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BAKGRUND
Enligt FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen) avser man med ordet barn alla under 18 år.

Enkäten Barnets röst är en utredning som Rädda Barnen regelbundet gör om teman med anknytning till barns vardag. 
Syftet med enkäten är att lyfta fram barnens och ungdomarnas röst och erfarenheter, för att de bättre ska beaktas i det 
finländska samhället, i allt från vardagliga möten till beslutsprocesser på riksnivå.

Temat för enkäten Barnets röst år 2018 var erfarenheter av fattigdom och mobbning, särskilt i skolmiljön. Enkäten 
kompletterar och uppdaterar enkäten Barnets röst 2015, som utredde barns erfarenheter av fattigdom och delaktighet. 
Det har publicerats ganska lite samlad information om barns och ungdomars erfarenheter av fattigdom. Den här enkäten 
eftersträvar att öka förståelsen för erfarenheterna i vardagen hos särskilt fattiga familjers barn och ungdomar. 
Enkätens målgrupp var barn i åldern 13-17 år. Enkäten genomfördes med en blankett på webben under tiden 21.5–
5.6.2018 och besvarades av 1706 personer. 

Av dem var 55 procent flickor, 42 procent pojkar medan 2 procent uppgav alternativet ”annan”. Majoriteten (63 procent) 
av svararna studerade vid tidpunkten för enkäten i högstadiet, 9 procent gick i lågstadiet och 27 procent studerade på 
andra stadiet. 2 procent av svararna studerade i någon annan skola eller inte alls.

att deras familj var ”fattig” eller ”ganska fattig”. 
19 procent av svararna bedömde att deras familj 
var ”rik” eller ”ganska rik”.

ansåg att lärarna inte ingriper tillräckligt mycket 
i mobbning och diskriminering som sker i skolan.

i sin skola till någon som hade blivit mobbad på 
grund av familjens fattigdom.

berättade att de hade blivit mobbade i lågstadiet. 
Motsvarande siffra för barn i välbärgade familjer 
var 40 procent.

att de vuxna i skolan inte behandlar alla 
ungdomar på samma sätt.

att man aldrig har talat om fattigdom på 
lektionerna i skolan.
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15 PROCENT AV BARNEN BESKREV 
SIG SOM BARN I EN FATTIG FAMILJ
Av de fler än 1 700 barnen som besvarade enkäten be-
dömde 15 procent att deras familj var antingen ”fattig” 
eller ”ganska fattig”. I Rädda Barnens förra enkät Bar-
nets röst, som publicerades 2015, var motsvarande siffra 
11 procent. Enligt statistikcentralen levde 11,6 procent av 
finländarna år 2015 i hushåll med låga inkomster.

När man läser den här utredningen bör man komma ihåg 
att enkäten inte utredde familjernas inkomstnivå utan 
barnens upplevelse av den. Fattigdom märks särskilt i fa-
miljer med bara en försörjare, eller i familjer där minst 
den ena av försörjarna är arbetslös. 

Dessutom upplevde ungdomar i familjer med bara en 
försörjare märkbart oftare än genomsnittet att famil-
jens ekonomi var svag: rentav 29 procent av svararna 
med en försörjare uppskattade att familjen var fattig eller 
ganska fattig, när motsvarande siffra bland alla svarare 
var 15 procent. 

Resultaten överensstämmer med befintliga forskningsda-
ta om att särskilt barnfamiljer med bara en försörjare 
drabbas av ekonomiska svårigheter.

Samhällets stödåtgärder borde därmed konsekvent och 
långsiktigt riktas till fattiga familjer på ett sådant sätt att 
alla barns och ungdomars likvärdighet skulle förverkligas 
från småbarnspedagogiken ända till slutförda studier i 
andra stadiet.

BRISTEN PÅ PENGAR INVERKAR 
PÅ VALEN I VARDAGEN, STÖR 
SKOLGÅNGEN OCH SKAPAR ORO.
Barnen som definierade sin familj som fattig eller ganska 
fattig berättade att familjens ekonomiska situation fram-
kommer konkret i vardagen genom till exempel bristen 
på möjligheter; familjen har inte råd med resor, fritidsak-
tiviteter eller hobbyer för barnen. Vissa svarare berättar 
att familjen rent av har brist på mat på grund av den 
ekonomiska situationen.

Vi har inte alltid råd att ens gå till butiken. 
Den ekonomiska situationen beror förstås 
på nödvändiga utgifter och på mammas 
lönetillägg, men det är ändå retsamt ofta som 
pengarna inte räcker till något annat än det 
nödvändiga. Om ens till det.

När ekonomin är stram måste familjerna skära ner på 
sina utgifter, också när det gäller grundläggande behov. 
Både föräldrar och barn tvingas ge upp saker, även om 
det är fråga om till exempel utgifter som är nödvändiga 
med tanke på hälsan.

Jag kan inte längre gå i terapi som jag gjorde 
förr.

Det är också oroväckande vilka erfarenheter barn, som 
identifierar sig som fattiga, har av hur den ekonomiska 
situationen inverkar på skolgången. Bland svararna som 
ser sin familj som fattig eller ganska fattig bedömer näs-
tan en fjärdedel, 24,2 procent, att ekonomiska fakto-
rer har påverkat deras möjligheter att gå i skola. Utöver 
det här är barnen dessutom oroliga för att fattigdomen 
tär på föräldrarna.

Det kan ibland vara svårt att få ihop pengar 
till skolböcker, och min försörjare har inte 
råd att betala någonting extra, som barnens 
hobbyer eller kläder o.s.v.

Mamma har inget arbete. Vi kan köpa allt 
som vi behöver, men det känns alltid illa när 
jag måste be om nya skolböcker, för jag vet 
att det inte finns extra pengar. Vi skaffar 
nästan aldrig något extra, och mamma köper 
så gott som aldrig något åt sig själv, och det 
gör mig ledsen.

Familjens ekonomiska situation märks också på fritiden. 
Av svararna berättade rentav hälften att familjens eko-
nomi har inverkat på deras möjligheter att ha en hob-
by eller hur de tillbringar sin fritid. Ännu fler, rentav 79 
procent av svararna, berättade att familjens ekono-
miska situation har påverkat deras möjligheter att resa.

Barnkonventionen artikel 
27: Barn har rätt till den 

levnadsstandard som krävs för 
barnets utveckling.

Barnkonventionen artikel 24: Barn har rätt 
att åtnjuta bästa uppnåeliga hälsa och rätt till 

hälso- och sjukvård.
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”JAG KÄNNER MIG SKYLDIG, FÖR JAG 
KOSTAR GENOM ATT FINNAS HÄR”
Ungdomarna som svarade på enkäten berättade att bris-
ten på pengar i familjen leder till olika negativa känslor, 
som skam, skuld och en känsla av att vara annorlunda.  

Många kompisar kommer från ganska rika 
familjer och de förstår mig inte. Jag har känt 
mig generad när nån har kommit till oss och 
vårt hus inte alls är lika fint som deras eller 
sen om jag måste åka nånstans med en bil 
som är skruttig och då är jag rädd att nån 
som jag känner ska se mig.

På grund av fattigdomen måste en del ungdomar också 
skära ner på sina sociala relationer. Ungdomars typiska 
fritidsintressen kostar ofta pengar, och om familjens eko-
nomi är ansträngd kan en tonåring tvingas att ständigt 
tack nej till kompiskretsens gemensamma aktiviteter. 

Barnkonventionen artikel 31: Barn 
har rätt till lek, vila och fritid samt till 

kulturellt och konstnärligt liv.

Rentav 30 procent av dem som svarade på enkäten 
berättade att de ibland eller ofta har upplevt att de inte 
hör till gänget eftersom familjen inte hade råd med vissa 
saker. Det kan vara svårt och till och med skamfullt att 
prata om pengar, och därför har en del av svararna på 
grund av fattigdomen upplevt också skamkänslor samt 
behov att tiga eller hemlighålla saker.

Jag har många gånger varit på väg med 
kompisarna på bio, men sedan är jag alltid 
”sjuk” eller ”det är min tur att ta hand om 
hunden”, fast på riktigt finns det bara inte 
pengar.

Barn i fattiga familjer upplever också skuld för att en del 
av familjens pengar går till deras personliga utgifter, som 
hobbyer, skolmaterial eller kläder.

Jag har känt mig skyldig för att jag kostar 
genom att finnas här. Mina föräldrar har 
ändå alltid påmint mig om att vi barn är rena 
underverk för dem och jätteviktiga för att de 
ska orka försöka klara sig i situationen.

DEN AVGIFTSFRIA UTBILDNINGEN 
ÄR EN EKONOMISK UTMANING FÖR 
MÅNGA 
Kostnaderna för studier på andra stadiet visade sig vara 
ett orosmoment för många unga i fattiga familjer. Under 
gymnasie- och yrkesstudierna måste de studerande be-
kosta bland annat läromaterial och -utrustning själva, och 
det kan öka familjens ekonomiska trångmål eller tvinga 
familjen till att skära ner på andra viktiga utgifter.

Jag har känt mig skyldig på grund av den 
ekonomiska situationen, för jag är den enda 
av de fyra barnen i vår familj som går i 
gymnasiet. Jag upplever att det är för dyrt 
och att det skulle ha varit bättre om jag hade 
valt att börja i yrkesskola.

När undervisnings- och studiemetoderna digitaliseras öp-
pnas en mängd möjligheter, men om man i undervisningen 
använder elevernas egen utrustning lägger utrustningens 
krav press på ungdomarna och deras familjer. 

Joskus kun koulussa pitää tehdä jotain 
puhelimella, sanon suosiolla, ettei mulla ole 
mukana tai akku loppuu tai ei oo nettii kun se 
on Nokia ja kaikilla muilla on joku tosi hyvä 
puhelin...

Av svararna berättade 13 procent att de vet att någon 
i deras skola har blivit mobbad eller diskriminerad efter-
som hen inte har råd med skolmaterial. 

Barnkonventionen artikel 28: 
Barn har rätt till kostnadsfri 

grundutbildning. Staten bör främja 
studierådgivning och utbildning på 
andra stadiet samt förhindra att 

skolgången avbryts.
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FATTIGDOM GÖR BARN MOTTAGLIGA 
FÖR MOBBNING
Fattigdom i familjen verkar utgöra en större risk än 
andra faktorer för att barn och unga ska bli utsatta för 
mobbning i skolan. 68,7 procent av barnen i fattiga fa-
miljer berättade att de hade blivit mobbade i lågstadiet. 
Motsvarande siffra för barn i välbärgade familjer var 40 
procent. 

I lågstadiet blev min klasskamrat mobbad för 
att hen tyckte om brödet i skolan, för hen fick 
aldrig lika gott bröd hemma. Hen blev ofta 
retad för den saken. 

22 procent av svararna kände i sin skola till någon som 
har blivit diskriminerad eller mobbad på grund av fattig-
dom. Ett barn eller en tonåring kan bli mobbad om hen 
inte har teknisk utrustning (t.ex. telefon) eller fina klä-
der. Diskrimineringen märks till exempel genom att man 
lämnar barnet utanför och utsätter hen för hån, förakt 
och glåpord. 

De som är fattiga blir jättemycket hånade och 
diskriminerade. Man skrattar också åt oss och 
tittar föraktfullt på oss..

Barnkonventionen artikel 19: Barn har 
rätt till skydd mot allt våld, försumlig 

behandling och utnyttjande.

MOBBNINGEN EFTERLÄMNAR SPÅR
Jag mår jättedåligt i skolan och ärligt talat 
orkar jag inte stiga upp ur sängen. Jag lider av 
sömnlöshet och ångestanfall, och det påverkar 
min skolgång negativt.

Mobbning i skolan kan inverka på ett barns vardag också 
långt efter mobbningen. Svarare som hade blivit mobbade 
eller diskriminerade berättar om mobbningens inverkan 
på den mentala hälsan, skolmotivationen och skolframgå-
ngen samt på ensamheten. 

Ibland hade jag ångest för att gå till skolan. 
Det har lämnat spår som att jag inte litar så 
lätt på människor och om någon viskar tänker 
jag ofta att det handlar om mig.

Det är viktigt att man ser till att personer som har utsatts 
för mobbning och diskriminering får tillräckligt mycket 
stöd också efter att mobbningen har upphört. Man måste 
garantera tillräckliga resurser för psykisk vård åt barn 
och ungdomar. 

VUXNA INGRIPER INTE TILLRÄCKLIGT 
MYCKET I MOBBNING 
38 procent av ungdomarna bedömde att de vuxna som 
arbetar i skolan inte ingriper tillräckligt mycket i mob-
bningen. I berättelserna betonades upplevelsen av att 
lärare och andra vuxna i skolmiljön inte tar berättelser 
om mobbning på allvar, eller att de inte lägger märke till 
mobbning och diskriminering. 

Lärarna borde tro på eleverna när de säger att 
de blir illa behandlade, och inte underskatta 
det: ”hen tycker bara om dig”, ”försvara dig”, 
o.s.v.

De vuxna borde enligt enkätsvaren snabbare ingripa i 
fall av mobbning och prata med eleverna ifall det uppstår 
misstankar om att någon blir osakligt behandlad. Svaren 
visar också att vissa ungdomar upplevde att lärarna inte 
hade tillräckligt mycket tid och möjligheter att ingripa i 
mobbning och förhindra den. Man såg också att kura-
torerna och hälsovårdarna, förutom lärarna, spelade en 
viktig roll vid behandlingen av mobbning.

Det är viktigt att man sörjer för att de vuxna som arbe-
tar i skolan har tillräckligt mycket tid för att de ska kunna 
lägga märke till hur eleverna behandlar varandra, skapa 
företroendefulla relationer med eleverna och vid behov 
ingripa i mobbningsfall. Om en mobbad elev upplever att 
hen lämnas ensam kan det ytterligare höja tröskeln för 
att berätta om mobbningen för en vuxen. Därför ska man 
i skolorna se till att varje barn och tonåring regelbundet 
har möjlighet att prata på tumanhand med en vuxen, om 
hur hen har det och om eventuella svårigheter bland de 
andra eleverna.

Det skulle vara viktigt att lärarna kom för 
att prata med eleverna och de studerande. 
Ungdomar tiger ofta om svåra saker, och de 
bara önskar att någon skulle fråga hur de har 
det, eller ens bara säga hej. Ingen av oss vill 
vara luft.

Barnkonventionen artikel 12: Barn 
har rätt att fritt uttrycka sin åsikt i 
alla ärenden som rör barnet självt. 
Barnets åsikt ska beaktas utifrån 
barnets ålder och utvecklingsnivå.
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I SKOLMILJÖN TIGER MAN OM 
FATTIGDOM
I många av ungdomarnas svar framhävdes behovet att 
prata om mobbning redan innan den uppstår. 

För att mobbningen inte ska avfärdas som 
skoj borde man prata mera om jargonger och 
kommentarer typiska för ”locker room talk”.

Rentav 58 procent av svararna berättade att man i sko-
lan aldrig hade behandlat fattigdom. I 69 procent av sva-
ren framkom att olikvärdighet hade behandlats i skolan. 
Man borde i skolorna sätta sig mera in i fattigdom och 
olikvärdighet, orsaker och följder av dessa, samt erfaren-
heter i vardagen. På det sättet skulle man kunna öka ele-
vernas kunskap om och förståelse för familjernas olika 
situationer. 

Eftersom fattiga familjers barn oftare än andra drabbas 
av mobbning och diskriminering är det viktigt att också 
skolorna tar i bruk handlingsmodeller och program, som 
stöder behandlingen av frågan både under lektionerna 
men också i annan skolverksamhet, som vänelevs-, ele-
vkårs- och förlikningsverksamhet.

OCKSÅ VUXNA HAR FÖRDOMAR OCH 
DISKRIMINERANDE ATTITYDER
28 procent av svararna berättade att de vuxna i skolan 
inte behandlar alla unga på samma sätt. I de här ungdo-
marnas erfarenheter betonades skillnader i behandlingen 
beroende på kön.

I högstadiet var det tydligt att lärarna tyckte 
bättre om de finare klädda och lugna/lydiga 
eleverna.

Också bland lärarna finns det fortfarande individer vars 
verksamhet påverkas av fördomar, eller som tycker att 
fattiga barn och ungdomar är stämplade. 

Läraren visar varje lektion en lista över de 
elever som inte har gjort läxorna eller inte 
har köpt boken. Jag vet att det på listan finns 
personer som inte kan rå för det här, men 
trots anmärkningar mobbar och förlöjligar 
läraren själv de här eleverna.

Trots att merparten av svararna upplever att de vuxna i 
skolmiljön behandlar alla elever likvärdigt, måste man ta 
berättelser som den ovan på allvar. En enda upplevelse av 
diskriminering, förlöjligande eller fördomsfull behandling 
är för mycket. Skolan ska vara en trygg plats där varje 
barn och ungdom ska behandlas likvärdigt, som en individ 
och inte som en representant för sin grupp.



REKOMMENDATIONER
• Utbildningen på andra stadiet måste göras avgiftsfri på riktigt. Alla ungdomar har rätt till utbildning 

på andra stadiet, oberoende av ekonomiska tillgångar.  

• Man bör satsa på ett väl fungerande samarbete mellan grundläggande utbildning, föräldrar och utbildning på 
andra stadiet för att mobbning och diskriminering inte ska kasta en skugga över övergången från grundskola till 
andra stadiet.  

• I kommunerna bör man stöda barn och ungdomars likvärdiga möjligheter att delta i 
hobbyverksamhet. Också i fortsättningen bör man på nationell nivå förbinda sig vid hobbygarantin.  

• Man bör budgetera tillräckliga resurser för skolor för att de ska kunna ingripa i mobbning och diskriminering.  

•  I skolornas vardag, som i vänelevs-, elevkårs-, förliknings- och föräldraföreningsverksamheten, bör man för att 
utveckla skolornas arbetskultur ta i bruk verktyg och program som har befunnits fungera väl när det gäller att 
förhindra mobbning och diskriminering.  

• Man bör arrangera utbildning för lärare om ingripande i mobbning och förståelse för orsaker till samt 

följder och verkningar av fattigdom.  
 

• På nationell och kommunal nivå bör man målmedvetet och långsiktigt uppmärksamma 
barnfamiljernas välmående. Nedskärningar i barnfamiljernas socialskydd och tjänster drabbar just de 
fattiga familjernas barn och ungdomar hårt. De olika behoven i riskgrupperna, som familjer med många barn 
samt familjer med bara en försörjare, måste identifieras bättre än i dag.  

•  Barns och ungdomars erfarenheter måste bli hörda i alla beslut som rör dem, i skolvardagen, i 
hobbyverksamheter och i olika grupper och gemenskaper.  

• Barn och ungdomar bör få åldersanpassad information om de rättigheter som tillhör dem. Man bör fortsätta 
främja människorättsfostran både i lärarutbildningen och i skolornas undervisning.   
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Forsbyvägen 38, PB 95, 00601 Helsingfors
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Pelastakaa Lapset ry - Rädda Barnen grundades 1922 och är 
en politiskt och religiöst obunden medborgarorganisation, som 
stöder särskilt barn som lever i svåra förhållanden.


