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Abstrakt 

Syftet med mitt examensarbete är att skapa en djupare förståelse för föräldrars syn på lärande 
för hållbar utveckling i förskoleverksamhet. För att besvara studiens syfte och frågeställningar 

har fokusgruppsamtal använts. Under en vardags kväll träffade jag och min handledare en 

grupp föräldrar och samtalade om hur de tänkte om hållbar utveckling och hur de ville att 

förskolan skulle arbeta med hållbar utveckling i sin verksamhet. Samtalet spelades in och har 

sedan genomlyssnats ett flertal gånger, transkriberats till skriven text och slutligen 

analyserats. 

Resultatet visar att föräldrarna menade att hållbar utveckling handlar om miljömässig 

hållbarhet och hållbara konsumtionsmönster. De poängterade att det är en komplex och stor 

fråga. Ur Föräldrarnas samtal om vad förskolans verksamhet för hållbar utveckling borde 

rymma, kunde tre teman återfinnas: Långsiktighet och kontinuitet, En inkluderande 

verksamhet, samt; En verksamhet som skapar normer och kunskaper.  Den sammanfattande 

slutsatsen av studien är att föräldrarna i hög grad utgår från barnens perspektiv när de talar om 

hållbar utveckling. De vill det allra bästa för sina barn. Därför blir själva frågan viktig för dem 

och de vill gärna själva bli del av förskolans verksamhet för hållbar utveckling. 

Nyckelord: föräldrasamverkan inom förskola, hållbar utveckling, inkludering.  

  



 
 

Förord 

Mitt examensarbete tar sin utgångspunkt i ett samarbetsprojekt med förskolan Spira i Luleå. 

Genom ett fokusgruppsamtal tillsammans med en föräldragrupp från förskolan har jag fått en 

inblick i hur föräldrar tänker kring och om hållbar utveckling. Jag har även närmat mig en 

förståelse kring hur föräldrar ser på sin roll i förhållande till förskolans verksamhet och även 

hur de ser på föräldrasamverkan.  

Denna process, som att skriva ett examensarbete faktiskt är, har varit givande. Stundtals har 

det känts motigt och lite svårt. Men jag kan presentera mitt färdiga examensarbete och känner 

mig därmed stolt. Jag har inte varit ensam utan fått stöd från olika håll, därför skulle jag vilja 

tacka ett flertal personer. Först vill jag ägna ett stort tack min handledare Gunnar Jonsson, 

som stärkt mitt skrivande med sina kloka råd. Han har även trott på mig sedan första stadiet i 

skrivandet. Sedan vill jag tacka min sambo för sitt tålamod med mig under denna period. Han 

har gett mig sitt fulla stöd och stärkt mig varje dag. Slutligen vill jag rikta ett tack till min 

familj och vänner som påmint mig om att jag kan, bara jag vill. De har gett mig sitt fulla stöd 

och haft tålamod de dagar jag egentligen velat stanna kvar i sängen och sova.
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1. Inledning 

Detta arbete går in på djupet i perspektivet hållbar utveckling, närmare bestämt hur föräldrar 

till förskolebarn tänker om hållbar utveckling i förskoleverksamhet. I arbetet kommer det 

även att redogöras för vilka förväntningar föräldrarna har på hur förskolan ska arbeta med 

hållbar utveckling. Förskolan Spira i Luleå har prioriterat lärande för hållbar utveckling i sin 

verksamhetsplan (Luleå kommun, 2014). För att utveckla verksamheten för lärande för 

hållbar utveckling har Spira inlett ett samarbete med Luleå tekniska universitets 

lärarutbildning.  

Hösten 2013 genomfördes en studie som behandlade vilka förväntningar föräldrarna till 

barnen hade på Spiras verksamhet gällande hållbar utveckling. Det arbetet som studenterna 

Nilsson och Vikström (2013) skrev är utgångspunkten för detta arbete. Nilssons och 

Vikströms arbete byggde på en enkätundersökning och resultatet visade att föräldrarna 

menade att hållbar utveckling handlar om följande fem aspekter: ”miljö och naturresurser; 

ekonomi; normer och värden; kommande generationer, samt; sociala relationer” (s. 21-22). 

Föräldrarna menade vidare att de vill att Spiras pedagoger i verksamheten bör arbeta med 

följande områden:” normer och värden, relation till natur och miljö kunskaper om natur och 

miljö, återanvändning, mat och föräldrasamverkan” (s. 23-24). Mot bakgrund av detta vill jag 

nu fördjupa förståelsen för vad ett föräldraperspektiv på lärande för hållbar utveckling kan 

vara. 

1.1 Syfte 

Syftet med detta arbete är att skapa en djupare förståelse för föräldrars syn på lärande för 

hållbar utveckling i förskoleverksamhet.  

1.2 Frågeställningar 

De frågeställningar som denna studie behandlar är följande:  

Hur förstår föräldrar perspektivet hållbar utveckling i förskolan? 

Hur vill föräldrar att förskoleverksamheten ska arbeta med hållbar utveckling? 
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2. Bakgrund 

I detta avsnitt kommer huvudsakligen två olika områden presenteras: hållbar utveckling och 

föräldrasamverkan. Spiras verksamhetsidé kommer även kort redogöras för. Slutligen 

kommer styrdokument som reglerar lärande för hållbar utveckling samt föräldrasamverkan att 

behandlas.  

2.1 Spiras verksamhetsidé 

Förskolan Spiras verksamhet bygger på ett miljövänligt förhållningssätt. I verksamheten 

arbetar pedagogerna efter en miljömedveten verksamhetsidé som uppstod innan Spira 

byggdes. Själva byggnaderna som sådana är därför miljöanpassade och klassas som 

miljöbyggnad. Förskolan står för ett långsiktigt förhållningssätt till barn och barns lärande när 

det gäller den hållbara utvecklingen (Luleå kommun, 2014).  

I verksamhetsidén står det att Spira förskola är en demokratisk mötesplats för familjer och 

barnen. Tillsammans utforskar pedagogerna och barnen omvärlden genom hållbar utveckling, 

konst och naturvetenskap. Det finns ett krav som innebär att de som arbetar i verksamheten 

ska bidra till att den bedrivs energisnålt och miljömedvetet.   

2.2 Hållbar utveckling 

För att förstå föräldrars tankegångar beträffande hållbar utveckling behövs ett klargörande av 

begreppet. Därför inleds detta avsnitt med en kort bakgrund.   

Den värld vi skapat, som resultat av vårt tänkande hittills, har problem som inte kan lösas 

genom att tänka på det sätt vi tänkte när vi åstadkom dem.  

(Albert Einstein citerad i Persson och Persson, 2011, s.7)  
 

Det inledande citatet beskriver hur Einstein såg på människans tänkande och hur det påverkat 

världen. Han ansåg att vi behöver tänka annorlunda än vi gjort för att problemen ska kunna 

lösas (Persson och Persson, 2011). Corell och Söderberg (2005) beskriver att 

miljöproblemens globala dimension har vuxit. De menar att de industrialiserade länderna och 

utvecklingsländerna lever utifrån helt olika villkor. Eftersom flertalet av miljöproblemen är 

globala, drabbar de länderna lika men länderna har olika möjlighet att bemöta problemen. Den 

hållbara utvecklingen berör oss alla. Alla ska ha rätten att leva i ett hållbart samhälle Därför 

blir det viktigt att alla länder tar ett gemensamt ansvar för att lösa problematiken som uppstått 

hittills och som kan uppkomma än mer i framtiden (Corell och Söderberg,, 2005).  
 

Miljöproblemen och de globala konsekvenserna de ger, är under ständig förändring. Vi 

människor försörjer oss av naturens resurser. Försörjningsmöjligheterna för oss människor har 

ändrats genom tiderna. Till att börja med var människan jägare och samlare. Därefter, för ca 

10. 000 år sedan utvecklades människan till jordbrukare. Genom industrialiseringen som tog 

sin fart under 1800-talet började människor i allt högre grad flytta in till städer och arbeta i 

fabriker. Många av dagens miljöproblem uppstod i och med industrialiseringen (Persson och 

Persson, 2011; Johansson och Orrskog, 2002). Vi lever nu i ett konsumtionssamhälle och det 

finns ett tydligt samband mellan konsumtion och miljöförstöring. Den moderna människan 

har utarmat naturresurserna genom sin konsumtion och sina livsstilsmönster. Denna 
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välfärdsutveckling hos de rika länderna har bekostats av de fattiga länderna, som därmed får 

ta konsekvenserna (Corell och Söderberg 2005; Helldén, Karlefors, Jonsson och Vikström 

2010; Johansson och Orrskog 2002). Med andra ord, den som drar nytta av tillgångarna är inte 

säkerligen den som får betala priset. De platser i världen där tillväxten frodats och utvecklats 

är inte de platser där de värsta miljöförstöringarna skett (Johannsson och Orrskog, 2002).  

 

Det senaste decenniet har mött ett antal dramatiska miljökatastrofer. En allt snabbare 

ekonomisk tillväxt och hög konsumtion har tärt hårt på många naturresurser. Kramers, 

Wangel, Johansson, Höjer, Finnveden och Brandt (2013) skriver i sin artikel att vi människor 

idag använder jordens resurser på ett slösaktigt sätt. Mot denna bakgrund anses det vara än 

viktigare att hushålla med resurserna så det räcker till framtida generationer. De förändringar 

vi ser i naturen, som till exempel utarmad biologisk mångfald eller förändrat klimat, gör att vi 

nu allt oftare efterfrågar en hållbar utveckling. 

 

2.3 Åtgärder för en hållbar utveckling 

Hållbar utveckling är ett förhållandevis ungt begrepp. Det introducerades för första gången i 

Brundtlandkommissionens slutrapport 1987 (Johansson och Orrskog, 2002). I 

Brundtlandrapporten presenteras begreppet på följande vis: 

 

…development which meets the needs of the present, without compromising the ability of 

future generations to meet their own needs (World Commission on Environment and 

Development, (WCED 1987, s. 43).  

 

Genom Brundtlandrapporten synliggjordes hur vi bör handla för att nå ett hållbart samhälle. 

Vi ska kunna använda oss av de tillgångar och resurser som finns idag men de ska inte 

användas på ett sätt som gör att kommande generationer inte kan tillgodose sina behov. För 

att skapa en förändring för hållbarhet behöver alla länder engageras. 

Brundtlandkommissionens definition av hållbar utveckling har blivit central i miljödebatten. 

År 1992 hölls en konferens i Rio; Riokonferensen. Under konferensen träffades världens 

ledare för att diskutera miljö och säkerhet. Som ett resultat av konferensen skrevs Agenda 21. 

Den är en handlingsplan eller dagordning för varje stad, företag, kommun, land och ska vara 

ett stöd i det hållbara utvecklingsarbetet (United Nations Enviroment Programme, UNEP, 

2014). 

 

Beier och Lustig (2007) skriver att hållbar utveckling handlar om de ekologiska, sociala och 

ekonomiska aspekterna i världen. De ekologiska aspekterna innebär att skapa förutsättningar 

för ett fungerande kretslopp där det finns utrymme för naturen att återhämta sig. De 

ekonomiska aspekterna berör bland annat fördelning av resurser på ett rättvist sätt. De frågor 

som berör människors möjligheter att delta i viktiga beslut inkluderas i de sociala aspekterna. 

Dessa aspekter uppkom och diskuterades vid Riokonferensen 1992. Naturens välbefinnande 

anses av många som den viktigaste komponenten i hållbar utveckling eftersom den ligger till 

grund för hur den ekonomiska utvecklingen och välfärden kommer att bli. Det är naturen som 

försörjer människans sociala välfärd och ekonomiska företaganden. Vidare så är, normer och 
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makt nära förknippade med varandra. För att förstå dessa samband blir det viktigt att 

ifrågasätta ordningen och maktbalansen i samhället (Beier och Lustig, 2007).  

Naturresurserna måste användas med försiktighet för att vi ska nå en hållbar framtid. FN har 

därför kommit överens om försiktighetsprincipen som också är en överenskommelse från 

Riokonferensen (Persson och Persson, 2011). Principen innebär att avstå från förverkligande 

av projekt eller användandet av ett ämne om det är svårt att bedöma eventuella konsekvenser 

för miljön.  Det handlar om ett ansvar och en insikt hos människan. Alla behöver vara 

medvetna om att ifall alla resurser används finns det ingenting kvar till kommande 

generationer. (Persson och Persson, 2011).  

Millenniemålen är ett annat exempel på en överenskommelse för en hållbar framtid. Målen 

skrevs i samband med FN:s millennietoppmöte i Bryssel år 2000. 147 stats-och 

regeringschefer från FN:s medlemsländer deltog. FN:s fokus var att uppmärksamma de 

människor i världen som var mest utsatta. Resultatet av mötet blev åtta utvecklingsmål 

(millenniemål) som skulle bli ramen för vad utvecklingsarbetet i världen bör fokusera på. 

Utvecklingsmålen skulle vara uppfyllda senast 2015 och är följande:  

 Halvera jordens fattigdom och hunger. 

 Se till att alla barn får gå i grundskola.  

 Öka jämställdheten mellan kvinnor och män. 

 Minska barnadödligheten. 

 Förbättra mödrahälsan. 

 Stoppa spridningen av HIV och AIDS.  

 Säkra en hållbar utveckling. 

 Öka samarbetet kring bistånd och handel (United Nations Development Programme, 

UNDP, 2014). 
 

Varje år har en uppföljning av millenniemålen gjorts för att utreda i vilken utsträckning målen 

uppnåtts. Regionerna jämförs på en global basis och det har visat sig att de flesta målen 

faktiskt har infriats. Förändringar som skett har till exempel gjort det möjligt för många 

människor att leva i demokrati och få sin röst hörd. Även människors hälsa och 

medellivslängd har höjts. (UNDP, 2014).  
 

Lösningarna för att få en hållbar utveckling bygger på att människor kan kommunicera och 

komma överens med var och en. I grunden är det en etisk fråga. Johansson och Orrskog 

(2002) beskriver fyra principer för ett hållbart samhälle: ”rättvisa mellan generationer, 

rättvisan mellan alla människor på jorden, ekologisk balans mellan människan och naturen 

samt medborgarnas deltagande i planering och beslut (demokrati)” (Johansson och Orrskog, 

2002, s. 11). De fyra principerna åskådliggör vikten av ett folkligt engagemang men även 

vikten av en tydlig kommunikation mellan människor. Principerna talar således om vikten av 

ett samarbete rörande vår miljö nu och framöver. Även Corell och Söderberg (2005) skriver 

om vikten av att få till stånd en förbättrad kommunikation mellan forskare, allmänhet, 
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journalister och beslutsfattare. Enligt dem behöver kommunikationen förtydligas genom en 

skapad förståelse för samarbete mellan individer i olika samhällen.   

2.4 Hållbar utveckling utifrån förskolans styrdokument 

Skolverket (2011) skriver att förskolan ska sträva efter att utveckla ett naturvetenskapligt 

intresse hos varje barn. Det skrivs även att förskolan ska genomsyras av ett demokratiskt 

arbetssätt. En medvetenhet om demokratiska arbetssätt behöver grundläggas tidigt i livet. 

Barn i förskolan ska dessutom vägledas till att bli en god medmänniska och behandla andra på 

ett bra sätt (Skolverket 2011). Skolverket (2011) skriver att det är viktigt att stimulera och 

stötta barnens lärande. Eftersom begreppet hållbar utveckling innehåller flera perspektiv är 

det upp till läsaren av förskolans läroplan att bedöma vad som anses vara hållbar utveckling. 

Skolverket (2011) skriver även att förhållningssättet i förskolan ska präglas av en positiv 

framtidstro och ett ekologiskt förhållningssätt. 

Förskolan ska se till att varje barn utvecklar en förståelse för samband mellan människa och 

natur. Det är förskollärarens ansvar, genom förskolans miljöer, att barnen utvecklar detta 

intresse. Barnen ska också kunna föra resonemang om olika fenomen. Förskolan ska även 

sträva efter att varje barn: ” tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och 

upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld” (Skolverket, 2011, s. 10). I texten preciseras det inte 

utförligt vilka begrepp, samband och vilken del av omvärlden som menas. Det ligger därmed 

ett ansvar på verksamheten, arbetslaget samt förskollärarna att utveckla barnens sökande efter 

kunskap.  

Skolverket (2011) lägger fram ett mål som angår förskollärarna och deras ansvar, ett mål som 

i underton kan sammankopplas med den hållbara utvecklingen. Målet uttrycker att det ska 

skapas en trygg och meningsskapande miljö där tankar om en god framtid och hur den nås ska 

genomsyra verksamheten. Målet kan ses som en del i en större helhet. Om ett lärande kring 

exempelvis hållbar utveckling ska kunna ske menar Skolverket (2011) att arbetet bör vara 

roligt och meningsfullt för barnen. Om inte barnen känner lust att lära kommer inget lärande 

ske. Därför är det viktigt att ställa barnen inför nya utmaningar som stimulerar deras lust till 

lärande så att nya kunskaper, färdigheter och erfarenheter erövras. Ta vara på barns 

nyfikenhet och lust att lära är en viktig uppgift även inom arbetslaget som ska skapa en lärorik 

miljö att vistas i.  

2.5 Föräldrasamverkans ökade betydelse 

Föräldrasamverkan har inte alltid varit prioriterande inom barnomsorgen. Under 1800- och 

1900-talet genomgick Sverige en stor samhällelig förändring genom industrialiserings-, 

urbaniserings- och demokratiseringsprocesserna (Tallberg Broman, 1995) Familjerna inledde 

flytten in till de städer som uppstod under samhällets utvecklingsperiod. Tidigare hade 

släktingarna varit familjens närmaste omsorgsmöjlighet när det gällde omsorg och uppfostran 

av barnen, men i och med samhällsutvecklingen och möjligheten till arbete i städerna uppstod 

ett ökat behov av barnomsorg(Tallberg Broman, 1995).  

Under samhällsförändringen utvecklades den första typen av barnomsorg; barnkrubban. De 

som arbetade i barnkrubban fokuserade på omsorg, tillsyn och fostran av barnen. Eftersom 
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barnomsorgen endast handlade om omsorg, fostran och tillsyn ansågs barnen vara ”tomma 

kärl” skriver Dahlberg, Moss och Pence (2011). Från och med barnkrubban har verksamheten 

följt samhällets utveckling (Tallberg Broman, 1995). Tiderna har förändrats och så även 

synen på barnet samt arbetet i verksamheten. Förskolans verksamhet arbetar idag utifrån att 

varje barn är unikt, med unika erfarenheter, färdigheter och möjligheter. Betydelsen av 

föräldrasamverkan har blivit allt viktigare och finns nu även inskriven i förskolans läroplan. 

2.6 Föräldrasamverkan – ett samarbete 

I Sandbergs och Vourinens (2008) studie framgår det att dagens familjer blivit 

merföränderliga. Det har i sin tur gjort att förskollärarna blivit osäkra på sitt förhållningssätt 

till ”den nya generationens” barn och föräldrar i förskolan. Familjemedlemmarna har tidigt 

ansetts vara värdefulla för pedagoger i förskolans verksamhet (Juul och Jensen, 2009). I 

dagens förskola ska föräldrarnas tankar och erfarenheter vara en viktig utgångspunkt för 

pedagogerna. Förskolans pedagoger ska idag se till att både barnen och vårdnadshavarna blir 

tillfredsställda och nöjda med verksamheten. 

Genom ett inkluderande- och ett välkomnande förhållningssätt uppstår en trygg tilltro mellan 

hem och förskola (Ivarsson Alm, 2013). Delaktighet och inflytande bör ske för och med 

föräldrarna. Ivarsson Alm skriver att samspelet mellan pedagog och föräldrar är avgörande för 

att detta ska ske. Pedagogernas uppgift blir således att fundera över vad de vill ha ut av 

samarbetet med barnens föräldrar (Flising et.al.1996).  

Genom olika aktiviteter, exempelvis föräldramöten eller utvecklingssamtal, ska föräldrarna få 

möjligheten till påverkan av barnets villkor och utvecklingsmöjligheter (Tallberg Broman, 

2009). Sandberg och Vourinen (2008) anser att olika aktiviteter bjuder in föräldrarna på ett 

enkelt sätt till verksamheten och kan även gynna samarbetet (Sandberg och Vourinen, 2008). 

En aktivitet de presenterar är ”drop-in” som ger föräldrar en chans att mötas och samtala över 

kopp kaffe. Flising, Fredriksson och Lund (1996) skriver att föräldramöte är en annan viktig 

aktivitet och som bör uppmuntra till utbyte av idéer med andra föräldrar och pedagogerna i 

verksamheten. Under ett föräldramöte kan pedagogerna och föräldrarna föras samman. 

Föräldrarna bör ges utrymme att yttra sig gemensamt och således även skapa en diskussion 

gällande barnen och verksamheten. Ett föräldramöte bör fokusera på relationer samt att lyssna 

in olika aktörers perspektiv. (Johannesen och Sandvik, 2009).  

Flising et.al. (1996) hävdar att samarbetet mellan pedagoger och föräldrar ska ses som en 

relation. De beskriver att relationen finns mellan tre parter: föräldrar, pedagoger och förskola. 

Samarbetet behöver preciseras, likaså vilken prioritet och perspektiv de olika parterna har. 

Keyes (2010) studie visar att effektiva föräldrarelationer bygger på förståelsen av de unika 

inslagen som föräldrarollen och lärarrollen innebär. Synliggörandet av sådana relationer visar 

hur pedagogerna och föräldrarna kompletterar varandra. Det är viktigt att inse att föräldrar 

och pedagoger utbildar varandra i en öppen tvåvägskommunikation. Detta beskriver Keyes 

som ett effektivt partnerskap. Studien visar även att förhållandet mellan pedagoger och 

föräldrar sker genom överlåtelse, där den gemensamma nämnaren är barnet och dess 

skolgång. De två parternas kultur och värderingar påverkar hur förhållandet till barnet blir.  
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Partnerskapet mellan förälder och pedagog är viktigt eftersom det i förlängningen påverkar 

samhällets förhållande till barn. 

Samarbete samspel och kommunikation är även ur ett pedagogiskt perspektiv centralt för 

lärande. Strandberg (2006) diskuterar att det finns en relation mellan samspel och utveckling 

och relaterar detta till Vygotskijs tankar. Lev Vygotskij har betytt väldigt mycket för den 

moderna pedagogiken. Han ansåg att det sociala samspelet behövs för att utveckla ett lärande 

(Nationalencyklopedin). I Strandbergs bok beskrivs samspel som ett förhållande mellan 

individer. Vygotskij ansåg att människors samspel inte enbart ses som en metod i lärande och 

utveckling utan att samspel även är utveckling. Med hjälp av samspel, mellan de individer det 

gäller, kan utveckling nås. 

2.6.1 Föräldrasamverkan – en förväntan 

Föräldrar är en tillgång för förskolan men trots det kan det finnas en konflikt mellan förskolan 

och föräldrarna beträffande delaktighet och inflytande. Det finns en diskussion om hur, 

inflytande och delaktighet har förändrat ansvarsfördelningen inom förskolan. Tallberg 

Broman (2009) skriver att: ” Genom att vidga såväl föräldrarnas ansvar och delaktighet i 

förskola, som lärarnas delaktighet i barndomen i stort, har ansvarsfördelningen mellan hem 

och skola fått nya förtecken” (Tallberg Broman, 2009, s. 228). Hon lyfter att 

ansvarfördelningen mellan skola och hemmet har tagit ny riktning och menar att det är på 

grund av att delaktigheten från båda sidor utökats.   

Ludvigsson (2012) frågar sig om föräldrarnas roll bör ses som en del av det yttre 

sammanhanget eller som en medproducent i ledarskapet. Det finns en fråga om huruvida 

samarbetet ses som en förväntan eller ett resultat utifrån föräldrarna, menar Flising et al. 

(1996). Problematiken verkar ligga mellan huruvida föräldrarnas roll är att vara 

medproducenter eller vara del av det yttre sammanhanget. Tallberg Broman (2009) hänvisar i 

sin artikel till en mätning som skolkommittén gjort där föräldrarnas roll undersökts. Det 

visade sig att föräldrar är inriktade på sina egna barn samt dess skolgång och att de inte är 

beredda på att ta ansvar för alla barn i skolan. I och med detta finns det ett ökat dilemma för 

läraren som innefattar rättvisa och lika möjligheter för alla. Tallberg Broman menar att det 

kan vara svårt som lärare i förskola och skola att idag vara öppen för föräldrarnas synpunkter 

och samtidigt hävda sin egen auktoritet samt lärarroll. Om pedagogerna vill att föräldrarna ska 

delta behöver pedagogerna underlätta den situationen. Vidare behöver pedagogerna visa 

föräldrarna respekt och se dem som en tillgång (Fredriksson 1991; Jensen och Jensen 2008).  

2.7 Styrdokumenten om föräldrasamverkan 

Redan i Barnstugeutredningen lyftes vikten av föräldrasamverkan. Barnstugeutredningen är 

en statlig utredning som fastslog rätten till allmän förskola (Nationalencyklopedin, 

barnstugeutredningen). I barnstugeutredningen 1972 (SOU 1972:26) förelåg det formuleringar 

om föräldrasamverkan, det står till exempel utförligt om metoder som kunde användas för att 

engagera föräldrar. En av de metoder som lyfts fram är föräldramöten. 

 

Allt sedan barnstugeutredningens tillkomst har vikten av föräldrasamverkan stärkts i 

styrdokumenten. I skollagen (2010:800) står det tydligt utskrivet att det ska ske samråd 
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mellan förskolan/skolan och hemmet. Information som kan vara värdefull för vårdnadshavare 

och barn ska vara lätt tillgänglig även för föräldrarna. I skollagen kapitel 1, § 4 (2010:800) 

står det även att samverkan med hemmen ska främja barnens personliga utveckling så att de 

blir aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer.  

 

I förskolans läroplan (Skolverket, 2011) skrivs det att föräldrarna ska få tillfälle att bli 

delaktiga och erbjudas inflytande i verksamheten. Föräldrarna ska ges möjligheten att vara 

med och påverka samt komma med idéer. I förskolans läroplan skrivs även att förskolan ska 

fungera som hemmets komplettering. Detta kan uppnås genom att skapa så bra förutsättningar 

som möjligt för att gynna barnets utveckling i ett nära samarbete. Förskollärarna har också ett 

ansvar gentemot föräldrarna. Genom att ge möjligheter till delaktighet och inflytande i 

verksamhetens pedagogiska planering ges föräldrarna möjlighet att delge sina tankar och 

åsikter (Skolverket, 2011).  

Skolverket publicerade år 2013 Allmänna råd med kommentarer för förskolan (Skolverket, 

2013). De allmänna råden är ett komplement till förskolans läroplan. Råden utvecklades med 

syftet att stödja och vägleda såväl arbetslaget, förskolechefen som förskollärarna och 

huvudmän i arbetet med förskolans målsättning. I råden skrivs att det ska finnas former för att 

ge föräldrarna en chans till påverkan och inflytande av det pedagogiska innehållet. Vidare 

poängteras vikten av att inflytandet angår likväl barnet som den vuxne. Det uttrycks att 

vårdnadshavarna företräder sina barn i dialogen med pedagogerna, men barnen ska 

naturligtvis även ges möjlighet till delaktighet och inflytande över verksamheten (Skolverket, 

2013).  

  

Det är viktigt att skapa en god relation mellan hemmet och förskolan (Skolverket, 2011). 
Enligt Skolverket (2011) är det förskollärarens ansvar att barnet tillsammans med sina 

föräldrar ska få en god introduktion och därmed tidigt skapa en relation. Arbetslaget ska visa 

respekt för föräldrarna och ta ansvaret för att en trygg relation byggs upp. Vårdnadshavarna 

och arbetslaget ska ha regelbundna samtal om barnets utveckling, trivsel och lärande i och 

utanför förskolan. Skolverket (2013)skriver att det bör föras en öppen dialog om barnen med 

vårdnadshavarna för att skapa en så bra tillvaro för barnen som möjligt. Skolverket (2013) 

kommenterar detta med att uttryckligen påpeka vikten av att: ”ge en bred och nyanserad bild 

av barnets utveckling och lärande, där barnet inte jämförs med någon annan än sig själv” 

(Skolverket, 2013, s. 33). Skolverket (2011) skriver även att det är viktigt att ta hänsyn till 

föräldrarnas synpunkter. Det är trots allt föräldrarna som känner sina barn bäst. 
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3. Metod 

I metodavsnittet kommer studiens upplägg och genomförande att redogöras för. Eftersom 

studien handlar om att skapa en djupare förståelse för föräldrars syn på lärande för hållbar 

utveckling i förskoleverksamhet, kommer en kvalitativ metod att användas. 

3.1 Kvalitativ forskningsmetod 

Eidevald (2013) och Håkansson (2013) skriver att en kvalitativ forskningsmetod kan vara 

exempelvis en intervju eller samtal. Den används främst för att beskriva åsikter, tankar och 

värderingar. Eftersom denna studie syftar till att få tag i föräldrarnas perspektiv kring hållbar 

utveckling ansågs en kvalitativ metod vara mest lämplig. Genom en kvalitativ metod kan 

tankar, åsikter och känslor framhävas. Med en sådan studie finns även en betydande möjlighet 

att fånga en personlig och djupare förståelse för det som eftersöks, än vad en kvantitativ 

studie ger (Eidevald, 2013). Alternativet hade varit att genomföra en kvantitativ studie, vilket 

till exempel kan vara en enkätstudie som ger ett datamaterial som behandlas i statistisk form. 

En sådan kan framhålla procentsvar eller liknande, men fångar inte personliga åsikter och 

tankar på samma sätt (Håkansson, 2013).  

3.2 Fokusgruppsamtal 

Den kvalitativa metod som valts för denna undersökning är fokusgruppsamtal. I en 

fokusgrupp träffas en mindre grupp människor, vanligen fem till tio stycken för att föra ett 

gemensamt samtal om ett gemensamt tema (Jonsson 2013; Lundmark och Jonsson 2013; 

Obert och Forsell 2013). Metoden möjliggör för forskaren att erhålla information om hur 

deltagarna tillsammans skapar en uppfattning om något. Samtal och frågor kan leda till en 

djupare förståelse för deltagarnas upplevelser, idéer och värderingar (Håkansson, 2013).  

Obert och Forsell (2013) förespråkar fokusgrupper som ett enkelt sätt att ta reda på vad de 

inblandade tycker och tänker om något. En fördel är att metoden gör alla deltagare delaktiga 

på ett personligt sätt. Personligt meningsskapande i grupper kan uppstå genom samtal 

(Håkansson, 2013). En fokusgrupp har i högre grad karaktär av samtal än av intervju. En 

mindre grupp ger upphov till en trygg stämning med vänskaplig miljö och ger en större chans 

för alla deltagare att samtala fritt (Cammisa, Montrone och Caroli, 2011).   

Istället för intervjufrågor används samtalsteman i fokusgruppsamtalet och istället för att en 

person intervjuar finns en moderator som fördelar ordet. Moderatorn behöver inte alltid delta i 

samtalet. Det kan vara tillräckligt att moderatorn ger samtalsteman och sedan får deltagarna i 

gruppen samtala fritt. Till exempel introduceras en problemställning som deltagarna fritt får 

samtala om (Lundmark och Jonsson, 2013). Problemställningen kan presenteras på olika sätt, 

till exempel med en bild, en berättelse eller en text som mötesdeltagarna får diskutera. 

Fokusgruppsamtal kan därmed ses som en friare gruppintervju och Lundmark och Jonsson 

(2013) menar att dessa samtal är särskilt lämpliga när förståelser och attityder ska 

uppmärksammas och fångas in.  

3.3 Urval 

Några veckor innan datainsamlingen skulle genomföras deltog jag på ett föräldramöte på 

Spira förskola. Där presenterades denna studies syfte och planerade metod. Under 
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föräldramötet bestämdes att föräldrarådet skulle utse deltagare till det kommande 

fokusgruppsamtalet.  

Det visade sig bli svårt för föräldrarådet att få föräldrar som frivilligt anmälde sig. 

Förskolechefen skickade då ut en mailförfrågan till föräldrarna, i hopp om att få fler deltagare 

till detta gruppsamtal. Förhoppningen var att få fem till åtta deltagare men efter att några fick 

förhinder i sista minuten kom det att bli fyra föräldrar som deltog i samtalet. En av dessa 

föräldrar arbetade dessutom på Spira och hade därför en dubbel roll. Denne kunde komma 

med synpunkter ur såväl ett föräldraperspektiv som ur ett personalperspektiv. Min 

utgångspunkt var att jag ville få en så rik empiri som möjligt. Därför sågs inte det som något 

problem att alla deltagare inte uteslutande hade en föräldraroll (detta kommer vidare bemötas 

i metoddiskussionen).  

Förutom dessa fyra personer var även min handledare för examensarbetet med under samtalet. 

Hans roll var att finnas som en resurs eller uppbackning och expert på begreppet hållbar 

utveckling. Min handledare var även noga med att inte gripa in i samtalet eller påverka vilken 

riktning det tog. Jag själv deltog i egenskap av moderator.  

3.4 Genomförande 

Den 25 november 2014 träffade jag tillsammans med min handledare för examensarbetet, de 

personer som skulle delta i fokusgruppsamtalet. Under samtalet satt vi vid ett långbord för att 

alla skulle kunna se varandra. Samtalet öppnades med en kort presentation av min handledare 

där perspektivet hållbar utveckling presenterades i korta drag. Sedan presenterade vi oss för 

varandra. Slutligen presenterades de förberedda samtalsteman som föräldrarna sedan fick 

samtala och diskutera kring. De frågor eller samtalsteman som låg till grund för detta 

fokusgruppsamtal var: 

 Berätta hur ni tänker om hållbar utveckling. 

 Vad betyder hållbar utveckling för er och ert barn? 

 Hur ser ni på Spiras verksamhetsidé? 

 Vad har ni för förväntningar att Spira ska arbeta med omkring dessa frågor? 

Som moderator i ett fokusgruppsamtal är rollen främst att presentera samtalsteman till 

deltagarna som sedan samtalar fritt (Lundmark och Jonsson, 2013). Min roll som moderator 

blev också att skapa en trygg och välkomnande stämning för deltagarna så att samtalet blev så 

naturligt som möjligt. De teman som skulle diskuteras presenterades och sedan samtalade så 

fritt de ville. 

Fokusgruppsamtalet ljudinspelades, detta för att jag skulle slippa föra anteckningar. Därmed 

underlättades min roll som medlyssnande moderator. Min uppmärksamhet kunde således 

riktas mot deltagarna. När data ska antecknas under ett samtal finns risken att den som skriver 

blir mindre närvarande i nuet (BjØrndahl, 2005). BjØrndahl menar även att ljudinspelningen 

kan tillföra en mer detaljerad spegling av innehållet eftersom forskaren kan koncentrera sig på 

samtalet som förs. Att samtalet skulle spelas in klargjordes i början av samtalet, vilket gjorde 

deltagarna medvetna om att det som sades skulle finnas som ljudfil. Efter fokusgruppsamtalet 

transkriberades samtalet till skriven text. 
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3.5 Analys 

Innan en analys ska genomföras är det viktigt att fundera över vad det är som ska förstås 

(Eidevald, 2013). Håkansson (2013) skriver att analys handlar om en grundlig och noggrann 

undersökning av något. Den empiriinsamlingen som gjorts ska genom att analyseras generera 

kunskap som gör att studiens syfte blir besvarat och resultatet blir begripligt. En grundlig och 

noggrann undersökning kräver att den som analyserar bryter ner analysenheten till dess 

beståndsdelar. BjØrndahl (2005) beskriver att en analys kan ses som en process. Denna 

process ska förenkla, jämföra, och kartlägga tydliga mönster samt förklara mönster och 

bedöma konsekvenserna av dessa mönster. Det innebär att man vid varje analys fokuserar på 

något och förbiser något annat eftersom inte allt kan analyseras i en situation.  

Materialet har upprepade gånger genomlyssnats och analyserats. I analysen gjordes ett försök 

att förstå vad deltagarna egentligen sa och ett försök att hitta eventuella samband och 

avvikelser. Denna form av analys benämns som en innehållsanalys (Gunnarsson, 2007). 

Forskaren letar teman/samband i datamaterialet. Analysprocessen kan beskrivas i fyra steg: 

1. Bekanta dig med materialet, läs igenom/lyssna igenom det noggrant. 

2. Den kreativa processen; vilka teman finns? Vad sägs? Vad handlar samtalet om? Vad i 

materialet är intressant och spännande? 

3. Leta efter mönster och samband. 

4. Formulera samband/mönster till begrepp som beskriver hela eller delar av den 

företeelse man valt att studera. Begreppen kan ibland föras samman till en intervju 

(detta steg är däremot inte nödvändigt). (Gunnarsson, 2007).   

Dessa steg visade sig vara användbara i analysprocessen för denna studie. Genom att stegen 

har följts likt Gunnarsons modell, har teman, samband och kategoriseringar kunnat urskiljas.  

3.6 Etiska ställningstaganden 

Vetenskapsrådet (2014) skriver att etik handlar om hur en person, utifrån oskrivna regler bör 

handla i olika situationer. Etiska aspekter i forskningssammanhang är viktiga eftersom 

forskningens resultat kan få följder och konsekvenser för olika verksamheter och ytterst för 

hela samhället.  

Medverkan i en forskningsstudie måste alltid vara frivillig (Håkansson, 2013). Tvång till 

medverkan får inte förekomma i en vetenskaplig undersökning. Personen som är med i en 

intervju eller annan undersökning har alltid rätten att dra sig ur när som helst. Deltagaren kan 

när som helst säga nej till informationslämning och har även rätt till att få veta 
undersökningens syfte samt hur den insamlade informationen är tänkt att användas 

(Håkansson, 2013).  

Håkansson (2013) skriver även att det är viktigt att motivera de som deltar i en undersökning. 

Detta kan göras genom att exempelvis framhäva hur viktigt det är med olika synpunkter och 

perspektiv. I denna studie framhölls att deltagandet är frivilligt samt att deltagarna kunde 

avbryta sin medverkan om så önskades. Vidare beskrevs deras deltagande som något viktigt 

och värdefullt för denna studie och även eventuella fortsatta studier inom detta område. 
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Innan samtalet tog sin början gjordes en presentation av alla som satt vid bordet. Detta för att 

skapa en så trygg och välkomnande miljö som möjligt. Efter samtalet var slut gavs 

möjligheten till deltagarna att få komma med eventuella synpunkter på samtalet för att kunna 

påverka innan det sedan transkriberades till skriven text. 
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4. Resultat 

I detta avsnitt kommer studiens resultat att presenteras utifrån de två forskningsfrågor arbetet 

utgått ifrån. Forskningsfrågorna kommer först att redovisas var för sig. Därefter kommer en 

slutsats som svarar mot studiens syfte att presenteras. 

4.1 Föräldrars förståelse av hållbar utveckling 

Första forskningsfrågan löd: Hur förstår föräldrar perspektivet hållbar utveckling i förskolan? 

Under fokusgruppssamtalet kom diskussionen ganska fort att handla om hur föräldrarna såg 

på Spiras verksamhet för hållbar utveckling, vilket är den andra forskningsfrågan. Underlaget 

för att besvara den första frågan är därför inte särskilt innehållsrikt. I början av samtalet 

ställdes dock frågan: Hur tänker ni om hållbar utveckling? Det samtal som den frågan gav 

upphov till kom att handla om tre teman; Miljömässig hållbarhet; Hållbara 

konsumtionsmönster; En komplex hållbar utveckling. 

4.1.1 Miljömässig hållbarhet  

Samtalet handlade inledningsvis om miljömässig hållbarhet. Spontana utryck från deltagarna 

löd till exempel: ”Miljö och hälsa ska vara hållbart. […] det måste fortsätta finnas liv som mår 

bra och har hälsa på den här planeten”. Deltagarna var eniga i att om vi inte har fungerande 

ekosystem i framtiden, finns det heller ingen förutsättning för att vi människor ska klara sig. 

4.1.2 Hållbara konsumtionsmönster  

Under samtalet kom mycket att handla om överkonsumtion. En förälder sa: ”vi som lever i de 

rika länderna känner inte av konsumtionens konsekvenser. Om alla konsumerade som vi i de 

rika länderna gör så har vi inte kvar planeten i framtiden”. Föräldrarna tycker att dagens 

samhälle i alltför högre grad är inriktad på ”ha-begär”. De menar att istället för att köpa saker 

kan barnets ”ha-begär” väntas ut litegrann. En diskussion bör föras om varför en sak är 

eftertraktad och viktig att ha, menar en förälder och säger: ”…man försöker väcka en tanke, 

att ifrågasätta impulserna som kan finnas. Vad ska man ha och inte ha?” 

Föräldrarna menade att vi idag behöver se över våra vanor: ”res en gång istället för tre gånger 

på ett år”. Vad föräldrarna ansåg vara en negativ trend är dagens reklam, som påverkar barnen 

på olika sätt. Föräldrarna anser att reklam via TV och internet kan påverka barnen mycket och 

de ser detta som en negativ trend. Föräldern menade att tillgänglig reklam påverkar varför 

barnen idag lätt och ofta känner ett behov av att äga nya saker. 

4.1.3 En komplex hållbar utveckling  

Själva begreppet hållbar utveckling tyckte föräldrarna var en stor och svår fråga: ” Det är 

komplext. Det kräver ju att många beslut tas varje dag”. De poängterar att frågan inte endast 

handlar om miljö och att frågan rymmer så mycket mer. En förälder menade att det är olika 

dimensioner, både en social-, ekologisk-, och en ekonomisk hållbarhet ” allt hänger ihop, hur 

man behandlar varandra och hur man behandlar naturen. Det finns ett samband”.  

4.2 Föräldrars önskemål om förskolans verksamhet för hållbar utveckling  

Den andra forskningsfrågan löd: Hur vill föräldrar att förskoleverksamheten ska arbeta med 

hållbar utveckling? Fokusgruppssamtalet kom i hög grad att relatera till denna 

forskningsfråga. Föräldrarna pratade utförligt och länge om detta.  
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Analysen av samtalet gav upphov till tre huvudsakliga teman: Långsiktighet i verksamheten; 

Inkluderande verksamhet; En verksamhet som skapar normer och utvecklar kunskaper. Dessa 

teman är inte distinkt åtskilda från varandra. Ibland överlappar de och kompletterar varandra. 

4.2.1 Långsiktighet och kontinuitet 

Föräldrarna uttrycker upprepade gånger att de tycker det är viktigt att förskolans verksamhet 

för hållbar utveckling är långsiktig: ”Långsiktighet hänger nog ihop med hållbar utveckling. 

Det handlar om ett långsiktigt förhållningssätt”. Vidare uttrycker föräldrarna att ett tidigt 

lärande kring hållbar utveckling är viktigt. Verksamheten bland de små barnen är lika viktig 

som bland de äldre. De beskriver att vad barnen får lära sig att göra i tidig ålder kommer de 

senare att förstå ”att barnen i ett senare skede förstår varför de har gjort på det här sättet och 

att det då kan komma som en aha- upplevelse” uttrycker en förälder. 

…men jag tror att det är nog säkert jättenyttigt att dom får höra saker och ting och att det 

framförallt reflekteras… Får man aldrig något berättat för sig angående det, då kan man inte ta till 

sig någonting. Man måste ju börja på något sätt (förälder).  

Föräldrarna argumenterar för att de små barnen ska kunna se de äldre barnen och de vuxna 

som förebilder. De menar att det också bör finnas en kontinuitet mellan förskolan och 

hemmet. Det som sker i förskolan får konsekvenser för vad som sker i hemmet. En förälder 

menade att det känns inspirerande att barnet får chans till en förskoletid på en förskola som är 

miljömedveten och menade att det får återverkningar för hur de gör hemma. 

4.2.2 Inkluderande verksamhet  

Hållbar utveckling är något som ska gälla alla. Såväl barn, personal och föräldrar ska 

inkluderas i verksamheten: ”Alla behöver ta sitt ansvar” påpekade en förälder och menade att 

detta är något som vi behöver arbeta med. En förälder uttryckte att ett mindre engagemang 

från en individ kanske inte spelar så stor roll, men hävdar samtidigt att det blir ett problem 

ifall alla tänker så.  

Särskilt vikten av föräldrasamverkan lyfts fram: ”Vi är alla delar av en helhet” och ”man når 

så mycket längre när man har alla med på tåget” är exempel på uttalande som föräldrarna gör. 

Föräldrarna tycker att det är viktigt att kunna vara med och påverka förskolans verksamhet: 

”Det känns som att det är av stor vikt att man får vara med och påverka och att man känner 

sig trygg i att ens barn befinner sig här, att det är en bra omsorg” menar en av föräldrarna. 

De uttrycker också att det som förälder i vissa situationer kan kännas svårt att framföra 

synpunkter om verksamheten. En förälder berättar om tidigare erfarenheter från en förskola 

där fokus inte låg på att göra föräldrarna delaktiga i barnens förskoletid. Hon menade att 

föräldrar vill känna sig trygga att barnen får vara en del av verksamheten. Vidare sa föräldern: 

”Vi föräldrar vill inte klampa in med frågor och funderingar utan vi vill känna att det är okej 

att komma med tankar och idéer”. Inkludering handlar enligt föräldrarna om att alla ska vara 

delaktiga, känna sig behövda och känna ansvar för sina handlingar. En förälder uttrycker: 

Jag tror att folk kan tänka att det inte spelar så stor roll vad individen i sig gör, för det är en 

oerhört liten påverkan som varje individ i sig själv har. Men som sagt. När man summerar ihop 

allt, så blir det ju en helhet som är så mycket större (förälder).  
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Föräldrarna menar att just på grund av att det är en svår och komplex fråga, blir det viktigt att 

bli berörd och känna att det berör föräldern och barnet på ett personligt sätt. De anser att 

hållbar utveckling kan kännas stort och globalt och att det gör engagemanget mindre. En 

förälder menade att om de får känna sig mer berörda kanske fler känner att det finns en chans 

till påverkande av verksamhetens arbete.   

För att inkludering av föräldrar i verksamheten ska lyckas menar föräldrarna att det är viktigt 

att förskolan arbetar med det sociala samspelet. Detta arbete måste ständigt pågå och bli till 

ett vardagligt förhållningssätt.  

Skapar man bra grupper skapar man individer som kan agera bra socialt har samhället otroligt 

mycket att vinna på det i ett senare skede. Om man liksom får in de här normerna så tidigt som 

möjligt liksom (förälder).  

Det är viktigt att inspirera varandra. Det handlar om vilja, kunskap, insikt och engagemang, 

att alla kan bidra med något. En förälder uttrycker flera gånger att det är viktigt att ”inspirera 

varandra”.  En annan beskriver att det är viktigt att ”skapa en gemenskap och att man skapar 

något tillsammans när det gör de när de är små”. De tycker det är viktigt att barnen tränas i att 

vara godhjärtade mot varandra och att de lär sig det sociala samspelet. Detta kan till exempel 

ske i samarbetsövningar där barnen får rita gemensamma teckningar. En av föräldrarna 

uttrycker: ”… den sociala delen, och det är väl den rollen och det ansvaret som den 

pedagogiska verksamheten har”. Föräldern menade att verksamheten har en viktig roll 

gentemot lärandet för barnen, i och med att barnen vistas stora delar av dagen där.  

Som ett konkret exempel på vad föräldrarna föreslår att förskolan kan göra i arbetet med 

hållbar utveckling, föreslår de en klädbytardag. De menade att en sådan kunde stärka 

sammanhållningen mellan familjerna och samtidigt motverka en ökad konsumtion På så sätt 

kan alla familjer inkluderas i hållbarhetsarbetet: ”det hade varit jättespännande att pröva på” 

(en förälder). De kläder som en familj inte använder kanske kan göra en annan familj glad och 

tvärtom.  

I slutet av intervjun säger en förälder: ”Ta hjälp av oss föräldrar om ni behöver hjälp. Använd 

föräldrarna mer – Jag ställer gärna upp på allt möjligt”. En annan förälder säger: ” föräldrarna 

är en kraft i sig och ett otroligt verktyg”.  

4.2.3 En verksamhet som skapar normer och kunskaper 

Under samtalet återkommer föräldrarna till att de tycker det är viktigt att barnen utvecklar bra 

handlingsmönster, kunskaper och sunda värderingar. Särskilt vikten av att utveckla sunda 

värderingar lyfts fram. En förälder sa att goda medborgare behöver fostras för att göra 

samhället bättre i framtiden.  

De flesta normer som förs fram handlar om förhållningssätt till konsumtion. Föräldrarna 

uppskattar att Spira inte uppmuntrar till konsumtion. En diskussion kring leksaker förs och 

samtalet mynnar ut i en tanke att det inte behöver köpas saker hela tiden, det går att skapa 

saker: 
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Att man lär sig det från en tidig ålder. På samma sätt som ni inte jobbar med leksaker, att man 

inte behöver köpa saker – man kan skapa saker. Man behöver inte konsumera, för det är ju liksom 

det som är det vanliga. Det är ju det (konsumtionen) som är det vanligaste förhållningssättet idag, 

skulle jag tro. Att man inte reflekterar över sin konsumtion, man drar ett streck på ett papper och 

kastar i pappersinsamlingen. […] samtidigt som man skapar ett behov av mer papper (förälder). 

Föräldrarna för också ett samtal om relationen mellan kunskaper och normer: ” Det är ju 

fascinerande att se vilka vägar man kan ta för att skapa de här normerna”. En förälder menade 

att ett beteende går att skapa i tidig ålder utan en vidare reflektion på orsak och verkan: 

Det går ju att skapa ett beteende. Jag tror att små barn som är tre till fyra år eller liknande, de 

tänker nog inte så mycket på orsak och verkan. Om de vet att man har ett uppätet äpple då är det 

grön påse. Och har jag ett papper ska det i kartongen för pappersinsamlingen utan att riktigt tänka 

på varför eller vad det kan ha för påverkan (förälder).  

Föräldrarna samtalar om huruvida små barn har möjlighet att förstå orsak och verkan. De enas 

om att det i början är av större vikt att lära sig ”att göra rätt”. En förälder framhäver att när det 

är möjligt ska barnen också få förklaringar och lära sig fakta. Hon menade att det är viktigt att 

det ingår fakta, så man förstår varför något görs på ett visst sätt.  

Under samtalet framhävs även åsikten att det handlar om viljan till förståelse och viljan till 

agerande: ”Om det finns en skepsis hos individer handlar det nog mer om personens oförmåga 

att handla när något blir jobbigt” säger en förälder. Föräldrarna vill ge vad de kan till sina 

barn i kunskapsväg och förskolan ger vad de kan. På detta arbetssätt mellan förskola och 

hemmet formas barnen omedvetet och kan leda till en djupare förståelse längre fram i livet.  

4.3 Sammanfattande slutsats 

Studiens syfte var att skapa en djupare förståelse för föräldrars syn på lärande för hållbar 

utveckling i förskoleverksamhet. Den andemening som genomsyrade samtalet i fokusgruppen 

kan sammanfattas på följande vis: Föräldrarna utgår i hög grad från sina barns perspektiv. De 

vill det allra bästa för sina barn och därför blir hållbar utveckling en viktig fråga för dem. För 

att nå en hållbar utveckling behöver vi värna om att ha en bra miljö och för att vi ska få en 

sådan, fordras att vi har sunda konsumtionsvanor. 

En hållbar konsumtion fordrar i sin tur hållbara människor som kan samspela med varandra 

och värnar om den gemensamma miljön. Vidare poängterar de att alla ska inkluderas i arbetet. 

Ingen ska stå utanför. Alla, såväl barn, pedagoger som föräldrar ska inspireras till att vilja 

engagera sig i arbetet för hållbar utveckling. Föräldrarna tycker också att deras barn både ska 

lära sig goda värderingar och miljömässigt acceptabla handlingsmönster. Föräldrarna tycker 

att det är viktigt att Spira förskola arbetar med dessa frågor på ett långsiktigt sätt. Det ska 

genomsyra all verksamhet och visa sig i de handlingar och aktiviteter som dagligen sker i 

förskolan. 

 



17 
 

5. Diskussion 

I detta avslutande kapitel kommer studiens metod och resultat att diskuteras. Metoden 

kommer att diskuteras i relation till arbetets syfte och frågeställningar. Min egen syn på 

studiens validitet och reliabilitet kommer också att redovisas, men ytterst är det upp till 

läsaren av arbetet att bedöma studiens kvalitet. Det är viktigt att en studie har hög reliabilitet 

och validitet. Validitet fastslår huruvida studien tagit reda på det som var syftet, om det anses 

giltigt och överensstämmer med verkligheten. Det handlar med andra ord om situationen och 

för vem resultatet är giltigt. Reliabilitet avser hur pålitlig och tillförlitlig studien är 

(Gunnarsson, 2002). Vidare skriver Gunnarsson två regler som kan vara bra att ha i åtanke i 

mätning av validitet och reliabilitet; hög reliabilitet försäkrar inte hög validitet samt hög 

validitet kräver hög reliabilitet.  

Därefter, i resultatdiskussionen, kommer resultatet diskuteras i relation till tidigare forskning 

och i relation till lärande för hållbar utveckling i förskoleverksamhet. 

5.1 Metoddiskussion 

Denna studies syfte var att skapa en djupare förståelse för föräldrars syn på lärande för hållbar 

utveckling i förskoleverksamhet. För att ta reda på hur föräldrar ser på detta, användes en 

kvalitativ forskningsmetod eftersom en sådan ger möjlighet att fånga en djupare förståelse för 

tankar och åsikter (Håkansson, 2013). Det visade sig vara lämpligt, eftersom resultatet gav 

svar på studiens syfte samt frågeställningar. 

Som kvalitativ metod valdes fokusgruppsamtal. Samtalsgruppen var liten och de som deltog 

diskuterade utifrån sin förståelse av hållbar utveckling. Det blev ett långt och innehållsrikt 

samtal. Samtliga deltagare tog på ett naturligt sätt del i konversationen. De föll in i varandras 

påståenden, samtyckte och utvecklade tankegångar gemensamt. På så sätt konstituerades 

gemensamma uppfattningar i gruppen om hur de menade att förskolan kan arbeta med hållbar 

utveckling.  

Att samtalet lyckades kan bero på flera olika saker. Att de som deltog i samtalet själva hade 

valt att delta var kanske den viktigaste faktorn. Eftersom de valde att komma bör de också ha 

tyckt att temat för fokusgruppsamtalet var viktigt (vilket de också framhöll under själva 

samtalet). Håkansson (2013) poängterar att det är viktigt med en lugn och avslappnande 

samtalsmiljö. Deltagarna ska kunna känna sig trygga, avslappnade och välkomna för att våga 

uttrycka sina åsikter. Vi satt runt ett bord i barnens matsal. Belysningen var dämpad och vi 

hade en ljuslykta på bordet. Sammantaget kändes miljön för samtalet inbjudande och 

tillåtande. 

Jag själv var samtalets moderator och fungerade som samtalets ordfördelare. Jag startade 

samtalet och presenterade kort de teman som samtalet skulle handla om. Därefter fick 

deltagana tala fritt. Om jag istället valt att ställa frågorna i intervjuform tror jag att risken hade 

varit uppenbar att föräldrarna istället försökt leverera rätt svar och att samtalet då inte nått 

samma djup och reflektion. Deltagarna uppmuntrades att bemöta varandras resonemang. 

Detta gav upphov till intressanta reflektioner som kanske hade uteblivit under en intervju.  
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Min egen och min handledares medverkan i samtalet kan ha haft inverkan på vad det kom att 

handla om. Genom att vi delvis deltog i samtalet fanns en risk att samtalet styrdes åt ett håll 

som det kanske inte annars gjort. Denna problematik är dock inte unik för fokusgruppsamtal 

eller just detta samtal. Den gäller vid alla intervju- och samtalssituationer, att det är 

oundvikligt att som intervju- eller samtalsledare inte påverka deltagana. Vår ambition var 

dock att vara så öppna som möjligt och att inte påverka de svar och infallsvinklar som 

deltagarna gav. 

Det är ofta svårt att på förhand veta hur många deltagare som väljer att medverka i en 

vetenskaplig studie. Detta var något som uppdagades i samband med datainsamlingen för 

denna studie. Det blev färre deltagare än jag tänkt mig från början. Jag menar dock att 

samtalet blev så lyckat att empirin ändå gav svar på mina forskningsfrågor. Det är möjligt att 

fler samtalsdeltagare hade gett ett rikare innehåll, att fler synpunkter och åsikter kunnat 

framhävas. Det är dock inte säkert, kanske hade fler deltagare medfört ett mindre engagerat 

samtal, eftersom alla då inte hade fått det samtalsutrymme som de fick. Detta på grund av att 

fler deltagare kunnat skapa en otrygg stämning och gjort att alla kanske inte vågat framhäva 

sin åsikt på det sätt som föreföll sig under samtalet.  

Varför deltog färre föräldrar än förväntat? Orsaken kan kanske förstås i skenet av den slutsats 

som kunde dras ur denna studie: Hållbar utveckling är viktigt för föräldrarna om det utgår från 

deras barns perspektiv. De vill det allra bästa för sina barn. Om föräldrarna på ett tydligare 

sätt hade känt att nu ska vi diskutera en viktig fråga för deras barns framtid, hade kanske fler 

föräldrar deltagit. 

De fyra stegen i en innehållsanalys som sammanfattats av Gunnarsson (2007) visade sig vara 

ett funktionellt verktyg för att analysera på. Det hjälpte mig att strukturera upp samtalet och 

att inte analysera alla meningar samtidigt. Jag hävdar även att resultatet analyserats och gett 

en förenklad bild, vilket är analysens avsikt (Håkansson 2013; Eidevald 2013).  

Etik handlar om att de som deltar ska få behålla sin anonymitet och därmed känna en trygghet 

att vilja säga sin åsikt. Min ambition under empiriinsamlingen har varit att bemöta föräldrarna 

på ett respektfullt sätt. Deltagarna har även deltagit frivilligt, vilket är en viktig del av 

forskningsetiken. Alla som deltar ska få möjlighet att dra sig ur om de vill (Håkansson, 2013). 

Föräldrarna fick en förfrågan att delta och har därigenom kunnat välja sin medverkan. I 

forskningssammanhang är det viktigt att deltagarna involveras på deras egna villkor, därmed 

byggs en respekt och tillit upp till mig som moderator och forskare. 

5.1.1 Studiens reliabilitet och validitet 

Med tanke på att endast ett fåtal föräldrar, fyra stycken, deltagit i fokusgruppsamtalet blir det 

svårt att hävda att resultatet skulle vara giltigt för en större föräldragrupp. Studiens validitet 

kan därför inte anses vara hög i ett större sammanhang. Däremot menar jag att giltigheten 

bland de föräldrar som trots allt deltog i samtalet är hög. Jag menar också att jag på ett så 

utförligt sätt som möjligt har beskrivit hur jag gått till väga med undersökningen. Därmed 

borde det vara möjligt för en annan forskare att göra om studien under liknande premisser. 

Reliabiliteten kan därmed anses vara hög. Det är dock inte säkert att den forskaren hade fått 
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ett exakt liknande resultat, eftersom jag själv var del av detta fokusgruppsamtal och det 

skapades av oss tillsammans. 

5.2 Resultatdiskussion 

Denna studie har visat att föräldrar i hög grad utgår från sina barns perspektiv när de tänker på 

förskolans verksamhet. De vill det allra bästa för sina barn och därför blir hållbar utveckling 

en viktig fråga för dem. 

Av resultatet har det framkommit att ett nära samarbete mellan föräldrar och förskolan är 

viktigt, både för föräldrarna själva och för pedagogerna i verksamheten. Föräldrarna visar ett 

stort engagemang för sina barns förskoletid. De menar att det är viktigt att verksamheten för 

hållbar utveckling bygger på långsiktighet. Hållbar utveckling ska alltså genomsyra all 

verksamhet och hela tiden. De menar också att det är viktigt att alla, även de själva som 

föräldrar, inkluderas i verksamheten. Slutligen menar de att det är viktigt att förskolan hjälper 

barnen att utveckla kunskaper och normer. 

Vi kan utgå från att såväl föräldrar som förskolans personal vill barnen det bästa. De föräldrar 

som deltog i samtalet poängterade också sin ambition att samarbeta med förskolan. De 

argumenterar bland annat att ”vi är delar av en helhet”. Föräldrasamverkan har länge setts 

som viktig. Ivarsson Alm (2013) samt Juul et. al (2009) skriver att föräldrarna har under lång 

tid setts som en värdefull resurs. De menar även att det är viktigt att förskolan och hemmet 

respekterar varandra. Båda parter bör inbjuda till inkludering av varandra.  

Det framhålls av Ludvigsson (2012) att det idag kan finnas en problematik som rör huruvida 

föräldrarna bör ses som en del av det yttre sammanhanget eller som en medproducent i det 

pedagogiska ledarskapet. Ibland beskrivs detta som ett maktspel (Tallberg Broman, 2009). 

Maktspelet skulle således kunna bero av parternas olika roller (föräldrarollen och lärarrollen), 

med tanke på att de ansvarar för samma subjekt: barnen. Denna studie visade inte på den 

maktspelsproblematiken. Inget tydde på att föräldrarna kände sig exkluderade ur 

verksamheten. Tvärtom, lyfte de, att de kände sig trygga med att få vara en del av 

verksamheten. Föräldrarna menade ungefär att de såg sig själva som en resursför personalen 

att använda i barnens utveckling och lärande i förskolans verksamhet. För att inkludering ska 

kunna ske, menade föräldrarna att det bör finnas en öppen och ärlig dialog mellan parterna för 

att på så sätt kunna få till stånd en likvärdig förskoletid för samtliga barn. I grunden handlar 

det om att skapa förtroende mellan pedagoger och föräldrar.  

Ordet ”inkludera” finns i förskolansläroplanen och är en del av förskolans förhållningssätt.  

Det står bland annat att hemmet ska bjudas in till verksamheten för diskussioner kring barnens 

lärande (Skolverket, 2011). Vidare påpekas att det är viktigt att det finns en möjlighet för 

föräldrarna att bli delaktiga och utöva inflytande i förskolans verksamhet. Eftersom detta står 

skrivet i förskolans läroplan är det pedagogernas ansvar att den möjligheten ges till 

föräldrarna.  

Föräldrarna menar att det är viktigt att barnen utvecklar bra handlingsmönster, kunskaper och 

sunda värderingar. De poängterar att de tycker det är viktigt att förskolan använder sina 

resurser i verksamheten för att ge barnen möjlighet att utveckla förståelse för hållbar 
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utveckling. Huruvida förskolans uppgift är att ge barnen specifika kunskaper eller inte har 

länge diskuterats, se till exempel Håkansson (2013) eller Pramling Samuelsson och Asplund 

Carlsson (2003). Denna problematik är dock inget som föräldrarna lyfter eller närmar sig. De 

förhåller sig till lärande utifrån vilket behov av kunskaper de menar att deras barn har. I detta 

fall är det normer och kunskaper som har med hållbar utveckling att göra. 

Förskollärare har idag ett förstärkt uppdrag som relaterar till omsorg och barns utveckling och 

lärande. Det läggs idag stor vikt vid pedagogers engagemang; De ska anpassa verksamheten 

till alla enskilda barn, de ska inkludera och göra föräldrarna delaktiga i verksamheten och de 

ska skapa en inbjudande miljö för barnens utveckling (Skolverket, 2011). Detta är stora och 

viktiga åtaganden. Föräldrarna inledde samtalet med att säga att hållbar utveckling var en stor 

och komplex fråga. Trots att de tyckte det hade de inga problem att uttrycka förslag och idéer 

på hur samhällets och förskolans arbete för hållbar utveckling kan och bör se ut. De problem 

med samverkan mellan föräldrar och förskola som har nämnts i diskussionen ovan, fanns inte 

i detta fall. Kanske är den enkla förklaringen att frågan om hållbar utveckling berör oss alla på 

ett likvärdigt sätt. Som det konstaterades i början av diskussionen vill både förskolans 

personal och föräldrarna barnens bästa. Det finns inga motsättningar mellan hur föräldrar och 

förskolepersonal ser på vad som är bra för barnens framtid. I ett vidare sammanhang skulle 

det kunna betyda att för att få en fungerande samverkan, kan hållbar utveckling vara ett tema 

att utgå från. 

Jag tycker själv att hållbar utveckling är en komplex fråga och ett stort åtagande för 

mänskligheten. Vid närmare eftertanke inser jag att det handlar om att ändra mina vanor i 

vardagen, visa omsorg om mina medmänniskor. För att inse värdet i det vi har idag behöver 

alla se till sin vardag och förstå att allting hänger samman. Det handlar om våra prioriteringar 

och ifrågasättande av vad som egentligen är viktigt. I min kommande yrkesroll som 

förskollärare inser jag nu att detta är en fråga som berör oss alla. För att vi ska lyckas med 

detta i verksamheten är det av yttersta vikt att förskolan samverkar med föräldrarna.  
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6. Förslag till fortsatt forskning 

Denna studies syfte och frågeställningar har på ett tydligt sätt besvarats. Eftersom samtalet 

genomfördes med få föräldrar, från en förskola finns därmed inte belägg för att resultatettalar 

för majoriteten av föräldrar. Studien som jag gjort kan ses som en möjlig hjälp till ett fortsatt 

studerande av föräldrars perspektiv.  

En eventuell fortsättning skulle kunna vara att genomföra fokusgruppsamtal likt denna 

studies. Men förändringen är då förslagsvis att samarbeta med fler förskolor och därmed fler 

föräldrar, detta för att ge en större bild av föräldrarnas syn på hållbar utveckling. 
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