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Abstrakt 
Vi kommer i den här studien att beskriva och analysera hur föräldrars förväntningar på Spira 
förskolas verksamhet i hållbar utveckling är kopplad till deras egna tankar och förväntningar 
på verksamheten ur ett natur- och miljöperspektiv. Vi har använt oss av en anonym och 
kvalitativ enkätundersökning för att fånga föräldrarnas tankar. Undersökningen stödjer vi mot 
förskolans läroplan och föräldrarnas rätt till inflytande. Detta arbete har sin grund i den 
sociokulturella lärandeteorin och Spira förskolas arbete utifrån Reggio Emilias filosofi. Vi 
anser att en god föräldrasamverkan är en viktig del i vårt pedagogiska arbete som 
förskollärare. Pedagogens roll är att var lyhörd för föräldrars åsikter, kompetenser och 
delaktighet i arbetet med deras barn. I vårt resultat redovisar vi tydliga och mindre tydliga 
samband mellan vad föräldrarna har för uppfattning och vilka förväntningar de har på Spira 
förskolas verksamhet i arbetet med hållbar utveckling. Ett av de tydligaste sambanden är där 
förädlarna uttrycker att hållbar utveckling handlar om miljö och naturresurser, där de menar 
att det är viktigt att Spira i sin verksamhet ger barnen möjlighet att bygga relationer till, 
utveckla kunskaper om och förstå naturen. 

Nyckelord: förskola, föräldrars delaktighet (participation), hållbar utveckling (sustainable 
development), natur och miljö. 



 
 
           Förord 
 

Den här uppsatsen är ett resultat av våra dryga 25 års arbete i förskolan och 
förskollärarutbildningen på Luleå Tekniska Universitet.  Att få läsa med livserfarenhet 
i bagaget är som att få växa i gödslad jord. Det praktiska arbetet i kombination med 
studierna har gett oss ett gott underlag för studiernas resultat och har bidragit till vår 
utveckling i vår profession.  

Ett lärande sker, som vi kommer att gå in på senare, i stor utsträckning i samarbete 
med andra. Därför har vi några personer vi vill tacka för stöd och hjälp.  

Våra familjer som kunnat undvara oss medan vi har fördjupat oss i litteratur.  

Ett stort tack till alla föräldrar och pedagoger på Spira förskola som ställt upp i 
enkätundersökningen och stöttat oss i vårt arbete.  

Vi tackar våra arbetskollegor och våra förskolechefer för intresse och stor förståelse.  

Tack Lisa för att du korrekturläste vår uppsats. 

Ett mycket stort tack till våra handledare Per och Gunnar, i synnerhet Gunnar som 
väglett oss genom hela arbetet, tusen tack! 

 

Luleå mars 2014 

Helena och Susanne 
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Inledning 
I skollagen anses det viktigt att föräldrar är med och påverkar förskolans verksamhet. Dock finns 
det inte mycket forskning om hur föräldrar på förskolan upplever sin möjlighet att påverka 
verksamheten. Föräldrainflytande är i högre grad utforskat ur ett pedagogperspektiv än vad det är ur 
ett föräldraperspektiv. Tallberg Broman (2013) menar att föräldrarnas inflytande behöver stärkas 
och garanteras genom att förskolan medvetet satsar på att organisera möten. Föräldrasamverkan har 
starkt stöd i styrdokumenten. I Läroplanen för förskolan 1998 skrivs: Föräldrar till barn på 
förskolan ska ha möjlighet till delaktighet i förskolans verksamhet och att utöva inflytande över hur 
målen konkretiserats (Skolverket, 2010 s. 13). Men hur ska detta inflytande kunna ske om det är 
svårt att engagera föräldrar? Hur kan föräldrar uttrycka sina förväntningar på en 
förskoleverksamhet? 

Detta examensarbete handlar om föräldrasamverkan vid en förskola i Norrbotten, närmare bestämt; 
Spira förskola i Luleå. Förskolan är inspirerad av den filosofiska pedagogiken från Reggio Emilia i 
Italien, inom vilken demokrati och föräldrasamverkan har särskilt stark ställning. Vi har valt att 
närma oss problematiken genom att studera föräldrars förståelse för hållbar utveckling och vilka 
förväntningar de har på förskolans verksamhet för hållbar utveckling samt lärande i och om naturen. 
Detta hade vi möjlighet att göra under vår verksamhetsförlagda utbildning på Spira förskola under 
hösten 2013. 

Arbetet med denna uppsats har vi uteslutande bearbetat tillsammans. Vi anser att genom våra 
diskussioner, samtal och bearbetning av texter att det inte finns någon möjlighet att betrakta den 
som något annat än vår gemensamma.   

Syfte: 
Syftet med denna studie är att beskriva och analysera föräldrars förväntningar på Spira förskolas 
verksamhet utifrån deras tankar och uppfattning av hållbar utveckling och lärande i och om naturen. 

Frågeställningar:  
Hur tänker föräldrar om hållbar utveckling? 

Vilka pedagogiska aktiviteter kopplat till natur och hållbar utveckling förväntar sig föräldrarna att 
verksamheten vid Spira ska erbjuda? 
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Bakgrund 

Bakgrundstexten kommer att inledas med en redogörelse för Reggio Emilias pedagogiska filosofi. 
Därefter beskrivs förskolan Spiras verksamhetsidé som bland annat särskilt fokuserar på lärande för 
hållbar utveckling. Vidare ges en kort historisk redogörelse för människans umgänge med naturen, 
följt av en redogörelse för hållbar utveckling och förskolans roll i arbetet med det. Efter det kommer 
forskning om betydelsen av föräldrars delaktighet för sina barns utveckling. Slutligen redogörs för 
den sociokulturella teorin för lärande.  

Reggio Emilias filosofi  
I den italienska staden Reggio Emilia har de kommunala förskolorna sen 1960 talet arbetat utifrån 
en demokratisk filosofi där allas lika värde betonas och som en följd av det blir föräldrars och barns 
delaktighet i lärandet viktigt. Filosofin har kommit att bli en viktig inspirationskälla för många 
förskolor i Sverige och Spira förskola är en av dem. Med andra världskriget kriget i färskt minne 
ville föräldrar i Reggio Emilia rusta sina barn med en stark tro på demokratiska värderingar och sin 
egen kompetens. Kommunalrådet Loris Malaguzzi förverkligade 1963 idén om att starta en 
kommunal förskola med demokratiska och sociokulturella värderingar (Barsotti, 1997). Förskolan 
skulle ta tillvara barns egen drivkraft och deras vilja att utforska, den skulle förespråka delaktighet 
och utveckla kommunikativa förmågor.  Han menade att det var viktigt att förskolan utvecklade 
många olika uttrycksformer, det vill säga att barnen skulle kunna uttrycka sig med många olika 
medel, med olika språk. Detta arbetssätt ansågs utveckla självständiga barn med starka 
demokratiska värderingar (Gerdin & Sjöblom, 1995). Loris Malaguzzi har skrivit en dikt som 
börjar, Ett barn är gjort av hundra. Den har citerats flitigt då den representerar väl hur Reggio 
Emilia filosofin tänker om barn och hur de bemöter dem. Dikten fortsätter: Barnet har hundra 
språk, hundra händer, hundra tankar, hundra sätt att tänka, att leka och att tala på, hundra alltid 
hundra sätt att lyssna, att förundra, att tycka om. Dikten slutar med att visa skillnaden mellan de 
vuxnas syn på världen och barnens: Man säger dem: att det inte finns hundra men, barnet säger: 
Tvärtom, det är hundra som finns (Jonstoij & Tolgraven, 2001 s. 53). Dikten finns i sin helhet i 
bilaga 2.  

I tidskriften Lärarnas nyheter (2011-04-11) intervjuas styrelsemedlemmar från Reggio Emilia-
institutet i Stockholm samt Gunilla Dahlberg, professor i pedagogik vid Lärarhögskolan i 
Stockholm. Styrelsen menar att grundtanken för Reggio Emilia förskolan som Reggio Emilia- 
institutet representerar är att bygga ett globalt demokratiskt medborgarskap ur ett sociokulturellt 
perspektiv på lärande. Föräldrar är en självklar del av hur samhället utformar utbildningen för deras 
barn. Enligt Dahlberg och Åsén et.al. (2005) understryks föräldrarnas delaktighet i uppbyggandet av 
förskoleverksamhet: De kommunala förskolorna i Reggio Emilia ville bygga en plats där barn och 
föräldrar kunde möta samhället. Lärarna på de kommunala Reggio Emilia-förskolorna ser 
föräldrarna som medarbetare, barnens förkämpar och deras första lärare. Föräldrarna förväntas delta 
i diskussioner om skolans policy, utvecklingsfrågor för barnen på förskolan, läroplanens planering 
och utvärdering. För att alla, lärare, föräldrar, annan personal och förskolans ledning. ska ha 
möjlighet att delta, hålls möten på kvällstid (Arbetsinriktning för Reggio Emilias Kommunala 
Förskolor, 2013). Carla Nironi, barnomsorgskontoret i Reggio Emilia, citeras i boken Ett barn har 
hundra språk: Föräldrarna måste ha ett rejält inflytande, annars segrar personalen alltid, det är 
vår erfarenhet (Barsotti, Maechel & Wallin, 1981 s.77). På Reggio Emiliainstitutets hemsida 
förklaras vad den Reggio Emilia pedagogiska filosofin står för. Där framförs att nytänkande är 
gränsöverskridande på många olika sätt. Exempel på det nytänkande de representerar kan vara 
praxisnära lärandestudier i samarbete med forskare från andra kunskapsområden än pedagogik, som 
till exempel design och hjärnforskning. En stark tro på människans möjligheter, att barn föds rika 
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och intelligenta, med stark inneboende drivkraft att utforska världen. Att bejaka subjektivitet, 
olikhet, solidaritet, samarbete och genom att bekräfta barnens individualitet och rättigheter på sikt 
kan förändra världen i en allt mer demokratisk riktning (Reggio Emiliainstitutet, 2013).  Inom 
Reggio Emilia undviks uttrycket pedagogik, hellre använder man ordet pedagogisk filosofi. 
Förklaringen till det är att det inte anses finnas en pedagogik som passar alla barn eller alla 
situationer. Pedagogiken förändras ständigt eftersom barnens behov är utgångspunkten (personlig 
kommunikation 2013-12-16 Britt-Lis Sikström). Den pedagogiska filosofin ska fungera som 
inspiration till utveckling i det egna sammanhanget både inom förskola och skola men även för 
näringslivet, socialvården och olika vetenskapliga områden som visat intresse.  

Ett ständigt eget forskande och utforskande är en självklar del av verksamheten i Reggio Emilias 
förskolor. Däremot är de inte intresserade av att bli föremål för det som vi traditionellt sett 
definierar som kritisk, vetenskaplig forskning. Loris Malaguzzis inställning att intresserade forskare 
var välkomna att forska tillsammans med förskolorna i Reggio Emilia men att de inte ville att någon 
skulle forska ”om dem” lever fortfarande kvar, enligt Dahlborg (Nöjd, 2011). Med anledning av den 
inställningen till kritisk, vetenskaplig forskning har det från olika forskare kommit kritik mot 
trovärdigheten i pedagogiken eftersom verksamheten inte ställer upp på att observeras och kritiskt 
granskas som andra pedagogiker gör (Doverborg, Pramling & Simmons-Christensson, 1987). 

Spira förskola 
Spira förskola invigdes hösten 2012 på området Kronan i Luleå Kommun. Byggnaden samt den 
pedagogiska verksamheten är inspirerad av Reggio Emilias filosofi. Förskolan har specifika 
arkitektoniska drag och en tilltalande planlösning som ska gynna skapandet av relationer mellan 
barn, vuxna och den omgivande miljön. Stora glaspartier, högt i tak samt stora öppna ytor är några 
detaljer som överraskar vid första mötet. Byggnaden i sig är ett stöd till den pedagogiska 
verksamhet som bedrivs. Förskolan har ett gemensamt utrymme i mitten av huset som kallas torg 
och i avgränsning till torget finns sex mötesplatser där tre pedagoger och en grupp barn har sin 
tillhörighet och sina möten. Mötesplatserna är åldershomogena med två mötesplatser för de yngsta 
barnen, två för de äldsta barnen på förskolan och två mötesplatser för de barn som har åldrarna där 
mellan. 

Med ett medvetet demokratiskt förhållningssätt, en öppen diskussion om människosyn och 
kunskapssyn och en tydlig och föränderlig organisation har Spira utvecklat sin verksamhet. För att 
förenkla utvärdering av både verksamheten och organisationen skrivs tydliga verksamhetsmål och 
projektplaner. För att föra projekt och arbetet framåt jobbar de med pedagogiska dokumentationer. 
Spira förskola har formulerat en arbetsplan som de kallar för det Pedagogiska året 2013-2014, den 
ligger till underlag för deras pedagogiska planering för verksamheten. Under vår praktikperiod på 
förskolan fick vi tillgång till den och tillåtelse att citera den i vår uppsats. I den kan man läsa:  

Spira förskola är en demokratisk mötesplats för barn och familjer där vi utforskar världen genom 
naturvetenskap, konst och hållbar utveckling. Samt att varje barn, individuellt och i relation med 
gruppen, är bärare av en ekologisk känslighet gentemot andra, gentemot miljön och är skapare av 
erfarenheter som det är förmöget att tillskriva mening och betydelse (Spiras pedagogiska år, 2013-
2014). 

Spirans personal och ledning reflekterar över och ställer sig frågor om hur de kan eller ska arbeta 
utifrån dessa idéer. Bland annat står det att läsa i Spiras projektplan, frågeställningar som handlar 
om hur de ska arbeta med naturkunskap och hållbar utveckling:  

Hur bygger vi relationer till varandra, till naturen och till vår omgivning utifrån förhållningssätt, 
material, rum och materia? (Spiras pedagogiska år, 2013-2014). 
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Några begrepp som kan hjälpa att kortfattat beskriva Spiras verksamhet är: konst, hållbar 
utveckling, relationer, natur, förhållningssätt, material och rum. Spira förskolas syn på föräldrarnas 
delaktighet är i enlighet med Läroplanen för förskolan 1998 (Skolverket, 2010). Föräldrarna ska ha 
möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan. 
Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför en förutsättning för barnens och 
föräldrarnas möjligheter till inflytande (ibid.). 

Det livslånga lärandet är centralt inom Reggio Emilias filosofiska pedagogik. Spira har i sin 
verksamhetsidé formulerat ambitionen att:  

Förskolan ska bli en demokratisk mötesplats, där barn och deras familjer ska kunna utforska världen 
genom naturvetenskap, konst och hållbar utveckling (Spiras pedagogiska år, 2013-2014).  

Förskolan värnar också om att ha en utforskande hållning, ge möjligheter att kunna undra sig 
samman.  Det utforskande förhållningssättet ska alla som är i kontakt med förskolan få erfara. 
Barnen med varandra och tillsammans med vuxna och då inte bara med pedagoger utan också med 
föräldrar och andra människor som har anknytning till förskolan. Människan är i ett ständigt 
lärande, så alla möten, både med andra människor och andra ting, skapar nya erfarenheter och nytt 
lärande. Det är därför förskolan uppmuntrar olika slags möten så barnen möter mångfald av åsikter 
och erfarenheter (Nordin-Hultman, 2004). 

Det finns flera olika sätt för föräldrar att kunna vara delaktig på Spira. Verksamheten tydliggörs 
med hjälp av dokumentationer som finns uppsatta på anslagstavlor och på golvet under 
plexiglasskivor. Både dokumentationer och barnens arbeten är viktiga att exponera på ett sådant sätt 
att barnen själva kan visa och berätta. Alla barn på Spira har en egen dokumentationspärm där varje 
enskilt barns lärande och utveckling synliggörs. Den pärmen använder barnen själva till olika slags 
reflektioner; sin egen då de i lugn och ro kan studerar vad de har varit med om och tillsammans med 
kompisar då de jämför och får inspiration av varandra. Föräldrar kan också tillsammans med barnen 
titta i pärmen och få en inblick i just sitt barns lärande och upplevelser på förskolan. Det finns även 
en projektpärm där det redogörs för hur barnen arbetar med olika projekt och hur pedagogerna 
arbetar utifrån barnens tankar med att leda och uppmuntra lärandet framåt. Föräldrarna kan 
därigenom få insyn i arbetet och få förståelse för hur barnen lär och utvecklas. Detta synliggörande 
av barnens arbeten är en viktig del i Reggio Emilias pedagogiska filosofi (Åberg & Lenz Taguchi, 
2005). 

Föräldrarna blir också delaktiga genom de utvecklingssamtal som sker både som enskilda samtal 
och som gruppsamtal. Enskilda samtal erbjuds en eller två gånger per läsår, under dessa samtal är 
det föräldrar, barn och en pedagog som träffas. Om föräldrar efterfrågar ordnas fler samtal. 
Gruppsamtal används bland annat efter inskolningen av barnen. Då ges föräldrarna möjlighet att 
träffa den pedagog som hade ansvar för barnets inskolning samt träffa andra föräldrar och 
tillsammans med dessa utvärdera hur de upplevt det första mötet med förskolan och de har då också 
möjlighet att ta upp frågor de undrar över. 

Föräldrar kan också få inflytande på förskolan genom att vara med i föräldrarådet. Föräldrarådet är 
ett diskussionsforum för hur förskolan ska utvecklas och ett forum där det lyfts frågor utifrån såväl 
förskolans som föräldrarnas intressen. Rådet består av föräldrar från varje mötesplats, samt 
personalrepresentanter och förskolechef. Det var på ett föräldraråd hösten 2012 som frågan om 
projektet, att utveckla verksamheten för lärande i och om naturen samt för hållbar utveckling, första 
gången togs upp. Föräldrarna fick berätta hur de såg på hållbar utveckling och de fick komma med 
idéer om vilka arbetsmetoder de ville att Spira skulle använda. En sammanfattning av föräldrarnas 
tankar skrevs in i projektmallen för att vara en del av underlaget för pedagogernas arbete. 
Föräldrarna uttryckte bland annat följande:  
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Något varaktigt och påtagligt under en viss period, något som ger resultat. Samarbeta med 
återvinning. Källsortering/sophantering. Ta tillvara på området i närmiljön. Affär, vad kan man 
handla, vad är ett bra miljöval? Vad händer när man är less på någon pryl? Hur tar man vara på 
batterier i leksaker? Fundera på att söka Grön Flagg (Spiras pedagogiska år, 2013-2014). 

Människans förhållande till natur och miljö 
Vi vill med denna sammanfattning av historien kring människors förhållande till natur och miljö 
visa hur olika tankar föräldrar kan ha. Olikheterna kan bero på i vilket sammanhang, skola, kultur 
och samhälle de vuxit upp i. 

Begreppen natur och miljö 

Vi vill börja med att förklara vad vi menar med begreppen natur och miljö och använder oss av 
nationalencyklopedins beskrivning. Natur i den betydelsen att den är opåverkade av människan, den 
materiella världen, det vill säga växter, djur, hav och land former. Med miljö menar vi omgivning 
eller omgivande förhållanden. Natur och miljö har påverkat människor på olika sätt i olika tider. 
Ibland har naturen varit det viktigaste, ibland har miljön spelat större roll. Oftast är det samspelet 
mellan natur och miljö som har varit viktigt för människans överlevnad och utveckling. Föräldrar 
har haft, och har alltjämt en viktig betydelse för att föra kunskap vidare och fostra sina barn i att 
förhålla sig till natur och miljö. Detta har skett på olika sätt utifrån föräldrarnas egna erfarenheter, 
det har sett olika ut under olika tidsepoker, det har dessutom skett både medvetet och omedvetet. 
Under både jägare och samlartiden och jordbrukstiden var kunskapen eller undervisningen praktisk 
och direkt kopplad till överlevnad och det var alla vuxna i gruppens ansvar att visa det. Med tiden 
kom en annan familjebild och föräldrarna tog ansvaret för barnens utveckling och utbildning. 
Utvecklingen och samhället har förändrats och idag har föräldrar fortfarande ansvaret för sina barn 
utveckling och fostran men inte den direkta undervisningen (Sandell, Öhman & Östman, 2003). 

Naturen i den svenska folksjälen 

Uttrycket att naturen finns i den svenska folksjälen är ett vanligt talesätt. Folksjäl beskrivs med: 
begrepp som baseras på föreställningen om att folk (nationer) besitter vissa karakteristiska 
egenskaper, som mod, lättja eller begåvning (Nationalencyklopedin [NE], 2013). Genom att titta i 
ett folks kulturliv kan folksjälen spåras i konst, poesi och lyrik. Den svenska folksjälen har bland 
annat påverkats av nationalromantiken på 1800-talet. De karakteristiska dragen för 
nationalromantik var att hylla naturen, landsbygden och den egna staten (ibid.). Folksjälen 
förändras med tiden och det som betecknar den svenska folksjälen idag är inte det samma som till 
exempel på 1800-talet. Det som styrker att naturen fortfarande är en betydelsefull del och tillhör den 
svenska folksjälen är att många svenska väljer att vistas i naturen frivilligt på sin fritid (Ahlström, 
2008). LRF, lantbrukarnas riksförbund, skrev på sin hemsida i november 2013, att 85 % av 
svenskarna har varit i skogen någon gång senaste tre månaderna och jämfört med andra länder är 
det en hög siffra. En av anledningarna till att det svenska folket väljer att vara ute i naturen är att vi 
får det, genom allemansrätten. Det finns liknande rättigheter i andra länder men inte lika omfattande 
och jämlik som den svenska. Delar av den svenska allemansrätten har funnits länge, i alla fall från 
medeltiden och dess landskapslagar. De som reste på vägarna hade bland annat tillåtelse att äta av 
det som växte utmed vägen.  Allemansrätten har inte varit någon lag utan det har fungerat med 
frihet under ansvar och skrivs in i grundlagen först 1994 och då står det inte vad som ingår utan att 
alla ska ha tillgång till naturen enligt allemansrätten (Bengtsson 2004). Den tolkas utifrån det som 
är förbjudet och straffbart. 
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Historiskt perspektiv på människans relation till naturen. 

För att lättare förstå varför naturen har blivit en del av den så kallade svenska folksjälen, berättar vi 
i en förkortad och förenklad resumé ett historiskt perspektiv på människans relation till naturen. 

Om vi går tillbaka 100 000 år var människorna jägare och samlare. Livet gick ut på att skaffa mat. 
Av praktiska skäl levde människorna i små grupper för att orka skaffa mat till alla. De var 
utelämnade åt naturen och det enda de hade att lita på i sin strävan att överleva var sin 
muskelstyrka. Människorna blev så småningom bofasta jordbrukare. Antingen drevs jägare och 
samlare bort för att jordbrukarna ville komma åt bördiga områden eller så valde jägarna och 
samlarna att bli jordbrukare de också (Diamond, 1997/1999). Människorna såg naturen som en gåva 
eller skafferi som gav dem det de behövde för att överleva, naturen ansågs gudomlig och dyrkades. 
När människorna kom på hur de skulle förvara mat och skaffa sig förråd, som kunde nyttjas de 
årstider då det var svårare att hitta mat, kunde de leva på samma plats året om. De kunde även leva 
tillsammans i större grupper och se fördelar med att kunna olika saker (Sandell, Öhman & Östman, 
2003). De förenklade arbetet med olika energismarta uppfinningar. Hade de ett problem, löstes det 
genom att prova sig fram till olika mer eller mindre bra lösningar. Företagsamhet och uppfinningar 
ledde långt senare till industrialisering och vidare till vår nutida samhällsstruktur (Diamond, 
1997/1999). 

Det som skiljer vår tid från tidigare epoker är bland annat storskaligheten. Jägare och samlare levde 
i små grupper för att klara av att hitta mat till alla i gruppen. Jordbrukarna höjde bärkraften, det vill 
säga att ett större antal människor kunde nu försörjas inom ett område. I dagens samhälle, speciellt i 
väst, har bärkraften höjts ännu mer men på bekostnad av andra människors välstånd och på icke 
förnyelsebara energikällor (Sandell et al., 2003). 

I dagens samhälle skiljer vi människor på natur och samhälle, vilket de inte gjorde under jägare och 
samlarepoken och i det tidiga jordbrukarsamhället. Då rådde det ett respektfullt förhållande mellan 
människor och naturen, en samhörighet mellan dem och andra livsformer. De var direkt beroende 
av både varandra och naturen (Diamond, 1997/1999). Idag uppfattas ordet natur som en av 
människor orörd omgivning, med samhälle menas de människor som lever i en strukturerad social 
samvaro (NE, 2013). 

Den vilda naturen har inte alltid uppfattats som den rofyllda plats där människan hämtat energi och 
inspiration som många i Sverige uppfattar den idag. I äldre tider var den vilda och otämjda naturen 
något hemskt och fasansfullt som man skrämde sina barn med. Det var den odlade jorden som var 
vacker, menar Sörlin (2000). Under romantiken, då Linné gjorde sina landskapsresor och vidare 
under 1800-talet var det den svenska societeten som svärmade för den orörda naturen och 
fosterlandet. De som inte hörde till det övre samhällsskiktet uppskattade naturen mer för dess 
bördighet och brukade jorden, det var ett tungt arbete men tillfredsställande att se vad ett gott 
dagsverke kan åstadkomma. 

Naturens betydelse i skolan och samhället. 

Naturpatriotismen i den svenska folksjälen, att uppskatta och vårda naturen, var inget som fanns 
från början hos svenska folket, enligt Sörlin (2000). Det var snarare ett resultat av en omfattande 
läroprocess som startade runt förra sekelskiftet. I skolan utbildades läraren i att skapa fascination 
och kunskap om vår natur och till sin hjälp hade de 'Läsebok för folkskolan' som innehöll kapitel 
med bland annat naturskildringar, levnadsbilder och historia av fäderneslandet, företeelser och 
uppfinningar. I undervisningen användes också naturplanscher i hårdpapp för att studera olika 
naturvetenskapliga fenomen och företeelser. Selma Lagerlöfs 'Nils Holgerssons underbara resa 
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genom Sverige' (Lagerlöf, 1906-1907) är ett exempel på berättelser som användes för att skapa 
spänning och locka eleverna till kunskap och känsla för sitt land (Sörlin, 2000). Även andra arenor 
vurmade för natur och naturvetenskap som museer och olika folkrörelser. 

En pedagog som gjort ett stort avtryck i den tidiga svenska förskolepedagogiken är Fröbel, (1782-
1852). Hans pedagogik var en form av utvecklingspedagogik. Han ansåg att naturen var, liksom 
barn, fri, bara Gud rår över den. Han liknade barnet vid ett litet frö som gror och de små plantorna 
måste skötas varsamt. Uppfostran skulle vara fri där man följde barnet och dess infall, men 
samtidigt var moral viktigt och det fanns vissa regler som inte gick att ifrågasätta. Med den 
förebilden ansåg den tidiga förskolan att naturen vara en utmärkt plats att vistas i för barnet. I 
naturen kunde barnet få utlopp för sin lek, fantasin och även skaffa bekantskap med 
naturvetenskapen (Johansson, 1995). 

På 1900-talet började det märkas i naturen vilka konsekvenserna blev av för stor 
naturresursanvändning. Från att värna om naturen på ett romantiskt sätt introducerades på 1940- och 
50-talen debatten om överlevnadsfrågor där kritiken mot att inte bry sig om vad den ekonomiska 
tillväxten hade kostat och skulle komma att kosta i framtiden uppmärksammades. Det blev tydligt 
att vi måste förändra vårt sätt att leva. Georg Borgström var en av de svenska debattörer som 
kritiserade de ekonomiska tillväxtidéerna och menade att de var ideologiska illusioner som var 
uppfunna av framstegstanken på 1800-talet. Bland annat skrev han boken 'Jorden vårt öde' 
(Borgström, 1953) som behandlar ämnet om just dessa konsekvenser. Kvinnorörelsen var också 
engagerad i miljöfrågor, till exempel Elisabeth Tamm och Elin Wägner som skrivit 'Fred med 
jorden' (Tamm & Wägner, 1940). Kritikerna ifrågasatte utarmningen av vår natur och de sociala 
skillnaderna. Andra forskare och politiker menade å andra sidan att naturen var en outtömlig 
tillgång för utvecklingen i världen (Sörlin, 2000). 

Under 60- och 70-talet visade man engagemang i olika frågor genom att demonstrera mot 
orättvisor, krig och miljöförstöring. Miljöfrågorna handlade bland annat om upptäckten av att 
Neurosedyn gav fosterskador, utsläpp som innehöll kvicksilver, försurande sjöar, DDT och PCBs 
negativa effekter på miljön och diskussioner om inverkan av olika bekämpningsmedel med 
fenoxisyror. Internationella satsningar i miljöfrågor var FNs miljökonferenser i Stockholm 1972 
(Petersson, 2012). Den allmänna uppfattningen blev starkare om att ha en medveten inställning av 
vår jords resurser, begränsning och fördelning. Men det fanns också en stark tro på 
marknadsekonomi och det gick inte riktigt hand i hand. Skolan hade under denna tid en 
faktabaserad undervisningsform som baserade sig på fakta och att miljöproblem skulle lösas genom 
naturvetenskaplig forskning och information. Människan var skild från naturen och naturen skulle 
kontrolleras. Undervisningens fokus låg på att den skulle vara i nutid, på det lokala planet utan att 
vara politisk eller moraliserade (Sandell et al., 2003) 

Under 1980-talet hölls internationella konferenser om olika miljöfrågor, 1982 var det konferens i 
Stockholm om försurningen och 1987 kom Brundtlandsrapporten, FNs rapport 'Vår gemensamma 
framtid'. Det som uppmärksammades i media var ämnen som försurningen, ozonskikt, klor, kolväte 
utsläpp och införseln av miljömärkning (Petersson, 2012). I skolan på 80-talet var undervisningen 
normerande det vill säga att eleverna skulle utveckla miljövänliga värderingar och se konsekvenser 
av sitt handlande både nu och för framtiden. Människan skulle vara en del av naturen och det gällde 
att se både lokalt och globalt på miljöfrågor (Sandell et al., 2003). Dagens världsbild håller på att 
förändras, människan börjar erkänna behovet av nya umgängelseregler mellan oss människor och 
naturen (Sörlin, 1991). Begreppet hållbar utveckling är etablerat och uppmärksammat i både 
samhälle, media och skolundervisningen. Detta tar vi upp mer om i nästa kapitel om hållbar 
utveckling.  
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Människan har i alla tider fört historiska berättelser, med olika syften och med olika infallsvinklar, 
vidare mellan generationerna. Det som varit av intresse att forska om i historien har varierat, allt 
ifrån stordåd och maktkamper till vardags historia. På senare år kom historieskrivningen också att 
innehålla humanekologi, det vill säga läran om människans samspel med omgivningen (Sörlin, 
1991). Donald Worster, professor från USA i historia med inriktning mot (the emerging field of 
environmental history the changing perception of nature) har skrivit om miljöhistorisk praxis, i en 
översikt av de ekologiska idéernas historia, 'Nature´s Economy' (1977). I 'The vulnerable earth: 
toward a planetary history' (1988) har han stamanställt forskning om samtida miljöproblem som i 
sin tur är bakgrund till miljöhistoria. Han menar att Columbus “upptäckt” av Amerika var ett 
startskott för den moderna historien. Det var då européerna började erövra och ta över makten i 
andra kulturer världen över. Råvaror från den nya världen var starten på den europeiska ekonomin. 
Fram till 1500-talet var människan underkastad naturen men sedan började vi hitta sätt att nyttja 
eller utnyttja den till vår fördel. En annan avgörande händelse i miljöhistorien, menar Worster, var 
befolkningsexplosionen i Europa under 1700- och 1800-talen. Befolkningsökningen skedde på 
grund av den blomstrande ekonomin och att bärkraften hade ökat men kunde inte bära hur många 
som helst och det blev för trångt I Europa. Vilket i sin tur ledde till emigration till nya världen och 
förut orörd mark befolkades. Worster menade också att övergången och utvecklingen till vår 
moderna ekonomi, det kapitalistiska systemet, industrialisering och marknadsstyrd ekonomi, band 
samman världen på ett nytt ekonomiskt sätt. Efter som allt fick ett ekonomiskt värde, naturen också, 
blev relationen mellan människan och naturen nästan bara instrumentell, Worster tar också upp 
kunskap och vetenskap som faktorer i miljöhistorien. Han argumenterar för att vetenskap fungerar 
likadant som ett kapitalistiskt system, där målet är att samla på sig så mycket som möjligt, i det här 
fallet kunskap, vilket i sin tur betyder att få makt. Makt genom kunskap över naturen, omgivningen 
och så vidare. 

För att sammanfatta människans förhållande till natur och miljö citerar vi Sörlin. 

 ( … ) bilden av naturen har förändrats under 1900- talets andra hälft, främst till följd av nya 
vetenskapliga resultat och synsätt. Begrepp som slump, kaos, katastrof har upplöst förutsägbarheten 
som låg i mekaniska processer och linjära förlopp. Naturen är inte det stora blå och det stora gröna, 
som bara finns där ute, en ocean av oändlig annorlundahet. Tvärtom, människomiljarderna ingår i 
naturen, lever i den, med den och av den. Den göder och föder oss, vi (över-) göder och föder den 
kanske föröder vi den också (Sörlin, 2000). 

Nutida styrdokument 

I dagens skolor ska det enligt läroplanen undervisas om hållbar utveckling. Undervisningen baseras 
på att eleverna kritiskt ska granska och värdera olika alternativa perspektiv på miljö och 
utvecklingsproblematik. Tanken är att barnen/eleverna ska lära sig om hur det har varit, om hur det 
är nu och hur det kan komma att bli. Hur människan och naturen ska kunna leva i en föränderlig 
växelverkan mellan varandra. Med tanke på lärarens eget ansvar för undervisningen stämmer inte 
utbildningsformerna alltid överens med den tid man gick i skola och fortfarande i dagens skola 
finns det spår av alla tidigare undervisningsformer på gott och ont (Sandell et al., 2003). Förskolan 
har inte några uppnåendemål som skolan, utan den största uppgiften är att inspirera till lusten att 
lära (Skolverket, 2010). För att lyckas med det gäller det att barnen får möjlighet att koppla ihop det 
vi gör ute i naturen med något meningsfullt. 

Lärandet innefattar inte bara kunskaper och erfarenheter i teoretisk eller bokligform. Minst lika 
viktigt är rika möjligheter till verklighets nära och konkreta erfarenheter ute i naturen som kan ge 
den teoretiska kunskapen en innebörd och placera den i ett meningsfullt sammanhang. (Helldén, 
Jonsson, Karlefors & Vikström, 2010 s. 217).  
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Hållbar utveckling  
Uttrycket hållbar utveckling etablerades första gången av Lester Brown (amerikansk agronom och 
miljövetare) i publikationen The World Conservation Strategy, (IUCN, UNEP & WWF, 1991). 
Men uttrycket blev allmänt känt genom FN-rapporten 'Our Common Future', Vår gemensamma 
framtid, även känd som 'Bruntlandrapporten'. En rapport utarbetad av FN:s Världskommission för 
miljö och utveckling 1987 under ordförandeskap av Gro Harlem Brundtland. Formuleringen lyder: 
en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter 
att tillgodose sina behov (Förenta nationerna [FN], 2012). Hållbar utveckling brukar delas in i tre 
dimensioner. En ekonomisk, social och miljömässig som samstämmigt och ömsesidigt ska stödja 
varandra. Sverige var ett av de länder som snabbt arbetade in formuleringen i skolans styrdokument 
då man ansåg det viktigt att de nya generationerna skulle ta del av utvecklingsarbetet. Under ett 
möte, Rådslaget (SOU 2004:104) 'Learning to change our World i Göteborg 2004', utlovade 
dåvarande stadsminister Göran Persson att utbildning för hållbar utveckling skulle implementeras i 
svensk utbildning. Redan samma år presenterades ett betänkande till författningsändringar för 
Skollagen (SFS 1985:1100) och Högskolelagen (SFS 1992:1434) av en särskild utsedd kommitté. 
Detta för att etablera utbildning och utveckling för hållbar utveckling i svensk utbildning 
(Utbildningsdepartementet, prop. 2009/10:89). Den svenska regeringen formulerar sitt arbete för 
hållbar utveckling så här: 

En utgångspunkt i regeringens arbete med hållbar utveckling är individens rättigheter och behov. 
Medborgare och organisationer måste kunna kräva av sina regeringar att de för en långsiktigt hållbar 
politik. Demokrati och institutionella ramverk, mänskliga rättigheter och jämställdhet ses därför som 
förutsättningar för hållbar utveckling (Miljödepartementet, 2012).  

Arbetet med hållbar utveckling i samhället är angelägen. Förskolan ska arbeta på tre fronter, genom 
barnen, pedagogerna och föräldrarna. Alla tre parter är viktiga för utvecklingen av 
förskoleverksamheten och beroende av varandra (Skolverket, 2010). I dagens alla skolformer ska 
det undervisas enligt skolformernas läroplaner utifrån hållbar utveckling. Undervisningen ska ske 
genom att kritiskt granska och värdera olika alternativa perspektiv på miljö och 
utvecklingsproblematik. Att lära om hur det var, är och kan bli och människan och naturen i en 
föränderlig växelverkan (Sandell, Öhman & Östman, 2003). Varje dag rapporterar media om de 
stora förändringarna som sker i miljön. Barnen idag tar del av den mediala världen genom TV, 
mobiler, datorer och tidningar. De får på så sätt möta förändringarna som sker i världen. Det är av 
vikt att skapa en förståelse för vad vårt sätt att leva medför utan att skrämma barnen eller lägga på 
deras ansvar att rätta till problemen. Våra vanor och beteenden formas i unga år så det är viktigt att 
vi bygger underifrån med kunskap och förståelse för att gemensamt kunna göra en förändring i vårt 
sätt att leva. Barnen måste tidigt skapa goda vanor och handlingskompetens för att möta framtiden. 
Stort ansvar ligger på oss vuxna i arbetet mot en långsiktigt hållbar framtid med ett globalt fokus 
(Världsnaturfonden [WWF], 2013). 

Barn tillägnar sig etiska värden och normer främst genom konkreta upplevelser. Vuxnas 
förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i 
ett demokratiskt samhälle och därför är vuxna viktiga som förebilder (Skolverket, 2010 s. 4). 

Små barn har alltid lärt sig genom handling, de lär sig genom att se hur andra gör och inte vad vi 
säger. It will therefor always be through the sustainability of our day to day practices that we are 
the most influential to them (Siraj-Blatchford, 2008 s. 68). Tre faktorer styr vår 
handlingskompetens. Kunskap som kretslopp, källsortering och resurssnålhet. Motivation som en 
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inre drivkraft att se de möjligheter som bjuds. Möjligheter att påverka med smarta miljöval. Det 
handlar om att vilja, veta och kunna (Wickenberg, 1999). Ellen Almers menar att det är viktigt att ta 
sitt ansvar, hon använder uttrycket avståndsmoral och menar att människan har ett ansvar i både tid 
och rum, som omfattar kommande generationer och dessutom utsträcker sig globalt (Almers, 2009). 
Förskolans styrdokument beskriver vikten av att hjälpa barnen att få kunskap och förståelse om sin 
påverkan på natur och miljö.  

Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö̈ och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en 
positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet. Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar 
sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö̈ och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. 
Verksamheten ska hjälpa barnen att förstå̊ hur vardagsliv och arbete kan utformas så att det bidrar till 
en bättre miljö̈ både i nutid och i framtid (Skolverket, 2010 s. 7). 

Den viktigaste kunskapen som lärande för hållbar utveckling rymmer, kan beskrivas som förmågan 
att kunna lära sig att förstå och handla i en komplex vardagsvärld och i en framtid som vi vet 
väldigt lite om (Jonsson, 2007). Birgit Hansson poängterar att det är många områden som styrs och 
påverkas av kunskap exempelvis värderingar och handlingar, etik, känslor och människors 
värdegrund. Beslut som tas om miljöfrågor bör vara väl grundade.      

Knowledge is a good basis for values and actions. If knowledge is missed, people will only have 
unfounded opinions when they have to decide about environmental issues. The knowledge has an 
effect on feelings and the knowledge is in a relationship to values. The knowledge is also related to 
ethics as well as aesthetics (Hansson, 2004 s. 66).  

Utformningen av den pedagogiska verksamheten i förskolan skall ligga i det livslånga lärandet, där 
erfarenheter ständigt får skapas i nya sammanhang både i och utanför verksamheten. Barnet skapar 
sin kunskap i samspel med andra utifrån sina förkunskaper, erfarenheter och frågor. Den 
ekologiska, sociala och ekonomiska aspekten på hållbar utveckling blir viktig att synliggöra som 
helhet och berör både dåtid, nutid och framtid utifrån lokala och globala aspekter (WWF, 2013).  

En viktig uppgift för förskolan är att förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna 
och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på̊ (Skolverket, 
2010 s. 4).  

Leken används som en demokratisk arbetsform där alla är delaktiga i sociala sammanhang. 
Kunskapen skapas genom reflektion av de pedagogiska dokumentationerna som blir underlag för 
kritiskt och nyfiket ställda frågor. De gör det också möjligt att se utifrån andras perspektiv som i sin 
tur uppmuntrar till att lyssna och ta ställning. Ett barn upplever och utforskar omgivningen med alla 
sina sinnen. En förståelse för naturen bör av ett barn upplevas i naturen. Där kan de lukta, känna, se 
och smaka och få en förståelse för naturens kretslopp (WWF, 2013). Leif Strandberg menar att de 
artefakter som finns tillgängliga runt omkring oss kan hjälpa till när vi lär oss saker. Han syftar till 
rummets kompetenser som betydelse för inlärning och skriver: 

Det är lätt att vara tyst i en kyrka, det är lätt att skrika sig hes på en fotbollsläktare, det är lätt att läsa 
i ett bibliotek och det är lätt att se film på en biograf. Det är lätt att dansa när musiken spelar. Det är 
lätt för att vi kan låna från rummets kompetens (Strandberg, 2006 s. 29).  

Allt vi människor gör påverkar vår miljö på något sätt. Det kan vara hur maten odlas, tillagas och 
hur den transporteras. Det kan vara kläderna vi har på oss, allt som produceras får effekter för 
världens miljö som skogar, hav, vattendrag, mark, luft, djur och växter. När vi producerar och 
konsumerar påverkas allt levande omkring oss. När vi undersöker våra ekologiska fotavtryck kan vi 
bättre förstå denna påverkan och kan då bidra till samhällets omställning mot ett mer ansvarsfullt 
sätt att leva (WWF, 2013). Ett ekologiskt fotavtryck är ett sätt att beskriva hur mycket produktiv 
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mark och havsyta en individ behöver för att möjliggöra konsumtion och omhändertagande av 
restprodukter (NE, 2013). I Sverige är det ekologiska fotavtrycket alldeles för stort. Om alla levde 
som vi gör skulle det behövas 3,4 jordklot. Vår konsumtion av mat, kläder och energi påverkar 
jordens klimat. Vi måste tänka utifrån ett mer hållbart perspektiv. Föräldrarnas medverkan och 
engagemang i arbetet i förskolan och skolan är betydelsefullt för att sprida handlingar vidare ut i 
samhället (WWF, 2013). I läroplanen för förskolan går det att läsa Var och en som verkar inom 
skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma 
miljö (Skolverket, 2010). Om barnen ser att det är viktigt för vuxna vill de också vara delaktiga. 
Förskolans och föräldrars samarbete och utbyte av kunskap blir en viktig roll för framtiden i hållbar 
utveckling (WWF, 2013). 

Konceptet Participation in sustainable development, delaktighet för hållbar utveckling, är främst 
etablerat i UNCRC, United Nations Convention on the Right of the Children, för att barn ska ha rätt 
att tycka till om det som berör dem i framtiden (Pramling Samuelsson & Kaga, 2008). Det är viktigt 
att barn och deras familjer har möjlighet att uttrycka sina idéer och lösningar. 

Educators who are open to children´s ideas not only enrich their own learning but send an important 
message to children that they are valued and capable members of the community (Davis, 2012 s. 
163).  

Delaktighet är grunden för att kunna vara en aktiv medborgare. Det är väsentligt att människor får 
möjlighet att ta ansvar för att påverka sin utveckling. Världsnaturfondens pågående arbete med 
'hållbara städer' är ett bra underlag för att utveckla och använda demokratin som ett lokalt verktyg. I 
det här arbetet har skolan en viktig roll. Man måste se utbildning och skolan som en viktig aktör i 
samhället (WWF, 2013). 

Under 2003 fick lärarstudenter som läste kursen 'Lärande för hållbar utveckling' på Ltu, Luleå 
tekniska universitet, börja med att svara på en enkät angående Hållbar utveckling. Den enkäten var 
en delstudie i Jonssons avhandling Mångsynthet och mångfald (2007). Syftet var: 'Vad beskriver 
lärarstudenter då de i en skriftlig reflektion skall förklara vad som skall vara hållbart?' Studenternas 
svar kunde delas in i åtta grupper, naturen, naturresurser, miljöproblem, samhälle, kommande 
generationer, handlingar, etik och ekonomi. Jonsson delade också in dessa åtta grupper i två 
domäner den biofysiska naturen samt samhällelig verksamhet. Utav de studenter som ansågs 
beskriva tematiken fanns en majoritet som beskrev att hållbar utveckling innebar att både naturen 
och samhället skulle vara hållbart. Jonsson får också fram, att trots den stora genomslagskraft som 
uttrycket Hållbar utveckling fått i samhällsdebatten, var det 16 % av studenterna som inte kunde ge 
ett relevant svar till frågan eftersom de helt enkelt inte kände till begreppet.  

Avhandlingen fortsätter med att intervjuer lärarstudenter och Jonsson kom fram till att eleverna 
hade två olika synsätt på hur de tänkte sig att undervisa.  Det ena sättet var innehållsfokuserat, det 
vill säga att fokus låg på att undervisa om innehållet i ämnet och bredda sina elevers kunskap, för 
att de senare i livet kan ta mer grundade beslut oavsett hur utvecklingen i samhället blir. Den andra 
undervisningsformen var handlingsfokuserad och med det menas att undervisningens fokus ligger i 
att eleverna vet vad de ska göra, men inte har kunskap om bakomliggande orsaker. Det resulterar i 
att om de eleverna i framtiden ska fatta beslut i vår föränderliga värld är de mindre rustade att tänka 
utan för ramarna.  

Den tredje delstudien handlar om lärarstudenternas helhetsförståelse. De samband som syntes 
mellan studenternas syn på elever och kunskapsbildning kontra det lärandeobjekt som gavs 
möjlighet att urskilja för eleverna i klassrummet. Studenterna i studien visade att de undervisade på 
två olika sätt linjärt konstruerat eller integrerat lärandeobjekt. Jonssons slutsats var att det behövdes 
både och för att undervisning i hållbar utveckling skulle bli komplett. Jonsson citerar Lindholm: 
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”Sanningen” ligger sällan mitt emellan, och inte heller vid några ytterpunkter av typ totalt plockande 
eller ”total syntes” sanningen ligger inte på någon linje. Den ligger i mångsynthet!” (Lindholm, 1999 
s. 134).  

I slutordet på avhandlingen skriver Jonsson: 

Jag tror att vi har allt att vinna på̊ att våga vara mer gränsöverskridande. I dessa tider med de 
komplexa problem som vi ställs inför måste vi få vara eklektiska, vi måste få överskrida diskurser 
och prova många olika sätt att lösa problemen. Vi borde sträva efter att erbjuda framtidens 
människor möjligheten att utveckla mångsynthet. Den viktigaste kunskapen vi kan ge våra barn är 
förmågan att kunna lära sig och handla i en komplex vardagsvärld och i en framtid som vi vet väldigt 
lite om (Jonsson, 2007). 

Föräldrars delaktighet 
I det här avsnittet kommer vi att visa på vikten av föräldrars delaktighet i barnets utveckling och det 
viktiga samarbetet mellan föräldrar och förskola/skola för att skapa goda förutsättningar för barnens 
kunskap, utveckling och lärande. När vi i vårt arbete använder oss av uttrycket föräldrar menar vi de 
vårdnadshavare eller förmyndare som har ansvar för barnen.  

Rahm och Wall (1990) menar att samarbetet mellan pedagoger på förskolan och familjer påverkar 
båda parter vare sig det är bra eller dåligt. Det är ett ömsesidigt samspel. Fredriksson (2002) anser 
att ett gott samarbete mellan förskola och föräldrar främst grundar sig på att skapa en medvetenhet 
hos pedagogerna, att de ska och måste arbeta för att vara mer förberedda att ta emot föräldrar. De är 
oftast intresserad av att lära känna den tillvaro deras barn vistas i dagligen. Det märks på förskolan 
att pedagogerna är medvetna om hur viktigt det är att föräldrarna trivs och känner sig trygga för att 
barnen ska känna samma sak. På förskolorna där vi arbetar har vi under många år arbetat med att 
föräldrarna ska förstå sitt värde som föräldrar och att de har en stor betydelse för både sina barn 
hemma, på förskolan och för oss pedagoger. Om vi gör det menar Fredriksson att det finns goda 
förutsättningar för ett gott samarbete. Karlsson (2006) har skrivit en avhandling där hon forskat om 
föräldraidentiteter och förhållanden till bland annat förskola och skola. Enligt henne uppfattar inte 
föräldrar och pedagoger alltid gott samarbete på samma sätt och därför är det extra viktigt att vara 
lyhörd för vad varje förälder har för önskemål och uppfattning om sina barns vistelse på förskolan. 
Harju och Tallberg Broman et al. (2013) poängterar att utvecklingssamtalet kan vara ett redskap för 
att skapa en “hel” bild av barnet då det delade ansvaret för den hela bilden blir det man efterfrågar, 
konstruerar och förhandlar fram i samtalet. 

Ett viktigt syfte för samarbetet med föräldrarna är att ge de bästa förutsättningarna för barnens 
utveckling och lärande. Tallberg Broman (2013) menar att delaktigheten kan delas upp i två delar, 
som uttryck för demokrati och rättigheter och som stöd för barns och elevers utveckling. Viktigt är 
att relationen ska kännas trygg och tillitsfull för föräldrar, barn och personal. Om föräldrarna är 
trygga kan barnen läsa av deras kroppsspråk och signaler, då känner sig barnen också trygga. 
Trygga barn vågar utforska omgivningen och det ger en bra grund för utveckling och lärande. 
Samtalen om och kring barnen ska ligga på en tillförlitlig och respektfull nivå och vara ömsesidigt 
berättande och lyssnande. 

Jonsdottir och Nyberg (2013) citerar lärare som uttrycker hur viktigt det är att föräldrarna har 
möjlighet till insyn och inflytande. De beskriver också vikten av personalens bemötande av 
föräldrarna med olika värderingar som måste mötas som kompetenta aktörer med rätt till makt att 
påverka genomförande och innehåll av verksamheten för sina barn. Skollagen innebär en 
förstärkning av föräldramakten vilket har förändrat de inblandade parternas relationer. 
Demokratiseringen som skett i förskolan har gett ett nytt sätt att styra organisationen och ökat 



 

 13 

möjligheten till insyn och delaktighet. Föräldrar blir införstådda i förskolans mål och strävan och 
förskolan blir införstådd i föräldrarnas synpunkter och erfarenheter. Detta ökar kraven på olika 
former av kommunikativa praktiker. Under de senaste åren har dock föräldrars möjlighet till 
inflytande och samverkan förändrats. Från att tidigare handlat om utvecklingssamtal, föräldramöten 
och ”tambursamtal”, innefattar det även webbsidor, bloggar, mail och aktiviteter (Tallberg Broman, 
2013). 

I samarbetet mellan hemmet och förskolan måste utgångspunkten vara barnets bästa och samtalen 
mellan föräldrar och pedagoger måste handla om ett samförstånd om vad som är barnets bästa. Vad 
behöver det här barnet med sig för att kunna utvecklas och känna tillit till sin egen förmåga? Hur 
kan personalen och föräldrarna samarbeta för att ge barnet detta? Familjens förutsättningar, behov 
och kompetenser blir då viktiga i ett samarbete med förskolan. För att stärka föräldrarna i sin roll 
ligger det i förskolans intresse att erkänna föräldrars kunskaper om och erfarenheter av det egna 
barnet (Harju & Tallberg Broman, 2013). 

En viktig utgångspunkt för föräldrars delaktighet i barnets utveckling på förskolan är 
utvecklingssamtalen (Skolverket, 2010). Luleå Kommun har för förskolans verksamheter 
formulerat ett stödmaterial som underlag för bland annat utvecklingssamtalen. Förutom förskolans 
läroplan och mål finns tips och idéer på hur pedagoger och föräldrar kan lägga upp samtalen. 
Förberedelser, utförande, dokumentation och uppföljning finns kort beskrivet. Riktat till föräldrarna 
finns också en text: 

Du är viktig. Du som förälder är den som står ditt barn närmast, Därför är dina synpunkter 
betydelsefulla i förskolan. Om du talar om vad du tycker är det lättare för personalen att ge just ditt 
barn vad det behöver. För att kunna vara med och påverka behöver du känna till hur det är tänkt att 
förskolan ska fungera (Luleå Kommun, Buf. 2011). 

Tallberg Broman (2013) delar upp föräldrasamverkan i tre former. Medialiserande som kontakten 
genom olika medier. Förrättsligande som lagar, förordningar och konventioner i form av kontrakt 
och överenskommelser. Byråkratiserande som kontakter genom formulär enkäter och blanketter. 
Hon menar att föräldrar i olika studier uttrycker att det viktigaste för dem är att skola och förskola 
kan garantera barnens säkerhet, trygghet och sociala inkludering. Vidare skriver hon:  

En lyhörd relation mellan förskola/skola och föräldrar/familj är av avgörande betydelse för barnets 
och elevens möjligheter till utveckling och lärande. Och för kvalité i förskola och skola (ibid. s. 37). 

För att kunna ge föräldrar insyn, delaktighet och möjlighet att påverka i verksamheten inom ramen 
för det demokratiska uppdraget och de nationella målen menar Jonsdottir och Nyberg (2013) att det 
behövs fyra grundläggande samverkansformer. En god introduktion, fortlöpande samtal, 
utvecklingssamtal och delaktighet i utvärdering av verksamheten. Det ska ligga till underlag för att 
avspegla verksamhetens innehåll, planering och genomförande och synliggöra barnets utveckling, 
lärande och trivsel. Som ett exempel på hur en förskola lyckats få föräldrar att känna sig delaktiga 
på förskolan skriver Åberg & Lenz Taguchi (2005) om en Reggio Emilia inspirerad förskola i 
Stockholmsområdet. De tog emot studiebesök där de besökande var intresserade av hur de ordnat 
miljön och hur de arbetade. Vi ett sådant tillfälle erbjöd sig en förälder att medverka och berätta hur 
hon som förälder tänkte om förskolans betydelse. På den här förskolan hade de diskuterat vikten av 
att ha demokrati som ett synligt värde ord i förskolans verksamhet. Föräldern beskriver hur viktig 
hon fick känna sig som förälder till sitt barn också på förskolan. Vidare står det, Både barnen, 
föräldrarna och pedagogerna ingår i ett sammanhang där vi i allra högsta grad är beroende av 
varandra (Åberg & Lenz Taguchi, 2007 s. 134).  

Markström menar att många föräldrar söker bekräftelse i sitt föräldraskap och pedagogerna blir 
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viktiga bollplank i sin roll som ”expert”. De professionella pedagogerna ska anta flera perspektiv 
som föräldrarnas, barnens, pedagogernas och verksamhetens. Dessa kan stå i motsats till varandra 
och det gäller att utveckla en förmåga att utifrån de olika perspektiven se hur de kan vara i konflikt 
med varandra men också hur de går att lösa (Markström, 2013). 

I samtalen kring barnen förekommer ofta frågeställningar och förberedelser initierat av förskolan 
som i mångt och mycket handlar om en bedömning eller kartläggning av barnet. Föräldrarna 
förväntas svara på förberedande frågor och delta i granskningen som utgår från verksamhetens mål 
och styrdokument och som synliggör både barnens styrkor och tillkortakommanden. Frågor som 
ställs visar vad förskolan anser vara viktigt för barnet och innehållet är riktat mot barnen men 
implicit också mot föräldrarna (ibid.). 

Flertalet barn i åldern 1-5 år går i förskola trots att den rent formellt sett inte är obligatorisk. 
Markström menar att barnens socialisation och lärande alterneras mellan hem och förskola och blir 
angeläget för flera parter i flera olika sammanhang. Där det institutionellt inramade samtalen ofta är 
ojämlika på flera sätt bland annat när det gäller talutrymme och möjligheten att föra in nya 
samtalsämnen utanför de förutbestämda. Förskolans önskemål om föräldrars delaktighet och 
inflytande är dock framför allt strävan att förmedla normer och värderingar då relationen från båda 
parter utgör en del av det stora samhällsprojektet att skapa goda medborgare (ibid.). 

Jonsdottir och Nyberg (2013) trycker på kontinuiteten i det deliberativa samtalet, 
demokratiförstärkande kommunikationen (egen anm.), som maktförskjutning i riktning mot 
föräldrars förstärkta empowerment. Genom att öppenhet för att sätta sig in i och försöka förstå 
föräldrarnas berättelser skulle leda till ömsesidigt erkännande för varandras praktiker. De menar att 
då skulle förskolläraren växa i sin pedagogroll och föräldrarna växa i sitt föräldraskap. Föräldrars 
och pedagogernas relationer på förskolan är viktig då pedagogerna kan tyckas ha ett övertag i sin 
professionalitet, utbildning och erfarenhet. Det gäller för personalen att inte utnyttja den makten i 
syfte att påverka föräldrarna i uppfattningar om barnen och rollen som förälder (Markström, 2013).  

Förskollärare ska ansvara för att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och att 
utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen. Förskollärare ska 
ansvara för att vårdnadshavare är delaktiga i utvärderingen av verksamheten. Arbetslaget i förskolan 
ska visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan 
förskolans personal och barnens familjer samt föra fortlöpande samtal med barnens vårdnadshavare 
om barnens trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan. Arbetslaget ska beakta 
föräldrarnas synpunkter när det gäller planering och genomförande av verksamheten (Skolverket, 
2010 s.13). 

 

Sociokulturell lärandeteori 
I detta avsnitt redogörs för den sociokulturella lärandeteorin och hur den stödjer det pedagogiska 
arbetet inom förskolan och i synnerhet arbetet i den Reggio Emilia-inspirerade förskolan. 

Utifrån ett sociokulturellt lärandeperspektiv betonas kommunikationens och omgivningens 
betydelse för lärande. Eftersom kunskap utvecklas i interaktion och samarbete mellan människor 
tillskrivs närvaron av andra människor stor betydelse för hur lärande och utveckling sker (Säljö, 
2000). Den sociokulturella teorins kanske viktigaste förgrundsfigur, psykologen Lev Vygotskij, 
(1896-1934) drog slutsatsen att barns utveckling främst sker i relationen till sina föräldrar och andra 
närstående människor. Tillsammans med viktiga medmänniskor utvecklar barnen sitt språk. En 
annan viktig förgrundsfigur för sociokulturell lärandeteori är John Dewey (1859-1952). Dewey stod 
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för en pragmatisk syn på kunskap och menade att kunskap konstrueras genom praktisk aktivitet när 
grupper av människor samverkar inom en kulturell gemenskap. Deweys utgångspunkt är inte i 
första hand den enskilde individen, utan istället den sociala gruppen och den gemenskap som 
individen ingår i. Delaktigheten och samarbete är därmed centralt i Deweys syn på lärande (Dysthe, 
2003). 

Den mindre gemenskapen, familjen, är källan för den primära socialisationen. Det är inom den 
gemenskapen som de viktigaste och mest grundläggande färdigheterna och kunskaperna förmedlas 
(Säljö, 2000). Socialisation handlar om att lära sig språk, sociala koder, samspel, hänsynstagande, 
insikt om andra samt regler och förhållningssätt som är viktiga och nödvändiga för att fungera i 
samhället (ibid). Barn har tidigt i sin utveckling benägenhet att anpassa sig till sin närmaste 
omgivning med avseende på vad som är relevant för det sociala samspelet. Socialisationens viktiga 
betydelse poängteras också av flera pedagogiska och utbildningsfilosofiska förgrundsgestalter, som 
till exempel Bakhtin, Mead, Buber och Levinas (Hundeide, 2006). Vygotskij utgår från att barnets 
kollektiva och kulturella samspel redan från födseln bildar en grund för dennes utveckling. Han 
betonar främst det meningsfulla samspelet och språkets kulturella roll mellan vuxna och barn som 
viktig utgångspunkt för utveckling (Bråten, 1998). I detta samspel lär sig barn genom att iaktta, 
utforska, repetera och delta (Säljö, 2000). 

Vygotskij poängterar särskilt språkets och språkutvecklingens betydelse för lärandet och slår fast att 
det är själva redskapet för kommunikation och interaktion mellan människor. Genom språket skapar 
vi gemensamma meningar och uppfattningar om vad saker är, eller inte är. Det ger oss möjlighet att 
förmedla oss med varandra och skapa samsyn om innebörden av begrepp. Därmed är det genom den 
kommunikation som språket ger oss möjlighet att ha, som vi utvecklar kunskaper (Vygotskij, 
1934/2001). 

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv är kommunikation en förutsättning för lärande och utveckling 
och det är genom att lyssna, samtala, härma och samverka som barn tar del av kunskap och 
färdigheter (Dysthe, 2003). Kommunikation kan ske på många olika sätt. Förutom kommunikation 
via talat språk, kan det till exempel ske via skrivet språk men också genom andra uttrycksformer 
som exempelvis bildspråk, dans och musik. Kommunikation kräver dock ett medium, det vill säga 
ett språk eller en kod vari informationen uttrycks och medieras. Denna process vari kunskaper 
medieras och görs till ens egna, kallas av Vygotskij för internaliseringsprocess. Dyste (2003) 
förklarar internaliseringsprocessen på följande sätt: 

Internaliseringsprocessen innebär att mentala funktioner förmedlas, överförs och understöds – d.v.s. 
medieras – med hjälp av fysiska och intellektuella redskap som vi människor använder i olika slags 
sociala aktiviteter. Vi står nämligen inte i direkt, omedelbar kontakt med omvärlden; vi hanterar den 
med hjälp av medierande metoder vilka utgör kulturella redskap av olika slag (Dysthe & Igland, 
2003, s.79). 

Bråten (1998) beskriver kommunikation som en förmedling av idéer tankar, meningar, erfarenheter, 
värderingar och känslor som uppstår i händelser och handlingar av människor. Det betyder att vi 
måste ha kunskaper och erfarenheter för att genomföra språklig kommunikation. För att kunna sätta 
ord på något måste vi ha någon form av förkunskap, kunskapsfragment. Säljö (2000) menar att 
kommunikativa processer är avgörande för delaktigheten i kunskap och färdigheter. I orden och 
beskrivningarna hör barnet andras tankar och uppfattningar om världen och i ett flöde av uttryck lär 
sig barnet urskilja intressanta och värdefulla detaljer. Att behärska en kommunikativ praktik är 
avgörande för att kunna något och innefattar i de flesta fall även ett praktiskt handlande. Säljö 
menar att kommunikationen är länken mellan kulturen och människors tänkande. Han hänvisar 
detta resonemang till Dewey, Communication is a progress of sharing experience till it becomes a 
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common possession (Dewey, 1916/1966, s. 9). 

Vygotskij ansåg att språk och tänkande inte går att skilja åt. Han beskriver att internalisering av 
kulturella beteendeformer psykologiskt betyder att inre talande rekonstruktioner och yttre 
handlingar leder till en ny form av kreativitet (Bråten, 1998). Säljö beskriver människors 
erfarenheter som intryck av det sammanhang de deltar i. Dessa intryck bär människor med sig som 
strukturerade fragment som blir resurser till framtida situationer (Säljö, 2000). Vygotskij kopplar 
barns förmåga till tänkande till deras mognad och utveckling. Han använder begreppet 
utvecklingszon för att beskriva vilket tänkande barnet är kapabelt till. Hans beskrivningar om 
barnets närmaste utvecklingszon ligger till grund till hans förklaring om lekens betydelse för 
barnets förmåga att ta sig an utmaningar som ligger i en något svårare nivå än vad barnet egentligen 
klarar av. Illeris (2001) beskriver utifrån Vygotskij sociokulturella lärandeteori att det kan ske ett 
lärosprång från den aktuella zonen till en högre förståelsenivå. I leken kan barnet ta språnget från 
sin aktuella nivå (utvecklingszon) och flytta över till nästa utvecklingszon. Vygotskij ser den vuxne 
(äldre kamraten, läraren, föräldern) som ett stöd av kunskap som så småningom avtar och gör att 
barnet klarar av uppgifter mer och mer självständigt (Bråten, 1998). 

Sociokulturell lärandeteori är närbesläktad med konstruktivism och beskrivs ibland som social 
konstruktivism. En variant av den sociala konstruktivismen brukar benämnas den dialektiska 
konstruktivismen. Inom denna används begreppet scaffolding för att jämföra kunskapsutveckling 
med skapandet av en byggnadsställning. Kunskaper blir då ett kognitivt resvirke som barnet genom 
uppmuntran, antydningar och understöd kan växa och utvecklas i. Bråten (1998) beskriver detta och 
förutsättningen för lärande och utveckling, som barnets ständiga konfrontation med en smula 
obekant nytt lärostoff. 

Vygotskij (1934/2001) var noga med att inte isolera och plocka kunskapen ur sitt naturliga 
sammanhang. Han poängterade att motivation och engagemang är fundamentala byggstenar i 
lärande. För att någon ska kunna lära sig någonting fordras att denne är motiverad och känner lust i 
lärandet. Han menade att kunskapen bara kunde ge mening och skapa motivation om den ingår som 
en del i en helhet. Dysthe (2003) poängterar också att motivationen och den goda lärmiljön starkt 
betonas i det sociokulturella perspektivet på lärande. Det gäller att skapa interaktionsformer där 
människor känner sig viktiga och betydelsefulla för att forma en positiv lärandeidentitet (ibid.). 

En konsekvens av detta blir att pedagoger som arbetar utifrån ett sociokulturellt synsätt på lärande 
bör koppla aktiviteterna till verkliga och meningsfulla sammanhang (Säljö, 2000). Det är också 
viktigt att reflektera över det lärande som sker eller har skett. Tänkandet ligger till grund för 
reflektion i arbetet i förskolan och ger både pedagoger och barn möjlighet att dra slutsatser och 
eftertänksamt fördjupa sig i händelser och erfarenheter (NE, 2013). Det blir också viktigt att 
utforma lärandemiljöer som inbjuder till många olika former av kommunikation och interaktion 
mellan barn och mellan barn och vuxna. Detta synsätt är själva grunden i den filosofi som Reggio 
Emilias idé vilar på. 

Utvecklingsekologisk teori 

Urie Bronfenbrenner (1917-2005), var en rysk-amerikansk psykolog som arbetade vid Cornell 
University koncentrerade sin forskning kring familjer och olika kulturers påverkan på barns 
utveckling. (NE, 2013) han menar att det är viktigt att samarbetet och kommunikationen mellan 
olika sociala sammanhang som hemmet, förskolan eller arbetet fungerar bra. Bronfenbrenner (1979) 
uttrycker detta: 

Thus the capacity of a setting - such as the home, school, or work place - to function effectively as a 
context for development is seen to depend on the existence and nature of social interconnections 
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between settings, including joint participation, communication, and the existence of information in 
each setting about the other (Bronfenbrenner, 1979, s.6). 
 

I förskolans styrdokument finns formuleringar för vikten av ett nära och förtroendefullt samarbete 
med hemmen och föräldrarnas möjligheter att vara med och påverka verksamheten i förskolan. 
Barn och föräldrars möjligheter till inflytande påverkas av förskolans tydlighet av mål och innehåll 
(Skolverket, 2010). Bronfenbrenner beskrev hur barnets sociala, mentala och emotionella process 
påverkas av hur miljö och umgänge samspelar i sin ekologiska utvecklingsteori. Han delar upp den i 
fyra olika system som mer och mindre påverkar varandra (Sheridan, Pramling Samuelsson & 
Johansson, 2009). 

Microsystemet representeras av det minsta relationssystemet i barnets närmaste miljöer som främst 
är familjen och hemmet där relationen sker i samverkan från person till person. Men den kan även 
finnas i bra relationer i förskolan och skolan och med kamraterna. Bronfenbrenner koncentrerar sin 
studie på relationer, aktiviteter och roller som utvecklingsfaktorer då han menar att de är uttryck för 
barns utvecklingsnivå där man kan tolka hur barnen engagerar sig verbalt och ickeverbalt, vad 
barnet gör eller inte gör, vilken roll de tar eller tilldelas och hur relationer utformas. 

Mesosystemet utgörs av relationen mellan barnens närmiljöer som exempelvis hemmet och 
förskolan. När barnet tar del av en ny miljö uppstår nya mesosystem som ett nätverk som kommer 
att utvecklas och förändras genom livet. Det är viktigt att dessa system, miljöer, kompletterar 
varandra då de påverkar barnets utveckling på olika sätt. Exosystemet definieras av faktorer som 
påverkar barnet men som ligger utanför barnets egen närmiljö och kan uppfattas som svåra att 
påverka. Till exempel beslut kring barngruppers storlek på förskolan som påverkar barnet indirekt. 
Makrosystemet utgör de strukturer, normer, värderingar, lagar och regler som omger barnet. 
Exempelvis politiska beslut som förändrat samhällets struktur, och kulturella värderingar som ligger 
till grund för verksamheter. Handlande och utveckling sker i interaktion med andra människor, 
miljöer, situationer och agerande. På så sätt kan inte ett problem ses som enskilt ansvar utan är en 
del av kommunikationer, relationer, miljöer, egna och andra människors handlande. För att hitta en 
lösning måste samspelsmönstren förändras. Det handlar om att kunna fokusera på beteenden, 
möjligheter, lösningar och framtida positiva mönster (Öqvist, 2003). 
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Metod 
I detta avsnitt kommer vi att redogöra för de metoder vi använt för att samla in data samt för att 
analysera det insamlade datamaterialet. Vi kommer också att redogöra för de etiska 
ställningstagandena vi tagit. 

Kvalitativ enkätstudie 

Det är viktigt att välja en metod som har möjlighet att besvara studiens frågeställningar och därmed 
svarar mot studiens syfte. Syftet med vår uppsats är att beskriva och analysera föräldrars 
förväntningar på Spira förskolas verksamhet om hållbar utveckling och lärande i och om naturen. 
De frågor som ställs lyder: Hur tänker föräldrar om hållbar utveckling? Vilka pedagogiska 
aktiviteter kopplat till natur och hållbar utveckling förväntar sig föräldrarna att verksamheten vid 
Spira ska erbjuda? Vi fann att en kvalitativ enkätstudie med få och öppna frågeställningar var den 
för oss mest lämpade metoden. Med en kvalitativ enkätstudie är det möjligt att bilda en djupare 
förståelse för hur ett fenomen förstås. Den kvalitativa enkätstudien innehåller som regel få och 
öppna frågeställningar. Med öppna frågor avses att de lämnar stort utrymme för den som svarar att 
uttrycka sig fritt och med egna ord (Patel & Davidson, 2003). Eftersom svaren ofta blir långa och 
omfattande är det av praktiska skäl svårt att dela ut enkäten till alltför många informanter. Som en 
följd av detta blir det då svårt att kvantifiera svaren (ibid.).  

Hade vi istället valt en kvantitativ enkätstudie, med många frågor och med fasta svarsalternativ, 
hade vi fått möjlighet att beskriva hur vanliga vissa förståelseformer var. Vi fann dock att det var 
viktigare att få så djup förståelse som möjligt för hur föräldrarna tänkte och resonerade, än att kunna 
kvantifiera svaren. Därför ville vi ha föräldrarnas egenformulerade åsikter. (Starrin & Svensson, 
1994). 

Ett alternativ till en kvalitativ enkätstudie hade varit att använda en intervjustudie (Trost, 2012). En 
sådan kan möjligen, ännu bättre fånga djupet av en förståelse (Kvale & Brinkmann, 1997/2009). 
Nackdelen är att det då blir ännu svårare att erhålla många svar eftersom själva intervjuandet 
kommer att ta mycket tid i anspråk. I första hand var det inte vår tid för att utföra intervjuerna som 
bedömdes problematisk. Istället bedömde vi att det skulle bli svårt att få stressade föräldrar att ta sig 
tid att träffa oss för intervjuer. Vi bedömde också att föräldrarna skulle komma att känna sig 
tryggare i sin anonymitet om de slapp träffa oss, vilket blev ytterligare ett skäl för att välja en 
kvalitativ enkätstudie  

Enkätens utformning 

Enkätens utarbetades vid ett möte på Spira förskola i oktober 2013. Med på mötet var representanter 
för Spiras personal, forskare från Luleå tekniska universitet, samt vi själva. Enkäten inleddes med 
en kort förklaring om förskolans inriktning. Den beskrev förskolans vision och definitionen av 
hållbar utveckling. Därefter gavs tre frågeställningar. Efter varje frågeställning lämnades ett väl 
tilltaget svarsutrymme för föräldrarna att skriva sina svar på. Enkäten var undertecknad av 
universitetets representanter, förskolechefen och studentansvariga. Enkäten behövde inte 
undertecknas av föräldrarna men de gavs möjlighet att göra det ifall de var villiga att ställa upp på 
en eventuellt efterkommande fokusgruppsintervju. Sådana genomfördes dock inte. Vi uteslöt också 
frågor om ålder och kön eftersom vi inte hade för avsikt att jämföra svaren på individuell nivå. De 
tre frågeställningarna utformades för att föräldrarnas egna tankar skulle kunna komma till uttryck 
och på så sätt att de inte skulle känna krav på att uttrycka sig med vetenskapligt underlagda 
kunskaper. 
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De tre frågorna löd:  

1: Vad är hållbar utveckling för dig? Vad är det som ska vara hållbart? 

2: Vad tänker du som förälder att en förskola för hållbar utveckling ska vara? Vad tänker du dig ska 
hända? 

3: I ett föräldraråd som hölls i oktober 2012, framkom det att ni föräldrar tycker det är viktigt att 
förskolan i sin verksamhet tillvaratar naturen i närmiljön. Varför är det viktigt, och hur tänker du att 
det skulle kunna gå till? 

För att kunna jämföra svaren med tidigare forskning formulerade vi den första frågan om hållbar 
utveckling på samma sätt som Jonsson (2007) när han studerade hur lärarstudenter förstod hållbar 
utveckling. Förutom att forskningen handlade om hållbar utveckling, såg vi en koppling mellan de 
två enkäterna då studenterna i Jonssons forskning kunde vara i den livssituationen att de nu (nio år 
senare), kunde vara de föräldrar som svarade på vår enkät. Till skillnad mot Jonsson (2007) som 
hade möjlighet att göra en större och mer omfattande undersökning har vi gjort enbart gjort en 
kvalitativ undersökning utan kvantitativa inslag.   

Urval  

Alla föräldrar på Spira förskola fick möjlighet att delta i enkätstudien. Därmed kan gruppen 
föräldrar på Spira förskola sägas utgöra ett representativt urval. Själva urvalsmetoden vi använde 
kan också kallas för bekvämlighetsurval, eftersom vi överlät valet att delta i undersökningen till 
föräldrarna (Trost, 2012). Totalt inkom 20 enkätsvar och det representerar en tredjedel av barnens 
familjer. Vi har bearbetat studien på kollektiv nivå, det vill säga studerat enkätsvaren som en enhet 
istället för var för sig. 

Genomförande 

Vårt arbete, att undersöka hållbar utveckling i förskolan ur ett föräldraperspektiv, började med ett 
möte på Spira förskola i oktober 2013. Personal från förskolan, forskare från Luleå tekniska 
universitet och fem förskollärarstudenter träffades och diskuterade hur tre examensarbeten skulle 
kunna utformas för att stödja Spiras verksamhet för hållbar utveckling samt lärande i och om 
naturen. Vår inriktning blev mot föräldrarna, de andra två examensarbetena riktades mot pedagoger 
och barns lärande för hållbar utveckling. I anslutning till projektstarten hölls ett föräldramöte där 
förskolans personal och studenterna i projektet presenterades för föräldrarna. Förskolechefen gick ut 
med information om samarbetet med universitetet och syftet med studenternas undersökningar. Hon 
poängterade även enkätens betydelse för forskningen och förskolans fortsatta arbete. För oss 
studenter var det viktigt att såväl föräldrar som förskolans personal skulle känna till att vår studie 
skulle ligga till grund för verksamhetens arbete för hållbar utveckling.  

Enkäten gick att svara på mellan 24 oktober och 11 november 2013.  Den fanns tillgänglig i 
förskolans entré med en förklarande missiv uppsatt intill. Stativet var placerat så att det föll i 
föräldrarnas blickfång så fort de kom in genom entrén. Ett bord med stol att sitta på och pennor 
fanns också tillgängligt för att föräldrarna skulle få möjlighet att fylla i enkäten på plats. Entréhallen 
som plats för ifyllande av enkäten valdes eftersom den gav föräldrarna ett tillfälle att sitta enskilt 
innan de hämtade sina barn på respektive mötesplats.  

Kvalitativ innehållsanalys  

Vi valde att använda en kvalitativ innehållsanalys för att få fram studiens resultat.  Vid en sådan 
försöker man finna kvalitativt skilda innebörder i de svar som ges (Starrin & Svensson, 1994). Efter 
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att föräldrarnas enkätsvar lämnats in läste vi igenom deras svar upprepade gånger. Kvalitativa 
enkäter, har nästan alltid en låg grad av standardisering, det vill säga att frågorna som ställs gör det 
möjligt för intervjupersonerna att svara på olika sätt och med sina egna ord (ibid.). Vid 
genomläsningen försökte vi finna likheter och skillnader i svaren och se om det fanns mönster i hur 
föräldrarna uttryckte sig. Ibland såg vi att föräldrarna använde olika ord för att beskriva samma sak. 
Det var innebörden i vad de skrev som vi försökte finna. Med andra ord sökte vi snarare efter den 
mening de uttryckte, än de exakta formuleringar de använde. Efter att vi läst igenom svaren 
upprepade gånger och bildat oss en preliminär uppfattning, valde vi att med en sax klippa ut 
enkätsvar som vi placerade i olika tematiska grupper. De svar som liknade varandra hamnade 
således i samma teman. Varje tema studerades enskilt och jämfördes med andra teman för att se hur 
de kvalitativt skiljde sig från varandra. Dessa teman gavs senare namn och kom att bli svar till 
forskningsfrågorna.  

Etiska ställningstaganden 

Utifrån Vetenskapsrådets forskningsetiska principer har vi följt de fyra kraven, informationskravet, 
samtyckeskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet. Informationskravet har vi fullföljt 
genom att förskolechefen informerade på ett föräldramöte om syftet med undersökningen och 
vikten av ett brett underlag för forskningen och förskolans fortsatta verksamhet i arbetet för hållbar 
utveckling (Vetenskapsrådet, 1990). Vi ville att enkäten skulle vara anonym för att vi skulle 
betrakta svaren objektivt och inte lägga någon värdering i vem som svarat. (Kvale & Brinkmann, 
1997/ 2009; Patel & Davidson, 2003). Det stod också på missiven för enkäten en beskrivning av 
vad informationen skulle användas till. Eftersom det var frivilligt att svara på enkäten och den 
dessutom var anonym uppfylls alla regler under samtyckeskravet. Det gavs dock en möjlighet att 
frivilligt anmäla sig att delta i en eventuell fokusgrupp där frågorna kunde fördjupas ytterligare. De 
deltagare som valde att identifiera sig för eventuell fortsatta fördjupningsdiskussioner 
vidarebefordrades till förskolans förskolechef. Därmed uppfyller vi nyttjandekravets regler för 
personuppgifter. Konfidentialitetskravet uppfylls eftersom all personal i projektet undertecknat en 
förbindelse om tystnadsplikt (Vetenskapsrådet, 1990). De tre frågeställningarna var ställda så att 
föräldrarnas tankar kring ämnet skulle komma till uttryck och inte ställa krav på vetenskapligt 
underlagda kunskaper (Kvale & Brinkmann, 1997/2009; Patel & Davidson, 2003)  
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Resultat 
Resultatredovisningen kommer att ske i tre steg. Först redogörs för utfallet av den kvalitativa 
innehållsanalysen av föräldrarnas svar på enkätens första fråga, det vill säga: hur föräldrarna 
uttrycker sin förståelse för hållbar utveckling. Därefter redogörs för föräldrarnas förväntningar på 
Spiras verksamhet för hållbar utveckling. Slutligen, i ett tredje steg, redovisas samband mellan 
föräldrarnas förståelse av hållbar utveckling och de förväntningar de har på Spiras verksamhet. 
Detta tredje steg svarar mot studiens övergripande syfte: Att beskriva och analysera föräldrarnas 
förståelse för och förväntningar på Spiras verksamhet för hållbar utveckling och naturupplevelser. 

Föräldrarnas förståelse av hållbar utveckling 

Den första forskningsfrågan löd: Vilken förståelse uttrycker föräldrarna för hållbar utveckling? För 
att kunna besvara detta var enkätens första fråga formulerad enligt följande: Vad är hållbar 
utveckling för dig, vad är det som ska vara hållbart? Utifrån den kvalitativa innehållsanalysen kan 
fem skilda innehållsliga teman beskrivas. Dessa är: miljö och naturresurser, ekonomi, normer och 
värden, kommande generationer samt sociala relationer. Dessa fem teman är inte alltid distinkt 
åtskilda från varandra. Ibland övergår ett tema i ett annat och ibland överlappar olika teman 
varandra. Det är också vanligt att en förälder utrycker olika aspekter av hållbar utveckling i sitt svar 
och därmed kan dessa svar hänföras till flera olika teman. 

Tema; Miljö och naturresurser  

Inom detta tema fokuseras att hållbar utveckling handlar om att värna om naturmiljön och om 
naturresurser. Exempel på ord och fraser som nämns och karaktäriserar detta tema kan till exempel 
vara: kretslopp, ekologiska fotavtryck, återvinning och resursanvändning. I några svar uttrycks 
samband mellan ekosystemens funktion för att producera de naturresurser som vi människor 
behöver. Ett exempel på detta lyder: Att hindra att jordens och ekosystemens minskade 
produktionsförmåga får en negativ påverkan på naturen och på vår hälsa. 

Detta tema om miljö och naturresurser sätts i svaren ofta i samband med ett annat tema, till exempel 
normer och värden eller kommande generationer. Nedanstående citat visar på en komplexitet där 
flera olika teman berörs: 

För mig är hållbar utveckling att inte tömma naturen på resurser, att tillgodose att våra barn och 
barnbarn har tillgång till lika mycket natur och resurser som vi. Allt som finns i vår värld ska vara 
hållbart, till exempel skövlar man skogsträd ska man plantera nya. Det svåra är det som vi i vår 
generation tar från under marken. Mineraler etc. kan man aldrig ersätta utan är jätteviktigt att vi 
återvinner så gott det går. 

Tema; Ekonomi 

I några svar berörs aspekter som huvudsakligen är av ekonomisk karaktär. Detta görs ibland genom 
att föräldern i sitt skriftliga svar använder uttryck som är av ekonomisk karaktär, som till exempel: 
slösa, spara, fond. Ett tydligt exempel på detta är då en förälder (även citerad i det långa citatet 
ovan) skriver: Och dessutom önskar jag att Sverige hade en ”malmfond” motsvarande Norges 
oljefond. Ibland anknyter den ekonomiska aspekten till att vi människor behöver spara eller lära oss 
att spara: Att visa barnen att allt vi gör får konsekvenser. Att man ska vara rädd om sina grejer. (ej 
alltid köpa nytt). I något fall är den ekonomiska aspekten diffus och underförstådd: Återvinning av 
så mycket som möjligt. Energimedvetenhet (energisnåla lösningar, LED-lampor etc.). I något fall 
uttrycks även ett tvivel på om ekonomisk hållbarhet är möjlig: Inte ta ut mer än det som kommer in, 
gäller både ekonomiskt (ständig tillväxt, är det möjligt?) såväl som ekologiskt. Ständig tillväxt kan 
det betyda att marknadsekonomin med ständig tillväxt inte verkar vara realistiskt. Att vi i väst måste 
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komma i fas med våra fotavtryck? 

Tema; Normer och värden 

Inom detta tema uttrycker föräldrarna i enkätundersökningens svar vikten av att ge barnen kunskap, 
ansvar och förståelse för de konsekvenser ett handlande kan leda till. Detta kan formuleras och 
uttryckas i ord och fraser som: agera klimatsmart, hänsyn, konsekvens, vara rädd om, ifrågasätta. 
Flera föräldrar påtalar vikten av att visa barnen hur natur och miljö påverkas av beslut som tas: att 
man tar hänsyn till miljön, återanvänder saker. inte slänger mat, saker osv. Några föräldrar svarade 
att det är viktigt att vårda det man har: ska vara rädd om naturen och sina grejer. Några föräldrar är 
inne på att göra barnen uppmärksammade på vilka val man kan göra och hur det påverkar vår miljö. 
Andra påpekar också vikten av att reflektera och samtala om konsekvenserna av de val som görs 
rent konkret: var frukten kommer ifrån, inte disken på ICA, eller mer generellt som: ifrågasätta och 
reflektera över saker och ting. Någon tycker det är viktigt att börja här och nu: Gräv där du står! 
Några svar antyder att ansvaret handlar om att vidga vyerna och titta utifrån ett större perspektiv: 
vår livsstil ska vara hållbart både idag och för framtiden, lokalt och globalt och mer preciserat: 
Skövlar man skog/träd ska man plantera nya. Dessa kommentarer går att relatera till andra teman 
och överlappar därmed varandra. 

Tema; Kommande generationer 

Detta tema berör uttryck för varje människas ansvar inför sitt sätt att leva i syfte att borga för en 
hållbar framtid. Exempel på återkommande fraser och ord är: långsiktigt, lägga grunden, samma 
förutsättningar, framtiden. Några svar visar på skyldigheter för kommande generationer med 
tyngdpunkten på sparsamt användande av resurser från naturen: att inte tömma naturen på resurser, 
att tillgodose att våra barn/barnbarn har tillgång till lika mycket natur och resurser som vi. En 
annan förälder är inne på samma temakategori: Ta tillvara på naturens resurser på ett långsiktigt 
sätt. Tänka på att de ska räcka även till kommande generationer. I något fall uttrycks vikten av att 
utifrån många perspektiv på hållbarhet förbereda för framtiden: att vi ska ha det bra idag men 
samtidigt, inom dessa områden lägga grunden för att kommande generationer ska ha samma 
förutsättningar. Intergenerationstänkandet förtydligas också av flera föräldrar i de tre aspekterna på 
hållbar utveckling: sociala, ekonomiska, miljömässiga aspekter. Vårt beteende och vår livsstil ska 
vara hållbart både idag och i framtiden. 

Tema; Sociala relationer 

I svaren från föräldrarna fanns olika aspekter på mellanmänskliga relationer. Fraser och ord som 
återkommer är: relationer, beteenden, socialt. Någon hänvisade social relation till: våra barn och 
någon var vidare i den aspekten med uttrycket: relationer mellan/med människor är viktiga. Något 
som samma svarande förtydligade ytterligare med ordet samarbete som utgör aspekten på att detta 
skulle ske mellan alla människor, vuxna som barn. Ibland anknyter uttalanden som innehöll ordet 
social inte till en preciserad betydelse utan var i huvudsak förbundet och direkt följt av ekonomiskt 
och miljö. Dessa svar uttrycker synen på hållbar utveckling ur flera perspektiv där sociala relationer 
är ett. Social hållbarhet förtydligades dock av någon som beteende och representerar detta tema 
utifrån avseendet att det handlar om hur vi förhåller oss, ett sätt att vara och att detta innefattar i 
förhållande till varandra. Samma svarande stödjer också tanken om olika infallsvinklar och 
perspektiv på begreppet hållbar utveckling: Det handlar om ett helhetstänk, både lokalt och globalt. 

Föräldrars förväntningar på Spira förskolas verksamhet. 

Den andra forskningsfrågan löd: Vilka pedagogiska aktiviteter kopplat till natur och hållbar 
utveckling förväntar sig föräldrarna att verksamheten vid Spira ska erbjuda? För att besvara denna 
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forskningsfråga var fråga två och tre i enkätundersökningen formulerade som följer: 2. Vad tänker 
du som förälder att en förskola för hållbar utveckling ska vara? Vad tänker du dig ska hända? Och 
3. I ett föräldraråd som hölls i oktober 2012, framkom det att ni föräldrar tycker det är viktigt att 
förskolan i sin verksamhet tillvaratar naturen i närmiljön. Varför är det viktigt, och hur tänker du att 
det skulle kunna gå till? Utifrån den kvalitativa innehållsanalysen har vi urskilt sex olika teman. 
Dessa är: Normer och värden, relation till naturen, kunskap om naturen, återanvändning, mat och 
föräldrasamverkan. Det är inte skarpa gränser mellan de olika temaområdena utan ett svar kan passa 
in i flera temagrupper eller överlappa till ett annat tema. De svarande kan också gett flera svar på 
samma fråga och då har vi placerat de olika svaren i olika teman. 

Tema; Normer och värden 

Inom ramen för detta tema uttrycker svaren ett ansvar eller att medvetandegöra för barnen om 
vikten att värna om natur, miljö och människor. Ord och fraser som frekvent återkommer är: ta 
hand om, känna ett ansvar, uppskatta, demokrati. Här finns indikationer på ett empatiskt ansvar för 
fostran inom två olika kategorier. Den sociala fostran som representeras av citat som visar på hur vi 
människor ska vara mot varandra som till exempel: Ta hand om varandra. De formulerar sig också 
i linje med förskolans policy: Att barnen lär sig att olikheter berikar. Eller ur ett samhällspolitiskt 
perspektiv: hur vi förhåller oss socialt, demokrati. Det finns också svar som ringar in både socialt 
och miljö engagemang: Känner ett ansvar att hjälpa till/hjälpas åt. Normer och värden som riktar 
sig mer mot miljöfostran utgörs av svarsformuleringar som indikerar på ansvar i arbetet för att lära 
sig upprätthålla och bevara vår miljö. Exempel på detta är: Barnen arbetar med att lära sig vad de 
kan göra som att inte slösa med vatten, slänga mat i onödan, sortera, cykla mm. Andra skriver vad 
de vill att förskolan ska göra: En förskola som lär ut vikten av att spara på jordens resurser. En 
tredje inriktning på svar om vilka värden förskolan tillsammans med barnen ska jobba med är de om 
naturen som: Viktigt att barnen lär sig uppskatta naturen. 

Tema; Relation till Naturen. 

Här handlar svaren om vikten att barnen får vara i naturen och erfara vad den erbjuder. Uttryck som 
är specifikt för detta tema är: relation till, vara ute. Ett svar som belyser karaktären av svaren i detta 
tema är: Det är viktigt för att naturen inte ska vara främmande för barnen. Barnen ska känna sig 
bekväma i naturen och kunna leka i naturen. Någon annan har skrivit mer praktiska förslag: plocka 
blåbär och göra egen sylt. 

Tema; Kunskap om naturen 

De här svaren trycker mer på att lära sig om naturen och miljön. De ord och fraser som återkommer 
i samband med natur och miljö under detta tema är: lära sig, resonera, kunna förstå eller 
undersöka. Exempel på hur svaren formulerats med tanke på naturkunskap: Lära barnen att vara 
ute och förstå naturen. Eller att ge förslag på hur naturen kan vara bra lärmiljöer: Lära sig om hur 
naturen fungerar och vad vi finner där. Regelbundna besök till mötesplatsens ”kompisträd”, 
”förskole-skog” el. dyl. där man tittar på och resonerar om företeelser. Det kan vara om kretslopp i 
den vilda naturen: T.ex. på våren kan man prata om bin, som utför en enorm tjänst åt oss, genom att 
pollinera alla blommor och bär åt oss så vi kan äta blåbär för fullt när vi kommer tillbaka efter 
sommarlovet. Det handlar om att ha kunskap om naturen och miljön för att kunna förstå hur en 
hållbar utveckling är nödvändig: att hushålla med resurser = välmående natur. Aspekter som avser 
gälla för barnens kunskap genom erfarenhet: Lära barnen att vara ute och förstå naturen. ex. 
plocka blåbär och göra egen sylt (ex. för äldre barn) Plocka in kottar/kvistar/löv, för att pyssla med 
inne. Små odlingslotter där barnen är med och sätter ett frö och får se att det kommer ex. sallad, 
rädisor ( … ). En synpunkt gällde pedagogers kunskap om och inställning till hållbar utveckling: ( 
… ) fröknar bara säga “hållbar utveckling” när barnen är ute i skogen är poänglöst.” 
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Tema; Återanvändning 

Aspekten som frekvent återkommer är: återanvändning och återvinning av material framför allt 
som förslag på förskolans arbete med hållbar utveckling. Det handlar både om återvinning och 
återanvända material till exempel: Jag tänker mig att förskolan ska arbeta med återvinning, både 
genom sophantering och genom pyssel, där man kan återvinna saker man hittat eller tänkt slänga, 
och använda som något annat. Att förskolan ska tänka sig för hur inköpt material används: Träna 
sig i återvinning, undvika att slösa produkter. Men också tankar om användning av material hämtat 
från naturen: Pyssel av återvinningsmaterial, lek och pyssel med sånt som hittas i naturen. 

Tema; Mat 

Utifrån enkätundersökningens svar kom maten upp som en del av vad föräldrarna anser höra ihop 
med förskolans arbete för hållbar utveckling. Maten kan kopplas till hållbar utveckling från olika 
håll både socialt, globalt och ekologiskt. Att spara på naturen med så korta transport sträckor som 
möjligt: gärna får närproducerad, ekologisk mat om det går. Från socialt perspektiv: Bra mat - Fair 
trade, krav. Konsekvenser av vad vi göra och att lära barnen: lär ut vikten av att spara på jordens 
resurser t.ex. att inte ta mer mat än vad man orkar äta upp. Att förskolan ska stödja ett naturligt 
kretslopp också genom val av mat: Ekologisk mat (krav) så långt det är möjligt.  

Tema; Föräldrasamverkan 

I enkäten framkom också vikten av att ha en välfungerande samverkan mellan familjen och 
förskolan. Under fråga tre, (I ett föräldraråd som hölls i oktober 2012, framkom det att ni föräldrar 
tycker det är viktigt att förskolan i sin verksamhet tillvaratar naturen i närmiljön. Varför är det 
viktigt, och hur tänker du att det skulle gå till?) svarade föräldern att förskolan skulle: engagera 
föräldrar, mor- och farföräldrar, som ett förslag att tillvara ta resurser och kunskaper i närmiljön. 

Slutsats om Sambanden mellan förståelse och förväntningar 

Slutligen, i ett tredje steg, redovisas samband mellan föräldrarnas förståelse av hållbar utveckling 
och de förväntningar de har på Spiras verksamhet. Detta tredje steg svarar mot studiens 
övergripande syfte: Att beskriva och analysera föräldrarnas förståelse för och förväntningar på 
Spiras verksamhet för hållbar utveckling och naturupplevelser. Det framgår av enkätsvaren att det i 
de flesta fall finns ett tydligt samband mellan hur de uttryckt sin förståelse och vilka förväntningar 
de har på verksamheten. Sambanden är komplexa och nedan ges exempel på de samband som vi har 
funnit framträtt tydligast. 

När föräldrarna uttrycker att hållbar utveckling handlar om miljö och naturresurser, menar de också 
att det är viktigt att Spira i sin verksamhet ger barnen möjlighet bygga relationer till naturen och att 
de ges möjlighet att utveckla kunskaper och förstå naturen. 

När föräldrarna uttrycker att hållbar utveckling handlar om ta hänsyn till kommande generationer, 
menar de att det är viktigt att förskolan arbetar med återvinning samt att de är viktigt att de arbetar 
med normer och värden. 

När föräldrarna uttrycker att sociala relationer är viktigt för hållbar utveckling uttrycker de också att 
det är viktigt att förskolan arbetar med sådana frågor.  På samma enkäter som sociala relationer för 
hållbar utveckling lyfts fram efterfrågas därmed arbeten med normer och värden och i viss mån 
också föräldrasamverkan. 

Det finns samband mellan föräldrarnas förståelse för hållbar utveckling och vad de vill att förskolan 
ska arbeta med som är mindre tydligt. Detta gäller då föräldrarna beskriver att hållbar utveckling 
handlar om ekonomi. Fast föräldrarna uttrycker att ekonomin är viktig, uttrycker de inte att de vill 
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att förskolan aktivt och tillsammans med barnen ska arbeta med ekonomiska frågor. Det finns dock 
exempel där föräldrarna menar att det är viktigt att förskolan arbetar med återvinning (vilket 
indirekt kan förstås att det är en ekonomisk fråga).   

Det finns inte så uppenbara samband mellan föräldrars framtidsmål med hållbar utveckling och hur 
de önskar att förskolan ska arbeta. De har kunskap om vikten av att använda naturens resurser på ett 
långsiktigt sätt och att vårt beteende och livsstil ska vara hållbart både idag och i framtiden men inte 
gett så tydliga förslag på hur förskolan ska arbeta med det i sin verksamhet.  
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Diskussion 
I denna avslutande del av uppsatsen kommer vi att diskutera metodens giltighet och tillförlitlighet 
samt det resultat som rapporten redovisar. 

Metoddiskussion 

Validiteten (giltigheten) och reliabiliteten (tillförlitligheten) av denna studie har en viktig 
utgångspunkt i frågorna när och hur. Validiteten utgör riktigheten eller sanningshalten i ett svar 
eller yttrande i förhållande till det vi ville undersöka. Reliabiliteten handlar enligt Kvale och 
Brinkmann (1997/2009) om att undersökningen haft en konsistens och tillförlitlighet som ger ett 
gott underlag för andra forskare att upprepa studien och se om det ger liknande resultat. Då vi i vår 
forskning var intresserade av vad föräldrarna på Spira förskola hade för uppfattningar om hållbar 
utveckling och vilka deras förväntningar på verksamheten för hållbar utveckling var, menar vi att vi 
valt en forskningsmetod som fungerat mot problemställningen. 

Eftersom föräldrarna i vår enkätundersökning blev tillfrågade hur deras uppfattning var om hållbar 
utveckling fanns det inget krav på att deras uttalanden skulle vara grundade i någon särskild 
kunskap om hållbar utveckling. Vi betraktar alltså svaren som uttryck för föräldrarnas egen 
förståelse. Med andra ord går det ej att uttala sig om de är bra eller dåliga, rätt eller fel. Vi menar 
också att det var en fördel att undersökningen var anonym eftersom det kan ha ökat föräldrarnas 
tilltro till att våga skriva precis vad de ville. 

Enkäten var av kvalitativ karaktär. Vår bedömning var att en kvantitativ ansats inte hade gett oss 
lika detaljerad information då den mer hade svarat mot kvantitativa aspekter som: Hur många 
gånger? eller I vilken mängd? Vår analys är tydligt beskriven och det borde därför vara möjligt för 
en utomstående läsare att förstå hur vi har kommit fram till vårt resultat. Sammantaget anser vi att 
vår metod har fungerat bra, den har på ett riktigt sätt fångat det vi ville komma åt, och den är tydligt 
beskriven. Därmed kan validiteten och reliabiliteten anses vara god (Trost, 2012). 

Resultatdiskussion  

När vi tittar på de enkätsvar som har visat ett tydligare samband mellan föräldrars förståelse för 
hållbar utveckling och förväntningar på förskolans verksamhet kan vi se kopplingar mellan 
föräldrarnas kunskap om vikten av relation till, kunskap om och förståelse för naturen och att de vill 
att förskolan ska vistas i naturen, uppleva, iaktta och samtala om konsekvenser av vårt handlande. 
Detta för att barnen ska bilda sig en förståelse för vad de kan göra för att naturen ska fortsätta må 
bra. Här uttrycker också föräldrarna att detta ger ett bra underlag för att senare i livet kunna ta 
ställning i miljöfrågor, känna ett ansvar och göra kloka miljöval. Föräldrarnas enkätsvar visar på en 
stor förståelse för en grundläggande kunskap i mötet med naturen. 

I enkätsvaren uttrycker föräldrarna i sin förståelse för hållbar utveckling vikten av att spendera tid i 
naturen för att kunna lära sig och förstå den. Föräldrarna beskriver också sina förväntningar på 
förskolan i avseende på att lära barnen ta ställning och att guida barnen i en livsstil som är hållbar. 
Strandberg (2006) diskuterar miljöns betydelse och stöd för det som behöver läras. Han menar att 
den ger ett naturligt underlag för möjligheten att ställa frågor, förundras och förstå saker. I 
kombination med ord, beskrivningar och uttryck för det barnet upplever och betraktar, blir detaljer i 
sammanhanget synliga och lättare att förstå (Bråten, 1998). Det är rimligt att tänka sig att det 
underlättar att vistas i naturen då den ger tillgång till det som kan läras där. 

Föräldrarna uttrycker i enkätundersökningen förslag på aktiviteter som kan göras i naturen för att ge 
en naturlig miljö för lärandet som till exempel att plantera växter, vattna och se när det växer och 
samtala om vad som händer. Detta skulle kunna ligga till underlag för diskussioner kring frukter 
och mat som inte går att odla här där vi bor. En förälder påpekar att frukten inte kommer från disken 
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på ICA. Det ger möjlighet att tala om hur det då kommer sig att vi kan handla dem i affärer och hur 
de kommit dit. I enkätsvaren nämns också bin som en idé för att lära om naturens fortplantningar 
och värde. Att iaktta och studera bin som flyger från blomma till blomma och sedan i samtal och 
forskande få en förståelse för varför och vad det ger för konsekvenser för naturen. Om man då slår 
ihop 60 och 70-talets erfarenheter om faktabaserad undervisning och kompletterar med 80-talets 
delaktighet i naturen med värderingar och konsekvenshandlande (Sandell et al., 2003) och sedan 
ytterligare lägger till möjligheter att kritisk granska, problematisera och visa på olika sätt att tänka 
och förstå naturen och miljön, blir det hela vårt styrdokument som vi arbetar efter på förskolan idag 
(Skolverket, 2010). Det är också viktigt att det barnen blir nyfikna på kan studeras närmare och 
understödjas av lyhörda och kunniga personer runt omkring dem som exempelvis föräldrar och 
pedagoger. Några föräldrar tar upp vikten av kunskap som underlag för förståelsen av hållbar 
utveckling. Föräldrar nämner också vikten av att barnen får lära sig vad de kan göra för att vårda 
naturen. Det är essentiellt att pedagogerna har kunskap om naturen och vetenskapliga rön om 
hållbar utveckling för att kunna möta barnens nyfikenhet och intressen. Detsamma gäller den 
kunskap och den förståelse som kan tas tillvara från barn och föräldrar. Någon förälder visar på att 
kunskapen och förståelsen sedan är underlag för de konsekvenser som tar sig uttryck i naturen och 
miljön. 

I arbetet med barnens förståelse för naturen kan samarbetet mellan föräldrar och förskola vara ett 
rikt stöd för barnen då erfarenheter som barnen har eller får kan utmanas och kompletteras utifrån 
flera olika perspektiv (Harju & Tallberg Broman et al. 2013). Alla dessa olika erfarenheter, 
upplevelser och kunskaper om natur kan hjälpa förskolan att stimulera hemmet och hemmet att 
stimulera förskolan (Tallberg Broman, 2013). I arbetet för föräldrars delaktighet i förskolan talar 
Tallberg Broman (ibid.) om den viktiga demokratiseringen som skett i förskolan och om vikten av 
att personalen bemöter föräldrar som kompetenta aktörer med möjlighet och rätt till inflytande i 
innehållet i verksamheten. Detta bör ske genom ökad insyn och delaktighet i verksamheten och kan 
betraktas som en tillgång för pedagogerna där föräldrar kan bidra med sin kunskap och sina 
erfarenheter (Jonsdottir & Nyberg, 2013). Det ger också föräldrarna möjlighet att ifrågasätta arbetet 
på förskolan då de inte tycker att det ligger i linje med vad de anser fyller de krav som föräldrarna 
kan förvänta sig (ibid.). Det är dock endast en förälder som i ett enkätsvar ger förslag på att 
engagera just föräldrar men också far och morföräldrar i arbetet för hållbar utveckling på Spira 
förskola. Detta skulle kunna vidga kunskaper kring natur och miljö ytterligare då fler generationer 
kan bidra med kunskaper och erfarenheter från olika generationers samhällsstrukturer (Sörlin, 
2000). 

Föräldrarna ger i enkätsvaren förslag på temadagar och studiebesök för inspiration i lärandet. De 
har dock inte gett detaljerade förslag på vad temadagarna skulle handla om, inte heller var 
studiebesöken skulle ske. Någon förälder nämner förskolans närhet till återvinningscentralen 
Kronan. Det tolkar vi som att föräldrarna tänker på Kronans verksamhet som en form av hjälp i 
lärandet kring återvinning och återanvändning av material. I förskolans arbete skulle man på så sätt 
kunna styra de intresseområden som är aktuella och fördjupa sig på specifika områden kopplade till 
hållbar utveckling. Då kan förutsättningar, behov, kompetenser och upplevelser stödjas i ett bra 
samarbete (Bråten, 1998). Att lära tillsammans med andra ger också en trygghet att ha varandra som 
stöd. Tillsammans skapar vi en förståelse för någonting och tillsammans kan vi dela en upplevelse 
och minnas vad vi lärt oss (Dysthe, 2003). 

Den sociokulturella lärandeteorin ligger till grund för utveckling i ett socialt och kommunikativt 
sammanhang. Vygotskij (Bråten, 1998) menar att barnen behöver ett språk, ett sätt att uttrycka sig, 
ord som kan ge dem tillgång till tankar och möjlighet att formulera kunskap och förståelse. Reggio 
Emilias filosofi kring lärandet utgår från de många sätt ett barn uttrycker sig eller förstår saker och i 
ett rikt flöde av händelser, erfarenheter och tankar kan barnen få förstå på sitt eget sätt (Dysthe, 
2003). Världsnaturfonden (2013) talar om vikten att förstå och handla i en komplex vardagsvärld 
och att det är många saker som styrs och påverkas av kunskap. Att tidigt etablera en förståelse för 
naturen och dess kretslopp är avgörande för att barnen ska veta att det går att påverka. Någon 
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förälder beskriver i sina förväntningar på Spira förskola vikten att gå från lokal förståelse för hållbar 
utveckling till global förståelse. Detta kan tolkas som en progression av utvecklingen och 
förståelsen då den gradvis avancerar med ålder, kunskap och utmaningar. Vi kan ana föräldrarnas 
kunskapssyn och barnsyn, att den är konstruktivistisk och pragmatisk. De förväntar sig att deras 
barn ska kunna utvecklas om de får se och göra men inte lika tydliga förväntningar på att barnen ska 
kunna eller göra abstrakta eller etiska ställningstaganden, som till exempel att kunna tänka sig in i 
hur andra människor har det i världen. Föräldrarna nämner inget om att barnen på förskolan ska 
utveckla förståelse för ekonomiska bakomliggande orsaker till hållbarhetsproblem. 
I föräldrarnas uttryck för sin kunskap om hållbar utveckling nämner de ekologiska fotavtryck och 
hållbar livsstil. Detta kan tolkas som att föräldrarna vill att vi ska ha ett visst ansvar för hur vi ska 
leva för att bevara naturen och dess tillgångar för kommande generationer. Som förslag för arbetet i 
förskolan menar de att arbetet ska ligga kring återvinning, återanvändning, sparande och ett 
hushållande av resurser för att det ska räcka till kommande generationer. Men också praktiska 
åtgärder som att cykla, sopsortera och äta närproducerad och ekologisk mat. Det är svårt att uppfatta 
om föräldrarna menar att det är en skillnad i vad de vill att barnen ska lära sig och vad de vill att 
förskolan ska erbjuda barnen. Det är otydligt om barnen ska ha en förståelse för vad ekologisk mat 
är och varför de vill att barnen ska cykla. Ett bra ide skulle i alla fall vara att samtala med barnen 
om goda vanor för att introducera en ansvarsfull handlingskompetens inför framtiden (WWF, 
2013). 

Ett annat tema som ger tydligare samband mellan förståelse och förväntningar är vikten av att lära 
barnen en hänsyn till kommande generationer. Det grundar sig i en insikt i det ansvar vi har för 
naturen men också för varandra (Almers, 2009). Föräldrarna uttrycker det på olika sätt som till 
exempel genom återvinning av material och saker för att minska förbrukning och inte slösa 
produkter. Eller genom normer och värden som ett sätt att ta ansvar för andra, genom demokratiskt 
arbete och människors lika värde. Utifrån de enkätsvar som visar på ett svagare samband mellan 
föräldrarnas förståelse för hållbar utveckling och förväntningar på förskolan kunde vi också tolka 
att de uttrycker djupare kunskap om ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter på hållbar 
utveckling än vad de förväntar sig att förskolan ska arbeta med. Även den globala synen om att hela 
världen är allas ansvar syns i svaren på fråga ett, medan förväntningarna på förskolan handlar om 
att studera närmiljön, börja forska om naturfenomen i skogen runt förskolan och vara snälla mot 
varandra. Den slutsatsen kan vi dra eftersom de inte har specificerat svaren. För att få hela bilden 
klar av vad föräldrar vill att förskolan ska arbeta med då det gäller de bakom liggande orsakerna till 
varför vi ska handla hållbart skulle en noggrannare undersökning behöva göras. Exempelvis en 
enkät med bara den frågan eller att frågan lyfts på utvecklingssamtalen. 
I avsikt att förstå hur ett sätt att leva kan påverka de generationer som kommer senare och 
människor som lever i andra delar av världen krävs en helhetsbild. Hur jag kan påverka och bidra 
till en bättre miljö genom mitt sätt att leva, ta ställning och ansvar. Den är svårt att förstå även om 
man är vuxen, än svårare för ett barn. I enkätsvaren uttrycker föräldrarna att de vill att barnen ska få 
lära sig att känna ansvar. Det är då av vikt att förskola och föräldrar är på det klara med vad det 
betyder så att de stödjer barnet i detta arbete både i hemmet och på förskolan (Skolverket 2010). För 
ett barn börjar ansvaret för andra människor i det lilla, i relation till sina föräldrar eller kompisar för 
att sedan utifrån den proximala utvecklingszonen vidgas med erfarenhet och förståelse. I samarbete 
med föräldrarna blir utvecklingssamtalen en viktig utgångspunkt att diskutera på vilket sätt barnet 
kan bygga sin demokratiska grund (Markström, 2013). 
Den Reggio Emilia inspirerade förskolan står för att inte sätta begränsningar på vad som är möjligt 
för barn att lära sig utan utmanar och följer upp barnens intressen (Vygotskij, 1930/1995; Dyste, 
2003; Bråten, 1998). Vi kan anta att föräldrarna har vuxit upp med en skola som hade faktabaserad 
eller normerande undervisning (Wickenberg, 1999). Det visar sig genom att föräldrarna vill i att 
barnen ska ta ansvar och sköta om naturen och få lära sig naturvetenskap, som kretslopp av olika 
slag. Men de nämner inget om att förskolan ska ta upp konsekvenserna om till exempel kretsloppen 
rubbas. Lite av den svenska folksjälen tittar fram när föräldrarna lite romantiskt vill att barnen ska 
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få uppleva det fina i skogen som de själva fick upplevda som positivt som barn (Sörlin, 2000). 
Denna svagare koppling kan bero av att föräldrarna under sin egen skoltid saknade det 
helhetsperspektiv i undervisningen som Jonsson (2007) menar att skolan borde ha. Det är viktigt att 
pedagogen själv har en helhetsförståelse för hållbar utveckling för att barnen ska få möjlighet att 
träna mångsynthet och att tänka utanför boxen. 

Ansvaret och hänsynen till kommande generationer är som vi nämnt tidigare förknippad med temat 
sociala relationer. Här visar föräldrarnas svar inte på ett lika tydligt samband mellan vad föräldrar 
tänker kring hållbar utveckling och deras förväntningar på Spiras förskolas verksamhet. Vår 
tolkning är att de visar på arbetet med normer och värden ska ske genom relationer till andra 
människor och att barnen lär sig om hur olikheter kan berika. Detta stödjs av den sociokulturella 
teorin där olika sätt att betrakta något ger en vidare bild av det som betraktas (Säljö, 2000). Då 
grunden för en förståelse för människor du aldrig träffat ligger i en förståelse för dem du träffar 
varje dag utgör barnens vänner och familj deras övningsobjekt. Enkätsvaren från föräldrarna 
uttrycker en förväntan att förskolan ska arbeta med hur barnen förhåller sig till varandra, framför 
allt att de tar hand om varandra. Detta värdegrundsarbete finns väl beskrivet i förskolans läroplan, 
där det sammanfattningsvis står under normer och värden att förskolan ska sträva efter att barnen 
utvecklar sin förmåga att ta hänsyn, ta ansvar och en förståelse för alla människors lika värde 
(Skolverket, 2010). 
Det vi har kommit fram till angående föräldrars delaktighet utifrån de demokratiska principerna 
som Reggio Emilias filosofi står för och även hur läroplanen för förskolan förordar att 
föräldrasamverkan ska fungera i förskolan är att föräldrar och pedagoger har lika rätt att tala om 
sina önskemål på verksamheten. Föräldrarna som kunder och experter på sina barn har lika stort 
inflytande på förskolans verksamhet med barnen som pedagogernas expertis och kunnighet i 
pedagogik och barns utveckling. De styrdokument förskolan har att rätta sig efter ska ligga till 
grund för verksamheten och diskussionen mellan pedagoger och föräldrar ska vara jämlikt, om vad 
just det enskilda barnet har för behov när det gällde trygghet, lärande och utveckling (Skolverket, 
2010). Läroplan och skollagen är tydlig på den punkten. Ansvaret ligger på pedagogerna att 
föräldrar ska ha möjlighet att förstå deras viktiga bidrag till utveckling för sitt barn även när det är 
på förskolan. I enlighet med vad Markström (2013) skriver är det den professionella pedagogen som 
ska se ur flera olika perspektiv, både barns, föräldrarnas, processernas och verksamhetens. De 
eventuella konflikter som kan uppstå mellan de olika perspektiven har förskolläraren ett ansvar att 
utveckla en förmåga att lösa. 
Om föräldrar är ovana att deras åsikter och kunskaper tas tillvara i förskolan kan det ta lång tid att 
arbeta upp ett ömsesidigt arbete dem emellan. Det finns forskning från 1990 talet om vikten av 
föräldrars delaktighet men ”problemet” kvarstår fortfarande då det gäller om föräldrar berättar hur 
de vill att förskolan ska bemöta och arbeta med vissa frågeställningar (Johansson, 1995; Jonsdottir 
& Nyberg, 2013). Som ett exempel utifrån föräldrarnas kunskaper om det globala, ekonomiska och 
sociala sidorna av hållbar utveckling, är det en utmärkt idé att förskolan skulle arbeta tematiskt med 
konsekvenser av vårt resursslöseri, både i vår närmiljö och i andra delar av världen. Att de valde ge 
förslag om naturupplevelser och kunskap i naturen behöver undersökas vidare. Vi kan ana att det 
finns flera anledningar till varför föräldrarna har svarat som de gjort. Enligt forskning om 
föräldrainflytande har det funnits olika syn från dem vad en förskolas uppgift är. Alltifrån att vara 
en skola som lär barn att klara sig i livet till att barn ska få vara någonstans och leka (Karlsson, 
2006). Att föräldrarna på Spira förskola har valt att svara som de gjort skulle kunna bero på deras 
kunskapssyn. En annan kan vara att föräldrarna inte vet vad förskolan får eller kan lära ut eller att 
de tror att de inte får lägga sig i vad förskolan ska ägnar sig åt. Utifrån de svar som föräldrarna tagit 
upp i enkätundersökningen finns ett stort utbud av idéer och tankar som bör tas tillvara. En 
fokusgrupp skulle kunna arbeta med att fördjupa sig i de förslag som föräldrarna kommit med till 
verksamheten. 

Ett sätt att underlätta för förskolans pedagoger och föräldrarna är att använda sig av deliberativa 
samtal. I de samtalen ges alla åsikter lika stort värde. Om ett utvecklingssamtal skulle ha den 
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demokratiska hållningen och bjuda in föräldrarna i ett deliberativt samtal, skulle fokus ändras från 
att förskolans arbete med barnen är i centrum till att föräldrarna och pedagogen tillsammans kunde 
kom fram till hur förskolan skulle bidra till att skapa förutsättningar för barnet att möta sin framtid. 
Då skulle maktförskjutningen kunna leda till att föräldrar så småningom hade det ansvar för barnens 
utveckling och lärande som våra styrdokument gör gällande (Jonsdottir & Nyberg, 2013). 

Vad får detta för implikationer för vår egen yrkesprofession? Som pedagoger har vi sett att den 
kunskap vi har samlat på oss kommer mest till sin rätt i samspel. Samspel mellan kollegor, barn och 
föräldrar. Det vi kan bidra med kompletteras av andras kunskaper och blir till en helhet precis som 
vi diskuterat kring barnens lärande och som också stödjs av forskning (Harju & Tallberg Broman, 
2013; Dewey, 1916/1966; Jonsdottir & Nyberg, 2013). De kunskaper vi pedagoger har från en 
infallsvinkel och föräldrar från ett annat perspektiv kan tillsammans ge en bred bild av barnet. Det 
är viktigt med allas möjlighet till deltagande och plats i samtalen. Föräldrarnas svar i 
enkätundersökningen visade på stor kunskap och insikt i hållbar utveckling. Det kan bli en 
guldgruva för Spiras fortsatta arbete och det fick oss att förstå vikten av att ta tillvara på 
föräldrarnas kunskaper. Inte bara i hållbar utveckling utan också på andra områden. Hållbar 
utveckling är ett gemensamt ansvar för både förskola och hem när det gäller att fostra barnen för 
framtiden. I kunskap och samtal om hållbar utveckling kan pedagoger och föräldrar mötas på lika 
villkor. 
 
 

Fortsatt forskning 

En av de frågor som inte bearbetades i den här enkätundersökningen var hur föräldrarna vill vara 
delaktiga i verksamheten för hållbar utveckling på Spira förskola. Hur kan föräldrar, barn och 
pedagoger mötas för att känna ett gemensamt engagemang för utveckling? Ett förslag från oss är att 
organisera gemensamma utbildningar eller workshops för att skapa en gemensam grundkunskap. 
Detta skulle borga för den demokratiska mötesplats Spira uttrycker i sin verksamhetsidé att de vill 
bli. 

Vi kunde se under vår studie att det fanns brist på nyare forskning kring föräldrars perspektiv på 
förskolan. Det är ett område förskolans verksamhet skulle kunna ha nytta av för att kunna ställa mot 
den forskning som redan finns ur ett pedagogperspektiv. Det skulle öka förståelsen mellan 
pedagogernas och föräldrarnas roller i arbetet med barnen på förskolan. 

Hur ser föräldrar på sin delaktighet i förskola och skola, efter Läroplanen för förskolans införande 
1998 och med ny revidering 2010?  

Båda dessa områden kan stödja arbetet i förskolan och ge ett bra underlag för att förskolan ska 
kunna fullfölja sitt uppdrag.  

Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn 
ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära och 
förtroendefullt samarbete med hemmen (Skolverket, 2010 s.13).
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Bilaga 1. 
 
Enkät till föräldrar på Spira förskola angående hållbar utveckling 
 
I samarbete mellan Spira förskola och Luleå tekniska universitet vill vi tillsammans med er föräldrar 
utveckla Spiras verksamhet för hållbar utveckling. 

I Spiras verksamhetsidé står det: Spira förskola är en demokratisk mötesplats för barn och familjer 
där vi utforskar världen genom naturvetenskap, konst och hållbar utveckling. 

Den vanligaste definitionen av hållbar utveckling lyder: En utveckling som tillfredsställer dagens 
behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov (WCED 
1987 s. 43). 

Svara på nedanstående så utförligt du kan 

1: Vad är hållbar utveckling för dig? Vad är det som ska vara hållbart? 

 

 

2: Vad tänker du som förälder att en förskola för hållbar utveckling ska vara? Vad tänker du dig ska 
hända? 

 

 

3: I ett föräldraråd som hölls i oktober 2012, framkom det att ni föräldrar tycker det är viktigt att 
förskolan i sin verksamhet tillvaratar naturen i närmiljön. Varför är det viktigt, och hur tänker du att 
det skulle kunna gå till? 

 

 

Under projektets gång (två år) skulle du kunna tänka dig att 2-3 gånger träffa oss och några andra 
föräldrar för att tillsammans samtala om dessa frågor? Iså fall skriv ditt namn och telefon nummer 
här. 

............................................................................................................................................... 

Tack för din medverkan/ 

Förskollärarstudenterna Helena Nilsson, Susanne Vikström,  
Universitetslektorer Gunnar Jonsson, Per Högström,  
Förskolechef Sonja Lundmark. 
 
(Enkät som gick att svara på mellan 2013.10.24 och 2013.11.10 på Spira förskola) 
 
 



 

  

Bilaga2. 
 
 

Tvärtom, det är hundra som finns! 
Dikt av Loris Malaguzzi 

 
Ett barn 

är gjort av hundra 
 

Barnet har hundra språk 
hundra händer 
hundra tankar 

hundra sätt att tänka 
att leka och att tala på 
hundra alltid hundra 

sätt att lyssna 
att förundra att tycka om 

hundra lustar 
att sjunga och förstå 

hundra världar  
att uppfinna 

hundra världar  
att drömma fram 

 
Ett barn har hundra språk 

(och där till hundra hundra hundra) 
Men berövas nittionio. 

Skolan och kulturen 
Skiljer huvudet från kroppen. 

 
Man ber barn; 

att tänka utan händer 
att handla utan huvud 

att lyssna men inte tala 
att begripa utan glädje i 

att hänföras och överraskas 
Annat än till påsk och jul. 

 
Man ber dem; 

att bara upptäcka  
den värld som redan finns och 

av alla hundra 
berövar man dem nittionio 

 
Man säger dem; 

att leken och arbetet 
det verkliga och det inbillade 

vetenskapen och fantasin 
himlen och jorden 

förnuftet och drömmarna 
är företeelser 

Som inte hänger ihop. 
 

Man säger dem; 
att det inte finns hundra 

men barnet säger; 
Tvärtom, det är hundra som finns. 

 


