ett liv i en stad tvingar fram en mängd sociala och 

kulturella mönster. Rädda Barnen (2015, s. 13) framhåller att det i Sverige inte finns någon definition 

för ekonomisk fattigdom för hushåll, detta för att det är svårt att hitta en passande metod för något så 

komplext som fattigdom i ett samhälle där de allra flesta har det rätt bra. I Stockholmsregionen där vår 

studie genomförs har barnfattigdomen enligt Rädda barnen (2015, s. 31) minskat tydligt. Bland de 

kommuner som har lägst barnfattigdom i hela Sverige återfinns flera av Stockholms kranskommuner. 

Bland stadsdelarna i Stockholms kommun är skillnaderna betydligt större, men även här har andelen 

barn i ekonomisk utsatthet minskat enligt Rädda Barnen (2015, s. 38). Holmqvist (2012 s. 260) 

beskriver statistik som visar att människor i Djursholm utanför Stockholm är bland de mest 

hälsosamma i Sverige, något som bland annat visar sig genom att de har en medellivslängd som är 

längre än genomsnittet för Sverige. Detta stämmer inte bara för Djursholm, utan för hela Danderyds 

kommun som ligger stadigt i toppen på listan över kommuner med längst förväntad medellivslängd, 

där finner vi även många andra kommuner i Stockholms län med hög socioekonomisk status (SCB 

2015). 

SCB (2016) använder begreppet socioekonomisk indelning (SEI) när de undersöker människors 

möjligheter i samhället, det baseras på personens position på arbetsmarknaden, inom EU pågår arbete 

med att ta fram en internationell standard för att mäta socioekonomiska faktorer, det är ett fält med 

stor komplexitet. Bourdieu (1993, s. 258) skriver om den sociala klassen som inte definieras av 

egenskaper som pengar, ålder eller etnisk tillhörighet. Istället definieras den sociala klassen av 

relationen mellan alla dessa egenskaper, det är så effekterna av varje egenskap vägs ihop och påverkar 

bäraren av egenskaperna (Bourdieu 1993, s. 258). Vad du än gör existerar hela tiden ett nätverk av 

egenskaper som påverkar hur du uppfattas, och som du mer eller mindre omedvetet måste hantera. 

Bourdieu (1993, s. 260) beskriver det som en oändlig mångfald av praktiker, där man för ökat 

förståelse måste lägga tid på att i tur och ordning omkonstruera de påverkande faktorerna i nätverket. 

Stull (2013, s. 63) kommer i sin studie av barns skolresultat från förskolor i USA fram till att det redan 

när barn börjar förskolan finns det en skillnad i vilka resultat de presterar. Denna klyfta blir större ju 

längre de går i skolan. Här utövar familjen en stor påverkan på barnen. Barn sprungna ur familjer med 

hög socioekonomisk status har med sig förväntningar hemifrån att prestera bra i skolan. Om man 

förstår hur denna process fungerar går det även bra att hjälpa barn från mindre privilegierade 

omständigheter. Här vilar en stor utmaning för politiker och tjänstemän, blir Stulls (2013, s. 64) 

slutsats.  

I en studie av barns skolresultat från förskolor i USA ser Stull (2013, s. 63) en skillnad i barns 

prestationer när de börjar skolan. Denna skillnad består och blir bara större och större ju längre de går i 

skolan. Barn som kommer från familjer med hög socioekonomisk status presterar bättre i skolan och 

barn som kommer från etniska minoriteter presterar sämre. Barn från socioekonomiskt starka familjer 

har med sig förväntningar hemifrån om att prestera bra i skolan. Genom att vinna insikt om hur denna 

process gestaltar sig skulle den kunna komma även barn från svårare omständigheter till gagn. Stull 

(2013, ss. 63-64) menar att bra förskolor är en nyckel till framgång. 

Hill (2004, s. 170) kommer fram till liknande slutsatser i sin studie. Hon börjar redan med förskolan 

och framhåller dess viktiga insatser som en institution som kan utjämna skillnader i barns 

hemförhållanden. Hon poängterar det stora ansvar som ligger på politiker och tjänstemän att utjämna 

dessa skillnader. Samverkan mellan hem och förskola genomsyrar Hills (2004) studie. Det är troligen 

därför hon också lyfter fram lärarnas roll. I Stulls (2013, ss. 58-59) studie ingick uppskattningsvis 

tjugotvåtusen elever. Under ett år samlades data om deras prestationer in två gånger, höst och vår. 

Lärarna fick svara på frågor via enkäter om bland annat kön, ålder, utbildning och yrkeserfarenhet 
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(Stull 2013, ss. 58-59). De data hon fick fram var kvantitativa och går att klassificera i olika 

skalnivåer. Kön är binärt, yrkeserfarenhet och ålder mäts i tid medan utbildning är mer komplext 

(Arnqvist 2014, ss. 108-109). Stulls (2013, ss. 58-62) kvantitativa metod kontrasteras mot Hills (2004, 

s. 161, 165-170) kvalitativa, hennes studie omfattar en enskild förskola och speciellt ett barn som går 

där.  

Maggi, Kohen, Hertzman och D’Angiulli (2004 s. 112) visar med sin studie att korrelationen mellan 

antalet barn som presterar höga resultat i förskola och skola, och ett områdes socioekonomiska status 

är svag för yngre barn, och sen blir starkare för barn i skolåldern. Deras syfte är att undersöka hur ett 

områdes socioekonomiska indelning tillsammans med andra faktorer så som barngruppernas, eller 

klassernas storlek och sammansättning påverkar de barn som tidigt setts som högpresterande (Maggi 

et al 2004 s. 109). Författarna använder resultat från flera olika standardiserade tester för förskolebarn 

och skolbarn som analyseras i fyra steg (Maggi et al, 2004 ss, 110-111). De beskriver att tidigare 

forskning visar att barn som går på skolor i socioekonomiskt utsatta områden, och har familjer med låg 

socioekonomisk status tenderar att få sämre resultat i förskola och skola jämfört med barn i från 

socioekonomiskt starka familjer, områden och skolor (Maggi et al, 2004 s. 109). Knapfs (2013, s. 29) 

studie har syftet att identifiera likheter och skillnader i mönstret av barnomsorgsanvändning i Sverige, 

Finland och Västra Tyskland. Framförallt fokuseras vilka faktorer hos mor och barn som leder till tidig 

användning av barnomsorg, och hur användningen av barnomsorg påverkas av familjepolitiken i de 

respektive länderna (Knapf 2013 s. 29). Studien tar utgår från tidigare forskning som tyder på att barn 

från utsatta familjer har stor nytta av tidig barnomsorg (Knapf 2013, s. 25). Materialet som analyseras 

av Knapf (2013 s. 26) är EU:s statistik av inkomst och levnadsstandard från åren 2005-2008. För att 

förstå vilka socioekonomiska faktorer som var relevanta vid barnomsorg användes en logistisk 

regressionsmodell. Knapfs (2013 s. 36) analys visar att det i Sverige är huruvida modern har ett jobb 

som avgör om barnen går i förskolan, men också att gruppen mödrar som inte jobbar är liten, och 

således går en stor del av Sveriges två-åringar på förskolan. I Finland och Västra Tyskland pekar 

Knapfs (2013, s. 36) resultat istället på att moderns utbildningsnivå är en avgörande aspekt för barnens 

tillgång till allmän barnomsorg.  

Att vara rik 

Många förmögna föräldrar har motstridiga strategier vad gäller deras barn. Å ena sidan vill de att 

barnen ska utvecklas och skilja ut sig från barngruppen utifrån sina egna individuella styrkor och 

förmågor, å andra sidan vill de att barnen ska passa in i en social gemenskap, något som kräver 

anpassning till gruppen. Hinder för att passa in i en gemenskap är inte bara yttre egenskaper såsom 

kön och etnicitet utan kan också ha att göra med om vart man åker på semester och vilka filmer man 

sett (Pugh 2009, s. 90). Om barn från ekonomiskt starka förhållanden har svårt att passa in i en social 

gemenskap kan de visa sin ekonomiska rikedom. Konsumtion blir till ett lingua franca, ett begrepp 

som betyder, något som förstås av alla, oavsett bakgrund. Detta blir speciellt synligt vid möten med 

andra kulturer (Pugh 2009, s. 98). Många föräldrar är noga med vilka deras barn umgås med. Här kan 

föräldrarnas skilsmässa utgöra ett hinder för att tas upp i en gemenskap. Även här går det att se hur 

föräldrar använder konsumtion som ett medel för att deras barn ska upptas i en gemenskap. Detta 

synliggörs av Pugh (2009, ss. 99-102) i intervjuer med två olika frånskilda föräldrar. Den ena 

kompenserar skilsmässan med ett dataspel medan den andra skaffar tolv husdjur.  

Att vara rik innebär ofta att leva i ett överflöd av materiella ting. Ibland kan det till och med bli för 

mycket. En utrensning kan då bli nödvändig. Leksaker kan skickas iväg till fattiga barn. Detta kan 
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göras som ett pedagogiskt projekt för de privilegierade barnen med målsättningen att de får en inblick 

hur det är att leva under mer påvra förhållanden. Kritik går dock att rikta mot denna pedagogik. 

Verklig insikt om ett annat barns förhållanden är svårt att få utan ett konkret möte samt att denna 

strategi snarare upprätthåller klasskillnader än överbryggar dem (Pugh 2009, ss.104-105). Föräldrar 

med höga inkomster är ambivalenta till barnens konsumtion. På samma gång som de tycker om att 

skämma bort sina barn materiellt ser de en fara i att barnen uppslukas av konsumtion och glömmer 

bort annat. Speciellt när det gäller dataspel ser de en sådan fara (Pugh 2009, ss. 111-112). Att 

manövrera i denna konsumtionskultur går också att se som en form av barnuppfostran. Genom att 

begränsa skärmtid och vänta med ett inköp lär sig barnen självbehärskning. Veckopengen blir föremål 

för förhandling och går även att se som en form av delegering till barnen. Istället för att föräldrarna 

köper “onödiga” grejer så skyfflar de över detta ansvar på sina barn (Pugh 2009, ss. 113-118) 

Hochschild (2003, ss. 42, 43) beskriver hur vi tänker oss familjen som en säker hamn i en hjärtlös 

värld. Detta till skillnad från världen utanför där de råa marknadskrafterna bestämmer. Trots detta 

synsätt skymtar det fram hur dessa olika världar möts när de lånar varandras vokabulärer. En kvinna 

inser att det obetalda jobb hon utför för familjen skulle hon få betalt för om det gjorts utanför hemmets 

väggar. Det vi köper i affären blir föremål för jämförelse med det vi redan har. På samma sätt kan man 

ompröva olika aspekter av familjelivet. Johansson (2005, ss. 45, 46) är inne på liknande banor när hon 

beskriver pengars roll i barnuppfostran. De pengar barnen får blir en del av deras inskolning i 

konsumtionssamhället. De får öva sig på att hantera pengar ansvarsfullt och gradvis ta ett större ansvar 

i konsumtionssamhället. Pengar blir också till något socialt som stärker familjebanden, 

penningtransaktioner från vuxna till barn brukar vara förbundna med vissa förpliktelser. Att vara rik 

har sina fördelar. Förutom de uppenbara att kunna konsumera och uppnå en viss status finns det även 

känslomässiga fördelar. Man slipper möta samma grad av missnöje som en vanlig anställd, en 

sekreterare tar istället emot missnöjet. Det kan också förekomma att man har någon anställd hemma 

som skyddar en mot världen utanför. På så sätt skapar detta en världsbild hos de privilegierade som är 

mer positiv, en del av det negativa skalas ju bort (Hochschild, 2003, s. 85). Genom att kontrollera sina 

känslor slipper man bli emotionellt sårbar (Hochschild, 2003, s. 125). Här går det att dra paralleller till 

konsumtionssamhället där sparande kan ses som en dygd. Att jämföra priser och produkter är en form 

av självkontroll som yngre barn kan ha svårt att ta till sig. De ses istället som naiva och spontana i sin 

jakt på omedelbar behovstillfredsställelse. De yngre barnens lägre status blir därigenom synlig. På 

samma sätt går det att se att vara bortskämd innebär låg status (Johansson, 2005, ss. 60, 61, 72, 73). 

Kapitalismen är inte bara ett ekonomiskt system, den är en kultur också, med speciella ritualer och 

symboler där ett sätt att visa kärlek kan vara att jobba mycket och konsumera. Kapitalismen är 

allestädes närvarande med reklam och köpcenter. Likt ett ekorrhjul erbjuder kapitalismen arbete och 

konsumtion, något som inte bara uppfattas som negativt, en del ser det som en sport att hålla hjulet 

snurrande (Hochschild, 2003, ss. 142-147). Detta går att koppla till hur Weber såg på kapitalismen 

(1978, ss. 25,26). Han beskrev att det primära inom kapitalismen är att tjäna pengar. Det är inte för att 

vi ska klara oss materiellt som vi tjänar, nej just att tjäna pengar har kommit att bli det som 

överskuggar allt annat. Det är en dygd att kunna tjäna pengar lagligt i vårt kapitalistiska samhälle. För 

att överleva i vårt kapitalistiska samhälle krävs det att vi följer de komplexa regler som omgärdar det. 

Om vi inte följer dem förlorar vi vår plats i det kapitalistiska samhället. Kapitalismen väljer ut de som 

är bäst lämpade att för att driva den vidare. 

Liknande resonemang förs av Hjort (2004, s. 230). Han beskriver de motstridiga krav som ställs på 

hushåll att passa in. Man ska inte avvika från det allmänna konsumtionsmönstret. Detta kan leda till att 

barnen känner sig utpekade och känner ett utanförskap. Även föräldrarna kan känna sig utpekade 
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eftersom det kan uppfattas att de då inte ser till vad som är bäst för deras barn. Här går det också att 

föra in ett resonemang om vilken konsumtion som är materiellt nödvändig och vilken som är socialt 

nödvändig. En vara eller aktivitet kan vidare gå från att inte vara nödvändig till att bli det (Hjort, 2004, 

ss. 283, 284). Detta tänkande går att spåra längre tillbaka i olika kristna protestantiska rörelser där 

arbetets viktiga roll betonats. Inom dessa rörelser menade man att man inte bara skulle slå sig till ro 

och njuta frukterna av vad man skapat utan försöka maximera tiden man arbetar. Det finns ingen tid att 

slösa bort och försjunka i det man uppnått. Att förhålla sig till dessa regler är ett sätt att visa att man 

tjänar man gud (Weber 1978, s.74). Det går att argumentera och peka på att Webers text är gammal, 

100 år, och därför inte skulle vara relevant för vår studie. Då ska man inte glömma att de 

socioekonomiskt starka områden som vi undersökt har mycket gemensamt med det som Holmqvist 

(2015, ss. 50-51, 212-215) skriver om Djursholm, ett socioekonomiskt starkt samhälle som grundades 

strax innan förra sekelskiftet och sedan dess behållit en förhållandevis etniskt homogen struktur.  

Johansson (2016, s. 116, 126) har i sin avhandling undersökt två olika förskolor. En av dem är relevant 

för detta arbete. Den ligger i ett bostadsområde präglat av hög inkomst, låg arbetslöshet samt med en 

låg andel utlandsfödda, allt i förhållandena till Sverige i övrigt. Frånsett dessa fakta sticker förskolan 

inte ut, den är normalstor, tillämpar, ingen speciell pedagogik och är kommunal. Barnen här 

uppmuntras att argumentera och ta för sig. De lyssnas på och blir sedda individuellt. Mönstret känns 

igen vid kontakter mellan föräldrar och pedagoger, kontakter som kännetecknas av ett ömsesidigt 

utbyte. Det finns mycket forskning om barns uppväxtvillkor i socioekonomiskt svaga områden, som 

framgår av texten ovan. Förutom Johansson (2016) hittar vi knappt någon forskning om barns 

uppväxtvillkor i socioekonomiskt starka områden i Sverige. I sin studie beskriver hon en förskola i ett 

socioekonomiskt starkt område. I hennes beskrivningar är kommunikation allestädes närvarande. Det 

märks i hur hon beskriver en förhandlingskultur på förskolan, där barn, föräldrar och pedagoger möts 

som jämbördiga individer. I slutändan tros detta bidra till att barnen vinner inflytande i samhället 

eftersom de blivit vana att förhandla och argumentera (Johansson 2016, ss. 177, 212, 254, 264, 281). 

Därför vill vi sträva efter att ytterligare synliggöra vad förskollärare kan berätta om dessa barns 

uppväxtvillkor, samt hur de relaterar det till läroplanen för förskolan. 

Holmqvist (2012, s. 261) fann när han genomförde intervjuer med skolpersonal i ett socioekonomiskt 

starkt område att det generellt sades att föräldrarna var krävande, de ville ha information från skolan 

gällande sina barn, föräldrarna var överhuvudtaget gärna aktiva i frågor som rörde skolan. Till skillnad 

från oss gick Holmqvist (2012, s. 261) även vidare med att intervjua föräldrar, och fann att de 

verkligen hade ett stort intresse för skolan, att skolan skulle erbjuda den bästa möjliga utbildningen till 

deras barn, men också ett bra socialt klimat. Det är vår förutfattade mening att föräldrar i områden med 

hög socioekonomisk status ställer högre krav på förskolans kvalité, därför är vi intresserade av att 

fråga förskollärare om de känner igen dessa krav och hur de hanteras i praktiken. 

I vårt sökande efter tidigare forskning har vi funnit en stor bredd som vid första anblick kan verka 

divergerande. Vi har trots detta tyckt att alla varit viktiga i arbetet med uppsatsen. För att utveckla vår 

uppsats har vi fått hjälp att definiera vad ett socioekonomiskt starkt område kan innebära och här vill 

vi speciellt framhäva hur läsningen av Holmqvist (2015) har gett oss ökad förståelse för de faktorer 

som villkorar ett socioekonomiskt starkt område.  
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Syfte och frågeställningar  

Syftet är att synliggöra hur förskollärare i socioekonomiskt starka områden uppfattar barns 

uppväxtvillkor. Genom att intervjua förskollärare aktiva i områden med hög socioekonomisk status 

avser vi att komma åt de relationer som erbjuds barnen, både i gruppen på förskolan och utanför, i 

sådan mån som förskollärare kan uttala sig om det. Vi har också frågat förskollärarna om hur de tror 

att samarbete med andra förskolor och kommun/stadsdelsförvaltning kommer barnen tillgodo, för att 

få ytterligare en dimension av relationer som barnen indirekt har tillgång till. Centralt i studien är att få 

en bild av förskollärarnas barnsyn, och deras syn på föräldrarnas barnsyn. Våra frågeställningar blir 

därför; 

 Hur beskriver förskollärare att barns uppväxtvillkor formas av att gå på en förskola i ett 

socioekonomiskt starkt område? 

 På vilket sätt skapar förskolan som arbetsplats i socioekonomiskt starka områden villkor för 

barnen? 

Teoretiskt perspektiv 

Begreppet habitus innebär i Bourdieus (1993, ss. 298-303) texter en livsstil som genom att den 

praktiseras lever vidare. Habitus är alltså både en livsstil och förmågan att få den att leva vidare. Här 

ingår också smaken som kan förstås som intresset och förmågan att föra habitus vidare. Smaken är det 

som särskiljer en grupp från en annan. Den rymmer i det närmaste allt; hur vi ser ut, hur vi handlar i 

olika situationer, hur vi för oss, vilka kläder bär, hur vi förvaltar vår ekonomi och hur vi pratar 

exempelvis. Olika existensbetingelser skapar olika habitus. Kan den miljö vi avser att studera förstås 

som en habitus? Vi ämnar att tydligare föra in barnen i begreppet habitus syftande till att synliggöra 

hur barnen skolas in i livsstilar som möjliggör en specifik habitus fortlevnad. Att föra in studier av 

barndom som en del av sociologin började göras på allvar på 1980-talet av Jenks (1982 i Halldén, 

2007, s. 25) med boken The Sociology of Childhood. Detta går att se som startpunkten för 

barndomssociologin (Halldén, 2007, s. 25). 

I vår studie utgår vi från barndomssociologisk teoribildning. Ett fält vars ambition är att forska inte 

bara om barn, utan för barn, samt att genom forskning förbättra barnens villkor (Halldén 2007, s. 27). 

Enligt Halldén (2007, s. 29) innebär användningen av ett barndomssociologiskt perspektiv att man 

understryker att familj och barndom inte är fast och förutbestämt, det konstrueras och omkonstrueras i 

olika tider, på olika platser, och av olika aktörer. Inom detta perspektiv argumenteras för vikten av att 

de begrepp som tidigare används vid studier av barn dekonstrueras, för att ersättas av begrepp som är 

mer fokuserade på barnen (Halldén 2007, s. 30). Mycket av den tidigare forskning vi har gått igenom 

ovan har även dem utgått från ett från ett sociologiskt perspektiv. Bland annat Holmqvist (2012, s. 

260) som säger sig utgå från ett delvis sociologiskt perspektiv, ett övergripande sociologiskt 

analysarbete. Harju (2008, s. 11) tar också upp att barndom ses som social och historisk konstruktion, 

vars betydelse förändras. 
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När vi försöker fånga in vad som ses som det ideala föräldraskapet idag kan vi enligt Halldén (2007, s. 

53) se att det är delvis influerat av tankarna kring föräldraskap under den tidiga delen av 1900-talet, 

när den moderna synen på barn som individer växte fram. Halldén (2007, s. 53) framhåller att hon i 

intervjuer med föräldrar funnit två samexisterande syner på som hon kallar för barnet som projekt, och 

barnet som varande. Barnet som varande visar på ett sätt att se utveckling som förutbestämt, också 

något som samtidigt är svårt att förutsäga, som något som omgivningen inte spelar in så mycket i. 

Medan synen på barn som projekt betonar att barnet är något helt nytt, men samtidigt något plastiskt, 

som går att påverka i olika riktningar (Halldén 2007, s. 54). I vardagen kan föräldraskapet vara 

motsägelsefullt, föräldrar blandar råd från flera olika håll, och skilda föreställningar iscensätts 

parallellt (Halldén 2007, s, 56).  

“We not only live with families but depend on them to do the symbolic work that was once 

assigned to religious and communal institutions: representing ourselves to ourselves as we 

would like to think we are. To put it another way, we all have two families, one that we live 

with and another we live by.” (Gillis 1996 i Halldén 2007, s. 56). 

En idealbild av hur vi vill att en familj ska se ut kan få allt mer betydelse om den verkliga familjen vi 

lever med börjar upplevas som mer splittrad. Högtider och traditioner bildar en cyklisk stabilitet, där 

barnet, det nya, representerar ett löfte om en framtid med igenkännbarhet (Halldén 2007, s. 56). 

Holmqvist (2015, s. 14) beskriver hur detta går till i Djursholm genom att dess “kultur, historia, 

traditioner, ceremonier, ritualer och institutioner” ständigt återskapas av de som bor där. Bourdieu 

(1993, ss. 297-298) menar att barnens funktion blir att bevara det sociala rummet där livsstilar bildas, 

allt detta går att se som habitus, som på en och samma gång är förmågan att urskilja dessa ritualer och 

traditioner samt att kunna utföra dem. Barn som grupp har enligt Halldén (2007, s. 58) fått en 

framträdande symbolisk roll i samhället, men deras liv har också blivit allt mer skilda från 

vuxenvärlden, med särskilda platser skapade för barn av vuxna, för att realisera det som anses vara en 

god barndom. Barnens roll som konsumenter har också fått allt större betydelse, precis som vi tagit 

upp stycket om tidigare forskning, Halldén (2007, s. 58) framhåller att allt från hus till bilar säljs med 

barns bästa som främsta argument, vilket leder till att även i mindre konsumtionsstarka familjer får 

barnen det största konsumtionsutrymmet. Vardagslivet för småbarnsföräldrar rymmer flera 

motsägelsefulla ideal, samtidigt som det finns mängder av aktiviteter riktade till familjer och barn, 

finns också tydlig kritik mot föräldrar som drar runt barnen på för mycket aktiviteter, och föräldrar 

som underlättar för mycket för sina barn (Halldén 2007, s. 59). 

Vallberg Roth (2011, s. 119) beskriver hur synen på det ideala förskolebarnet framställs i 

styrdokument, de ålägger att barn ska ses kompetenta och nyfikna, mångkulturella och flerspråkiga. 

Barnet som framställs i styrdokumenten ska ha ett förstärkt och systematiskt dokumenterat lärande i en 

mängd olika ämnen, och kan på så vis sägas vara ett kvalitetssäkrat barn (Vallberg Roth 2011, ss. 119-

120). I läroplanens formuleringar finner Vallberg Roth (2011, s. 119) att vissa begrepps användning 

har ökat medan andras har minskat, till exempel trygghet som i en tidigare version var ett av de mest 

framträdande har fått stå tillbaka, rent antalsmässigt, medan användandet av ordet lärande har ökat 

kraftigt. Halldén (2007, s. 71) tar upp begreppet omsorgs starka kroppsliga koppling, omsorg står för 

det allra mest nödvändiga som mat och vila. När lärandebegreppet vidgas för att innefatta ett 

omsorgsfullt lärande, blir omsorgen enligt Lindgren (2001) i Halldén (2007, s. 72) ändå underordnad. 

Till syvende och sist är det förskollärare som är uttolkare av läroplanen. Det är i deras yrkesutövande 

som den förverkligas och därigenom påverkar barnen på förskolan på olika sätt. Dessa förskollärare 

får också en inblick i barnens uppväxtvillkor, inte bara på förskolan utan också utanför, men då mer 

indirekt när de samverkar med vårdnadshavare exempelvis. Båda dessa perspektiv ryms inom 

uppsatsens frågeställningar. Därför skulle det vara intressant att skildra detta genom dessa 
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förskollärares berättelser, i uppsatsen väljer vi specifikt ut förskollärare som verkar i områden med hög 

socioekonomisk status. 

Vi har funnit oss väl tillrätta med att kombinera olika delar av sociologi i uppsatsen, 

barndomssociologi, framförallt baserat på Halldén (2007) med begreppet, habitus såsom det används 

av Bourdieu (1993, ss. 298-303). Tillsammans skapar de det teoretiska perspektivet för den här 

uppsatsen.  

Metod 

Val av metod 

Utifrån uppsatsens syfte att få reda på barns uppväxtvillkor i socioekonomiskt starka områden har vi 

valt en kvalitativ metodansats. Det sätt vi valt att göra detta på är att närma oss en social miljö, i vårt 

fall förskolor i dylika områden. I denna sociala miljö har vi valt ut en yrkesgrupp, förskollärare, 

eftersom de besitter kunskap om barns uppväxtvillkor i de områden där de arbetar. Eriksson-

Zetterqvist och Ahrne (2015, s. 34) skriver att intervjuer ger insikt om enskilda människors 

upplevelser, men att man genom att intervjua ett antal personer från samma sociala miljö, i det här 

fallet förskolor i socioekonomiskt starka områden, får förståelse för de förhållanden som råder. Här 

har vi valt att göra kvalitativa intervjuer med de fördelar det innebär att kunna anpassa för stunden och 

få med sådant som hade gått förlorat med ett mer standardiserat frågeformulär (Eriksson-Zetterqvist & 

Ahrne 2015, s. 38). 

Intervjuerna gjordes under två veckor kring månadsskiftet november-december 2016. 

Transkriberingarna tog upp mycket tid, något de brukar göra enligt (Eriksson-Zetterqvist & Ahrne 

2015, s. 51). Genom att transkribera kort efter varje intervjutillfälle fick vi underlag och nya tankar till 

de nästföljande intervjuerna. Det går därför att se transkriptionstillfället som en första analys, att 

transkribera de nyligen avverkade intervjuerna (Eriksson-Zetterqvist & Ahrne, 2015, s. 53). 

Allteftersom intervjuerna fortskred kunde vi göra transkriptionerna mindre detaljerade eftersom vi 

började känna igen svarsmönstren och kunde koncentrera oss på vissa centrala delar som var relevanta 

för uppsatsens frågeställningar (Eriksson-Zetterqvist & Ahrne, 2015, s. 52). Till intervjuns fördelar hör 

enligt Eriksson-Zetterqvist & Ahrne (2015, ss. 53-54) att den är förhållandevis tidseffektiv, den 

möjliggör att få in flera personers perspektiv och att det är lätt att få tag på informanter i Skandinavien. 

För vår del känner vi igen alla tre egenskaper från arbetet med denna uppsats. Intervjuer som metod 

har dock sina svagheter. En är att det inte går att vara säker på att det en person säger och gör hänger 

ihop. Förskollärarna vi intervjuat är på ett sätt andrahandskällor, de förmedlar information om barnen 

till oss. Eftersom det handlar om barn från ett år är det en nödvändigt att inte rikta sig direkt till 

barnen. Det finns också en osäkerhet i databearbetningsmomentet om vi som lyssnar och transkriberar 

gör en korrekt analys av det som sagts? Detta tas upp av Eriksson-Zetterqvist och Ahrne (2015, s. 53). 

Det finns ju så många andra sätt som vi människor uttrycker oss på, där språkliga redogörelser bara 

utgör en liten del. Kroppsspråk och känslouttryck riskerar exempelvis att gå förlorade i en intervju 

(Svensson & Ahrne 2015, ss. 20-21).  
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Urval och avgränsningar 

För att samla att samla det material som behövs för att svara på våra frågeställningar har vi genomfört 

intervjuer med förskollärare som är yrkesverksamma i utvalda områden. Vi definierar 

socioekonomiskt starka områden som sådana där invånarna har hög genomsnittlig inkomst. För att ta 

reda på den genomsnittliga inkomsten för olika områden utgick vi från statistik från Stockholms 

kommun och Stockholms kranskommuner. Vi valde att söka intervjupersoner inom en av Stockholms 

innerstadsstadsdelar och i en av kommunerna som gränsar till Stockholm. På de respektive 

kommunernas hemsidor fann vi kontaktuppgifter till alla förskolor, därefter skickade vi ett mejl med 

en intervjuförfrågan till alla kommunala förskolors förskolechefer i våra utvalda områden. Johansson 

(2016, s. 116) beskriver att hon hittat förskolor i socialt och ekonomiskt privilegierade förskolor 

respektive socialt utsatta områden genom att titta på statistik, och sedan kontaktat endast kommunala 

förskolor utan specifik pedagogisk profil, för att de olika praktikerna ska kunna speglas i varandra och 

förtydliga olikheter och skillnader. Vi valde först att kontakta endast de kommunala förskolorna i vårt 

ena område, för att avgränsa mängden förskolor. En annan orsak var att försöka undvika att andra 

faktorer än socioekonomisk status påverkade vårt material. Annars kan tänkas att sådant som olika 

pedagogiker eller huvudmän spelat in och påverkat resultatet. I vårt andra område fanns färre 

kommunala förskolor, men vi valde ändå att även där kontakta endast de kommunala för att 

harmoniera mot det första området. Men precis som för oss, beskriver Johansson (2016, s. 116) att 

detta inte görs för att förskolorna ska kunna ses som generaliserbara, de kan inte representera alla 

svenska förskolor i socioekonomiskt starka områden. Det de kan göra är att utgöra en grund för en 

berättelse om barnen som går där.  

När vi först kontaktade förskolor skrev vi att vi var intresserade av att intervjua förskollärare eller 

barnskötare, av förskolecheferna fick vi endast förskollärare som förslag. Vi fick aldrig tillfälle att 

fråga förskolecheferna varför de bara föreslog förskollärare, eftersom vi det var en insikt vi fick först 

mot slutet av datainsamlingen. Vi tror att både förskollärare och barnskötare har kunskap om sina 

förskolebarns uppväxtvillkor, och att det därför inte påverkade vårt material allt för mycket att det 

endast blev intervjuer med förskollärare. Vi eftersträvade att få en balans mellan förskolor i 

innerstaden och närförorten. Intervjuguiden inleds med ett antal frågor för att förtydliga hur vi 

använder vårt centrala begrepp barns uppväxtvillkor, och sedan går vi vidare och ställer frågor kring 

hur de ser på sitt uppdrag relaterat till läroplan, föräldrakontakt, balansgången mellan omsorg och 

lärande, barnens uppväxtvillkor. I intervjun ville vi i första hand att det skulle finnas plats för de 

yrkesverksammas egna tankar och reflektioner. Rennstam och Wästerfors (2015, ss. 28-29) skriver om 

den mångsidiga bilden av intervjupersonens erfarenhetsvärld, något vi känner igen från våra 

intervjuer, flera aspekter framställdes som både positiva och negativa, vid olika tillfällen. 

Undersökningspersoner 

Våra sju undersökningspersoner var alla kvinnliga förskollärare, de hade varit verksamma i förskolan 

olika lång tid, men majoriteten hade varit förskollärare i 10-15 år. Något alla våra intervjupersoner, 

förutom en, hade gemensamt var att de mest arbetat i samma område, eller andra områden med 

liknande socioekonomiska status. Flera av våra intervjupersoner uppgav att de inte medvetet valt att 

arbeta på förskolor i områden med hög socioekonomisk status, utan att det var en naturlig konsekvens 

av att de själva bodde i närliggande områden. Vi intervjuade fyra förskollärare som arbetar i ett 

innerstadsområde i Stockholm, och tre förskollärare som arbetar i en av Stockholms kranskommuner. 



11 

 

Genomförande 

Insamlingen av material inleddes med vi utifrån våra socioekonomiska kriterier avgjort vilka förskolor 

vi skulle kontakta, och sedan skrev vi ett brev som vi skickade ut till förskolecheferna via e-post. Vi 

fick ganska snabbt svar från flera förskolechefer som kom med förslag på intresserade förskollärare 

som vi sen fick kontakta direkt, för att boka in en passande tid för en intervju.  Vid dessa samtal 

berättade vi även lite mer utförligt om studien, och det fanns tillfälle att ställa frågor. Två av 

förskollärarna bad särskilt om att få titta på frågorna i förväg, men i vårt insamlade material kan vi inte 

se att detta gjort någon större skillnad i vilka svar vi fått in. Efter två genomförda intervjuer gjorde vi 

några mindre ändringar i intervjuguidens struktur, men sett till helheten var den sig lik under alla 

intervjuer. Vi inledde intervjun med att ställa frågor om den egna rollen som förskollärare, och 

förskolans bakgrund. Sen gick vi över till att med hjälp av olika kategorier såsom nutid och framtid, 

makt och inflytande, och sociala relationer skapa en bild av barnens uppväxtvillkor. Vi gick sen över 

till att fråga förskollärarna om vilka styrkor och påfrestningar barnen möter som de tror är unika för en 

uppväxt i ett socioekonomiskt starkt område. Varje intervju var mellan 30-80 minuter lång. Efter att 

sex intervjuer var gjorda såg vi en viss mättnad, vi kände igen svaren och svarsmönstren. 

Mättnadskänsla kan ibland vara bedräglig varför vi genomförde en sjunde intervju. Mättnaden visade 

sig då vara bekräftad och vi ansåg oss att ha fått tillräckligt med empiri (Eriksson-Zetterqvist & Ahrne, 

2015, s. 42). 

Databearbetning och analysmetod 

Under intervjuerna gjorde vi varsin ljudupptagning för att säkerställa att vi fick med allt, vi har sedan 

transkriberat huvuddelen av varje intervju. Vi har fokuserat på innehållet och inte transkriberat alla 

fyllnadsord och stakningar med exakt noggrannhet. Även om vi vid transkriberingen till stor del ändrat 

intervjusvaren från talspråk till skriftspråk, har vi valt att behålla meningsuppbyggnaden och vissa 

ordval som kan ses som talspråk, för att ge karaktär och trovärdighet åt svaren. Intervjuerna varierar i 

längd, men vi upplevde att kärninnehållet gavs ungefär lika lång tid vid varje intervju. Efter att 

transkriberingarna var klara har vi sorterat materialet från intervjuerna i olika kategorier utifrån hur de 

olika intervjusvaren överensstämmer och skiljer sig från varandra. I analysarbetet måste vi sortera och 

analysera de intervjuades egna analyser som Rennstam och Wästerfors (2015, s. 78) beskriver det. 

Våra intervjupersoner tillhör alla samma profession som vi är på väg in i, och vi har därför på många 

sätt vana att använda samma sorts begrepp. detta gjorde antagligen intervjuerna mer bekväma och 

nästan “kollegor emellan”, vi fick lätt tillträde till fältet som Hyltén-Cavallius (2011, s. 217) skriver. 

Men detta kan också ha gjort intervjuerna mindre detaljerade än de hade behövt vara om allt behövde 

förklaras mer detaljerat. Många ord som är unika för förskolan har använts utan att tydligt definieras 

under intervjuerna, ord som samling och måltidssituation, eftersom vi alla utgått från att en viss 

förförståelse finns. Våra intervjuer har inte heller gått in i detalj på några enskilda livsöden, utan har 

istället fokuserat på det som förskollärare ser som nästan allmänt i området där de är verksamma även 

om de inte behöver vara lika för alla deltagare. 

Rennstam och Wästerfors (2015, s. 83) beskriver en studie där lärare och elever intervjuades. I den 

sorterades materialet efter hur motgångar och framgångar beskrivs. Arbetssättet liknar vårt. Vi har i 

vårt insamlade material bland annat försökt sortera fram det som förskollärare beskriver som fördelar 

respektive påfrestningar för barnen, och för sig själva i professionen. Vi är dessutom intresserade av 

att utifrån denna sortering titta på hur barnen och barnsynen representeras. Vi började sortera 

materialet genom att klistra in utdrag från olika intervjuer som liknade varandra i ett dokument, men 
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det var fortfarande mycket material och det var svårt att överskåda. Vi har sen fortsatt denna process i 

olika steg enligt det som Rennstam och Wästerfors beskriver som analytisk induktion (2015, s. 94). Vi 

har även gjort uppdelningar i vårt material utifrån Halldéns (2007, s. 53) beskrivningar av barnet som 

projekt och barnet som varande. Utifrån dessa har vi sen skapat den analysstruktur som tydligast 

format uppsatsens resultat.  

Forskningsetiska överväganden  

Harju (2008, s. 14) beskriver, i likhet med vad vi funnit att det är lätt att hitta forskning och kunskap 

om barnfattigdom i både rikare och fattigare länder. Författaren beskriver också att det historiskt sett 

är vanligare med forskning om människor i utsatta ekonomiska situationer, utan att efterfråga deras 

egna uppfattningar, men det blir vanligare att ta in de fattigas egna perspektiv. I vår egen studie känner 

vi att det blivit lite som att vi forskar om människor i socioekonomiskt starka områden, istället för med 

dom. Vi hade kunnat söka oss till förskolebarnens föräldrar och be dessa beskriva sina barns 

uppväxtvillkor, men istället valde vi att intervjua förskollärare, eftersom vi ville skapa oss en bild av 

hur förskollärare berättar om hur det ser ut, och har sett ut i området. Förskollärarna kommer i många 

fall utifrån och befinner sig i en professionell roll, de kan därför inta ett bredare perspektiv, medan 

föräldrar till yngre barn av naturliga skäl är mer fokuserade på just sina liv, och sina barn.  

I vår studie väljer vi att undersöka barns uppväxtvillkor utan att ha direkt kontakt med barnen. Det är 

absolut etiskt ifrågasättbart att studera barns uppväxtvillkor utan att barnen får en chans att ge sin egen 

bild, men eftersom vi har begränsat utrymme för att ta in barns tankar på allvar har vi istället valt att 

fokusera på det förskollärare kan berätta om barns uppväxtvillkor. Detta arbete ingår i 

förskollärarprogrammets avslutande kurs varför att inta ett förskollärarperspektiv kan vara motiverat. 

Vi har varit försökt vara lyhörda för våra informanters intressen och behov. Tid och plats för 

intervjuerna har vi låtit informanterna bestämma i stor utsträckning. Vi har försökt att inte styra 

intervjuerna för mycket så att de intervjuade själva ska få komma till tals med sina tankar och 

funderingar (Vetenskapsrådet 2011, s. 16). Vi försöker också inse våra egna begränsningar, något som 

vi diskuterat efter varje intervju med syftet att bli bättre till nästa gång (Irisdotter Aldenmyr, Paulin & 

Grönlien Zetterqvist 2009, s. 51,53,145). Efter att vi avslutat vårt självständiga arbete och fått det 

publicerat avser vi att mejla det till våra informanter. Vi har meddelat våra informanter detta. Flera av 

dem har specifikt uttryckt intresse att få ta del av det färdiga materialet. Allt detta sammanlagt bidrar 

till en öppenhet som är eftersträvansvärd inom forskning (Vetenskapsrådet 2011, s. 39,40). Redan i 

upptakten till uppsatsarbetet kände vi att vi båda var måna om att undvika etiska fallgropar, framförallt 

genom att vända oss direkt till de professionella, inte de privata, eftersom socioekonomisk indelning 

kan vara en känslig fråga, vi har därför arbetat medvetet med det. 

I mejlet där vi bjöd in till intervjuer framgick det att vi var intresserade av barns uppväxtvillkor i 

socioekonomiskt starka områden. Flera av informanterna har dessutom fått tillgång till vår 

intervjuguide i förväg. Det har också givits tillfälle att ställa frågor inför intervjun via telefon eller e-

post. Detta sammanlagt har visat att de getts tillfälle att bekanta sig med vad vi är intresserade att få 

reda på. De har blivit informerade om att de avidentifieras och att de när som helst kan avbryta 

deltagandet i vår studie. Detta har meddelats såväl i mejlutskick innan vår ankomst till förskolan samt 

i ett dokument som informanterna fått skriva på precis innan intervjuerna. I våra transkriptioner av 

intervjuerna har de avidentifierats, deras namn har ersatts med en siffra. Vi har också i 

transkriberingsprocessen låtit bli att skriva ut ortsnamn och annat som kan identifiera området som 

förskolan ligger i.  
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I det publicerade arbetet kommer det inte framgå vilka personer vi har intervjuat och på vilka förskolor 

de arbetar. Vidare kommer det bakomliggande materialet, de inspelade intervjuerna och 

transkriptionerna av dessa, att förstöras. Detta arbete syftar till att säga något om barns uppväxtvillkor. 

Att då försöka beskriva dessa villkor utan att intervjua barnen direkt går det att ha etiska synpunkter 

på. Varför gjorde vi så? Hur rimmar detta med de av fackförbunden Lärarförbundet och Lärarnas 

riksförbund framtagna “Yrkesetiska principer för lärare” där ett av fyra block talar specifikt om att låta 

eleven alltid stå i centrum. Även om vi av olika anledningar som tidigare beskrivits inte pratat med 

barnen direkt har vi hela tiden försökt ha dem närvarande. Till exempel har vi i vår intervjuguide 

skrivit “Glöm inte barnen!” som en påminnelse om varför vi gör våra intervjuer. På detta sätt blir vi 

påminda om att etiken alltid är närvarande vare sig vi vill eller inte (Irisdotter Aldenmyr, Paulin och 

Grönlien Zetterqvist 2009, s. 23). 

Studiens kvalitet 

Valet av intervju som metod för denna uppsats kändes tidigt i tankeprocessen som det självklara valet 

för att kunna besvara våra frågeställningar. Vi testade även att använda oss en del av textanalys i ett 

inledningsskede, genom att analysera dokument av olika slag (Ahrne & Svensson 2015, s. 8), men 

bestämde ändå att intervjuer med professionen skulle lämpa sig bäst. Då kunde vi fråga förskollärarna 

vad de tycker och tänker och be dem motivera sina handlingar (Ahrne & Svensson 2015, s. 8) Vi har 

båda fortsatt vara nöjda med det valet under hela arbetet med uppsatsen. En svårighet som höll oss 

tillbaka när vi var redo att börja göra intervjuerna var svårigheten att hitta en tid för intervjun som 

passade in i förskollärarens schema, intervjuerna blev ofta uppskjutna på kort varsel, och vi hade 

ständig beredskap för att åka iväg och göra en intervju, eller istället fortsätta med förarbetet till 

uppsatsen. Det var tufft att det dröjde så länge innan vi kom igång med intervjuerna, men det gjorde 

också att vi var mer förberedda när vi väl satt där, vi är väldigt glada att de förskollärare vi intervjuade 

kunde ta sig tid och ge oss så värdefulla svar.  

När vi väl hade samlat in allt material sorterade vi det utifrån olika teman. Vi återgick till materialet 

upprepade gånger och omprövade den initiala sorteringen. På så sätt bekantade vi oss med materialet 

mer och mer och blev mer förtrogna med det genom att se det från de olika perspektiv det innebär med 

varierande kriterier för sortering. Teorin hjälpte oss också att göra oss mer bekanta med vårt material 

den gav oss tips på vilket fokus vi skulle ha på materialet (Rennstam och Wästerfors 2015, ss. 80-82). 

Vi har skrivit en samhällsvetenskaplig uppsats. I den vi vill kunna säga något om hur olika fenomen 

formar människors relationer. Vidare vill vi berätta något om de olika institutioner, normer och 

samhällsklasser som bär upp de socioekonomiskt starka områden vars barns historia vi vill förmedla 

(Ahrne & Svensson 2015, s. 8). Den metod vi valt, kvalitativa intervjuer, har tycker vi passat dessa 

ambitioner väl. Studiens trovärdighet baseras även på att resultaten överensstämmer väl med den 

generella uppfattningen av vad det innebär att växa upp i ett socioekonomiskt starkt område.  

Resultat och analys 

Vid genomgången av intervjuerna fann vi det fruktbart att som en sortering dela upp vad våra olika 

förskollärare svarat kring olika aspekter på barnens uppväxtvillkor. Då kunde vi se vilka likheter och 
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skillnader som fanns i deras svar. Till en början beskriver vi fyra aspekter av barnens uppväxtvillkor, 

där vi valt att beskriva barnen som väl förberedda och aktiverade, med likriktad uppväxt och med olika 

grader av inflytande över sina egna liv. Dessa delar av texten ämnar svara på vår första frågeställning, 

hur beskriver förskollärare att barns uppväxtvillkor formas av att gå på en förskola i ett 

socioekonomiskt starkt område? Efter det visar vi barnens uppväxtvillkor utifrån föräldrarnas val och 

handlingar och hur dessa kan tänkas påverka barnen, detta har vi gett underrubriken de närvarande 

(och frånvarande) föräldrarna. Vi avslutar med att skriva fram de olika förskolornas arbetssituation ur 

ett brett perspektiv inriktning mot vilken inverkan den kan tänkas ha på barnen, det vi kallar för de 

stabila förskolorna. Dessa två delar av texten ska svara på vår andra frågeställning, på vilket sätt 

skapar förskolan som arbetsplats i socioekonomiskt starka områden villkor för barnen? 

De väl förberedda barnen 

En påfallande styrka är att barnen är väl förberedda inför sin dag på förskolan på en mängd olika sätt. 

Till att börja med är barnen förberedda på vad det innebär att vara på förskolan, mycket av vad det 

som läroplanen (Skolverket 2016, ss. 4-7) föreskriver i form av en lust att lära, kunskaper att dela med 

sig av samt den goda språkförståelsen som intimt hänger ihop med lärandet har de redan med sig 

hemifrån. 

“Ja, jag tänker att barnen här inne kan så mycket redan. Dom har språket och dom är per 

automatik intresserade av bokstäver och natur och teknik för att dom har aktiviteter.” som 

en förskollärare uttrycker det.  

Också materiellt har barnen det bra förspänt, de har bra kläder anpassade för förskolelivet. Dessutom 

beskrivs att barnen hemma har det bra materiellt, med leksaker och presenter bland annat. Här uttryckt 

av två förskollärare; 

“Det förenklar ju för oss att barnen har bra ordentliga ytterkläder, så att inte det, det vet jag, 

det kan ju annars bli ett problem annars, sådana problem uppstår väldigt sällan här, så på det 

sättet märks det ju.”  

“Det positiva är väl att barnen alltid har kläder, dom får presenter, att dom har leksaker och 

ting så. Det verkar som om alla har bra miljö hemma, alltså tingmässigt.” 

Startsträckan för att komma igång på förskolan är följaktligen kort. Förberedelser och planering så 

som att hitta lånekläder, som på andra förskolor skulle kunna tänkas vara tidskrävande är inte något 

man behöver bekymra sig över här. Förskolan värderas högt av föräldrarna, tycks det. De krav 

förskolan har ställer man upp på och ofta lite extra, sen går det att fråga sig om det kanske inte bara 

förskolan föräldrarna förbereder barnen på utan kanske även livet utanför förskolan och även efter 

förskolan. Med detta sätt att se faller barnsynen in i det som Halldén (2007, s, 53-54) beskriver som ett 

projekt, ett barn som förbereds en plats i ett framtida samhälle. 

Alla förskollärare vi pratat med beskriver att de har ett nära samarbete med biblioteken i närområdet, 

särskilt förskolebarnen i Stockholms innerstad verkar genom biblioteken få regelbunden tillgång till 

relationer till omvärlden utöver de som redan finns på förskolan. “Biblioteket går vi till regelbundet, 

där har vi också varit den här veckan. Dels för att låna böcker men sen så har de också en hel del 

aktiviteter för barnen.” som en av förskollärarna från Stockholms innerstad uttryckte det. Även 

förskollärarna från en av kommunerna som gränsar till Stockholm beskrev alla att de tillsammans med 

barnen besökte biblioteken,  

“Sen har ju vi, förutom biblioteket. vi har haft barnens vecka i kommunen, då barnen får 

synas i kommunen, lite utställningsmöjligheter på biblioteket. Nu är det ingen som driver 
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den här barnens vecka, det beror lite på vem som är verksamhetschef, men vi har ändå bokat 

in oss, vi och vår förskolechefs andra förskola, tillsammans då, att vi ska fortsätta ha den här 

utställningen” 

Detta tillsynes självklara samarbete med samhällsfunktioner ger barnen en trygghet att kunna utan 

problem besöka dessa och liknande platser i framtiden, och våga ta för sig av vad de erbjuder. På så 

sätt har barnen ytterligare en dimension av förberedelse för sina framtida liv. Bland förskollärarna 

märks ibland en varandesyn på barnet när det pratar om barn som ska förberedas inför skola, och 

skolans syn på barnen som kommer från förskolan “Skolorna säger det varje år. Det märks att ni 

jobbat med empati, bra kompis och så där. Så det är kul att höra.” den här förskolläraren uttryckte en 

tydlig yrkesstolthet efter återkommande beröm från en närliggande skola.  

“Det har väldigt mycket att med att skolorna dom ska till sen ställer ganska höga krav redan 

från förskoleklass. Och det är ju deras rädsla att dom inte riktigt ska hinna med. Så där får 

man ju bromsa i samtal och berätta vad vårat uppdrag är. Men självklart om man ser att dom 

har liksom med bokstäver eller matematik eller natur eller vad det nu må va, att man 

utmanar dom vidare där dom är. Men det är inte så att vårat uppdrag är att lära dom hela 

vägen innan dom börjar.” 

Den här förskolläraren berättar istället om föräldrarnas oro att barnen inte ska skolförberedas nog, en 

oro som hanteras från förskola med tal om förskolans uppdrag, där omsorg, utveckling och lärande ska 

fungera tillsammans (Skolverket 2016, s. 5). Som det uttrycks här är det tar förskolan tillvara på den 

kunskap och de erfarenheter barnen bär med sig hemifrån eller från andra platser utanför förskolan och 

utmanar vidare, utan att för den delen fungera endast som en förberedande instans inför skolan. När vi 

frågat förskollärarna om barnens egna framtidsplaner har alla uttryckt att de inte upplever att barnen 

känner av påtryckningar hemifrån, att de ska utbilda sig inom ett visst yrke, utan barnens önskningar 

beskrivs istället; “Någon pratar om att starta dinosauriemusem, astronaut, konstnär. Så det är väldigt 

blandat, sen finns det ju alltid liksom dom här yrkena som finns i alla barngrupper, typ polis och så 

prinsessa.”. 

De aktiverade barnen  

Att ha många aktiviteter kan vara bra som en förskollärare uttrycker det i det föregående avsnittet. Då 

får barnen kunskaper och intressen som kommer väl till pass på förskolan. Det finns dock en baksida 

också, förskollärarna beskriver att vissa barn har en kravfylld tillvaro med många aktiviteter utanför 

förskolan. Något som de flesta förskollärare ger uttryck för; 

“Bollas lite fram och tillbaka. Vi kan ha barn som är 4 år och har 3 olika aktiviteter.” “Det 

är många barn som har flera aktiviteter. Man kanske går och sjunger i kör eller spelar piano 

eller man går på tennis.” 

Flera av förskollärarna försöker kompensera barnens många aktiviteter utanför förskolan med att 

erbjuda ett lugn på förskolan, här exemplifierat med en förskollärares utsaga; 

“Att det kan ställas krav på att man ska ha vissa fritidsaktiviteter. Du ska gå på judo, du ska 

gå på dans, balett eller spela tennis. Ibland får nästan förskolan stå för lugnet för det har 

varit väldigt mycket aktiviteter på kvällar och helger. Det har varit Junibacken, det har varit 

Dramaten och middagar och såna saker. Dom kan vara rätt trötta så då får man kompensera 

med lugnet istället för att erbjuda en massa saker. Så att dom ska få balans.” 

Lite hårdraget skulle det gå att säga att föräldrarna när de tar med barnen på aktiviteter ser barnen som 

projekt med ett syfte att utveckla sina barn och att förskollärarna istället ser barnen som varande och 

låter barnen därför själva till viss del styra sin tid på förskolan (Halldén 2007, s, 53-54).  
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Den likriktade uppväxten 

De flesta förskollärare menar att barnen går miste om impulser och intryck från olika håll eftersom 

barnen har en så likartad uppväxt. De som barnen möter i området delar deras erfarenheter, kultur, 

familjeförhållanden och språk i stor utsträckning.  

“Det är ju ganska likriktat allting. Just det här att alla växer i samma, kärnfamilj. Och det här 

med språk och kultur och annat. Det är ju inte så mycket ni vet. Det är ganska, det är lite 

smalt kan man ju tycka. Så det kan man ju se som en brist liksom. Det är ju roligt med andra 

infallsvinklar på saker och ting. Det blir ju lite snävt ibland.” 

Läroplanen (Skolverket 2016, s. 8) föreskriver en strävan efter att varje barn ska “leva sig in i andra 

människors situation”. Att träna denna förmåga på förskolan blir svårt i en homogen grupp, det kan 

kännas konstruerat att behöva göra det indirekt genom en bok exempelvis; 

“Jag tänker på mångfalden framförallt. Det är en ganska homogen grupp även om vi har 

några olika språk så är de flesta ljusa. Jag tänker att de verkligen går miste om mötena som 

sker och se allas lika värde. Det blir inte lika tydligt när man läser om det i böcker eller 

berättar om det som när man verkligen jobbar med det i hela gruppen.” 

Från föräldrarna kommer det också fram en oro över de etniskt homogena barngrupperna berättar 

samma förskollärare; 

“Någon förälder har också uttryckt att det känns jättetråkigt att det bara är "svenska barn". 

Här ryms mycket av det som Bourdieu (1993, ss. 298-303) för fram under begreppet habitus, 

livsbetingelser som reproduceras allt eftersom de efterlevs, generation efter generation. Av olika skäl, 

som vi beskrivit, är det svårt att rucka på dessa stabila strukturer. 

De inflytelserika barnen? 

När vi frågade förskollärare i socioekonomiskt starka områden om deras syn på barnens inflytande i 

förskolan fick vi ganska olika svar, även från förskollärare aktiva inom samma kommun.  

“Det är väldigt både och skulle jag säga, barnen styr nog en del, så ser det ju ut, att det är 

barnens önskemål och viljor som får råda kring en del saker (...) Samtidigt styr ju 

föräldrarna väldigt mycket kring deras aktiviteter utanför förskolan, att man går på tennis 

och mot sin vilja kanske ibland direkt i samband med att man går på förskolan, fast man 

egentligen kanske bara vill leka och gå hem.” 

Som en förskollärare från ett område strax utanför Stockholm berättade, medan en annan framhöll att 

hon tyckte att barnen hade för mycket makt; 

“Barnen har alldeles för mycket makt idag. Dom får alldeles för mycket val. Det är dom 

som styr, många av dom. Man får bestämma vad det ska bli för mat. Man får bestämma hur 

man ska ta sig till förskolan. Man får bestämma att man inte ska åka och handla. Självklart 

ska barn få va med och bestämma. Det är inte det. Men man måste dra gränsen nånstans.” 

Här ryms en komplex syn på frågor kring barns makt och inflytande över sina egna liv. Å ena sidan 

beskrivs barn som har mycket makt, ibland för mycket, och å andra sidan barn som mot sin vilja går 

på olika aktiviteter. Återigen går det att göra kopplingar till Halldéns (2007, ss, 53-54) uppdelning av 

barn som projekt och varande. Barnet som ibland mot sin vilja går på flera olika aktiviteter går att se 

som ett projekt för föräldrarna, ett barn som ska skolas in i ett framtida aktivt liv med en fylld kalender 

(Hochschild, 2003, s. 146). I förskollärarnas analys av ett barn som sitter på mycket makt skymtar en 

syn på barnen som ett varande fram, något som ska skyddas från en del av det ansvarsfulla 
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beslutsfattandet. Sen får man inte glömma bort att situationen är som tidigare påpekats komplex. Vid 

vilken bestämmandegrad övergår barnsynen från varnande till projekt och tvärtom? Då gäller det att 

ha i åtanke att Halldéns (2007, ss, 53-56) uppdelningar inte är så strikta som de initialt verkar utan är 

två parallellt existerande föreställningar 

De förskollärare vi intervjuade berättade också mycket om hur de arbetade med barns inflytande och 

delaktighet på förskolan, där var svaren mer liknande, på alla förskolor bedrevs projekt där barnens 

delaktighet var aktuellt.  

“Vi försöker också tänka på det här med barns inflytande och att alla känner att dom får vara 

med och bestämma, och att dom kan vara med och påverka. Ibland kan det ju vara att vi 

ställer frågor, till exempel tycker ni att vi ska åka till den lekparken och då kan det vara att 

dom röstar och att den lekparken som det blir flest vinner”.  

Innebörden av citatet precis ovan tror vi att de flesta läsare känner av denna uppsats känner igen. Det 

skulle vi vilja säga är signifikativt för hur man jobbar kring frågor om makt och inflytande mer 

generellt på svenska förskolor. 

De närvarande (och frånvarande) föräldrarna 

Barnen går miste om en del föräldrakontakt när andra än föräldrarna sköter hämtning och lämning; 

“Många föräldrar satsar väldigt mycket på sina karriärer och sina arbeten. Många barn har väldigt 

långa dagar och sen är det mormor och farmor och barnflicka och så som kommer och hämtar.” som 

en förskollärare säger eller som en förskollärare från en annan förskola uttrycker; “men det som är 

negativt är väl att föräldrarna jobbar mycket. Det är ibland i perioder mycket barnflickor. Stress bland 

föräldrar, att dom är stressade.” Att de som har ansvaret för barnen, föräldrarna (Skolverket 2016, s. 

13) är stressade beskrivs ovan som en påfrestning för barnen. 

Även om föräldrarna inte alltid är fysiskt närvarande på förskolan märks deras närvaro med det 

intresse och kunskap de visar förskolans verksamhet. Föräldrarna beskrivs av förskollärarna som 

engagerade och kunniga; 

“Det som, det märks, dels märks det på föräldrarna för många är akademiker, de har mycket 

kunskap om olika saker och har mycket koll på läroplanen och, med det kommer också 

tydliga krav på förskolan, vilket jag tycker är väldigt positivt, det är lättare att få till ett bra 

samarbete med föräldrarna när man vet, de också vet vilka mål man jobbar mot.” 

Att få krav på sig är alltså något som förskollärarna är positivt, de upplever därigenom att deras yrke 

uppvärderas; “Dom vet vad dom har rätt till och det kan jag tycka är bra för då höjer det statusen på 

mitt yrke när jag är tvungen att stå till svars och berätta hur och varför.”  

Att barnen växer upp under stabila familjeförhållanden i kärnfamiljer beskrivs också som något 

positivt. Utanför kärnfamiljen beskrivs också ett stort socialt nätverk; “Dom har ju två föräldrar, bara 

det, som dom bor med, det är kärnfamiljer dom flesta. Dom har många runtikring sig, det är 

barnflickor, mormor och farmor, mycket släktingar. Så dom har ett stort nätverk runtikring sig 

familjerna här.” 

Kunniga, välutbildade och engagerade föräldrar ställer berättigade krav på förskolan lyfter 

förskollärarnas status och kanske även förskolans. Barn som kommer från stabila familjeförhållanden 

med ett stort socialt nätverk. Här ryms goda möjligheter för det som Bourdieu (1993, ss. 298-303) 

skriver om habitus ska få leva vidare genom att föräldrar och förskollärare samverkar, något som vi 

återkommer till i följande delkapitel. 
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De stabila förskolorna 

När de intervjuade förskollärarna beskriver de förskolor de verkar på är stabilt ett nyckelord. De 

beskriver sina förskolor som välfungerande med låg sjukfrånvaro och personalomsättning och ett gott 

samarbete inom personalgruppen; 

“Det är ganska stabilt här skulle jag säga, dels så är det ganska låg sjukfrånvaro hos personalen, denna 

höst har varit väldigt, vi har varit här nästan hela tiden nästan allihop och det gör ju att man inte 

behöver ta in vikarier, och är det så att någon ska iväg på kurs eller någonting då kan man ju ofta lösa 

det utan att ta in vikarie” som en förskollärare säger. Denna stabilitet kännetecknar också barngruppen, 

barnens hälsa beskrivs som god; 

Alla förskollärare vi pratade med svarade på frågan “Hur upplever du att barnen har det just nu på 

förskolan?” med positiva svar, visst att det kanske var lite sjukdomar bland personalen, men det var 

inget som påverkade verksamheten för barnen. Det fanns också dom som berättade att de inte ens hade 

så mycket sjukdomar bland personalen, och inte bland barnen heller, så de kunde berätta om en väldigt 

stabil verksamhet.  

Om förskolan behöver extra resurser i form av ett stöd beskrivs detta genomgående fungera utan 

problem, här exemplifierat genom ett svar på en fråga om samarbetet med specialpedagoger; 

“Det funkar jättebra. Jag träffar dom flera gånger per termin alltså. Även om är i behov av 

handledning om man har tankar eller funderingar bokar man ett möte. Och det får man 

absolut inom 1-2 månader skulle jag vilja säga. Vi fick det väldigt snabbt när vi i behov av 

det så att dom finns tillgängliga på mejlen också så det känns som att man har en relation till 

dom.”  

Barnens hälsa är god och om de är i behov av extra stöd får de det. Stabiliteten som beskrivs går att se 

som en förutsättning för att habitus lever vidare. Den livsstil som praktiseras får förutsättning att 

frodas i de stabila förhållanden som förskolorna erbjuder och erbjuds (Bourdieu 1993, ss. 298-303).  

Diskussion  

Studiens syfte är att belysa olika förekommande aspekter av barns uppväxtvillkor i socioekonomiskt 

starka områden, detta kom vi åt både genom att fråga förskollärarna om vad de kan berätta om barnen, 

men också genom att prata om förskollärarnas upplevelse av sin arbetsplats, om de upplever mycket 

stress och hur den påverkar barnen. Alla förskollärare vi intervjuade framhöll att även när det uppstod 

stressiga och krävande situationer för personalen, så gör de alltid sitt yttersta för att det inte skulle 

påverka barnens vardag. Vår slutsats är att våra intervjupersoner satt likhetstecken mellan påverkan 

och negativ påverkan, utifrån vår tolkning är det självklart att personalens situation på ett eller annat 

sätt påverkar barnens situation, de befinner sig i samma lokaler, och är ömsesidigt beroende av 

varandra. Det kan dock vara en korrekt tolkning av förskollärarna, att olika situationer som uppstått 

för personalgruppen, inte har påverkat barnen negativt. Att stor vikt läggs vid förskolans 

skolförberedande roll i socioekonomiskt starka områden syns i våra resultat. Holmqvist (2015, s. 164) 

beskriver att en kvinna han intervjuat till sin studie berättar att uppväxten i Djursholm kretsar mycket 

kring förberedelser inför ett intressant, krävande och prestigefyllt yrke. I Djursholm är en god 

utbildning A och O, vidare ska den genomföras med höga betyg som resultat (Holmqvist 2015, s. 
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527). De förskollärare vi intervjuade uttryckte det inte så starkt, men det skymtade ändå vid vissa 

tillfällen att barnens framtida prestationer sågs som viktiga. Medan Halldén (2007, s. 26) beskriver 

vikten av att barndomen inte ska ses som en övergångsperiod, utan istället som en egen viktig period i 

livet. 

En annan aspekt som syns i våra resultat av en uppväxt i ett socioekonomiskt starkt område är barnens 

aktivitetsfyllda vardag, där också föräldrarna på ett eller annat sätt medverkar. Halldén (2007, s. 59) 

beskriver hur en av föräldrarna ambitiös medverkan i barnens aktiviteter inte ska ses som en syn på 

barnet som varande, utan snarare som en aspekt av en syn på barnet som projekt. Där barnets 

utveckling och framtid ska tas ansvar för, men på rätt sätt. Vi ser att våra resultat är av vikt för 

förskoledidaktiken i stort eftersom den hjälper till att belysa en liten men ändå betydelsefull del av 

förskolan. I våra resultat syns både hur förskolor i socioekonomiskt starka områden upplevs skilja ut 

sig från andra förskolor, men de förskollärare vi intervjuat menade också att skillnaderna var 

marginella. Vårt syfte var att lyfta fram barns uppväxtvillkor i dessa områden, Halldén (2007, s. 16) 

skriver om att trots att barnen som växer upp idag spenderar delar av sin uppväxt på institutioner 

betyder det inte nödvändigtvis att hela barndomen kan sägas vara institutionaliserad. Förskolan är helt 

enkelt en självklar del av den moderna barndomen.  

Genom att gå via förskolan får vi också en ingång i att få fatt på barns uppväxtvillkor, förskolan spelar 

en viktig roll i barns liv genom att den åläggs att hålla en god kontakt med föräldrarna (Skolverket 

2016, s.13) utöver detta finns det i de områden vi undersökt ett extra stort föräldraengagemang. Såsom 

vi tolkar våra resultat ges barnen i förskolan utrymme att handla och uttrycka sig, alla de förskollärare 

i socioekonomiskt starka områden arbetade tydligt med barnens inflytande, även om de vissa av 

informanterna även tog upp att de själva blev gränssättare där föräldrarna inte var det. Johansson 

(2016, ss. 177, 212, 254, 264, 281) tar på flera ställen upp kommunikationens roll, hon beskriver en 

förhandlingskultur på förskolan. Barn, föräldrar och personal möts på förskolan som jämbördiga 

individer, det blir en vinst för barnen som blir vana att förhandla och argumentera. De får på så sätt 

inflytande över sina egna liv, något som vi också visat i våra resultat.  

Utifrån vårt barndomssociologiska perspektiv blir det också av vikt för oss att den här uppsatsens 

resultat inte bara kommer förskoledidaktiken till godo, utan även att forskningen är av vikt för barnen 

(Halldén 2007, s. 27). Samtidigt som våra intervjuer förde bort förskollärarna från barngruppen, och 

därför kortsiktigt kanske upplevdes som en förlust för barnen är vår förhoppning att intervjuerna blev 

en stund för reflektion och kanske nya insikter om verksamheten och vad som utmärker den för 

förskollärarna. Vilket långsiktigt kommer den förskollärarens barngrupp, den här uppsatsen kan också 

komma att läsas av fler förskollärare aktiva i områden med varierande socioekonomisk status och kan 

på så sätt leda till en stunds reflektion och intagande av information för många.   

Förskollärare upplever det bekymmersamt med att barnen på förskolorna inte träffar barn från andra 

sociala miljöer, med lägre socioekonomisk status. Som Johansson, Lindgren och Hellman (2013, s. 12) 

skriver kan det vara svårt att vinna tillträde till livet i det socioekonomiskt starka området. 

Förskollärarna försöker skapa möten på andra sätt men beskriver att det känns otillräckligt. Genvägar 

för att skapa möten finns knappt, enligt Pugh (2009, ss. 104-105) är det i stort sett bara konkreta möten 

som kan skapa insikt i en annan människas förhållanden. Det finns även föräldrar som delar denna oro 

precis som Holmqvist (2015, ss. 164-165) skriver om när föräldrar i Djursholm tar saken i egna händer 

och åker på semester eller ibland till och med flyttar temporärt till “vanliga miljöer” i Sverige.  
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Betydelse för praktiken och professionen 

Att flera av förskollärarna vi intervjuat i vår studie har uttryckt att de valt att ställa upp i just vår 

studie, eftersom de upplevt att studiens syfte har relevans för deras vardag. Vi synliggör de 

socioekonomiskt starka områden, och barnen som växer upp där. Något som annars ofta blir förbisett 

av förskoleforsknig. Där fokus ofta ligger på antingen den gyllne medelvägen, eller de mer utsatta 

barnen. Den här studien kan inspirera förskollärare aktiva i socioekonomiskt starka områden att lära av 

varandra vad gäller styrkor och påfrestningar för barnen.  

Slutligen ska man inte glömma bort att vi själva är intresserade av det vi skriver om, delvis eftersom vi 

stundtals arbetar på förskolor i socioekonomisk starka områden. Uppsatsen har med andra ord 

betydelse för vår egna framtida profession.  

Slutsatser 

I resultatdelen av uppsatsen valde vi att kalla barnen som beskrevs av förskollärarna vi intervjuat för 

de väl förberedda barnen. Barnens uppväxt i socioekonomiskt starka områden kännetecknas av att de 

inte behöver bekymra sig om det materiella. De blev också synliga för oss som aktiva och aktiverade 

barn, något som enligt förskollärarna och vår analys kan innebära både för- och nackdelar. En uppväxt 

i ett socioekonomiskt starkt område kan också ses som likriktad, eftersom det ofta är områden med 

hög socioekonomisk status tenderar att vara svåra för utomstående att få tillträde till. Dock har vi 

också sett att barnen som växer upp i socioekonomiskt starka områden har stort inflytande över sina 

liv, både på förskola och i hemmet, i alla fall till en viss gräns. Något som ständigt återkom som den 

tydligaste styrkan och påfrestningen för barnen, enligt förskollärarna vi intervjuat är föräldrarna. Deras 

starka engagemang och intresse för sina barn, och för förskolan, detta ska dock sättas i kontrast till att 

de jobbar mycket, och därför upplevs som stressade. Avslutningsvis kan drar vi också slutsatsen att 

förskolorna vi undersökt generellt är stabila, de har låg personalomsättning och bra stöd uppifrån. 

Likriktigheten, stabiliteten och föräldraengagemanget leder till ett starkt grundläggande habitus som 

upprätthålls och lever vidare. 

Vidare forskning 

Om vi hade haft mer tid till den här studien hade vi gärna genomfört intervjuer med barn, för att få 

höra vad de själva vill berätta om hur det är att gå på deras förskolor, och växa upp på de platser där de 

bor. Då hade syftet istället varit att belysa hur barn beskriver sina uppväxtvillkor i socioekonomiskt 

starka områden, vi kände dock att det inte var genomförbart på ett etiskt godtagbart sätt i vår korta 

studie. En tänkbar forskningsfråga vore; Vad berättar barn som växer upp i ett socioekonomiskt starkt 

område om sina liv? Förutom det känner vi också att det skulle vara intressant att göra en fördjupad 

studie kring pedagogerna som arbetar i socioekonomiskt starka områden, kanske följa arbetet under en 

termin för att se vilka praktiska strategier som används i olika situationer som är unika för området.  

Något som slog oss när vi besökte de olika förskolorna var de ofta vackra omgivningarna och 

lokalerna. Vi kände igen det Holmqvist (2015, s. 103) skriver om i form av det vackra landskapet och 

naturen. En tänkbar frågeställning skulle då kunna tänkas bli; Vad innebär det för uppväxten att växa 

upp på en vacker plats? Denna typ av forskningsfråga skulle till exempel kunna rikta sig till ungdomar 

som har växt upp, och fortfarande växer upp, i socioekonomiskt starka områden, men då känns det 

som att vi är på väg att lämna ämnesområdet förskoledidaktik, Slutligen har vi också funderat och 
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diskuterat mycket kring hur denna studie sett ut om vi försökt nå barnens uppväxtvillkor via 

föräldrarna istället, framförallt tänker vi att ett individuellt och personligt barn blivit mer synligt, till 

skillnad från det relativt allmänna och generella barnet som beskrivs när förskollärare sammanfattar 

sitt arbete. 
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Bilaga 1 Intervjuförfrågan 

Hej! 

Vi är studenter på Barn- och Ungdomsvetenskapliga Institutionen, avdelningen för 

förskollärarutbildning och förskoleforskning vid Stockholms universitet. Inom ramen för vår 

sista och avslutande kurs på förskollärarutbildningen ska vi skriva ett examensarbete. Vår studie 

inriktar sig på barns uppväxtvillkor i socioekonomiskt starka områden. 

För att samla in material till arbetet vill vi gärna komma i kontakt med två till tre förskollärare 

eller barnskötare som har ett intresse av att delta i en intervju. Vid intervjuerna kommer vi göra 

ljudupptagning och ta anteckningar. Intervjufrågorna kommer att handla om hur de upplever 

barnens villkor under uppväxten, vilka möjligheter och svårigheter som finns. Vi kommer också 

ställa frågor som tar utgångspunkt i avsnittet om förskolans uppdrag från Lpfö98/16.  

 

Ett självständigt arbete är reglerat av regler om tystnadsplikt, personuppgiftslagen (1998:204) 

samt Vetenskapsrådets skrift om God Forskningssed. Detta innebär att personalens och 

förskolans identitet inte får avslöjas och att fullständig konfidentialitet gäller. Allt insamlat 

material kommer att avidentifieras och inga listor/register över personuppgifter kommer att 

upprättas.  Materialet kommer användas för vår egen bearbetning och analys samt 

sammanställas i en uppsats. Efter att uppsatsen blivit godkänd kommer materialet förstöras. 

Uppsatsen kommer att publiceras digitalt.  

 

All medverkan är frivillig och kan när som helst avbrytas. 

 

Vi kommer att höra av oss på telefon inom de närmsta dagarna. Önskar ni ytterligare 

information är ni välkomna att kontakta oss studenter eller vår handledare vid Stockholms 

universitet. 

 

Vänliga hälsningar Amanda & Mattias 

 

 

Förfrågan om samtycke till medverkan i studie.  

  

  

Underskrift och namnförtydligande: 

 

………………………………………………… 

 

Datum och ort: 

 

………………………………………………… 
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Bilaga 2 Intervjuguide 

För att konkretisera betydelsen av begreppet uppväxtvillkor inleder vi intervjun med några frågor 

kring olika teman som har betydelse för barns uppväxt. 

 

● Din roll som lärare 

○ Hur länge har du jobbat på den här förskolan? 

○ Har du arbetat i andra områden?  

○ Hur länge har den här förskolan funnits här? 

● Nuet och i framtiden 

○ Vet du hur det gått för barn som tidigare gått på den här förskolan? 

○ Bor barnen som går på den här förskolan i närområdet? 

○ Vet du något om barnens egna framtidsmål? (föräldrarnas framtidsmål för barnen?) 

○ Hur upplever du att barnen har det just nu på förskolan?  

○ Till exempel med förkylningstider? Mycket vikarier eller vikariestopp?  

● Rummet/platsen 

○ Vilka platser besöker ni tillsammans med barnen?  

○ Är du nöjd med era platser för utevistelsen? 

○ Om du fick fria händer, vad skulle du vilja ändra i er pedagogiska miljö? 

○ Vad är ni mest nöjda med i den pedagogiska miljön? 

● Relationer mellan de aktörer som deltar i situationen 

○ Vilka andra samhällsfunktioner samarbetar ni med?  

○ Bibliotek?  

○ Hur skulle du beskriva samarbetet i enheten? 

○ Specialpedagog? 

○ Känner du att ni har ett gott samarbete med kommunen/stadsdelsförvaltningen? 

○ På vilket sätt märker barnen av samarbetet/hur kommer det barnen till godo? 

○ Har ni haft kontakt med Socialtjänst? 

● Makt 

○ Vilken makt har barnen själva över sina liv? 

○ Hur ser maktbalansen mellan förskolan och hemmet ut i det här området?  

○ Hur arbetar ni med demokrati i barngruppen? 

● Etiska perspektiv 

○ Vilka etiska frågor jobbar ni med på förskolan? 

○ Hur hoppas du att er etiska hållning ska påverka barnen, nu och i framtiden? 

 

Sen går vi vidare till de intervjufrågorna som är mer specifika för de områden av barns uppväxtvillkor 

som vi vill titta närmare på 

 

Glöm inte barnen! 

 

Hur upplever du att barnen på den här förskolans uppväxtvillkor formas av att förskolan är belägen i 

ett socioekonomiskt starkt område? 

● Vad gör uppväxtvillkoren i det här området unika? 

● Hur märker du i ditt arbete att förskolan ligger i ett område med hög socioekonomisk 

status?  



26 

 

● Vad ser du som de tydligaste påfrestningarna i det här området? För barnen och för 

förskolan! 

● Vad ser du som de största styrkorna för en förskola i det här området? 

● Går barnen som går här miste om något du tror att de hade fått i ett annat område? 

 

Hur påverkas ditt uppdrag som förskollärare av att din arbetsplats ligger i ett socioekonomiskt starkt 

område? 

● Vilken del av förskolans uppdrag känns mest aktuell för dig? 

● Hur tas hänsyn till barns olika livsmiljöer på den här förskolan? 

● Vad ser du som viktigt för fungerande samverkan mellan föräldrar och förskola? 

● Hur ser du på samverkan föräldrar-förskola? 



 

 

 

Stockholms universitet/Stockholm University 

SE-106 91 Stockholm 

Telefon/Phone: 08 – 16 20 00 

www.su.se 


