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Abstrakt 
Engelsk titel: “Preschool managers about ecological development – A 
phenomenological study of ecological development in preschool activity” 
 
Syftet med undersökningen är att få mer kunskap om hur förskolechefer beskriver 
arbetet med ekologisk utveckling i förskolan. Ytterligare ett syfte är att belysa vilka 
utmaningar och möjligheter förskolechefer ser med arbetet av ekologisk utveckling. 
Undersökningen ska även bidra till mer lärdom om vad ekologisk utveckling kan vara i 
förskolans verksamhet. Ekologisk utveckling har blivit ett aktuellt ämne i dagens 
samhälle där många är engagerade i miljöfrågor och vad man kan göra för att jordens 
resurser ska räcka längre. Empirin samlades in med hjälp av intervjuer där sex stycken 
förskolechefer från olika verksamheter blev intervjuade. Litteraturen har haft 
utgångspunkt i vad ekologisk utveckling innebär, vad det finns för lagar eller riktlinjer 
inom ämnet, hur man kan arbeta med ekologisk utveckling i förskolans verksamhet 
samt vad förskolechefer har för roll i arbetet. Ramfaktorteorin har använts som 
teorianknytning för analys. Studien visar att samtliga chefer anser att det är ett viktigt 
ämne att jobba med. De flesta tycker dock att det är ett svårfångat begrepp som sitter 
hårt sammansvetsat med huvudbegreppet hållbar utveckling. I resultatet framkom det att 
engagemang och intresse kan ses som en stor möjlighet när personal är drivna i ämnet. 
Det visade även att engagemang och intresse kan bli en utmaning, då det inte alltid finns 
personal som lägger fokus på arbetet med ekologisk utveckling.  
 
Nyckelord 
Förskolechefer, ekologisk utveckling, Grön Flagg, Giftfri Förskola och ramfaktorteorin. 
 
Tack 
Främst vill vi tacka alla de förskolechefer som har gjort den här undersökningen möjlig. 
Tack för att ni tog er tid att bli intervjuade. Det har varit väldigt intressant att höra era 
tankar om ett ämne som vi själva är genuint intresserade av.  
 
Vi vill också säga stort tack till de som hjälpt oss genom att ta sig tid att läsa igenom vår 
uppsats och ge oss konstruktiv kritik.  
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1.  Inledning 
Förskollärare har riktlinjer att följa ur läroplanen som berör ekologisk utveckling. De 
ska ge barnen möjlighet att “utveckla intresse och förståelse för naturens olika kretslopp 
och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra” (Skolverket, 2010, s.10) 
och “ge barn möjlighet att förstå hur egna handlingar kan påverka miljön” (Skolverket, 
2010, s.11). Ekologisk utveckling är ett högaktuellt ämne i dagens samhälle och många 
är engagerade i både miljöfrågor samt vad man kan göra för att jordens resurser ska 
räcka längre. 
 
När vi har varit ute och praktiserat eller vikarierat har vi upplevt att förskolor arbetar 
väldigt olika med just miljöfrågor, både i fråga om att lära barnen om miljö och sådant 
som styrs på politisk nivå; mat, återanvändning av material och så vidare. Vissa 
förskolor verkar ha kommit långt fram med egna odlingar, KRAV-märkt mat och 
sopsortering, medan andra inte tar upp frågorna alls i verksamheten. Vi tycker det vore 
intressant att lyfta förskolechefers olika tankar om ämnet. Tidigare genomförda 
undersökningar inom samma ämne som vi har studerat visar hur förskollärare arbetar 
med enklare miljöfrågor i vardagen med barnen. Det fanns även uppsatser om 
pedagogers tankar och där visade det sig att pedagogerna är osäkra på hur de ska jobba 
med miljöfrågor. Inget av de publicerade arbeten som studerats visade på om 
pedagogerna fick några riktlinjer från chefen om hur de ska jobba med ekologisk 
utveckling. Vi kände därför att det kan vara intressant att se hur chefer beskriver och 
tänker om arbetet med hållbar utveckling inriktat på det ekologiska perspektivet. Vad 
innebär begreppet för dem? Hur arbetar förskollärarna i verksamheterna enligt 
förskolechefer? Finns det utbildningar tillgängliga för personal och förskolechefer? 
Finns det krav från kommunerna eller statliga organisationer? 
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2   Begreppsförklaringar 
 
2.1 Ekologisk utveckling 
Genomgående under uppsatsen kommer ekologisk utveckling användas som begrepp. 
Det har samma betydelse som ekologiskt perspektiv och ekologisk hållbarhet. 
 
2.2 Grön Flagg 
Grön Flagg är ett undervisningsverktyg för att kunna lära barn i olika åldrar om hållbar 
utveckling och de frågorna som är centrala i ämnet. Undervisningen ska vara 
spännande, lärorik och aktiviteterna som planeras blir genomförda i barnens närmiljö 
(Håll Sverige Rent, u.å.). 
   När en förskola arbetar med Grön Flagg ska de först välja ut ett eller flera av de nio 
teman som finns att arbeta med. Alla teman är väldigt breda och skapade utifrån de tre 
delarna som hållbar utveckling består av; ekonomisk, social och ekologisk utveckling.                
När förskolan har valt ett utvecklingsområde som kan förbättra verksamheten, som 
exempelvis hur man kan spara el, skickar man därefter in sin plan till Håll Sverige Rent. 
De hör sedan av sig med återkoppling och det är då dags för förskolan att börja 
dokumentera processen. Arbetet med planen för Grön Flagg pågår under ett år. 
Förskolan blir certifierad med Grön Flagg för det året om arbetet godkänns. Därefter får 
förskolan arbeta med nya mål för att få en ny certifiering för varje år. Organisationen 
vill också stå för gemenskap och gruppsamhörighet då arbetet för att få hissa den gröna 
flaggan ger en känsla av samhörighet (Håll Sverige Rent, u.å.). 

2.3 Giftfri förskola 
Naturbruksföreningen startade 2013 Operation Giftfri Förskola. Många kommuner i 
Sverige har valt att arbeta med det här projektet. Detta innebär att mer än hälften av 
landets kommuner kan bli giftfria om de hjälper till att försöka få bort alla farliga ämnen 
som kan finnas i förskolans miljöer (Naturbruksföreningen, u.å.). Lithner gjorde 2011 
en undersökning som visade att ett stort antal produkter avsedda för barn läcker gifter. 
Det finns flera negativa effekter när man utsätts för dessa gifter, bland annat 
hormonstörningar. Exempel på saker som kan behöva tas bort från verksamheterna är 
leksaker som är tillverkade av plast, madrasserna som används vid vila eller 
lokalvårdarens rengöringsmedel. 
 
2.4 KRAV 
KRAV är en miljömärkning för mat som innebär höga krav på att maten produceras på 
en ekologisk grund. KRAV innebär att produkten är ekologisk, det vill säga att maten 
inte innehåller onaturliga tillsatser eller har producerats med GMO (genetiskt 
modifierade organismer). Dessa livsmedel ska inte heller framställas med hjälp av några 
kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel, detta för att göra processen så naturlig 
som möjligt (KRAV, 2017) 
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3   Bakgrund 

Under bakgrund kommer tidigare forskning inom ämnet tas upp. I kapitlet kommer 
begreppet hållbar utveckling att förklaras. Därefter kommer fokus vara på ekologisk 
utveckling, då det är ur det perspektivet som studien är gjord. 
 
3.1 Hållbar utveckling 
1987 blev hållbar utveckling ett politiskt samlingsbegrepp av tre perspektiv genom 
Brundtland-rapporten. Rapporten framtogs för att få insyn i världens resurs- och 
miljöproblem. Brundtland menade att något måste göras åt de miljöproblem som 
uppkommit och de som håller på att skapas i världen och tog därför fram begreppet. 
Hållbar utveckling innefattar de tre perspektiven ekonomisk, social och ekologisk 
utveckling. Begreppet hållbar utveckling ska vara en hjälp till att jobba för att 
samhällsproblemen inte ska bli värre. Genom Brundtland-rapporten fick hållbar 
utveckling betydelsen att människor ska få sina behov tillfredsställda i samhället utan 
att kommande generationer ska påverkas negativt (Brorström, Eklund, Ekström & 
Löfström, 2015).  
   Ärlemalm-Hagsers (2013) resultat visar att det även förklaras som relationen mellan 
människa och natur, det vill säga att det inte bara är de kommande människorna som 
ska gynnas av hållbar utveckling, utan även naturen. Utvecklingen ska på så vis ske 
hållbart i tre olika perspektiv: ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Enligt Brundtland-
rapporten (1987) handlar ekonomisk utveckling om att nå ett rikare och tryggare 
samhälle utan att det påverkar miljön och människor negativt, ekologisk utveckling 
innebär att använda sig av långsiktiga resurser som ska hjälpa samhället och miljön 
framåt och social utveckling betyder att människor ska få sina grundläggande behov 
uppfyllda samt ett tryggt liv (Ärlemalm-Hagser & Sundberg, 2016). De tre perspektiven 
i hållbar utveckling måste gå samman i ett samhälle, det vill säga att man inte helt kan 
inrikta sig på ett perspektiv utan att på något vis ta hänsyn till de andra (Brorström, 
Eklund, Ekström & Löfström, 2015). Då samhället leds framåt ur ett ekonomiskt, 
socialt och ekologiskt perspektiv kan hållbar utveckling nås.    
 
3.2 Ekologisk utveckling 
Björklund (2014) skriver att under de senaste 100 åren har människan levt på ett sätt 
som haft stora konsekvenser för miljön på jorden. Från att tidigare ha sett stora 
industrier som miljöbovar är vi idag medvetna om att alla människor påverkar miljön. 
Vidare förklarar Björklund att de flesta människor lever på stora delar av jordens 
resurser som inte går att förnya. De resurser som inte går att förnya eller som nybildas 
väldigt långsamt är metaller, naturgas, mineraler, olja och kol (Persson & Persson, 
2015).  
   Hemsidan Global Footprint Network (u.å.) visar att människor sedan 1970 levt över 
jordens tillgångar och idag gör vi av med resurser som motsvarar 1,6 jordklot per år. 
Persson & Persson (2015) menar att den moderna livsstilen ger ekologiska problem och 
kan bidra till andra människors lidande och målet måste därför vara att leva mer hållbart 
för att naturens resurser inte ska användas upp. Miljöfrågor är aktuellt i dagens samhälle 
för att få det mer hållbart och hur man ska uppnå ekologisk hållbarhet är av särskilt 
intresse. Ekologisk hållbarhet innebär att leva på ett sätt som inte skadar miljön och att 
de resurser som finns i världen inte används upp eller tar slut (Ärlemalm-Hagser & 
Sundberg, 2016). Ordet ekologi kan förstås som påverkan mellan miljön och allt 
levande (Persson & Persson, 2015). 
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3.3 Lagar och riktlinjer inom miljöfrågor 
Utifrån ett ekologiskt perspektiv finns det lagar och riktlinjer att förhålla sig till. 
Naturvårdsverket (2017) skriver att miljöarbetet i landet går åt rätt håll när det gäller 
luftkvalitet och försurning, men att ekosystemets återhämtning blir sämre och sämre. 
Det stora målet som Sverige har i arbetet för en hållbar miljö är generationsmålet. Det 
innebär att människorna ska lämna över ett samhälle till nästa generation där de flesta 
stora miljöproblemen är lösta. Miljömålen anses av Naturvårdsverket vara mål som ska 
ses som riktlinjer. För att komma nära målen måste miljöproblemen som existerar tas på 
allvar och nya problem måste förebyggas. I Miljömålen (2017) beskrivs åtgärder som 
kan bidra till att vi får ett mer hållbart samhälle. Nedan följer lagar och mål som kan 
följas för att förebygga negativ miljöpåverkan i relation till förskolans verksamhet. 
 
3.3.1   FN 
FN beslutade om Agenda 2030 för den hållbara utvecklingen. Denna består av 17 
globala mål och 169 delmål. Där många av målen handlar om miljön. (FN-Förbundet, 
u.å.). Enligt Naturvårdsverket (2017) har Sverige åtta olika myndigheter som har tagit 
hänsyn till FN:s globala mål i sin kartläggning av de delmål som ska verkställas i 
landet. Detta kallas för Sveriges miljömål.  
 
3.3.2    Miljöbalken 
I Sverige har vi Miljöbalken, som är en ramlag, att förhålla oss till. Det finns ramar att 
följa men för att få konkreta svar på situationer behöver man ta kontakt med olika 
myndigheter. Miljöbalken beskriver att alla som bedriver en verksamhet ska utföra 
skyddsåtgärder, se sina begränsningar i verksamheten samt motverka för att åtgärderna 
som görs ska skada miljön eller människors hälsa. Verksamheterna ska samtidigt 
utnyttja möjligheterna att återvinna avfall, minska mängden avfall, minska negativa 
effekter som avfall kan ge och minska mängden skadliga material 
(Arbetarskyddsnämnden, 1998).  
 
3.3.3 Miljömål inom länet 
Det län som vi genomför undersökningen i har också miljömål, likvärdigt med andra 
län. Syftet med dessa mål är att kunna uppnå generations- och miljökvalitetsmålen. De 
åtgärder som vidtas kommer att överlappa planerna som finns på planerad utveckling. 
Länet har skapat ett åtgärdsprogram där vissa nyckeltal är mätbara, vilket leder till 
årliga uppföljningar och utvärderingar.  
 
3.3.4   Läroplanen 
I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) står det att förskolan ska arbeta med 
naturvårds- och miljöfrågor. Verksamheten ska präglas av ett ekologiskt tänk samt ge en 
positiv framtidstro. Förskolan ska lägga stor vikt vid att barnen lär sig hantera natur och 
miljö med försiktighet. Barnen ska även få förståelse för deras egna avtryck på jorden 
och hur både vardag och arbete kan gestaltas så att miljön blir bättre, både i modern tid 
och i framtiden (Skolverket, 2016).  

 
3.4 Förskolechefens roll 
Förskolechefen har det högsta ansvaret på en förskola och ska se till att kvaliteten i 
verksamheten är god och att de anställda ska arbeta med de mål som finns i förskolans 
läroplan. Chefen ska även inom angivna ramar ansvara för att det ska finnas 
kompetensutveckling för personalen. Enligt Skolverket (2016) ska kompetensutveckling 
finnas tillgänglig kontinuerligt för att personalen professionellt ska kunna utföra sina 
arbetsuppgifter. 
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   De tillfrågade kommunerna i Styfs (2012) studie lyfte att förskolechefers främsta 
ansvarsområde var det pedagogiska ansvaret. De ska vara pedagogiska ledare som även 
arbetar administrativt. Enligt Eriksson, Beach & Svenssons (2015) studie framkommer 
det dock att de tillfrågade kommunerna anser att det administrativa ansvaret är lägre 
prioriterat än ekonomiskt-, pedagogiskt-, personal-, kvalitets och utvecklingsansvar för 
förskolechefer. Det visades även i denna studie att det är av stor vikt att vara en 
pedagogisk ledare. Några av de tillfrågade kommunerna i Styfs (2012) studie lyfte att en 
pedagogisk ledare innebär att vara entusiastisk, se till att medarbetarna är delaktiga i 
utvecklingsarbetet som ska ske utifrån de nationella styrdokumenten och förmedla 
målen verksamheten har.  
 
När det gäller utveckling i förskolans verksamhet har förskolechefen en central roll 
(Skolverket, u.å; Styfs, 2012). Huvudmannen och förskolechefen skapar tillsammans 
förutsättningarna för kompetensutbildningarna. De anställda som deltar i utbildningen 
ska få information om vad utbildningen har för syfte, få insyn i vilka ramar som finns 
samt vilka förväntningar som finns på de som genomgår en utbildning. Förskolechefen 
måste även följa upp arbetet som görs och ha det som en prioritet (Skolverket, u.å.). 
 
3.5 Ekologisk utveckling i förskolan 
Tidigare nämnd forskning lyfte att det är svårt att särskilja begreppen ekonomisk-, 
social- och ekologisk utveckling. 98 % av förskollärarna i Öztürk & Olgans (2016) 
studie är övertygade om att det är viktigt att arbeta med alla perspektiv från hållbar 
utveckling redan när barn vistas på förskolan. Resultatet visade också att de 
förskollärare som hade närhet till natur under deras barndom tycker att det är ett viktigt 
ämne för yngre barn. 
   I Ärlemalm-Hagser & Sundbergs (2016) forskning har de studerat helhetsbegreppet. 
Deras forskning visar att den ekologiska utvecklingen är dominerande i vad 
förskollärare arbetar med i förskolans verksamhet.  

Förskolan ska vara en grund för barnens livslånga lärande och har som uppgift att ge 
barnen möjlighet att utvecklas på olika plan. Läroplanen beskriver att pedagoger har i 
uppgift att ge barnen möjlighet att utveckla förståelse för hur människor, natur och 
samhälle påverkar varandra (Skolverket, 2016). En studie som Ärlemalm-Hagsers 
(2013) gjort visar att inom hållbar utveckling, utifrån ett helhetsperspektiv, är miljön 
och demokratin det man anser vara viktigast och arbetar mest med i förskolan.  
   I Ärlemalm-Hagsers & Sundbergs (2016) studie diskuteras ämnet hållbar utveckling 
utifrån förskollärares perspektiv. Deras resultat visar att det inom hållbar utveckling låg 
mest fokus på det ekologiska perspektivet och att aktiviteter med fokus på sociala eller 
ekonomiska frågor i förskolans verksamhet var ovanliga. De flesta förskollärare 
förknippade huvudbegreppet hållbar utveckling med individens ansvar att värna om 
miljön och hantering av avfallsmaterial. Begrepp som associerades till miljöfrågor var 
källsortering, återvinning, sopsortering, avfall och skräp, miljö, natur och framtiden. 
Majoriteten av de medverkade förskollärarna hade närhet till natur, plats för 
källsortering, möjlighet till odling, tillgång till naturmaterial och återvunnet material 
som barnen fritt kunde använda. Den ekologiska aspekten i aktiviteter i förskolan 
förekom vanligast. Dessa aktiviteter var att samtala och läsa om miljön, lekar med 
naturmaterial, att undersöka naturmaterial och utflykter till naturområden. Det ansågs 
viktigt att lära barnen att tänka kritiskt. Det är även något som lyfts i Hedefalks (2014) 
resultat. Barnen ska få förståelse för hur deras handlingar kan påverka andra. Det kan 
leda till ett mer hållbart samhälle om barnen får lära sig att handla för förändring.  
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   De förskollärare som arbetade på Grön Flagg-certifierade förskolor arbetade mer 
aktivt med miljöfrågor (Ärlemalm-Hagsér & Sundberg, 2016). Däremot visar Borgs 
(2017) studie att det inte är någon skillnad på barnens kunskap i relation till om 
förskolan de vistas i är certifierad eller inte. Vidare menar Ärlemalm-Hagsér & 
Sundberg (2016) att majoriteten av de tillfrågade hade under det senaste året deltagit i 
någon form av fortbildning, 60% av respondenterna hade under det senaste året 
genomfört någon form av utbildning. 31 % av dem hade deltagit i fortbildning inom 
hållbar utveckling. Innehållet i de flesta utbildningar var värdegrundsfrågor, barns 
deltagande, inflytande, delaktighet eller fokus på den reviderade läroplanen. 

Ärlemalm-Hagsers studie från 2012 undersökte vilket kunskapsinnehåll som 
kommuniceras i ansökningarna från förskolor till skolverket för att bli certifierade med 
Skola För Hållbar Utveckling visade att verksamheterna till stor del arbetade med 
samma aspekter som i Ärlemalm-Hagsér & Sundbergs (2016) studie. De lade också vikt 
på betydelsen av en fysisk och sinnlig relation till naturen samt vara varsam med 
material. Ärlemalm-Hagser (2012) beskriver att de aktiviteter som förskolorna både 
planerade och de som förskolorna utförde spontant gav barnen möjlighet att ta in fakta 
om djur, natur och växter. Vissa förskolor lade stor vikt på att ge barnen förståelse för 
kretslopp, årstider och allemansrätten. Källsortering och städdagar fanns i många 
verksamheter och skulle ge barnen kunskap om hur och varför man ska ta hand om sin 
närmiljö. Barnen fick även lära sig genom praktiska aktiviteter. Resultatet i Borgs 
(2017) studie visar att det är viktigt att barnen får medverka i praktiska aktiviteter som 
har närhet till deras vardag för att de ska utveckla förståelse för miljöfrågor. Ett exempel 
på detta kan vara sopsortering.  
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4   Teorianknytning 
 
4.1 Ramfaktorteorin 
Ramar som handlar om hur resurser kan fördelas och användas hänger ofta ihop med 
politik (Lundgren, 2014). Lundgren (2014) och Håkansson (2013) är tillsammans eniga 
om att ramfaktormodellen har gjort det möjligt för människor att koppla samman 
politiska beslut till hur de kan påverka inre ramar såsom resultat eller tid. De kan bero 
på olika processer som samspelar och det i sin tur leder till man kommer fram till olika 
former av resultat.  
 

Bilden ovan beskriver ramfaktormodellen enligt Håkansson (2014). Tanken med 
modellen är att den ska kunna fungera som ett stöd i pedagogiska verksamheten med 
faktorer som kan påverka det slutgiltiga resultatet. Det är så många faktorer som 
påverkar varandra och därför är pilarna på bilden dubbelriktade.  
 
Broady och Lindblad (1999) beskriver utifrån sina uppfattningar att ramfaktorteorin är 
mer ett specifikt tänkande snarare än en teori. Håkansson (2013) betonar istället att detta 
är en sorts modell som kan appliceras på alla pedagogiska verksamheter.  
Håkansson (2013) förklarar modellen för ramfaktorteorin på så vis att alla förlopp 
innehåller vissa styrande ramar och har olika förutsättningar. Exempel på ramfaktorer 
kan vara krav och riktlinjer, nationella mål och enheters mål, men också huvudmännens 
mål. Dessa krav och riktlinjer riktas främst analysen mot när man använder sig av 
modellen. Under processen kopplas olika sorters beslutsprocesser, förväntningar på 
barnen, systematiskt kvalitetsarbete samt uppföljning och utvärdering. Den sista delen 
resultat, kan tolkas som barns lärande, hur måluppfyllelsen uppnås eller förskolans 
kvalitet (Håkansson, 2013). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ramar 
Förutsättningar

Processer Resultat
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5   Syfte och frågeställningar 
 
5.1 Syfte 
Syftet med undersökningen är att få mer kunskap om hur förskolecheferna beskriver 
arbetet med ekologisk utveckling i förskolan. Ytterligare ett syfte är att belysa vilka 
utmaningar och möjligheter förskolechefer ser med arbetet av ekologisk utveckling. 
Undersökningen ska även bidra till mer lärdom om vad ekologisk utveckling kan vara i 
förskolans verksamhet.  
 
5.2 Frågeställningar 

•   Hur beskriver förskolecheferna ekologisk utveckling?  
•   Finns det riktlinjer förskolecheferna särskilt betonar i arbetet med ekologisk 

utveckling?  
•   Vilka tankar har förskolecheferna angående förskollärarnas arbete med 

ekologisk utveckling? 
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6   Metod 
Syftet med undersökningen är att få mer kunskap om hur förskolecheferna beskriver 
arbetet med ekologisk utveckling i förskolan. I val av metod förklarar vi vilken metod 
som använts och varför vi anser att den metoden är mest lämplig. Vi kommer även 
beskriva vårt urval av respondenter och genomförande av metoden. I metoddelen 
diskuteras även styrkor och svagheter med vår valda metod samt hur vår 
databearbetning gick till. Vi har tagit hänsyn till de forskningsetiska ställningstaganden 
och vad dessa innebär beskrivs under etikavsnittet i denna studie.  
 
6.1 Val av metod  
Då vi ville ha fram förskolechefers tankar och erfarenheter använde vi oss av 
semistrukturerad intervju som metod. Det är en kvalitativ metod som Allwood och 
Erikson (2017) samt Kihlström (2007) beskriver som en metod för att få fram 
människors upplevelser för att sedan göra en innehållsanalys på empirin som samlas in. 
Detta gjorde att vi valde kvalitativ metod i intervjuform. Med hjälp av intervju samlas 
empiri in från vad som sägs och vad respondenterna har för åsikter istället för att lägga 
fokus på vad de gör (Denscombe, 2016). Semistrukturerad intervju innebär att 
intervjuaren är öppen för att låta respondenten utveckla sina svar eller ändra 
ordningsföljd i ämnena, men det finns ändå en grundtanke om vilka ämnen och frågor 
som ska behandlas (Denscombe, 2016). Vi hade bestämda frågor men lämnade även 
utrymme för följdfrågor, dialog och att ordningsföljden kunde ändras. 
Detta gjorde att förskolechefernas svar blev mer användbara och djupgående och vi fick 
bättre förståelse för deras uppfattningar om ekologisk utveckling. Vi tänkte noga ut 
intervjufrågor som skulle vara relevanta till vår undersökning och såg samtidigt till att 
frågorna var enkla för respondenten att svara på. Frågorna utformades efter våra 
frågeställningar och tidigare forskning. För att hålla respondentens intresse och 
engagemang uppe var antalet frågor inte för många. Frågorna utformades till öppna 
frågor för att kunna ge breda svar. Frågorna analyserades och bearbetades för att vara så 
relevanta och intressanta som möjligt. Det resulterade i att intervjuguiden består av 12 
frågor.  
 
Denscombe (2016) anser att innan en undersökning påbörjas ska forskaren fundera på 
om metoden är genomförbar. Vi ansåg att metoden var genomförbar då vi fick kontakt 
med förskolechefer samt att våra intervjufrågor var riktade till dem och lätta att förstå. 
Metoden var alltså genomförbar eftersom det fanns tid och intresse från 
förskolecheferna att ställa upp i intervjun. 
 
 
6.2 Urval  
Vi har valt att fråga sex olika förskolechefer om de vill medverka i en intervju. Inom 
den tidsramen vi hade kändes det som ett rimligt antal chefer att hinna intervjua, 
transkribera och analysera. Flera av förskolecheferna som vi sökte var svåra att få tag på 
telefon då de var på utbildningar eller semester. I slutändan hade dock samtliga chefer 
möjlighet att träffa oss för en intervju. Vi valde att intervjua chefer då dom sitter i 
positioner som har stor inverkan på verksamheten. Både Kihlström (2007) och 
Denscombe (2016) lyfter vikten av att prata med nyckelpersoner i verksamheten för att 
få fram värdefulla data. 
Förskolecheferna vi intervjuat är från sex olika förskolor inom samma län. Fem av de 
sex förskolechefer vi har valt ut har ansvar över flera förskolor än bara en.  
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   Två av cheferna är verksamma i förskolor som har fokus på helt andra aspekter och 
fyra är verksamma i olika förskolor där åtminstone en av deras förskolor arbetar med 
miljön/ekologisk utveckling.  
   De förskolor som vi menar arbetar med miljön har beskrivit på deras hemsidor att det 
finns ett miljötänk i verksamheten, till exempel äter de ekologisk mat och lyfter aktivt 
miljöfrågor med barnen. De andra förskolecheferna vi valt att intervjua arbetar på 
förskolor som på hemsidan inte lyfter miljöfrågor i beskrivningen utan lyfter istället 
andra aspekter som till exempel lek och språk. Vi ansåg att det kunde bli intressant om 
man intervjuar chefer som styr ganska olika verksamheter då det förhoppningsvis ger 
mer varierande svar, vilket gjorde att vi medvetet tillfrågade just dessa förskolechefer 
om en intervju.  
   Vi har upplevt att förskolor vi har varit ute på i jobb eller under verksamhetsförlagd 
utbildning har arbetat väldigt olika med hållbar utveckling. Det kunde därför bli 
intressant att se om förskolecheferna påverkar pedagogernas arbete i detta eller om det 
enbart ligger i pedagogernas intresse. Genom att intervjua olika förskolechefer kunde 
olika perspektiv synliggöras som kan ge nya idéer och leda till engagemang hos andra. 
 
Vi har valt att kalla cheferna vid siffror från ett till sex och inte ge ut fakta om dem som 
gör att man kan ta reda på vilka de är. Vi har även valt att hålla dem könsneutrala då vi 
anser att könen på cheferna inte har någon betydelse i vår studie. 
 
Förskolechef 1: Förskolan som denna chef är verksam i har gått ut med att de är väldigt 
aktiva i miljöfrågor. De har blivit godkända i Grön Flagg de senaste tio åren och är även 
med i Skola För Hållbar Utveckling. De beskriver på sin hemsida att de äter ekologiskt 
och närproducerat. Förskolan ligger i ett ganska centralt område men har nära till skog 
och natur. Detta är en privat förskola. 
 
Förskolechef 2: En av de verksamheter chefen arbetar i beskriver på hemsidan att de 
tänker hållbart och hälsosamt då förskolan jobbar mycket för att vara så giftfri som 
möjligt. Pedagogerna är miljömedvetna och förskolan är certifierad i Grön Flagg. 
Förskolan är uppbyggd av material som ska gå att återvinna och ligger i ett mindre 
samhälle på landsbygden. 
 
Förskolechef 3: En av förskolorna som denna chef arbetar i har gått ut med att de har 
Grön Flagg och arbetar mycket med miljö och hälsa. Chefen är även verksam i en annan 
förskola som inte beskriver något på hemsidan om miljömedvetenhet. Förskolorna 
ligger i mindre samhällen på landsbygden. 
 
Förskolechef 4: Förskolechefen är verksam i olika verksamheter där en av dem 
beskriver att de jobbar med miljöarbete i hela verksamheten. De andra verksamheterna 
hen ansvarar över beskriver att de arbetar med andra aspekter än just det vi kan koppla 
till ekologisk hållbarhet. Förskolorna ligger i mindre byar med närhet till naturen. 
 
Förskolechef 5: Denna chefen är verksam i flera olika enheter. Förskolorna som denne 
ansvarar över ligger främst i stadsmiljö. Förskolorna beskriver inte direkt på hemsidan 
att de har fokus på miljöfrågor. 
 
Förskolechef 6: Förskolechefen har ansvar för flera förskolor som enligt hemsidan inte 
riktar in sig på miljötänk utan har sin prioritet på andra ämnen i förskolans verksamhet. 
Förskolorna ligger centralt. 
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6.3 Genomförande  
När vi tänkt ut vilka förskolechefer som vi gärna ville nå ringde vi upp dem för att fråga 
om de var intresserade av att medverka i vår undersökning. Vi informerade då om vilket 
syfte vår undersökning hade och vad den skulle användas till. Samtliga chefer ville 
gärna ställa upp och de fick även frågan om de ville att vi skulle träffa dem innan 
intervjun. Detta frågade vi för att vi ville få en mer avslappnad känsla och för att 
cheferna skulle få en bild av oss innan vi ses för en intervju. Cheferna som vi ringde 
tyckte inte att detta var nödvändigt, utan träffade oss gärna direkt för en intervju.  
 
När intervjuerna var inbokade mejlade vi cheferna vårt missiv (se bilaga B, s. 30), för 
att de skulle kunna läsa det i lugn och ro. Vi valde att inte skicka med intervjuguiden till 
våra respondenter då vi ville att svaren skulle vara så naturliga och spontana som 
möjligt. Något som Kihlström (2007) skriver om är att genomförandet av en bra intervju 
behöver kunskap och grundlig planering om hur man ska gå tillväga. För att göra 
intervjuerna bekväma planerade vi att utföra intervjuerna på en lugnare och ostörd plats. 
Platserna där intervjuerna ägde rum var valda av respektive respondent, för att förenkla 
processen för dem. Hur vi valde att placera oss i rummet är också en viktig del vi 
försökte ta hänsyn till. I vissa intervjuer blev vi automatiskt placerade mittemot 
förskolechefen och i andra kunde vi placera oss så vi båda inte satt mitt emot, vilket 
skapade en känsla av samtal mer än intervju. Ögonkontakten ville vi skulle komma 
naturligt. 
 
Kihlström (2007) anser att man ska inleda en intervju med enkla frågor som är lätta för 
respondenten att svara på. Denscombe (2016) beskriver samma tillvägagångssätt om 
man inte ska ge respondenten press på att svara “rätt”. Exempel på frågor som intervjun 
inleddes med är ålder, hur länge personen har varit verksam i sitt yrke samt arbetsplats. 
De första frågorna var så kallade simpla frågor och resten av frågorna i intervjun 
handlade mest om erfarenheter och tankar vilket gjorde att det inte fanns ett rätt eller fel 
svar. Vi utformade frågorna på ett sådant sätt att det skulle kännas bra att svara och inte 
upplevas som dömande. Det gjorde att intervjuerna kändes ganska avslappnade. 
 
Frågeställningarna som vi har i denna undersökning utgjorde grunden för våra 
intervjufrågor. Dessa frågeställningar ställdes inte direkt till våra respondenter, istället 
kunde vi besvara våra frågeställningar med hjälp av svaren från våra intervjufrågor. För 
att få breda och utvecklade svar använde vi oss av öppna frågor. När tillfälle gavs 
ställde vi spontana följdfrågor för att få ut mer information.  
 
 
6.4 Databearbetning  
Samtliga intervjuer spelades in. När de var genomförda transkriberades de och skrevs 
ut. Genom att intervjun transkriberas blir det lättare att jämföra och göra sökningar i 
materialet (Denscombe, 2016). Johansson & Svedner (1998) samt Malmqvist (2007) 
understryker att svaren från intervjun sedan ska kategoriseras för att hitta samband och 
olikheter. Vi sorterade ut svaren utefter vårt syfte och våra frågeställningar. Det märktes 
då att en del av empirin inte var relevant för vår undersökning och fick utelämnas i 
resultatet. Vi fick sedan kategorisera det vi sorterat ut flera gånger för att avgränsa och 
göra resultatet så tydligt som möjligt. Genom att kategorisera svaren kunde vi få fram 
vilka skillnader och likheter det finns i förskolechefernas syn på ekologisk utveckling, 
samt hur de tänker om förskollärares arbete med ekologisk utveckling. Kategorierna i 
resultatet svarar upp på syfte och frågeställningar då resultatet visar hur 
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förskolecheferna beskriver ekologisk utveckling, vilka riktlinjer de beskriver och hur de 
tänker om förskollärares arbete med ekologisk utveckling. 
   Den insamlade empirin har även satts i relation till vår teori och tidigare litteratur för 
att tolkas och analyseras.  
 
 
6.5 Diskussion 
Genom intervju där respondenten får möjlighet att förklara och utveckla svaren kan man 
nå trovärdiga svar som ger bredare empiri till undersökningen. För att en intervju ska bli 
produktiv gäller det att forskaren funderar på vilka frågor respondenten ska få och hur 
intervjun ska genomföras för att ge bra empiri (Denscombe, 2016). Det gjorde vi i vår 
undersökning men det var svårt att i förväg veta hur frågorna skulle komma att tolkas av 
respondenten. Det fanns ingen möjlighet att genomföra en pilotintervju på grund av 
tidsbrist, vilket annars möjligen hade kunnat hjälpa oss att förstå hur frågorna kunde 
tolkas. Förskolecheferna besvarade alla intervjufrågor, ibland med hjälp av våra 
följdfrågor. 
 
Respondenten ska inte känna sig låst till att ge ett specifikt svar utan istället kunna 
utveckla och vara ärlig, frågorna ska därför vara öppna. Detta är en svårighet för 
intervjuaren då det är lätt att tänka att man vill ha ett visst svar och därför kanske ställer 
ledande frågor. Är man som intervjuare även intresserad av ämnet kan det vara svårt att 
vara neutral och inte kommentera det respondenten berättar (Kihlström, 2014). Det var 
både en styrka och svaghet att vi var engagerade och intresserade av ämnet i våra 
intervjuer. Det var en styrka då vi kunde komma på givande följdfrågor samt var 
genuint intresserade av det förskolecheferna berättade om ämnet. Det var en svaghet då 
vi ibland kommenterade eller höll med om det förskolechefen sa och kanske utstrålade 
att vi förväntade oss ett visst svar. Respondenterna verkade ibland svara det de trodde 
att vi ville höra, då vissa av respondenterna verkade ha förberett sig inom ämnet och 
läste innantill från ett papper under vissa delar av intervjun.  
   Intervjufrågorna arbetade vi mycket med för att få dem så öppna och neutrala som 
möjligt. Intervjuaren behöver även vara opartisk i sitt förhållningssätt till respondenten 
för att den som intervjuas ska känna sig bekväm med att öppna sig om tankar och 
erfarenheter (Denscombe, 2016).  
 
Intervjuerna spelades in vilket Kihlström (2014) menar är en fördel då man kan vara 
närvarande i intervjun, tolka efteråt och analysera sig själv som intervjuare för att 
utveckla sin intervjumetodik. 
Den valda metoden är enligt oss tillförlitlig då förskolecheferna fick berätta och förklara 
direkt till oss som intervjuar. Det respondenterna berättade kontrollerades till viss del 
men man kan inte garantera att de som förskolecheferna säger är helt sant. Eftersom 
intervjun är inspelad är risken för feltolkningar eller missuppfattningar mindre då vi 
kunnat lyssna igenom materialet fler gånger.  
Empirin i undersökningen samlades in från sex olika förskolechefer i samma län och 
man får en ganska trovärdig undersökning då de arbetar med olika typer av förskolor. 
När kvalitativa data samlas in sker det ofta genom färre antal fall vilket gör det osäkert 
om hur stor sannolikheten är att dessa fall återfinns i större utsträckning (Denscombe, 
2016). Trovärdigheten och resultatet av undersökningen hade självklart varit större om 
urvalet varit bredare och förskolechefer från många olika län i Sverige intervjuats. 
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6.6 Etikavsnitt 
När man gör en undersökning måste man ta hänsyn till etiska principer. Alla människor 
har lika värde och ska därmed behandlas med viss försiktighet. För att veta om en 
undersökning görs utifrån etiska perspektiv skriver Björkdahl Ordeli (2007) att forskare 
bör fundera på; om denna forskning har relevans i utbildningssammanhang, om vi 
utsätter våra forskningsobjekt för fara och om användningen av forskningen gynnar 
berörda inom ämnet. 
   Vetenskapsrådet (2017) beskriver att det finns olika etiska krav att följa vid ett 
forskningsarbete. Individskyddskravet och forskningskravet innebär att man ska skydda 
individerna från kränkningar och skada men ska också samtidigt göra en kvalitativt bra 
forskning. I vår undersökning tar vi hänsyn till detta då alla respondenterna är anonyma. 
Vi har raderat all information som gjorde att det gick att ta reda på vem som medverkat 
i intervjuerna. 
 
Enligt Vetenskapsrådet (2017) ska också kodexar följas innan forskningen börjar, under 
tiden av forskningen samt när forskningen är färdig. Innan en undersökning utförs ska 
man ha respondentens samtycke samt informera den om vad undersökningen innebär. 
Informationen som ges ska förtydliga vad syftet med undersökningen är och att 
medverkan är frivillig. Vi ringde först till förskolechefer och informerade om vad vår 
undersökning hade för syfte och att endast deras erfarenheter och tankar skulle vara 
med. Förskolecheferna fick frågan om de ville träffa oss innan de bestämde sig för 
intervju, men alla tillfrågade tackade nej till det. Förskolecheferna som gav sitt 
samtycke till intervju blev även informerade om att de när som helst kunde dra sig ur då 
medverkan var helt frivillig. Vi skickade ut missiv i förväg för att förklara vad vi vill 
göra för undersökning och hur intervjun skulle genomföras, vi tog även upp detta igen 
vid intervjutillfället och gick igenom missivet för att reda ut eventuella frågor. Vi som 
studenter kan inte utlova total tystnadsplikt eller sekretess, men vi kan lova att empirin 
kommer att hanteras konfidentiellt. Vi har även informerat om att inspelningarna och 
transkriberingarna som gjordes ska raderas efter att vi är färdiga med vår forskning och 
har enbart avlyssnats av oss och möjligtvis handledare och examinator. 
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7    Resultat 
 
7.1   Förskolechefers uppfattning om ekologisk utveckling 
Syftet med undersökningen är att få mer kunskap om hur förskolecheferna beskriver 
arbetet med ekologisk utveckling i förskolan. Ytterligare ett syfte är att belysa vilka 
utmaningar och möjligheter förskolechefer ser med arbetet av ekologisk utveckling. 
Undersökningen ska även bidra till mer lärdom om vad ekologisk utveckling kan vara i 
förskolans verksamhet.  
 
7.1.1 Ekologisk utveckling är ett svårt begrepp 
Alla utom en förskolechef ansåg att begreppet “ekologisk utveckling” är ett svårfångat 
begrepp. De benämnde ekologisk utveckling som ”knepigt”, ”klurigt” och ”jättesvårt”. 
Förskolechef 5 tryckte på att det var jätteviktiga frågor, men betonade även att hen 
kände sig vilsen i vad det handlar om. 
 

Alltså den här långa kedjan. Jag vet inte riktigt. Jag blir lite förvirrad. 
Ekologisk hållbarhet. Alltså vad lägger ni i det ordet? Ekologisk 
hållbarhet? (Förskolechef 4) 

 
En annan förskolechef nämnde att det är ett ämne som är svårt att avgränsa utan hjälp 
och att det kan vara knepigt att arbeta med om man vill arbeta med mycket samtidigt 
och vara breda.  
 
 
7.1.2 Ekonomisk, social och ekologisk utveckling hänger ihop  
De flesta sammankopplade ekologisk utveckling till hållbar utveckling och pratade 
mycket om det. De menade att den ekonomiska, sociala och ekologiska utvecklingen 
hänger ihop och begreppen är svåra att hålla isär. Chef 6 citerade även 
Brundtlandrapporten;  
 

Vi ska kunna tillfredsställa dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. (Förskolechef 
6) 

 
Begreppet ”ekologisk utveckling” tyckte de alla går in väldigt mycket i hållbar 
utveckling. De menar på att hållbar utveckling är tydligt i verksamheten då de hela tiden 
har ett aktivt arbete med värdegrunden, tänker till vid inköp av material och värnar om 
det de har.  
 
7.1.3 Ekologisk kosthållning 
Alla förskolecheferna kopplade ekologisk utveckling främst till mat, men pratade ändå 
om sopsortering, återanvändning av material och att vara rädda om djur och natur runt 
oss. Maten och material var det de alla kopplade tydligt till ekologisk hållbarhet.  
 

Vi är väldigt medvetna när vi köper in möbler överhuvudtaget men 
just ekologiskt är nog mest maten jag kopplar det till. (Förskolechef 3) 

 
Alla ansåg att närodlat och KRAV-märkta produkter är bra för miljön och människan. 
De pratade om att det är svårt att påverka maten då den styrs av olika förvaltningar och 
avtal. Fem av sex chefer önskade mer KRAV-märkta eller närodlade produkter i sina 
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verksamheter. Fyra av respondenterna förklarade att förvaltningen har som regel att 
minst 25% av maten som serveras ska vara ekologisk.  
   Förskolechef 1 är inte bunden till avtal och förvaltningar på samma sätt då hen driver 
en privat förskola. Hen har valt att servera närodlat och KRAV-märkt mat i den mån det 
går.  
 
 
7.1.4 Framtidsperspektiv 
Alla de intervjuade cheferna nämnde hur viktigt det är att arbeta med ekologisk 
utveckling och ge det tankesättet till barnen så att de har med sig det när de växer upp. 
Förskolechef 2 menar att det lilla vi kan göra i verksamheten sätter förhoppningsvis spår 
hos barn och föräldrar, vilket är viktigt. De nämner att det är viktigt att jobba med 
ekologisk utveckling för framtidens skull.  
 

Det handlar om långsiktighet. Det är inte bara här och nu utan handlar 
om framtiden. (Förskolechef 3) 

 
De lyfter tankar om människors välmående i vikten av ekologisk utveckling, att barnen 
och vi som lever nu ska må bra utan att det påverkar framtidens människor, djur och 
natur.  
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7.2 Förskolechefers riktlinjer 
 
7.2.1   Värdegrund 
Tre av cheferna kopplar läroplanen till ekologisk utveckling. De menar på att hela 
läroplanen egentligen står för huvudbegreppet hållbar utveckling. Förskolechef 3 menar 
att om man tittar i läroplanen, som är förskolans grunduppdrag, tycker hen att 
värdegrunden är hållbar utveckling. Hur mycket som helst passar in i hållbarhetstänket 
och det blir bara mer och mer, är något som Förskolechef 1 sade angående läroplanen 
och skollagen.  
 

Det är ett krav, alltså om man läser läroplanen. Alltså man kan vinkla 
den hur man vill [...] och det tycker jag man ska göra ur ett hållbart 
utveckling, hållbart lärande, kanske inte bara ur ekologisk hållbarhet. 
(Förskolechef 4) 

 
Flera chefer kopplar även ihop ämnet till förskolans värdegrund. Förskolechef 3 menar 
att om vi inte beter oss gott mot varandra blir det inte bra. Insekter, djur och naturens 
betydelse för att hjulet ska snurra och hur vi som människor förhåller oss till dem och 
till kompisarna är också viktiga aspekter.  
 

Alla är viktiga. [...] Hur vi människor tar hand om varandra och 
människor och djur. (Förskolechef 5) 

 
7.2.2   Avtal med leverantörer eller kostchefer 
Alla de kommunala förskolechefer som vi intervjuade hade avtal med matleverantörer 
eller kostenheten som sköter allt som har med mat att göra. Den privata förskolan var 
inte bunden till samma avtal. Kostenheten vill dock att ett visst antal procent av 
livsmedlen ska vara ekologiska.  
   Förskolechef 5 och 6 nämnde också att chefen ska hushålla med kommunala medel 
och vid inköp är det viktigt att upphandlingar följs noggrant. De har avtal vid inköp av 
exempelvis leksaker. En förskolechef berättade också att sopsorteringen inte kan 
påverkas. Det är kommunens avfallshämtning som bestämmer vilka sopkärl som ska 
finnas tillgängliga på förskolorna. Vill man sortera mer är det upp till pedagogerna att 
försöka ta med sig barnen till en återvinningscentral.  
 

7.2.3   Riktlinjer som uppkommer utifrån eget initiativ 
 
7.2.3.1  Grön Flagg i förskolan 
Det var fyra förskolechefer som nämnde Grön Flagg i arbetet med ekologisk utveckling. 
Om man går med i Grön Flagg har man vissa kriterier att uppfylla för att förskolan ska 
kunna bli certifierad. Förskolechef 2 tycker att materialet som man får från stiftelsen är 
bra och kan hjälpa till så att alla har en röd tråd i arbetet. Alla teman som kan väljas är 
gjorda utefter förskolans läroplan.  

 
Så där gör man en redovisning varje år och sen får man fortsätta att 
vara certifierade. Så man måste uppfylla deras krav för att jobba 
vidare. (Förskolechef 4) 

 
7.2.3.2  Arbetet med Giftfri förskola 
Samtliga chefer som har blivit intervjuade har på ett eller annat sätt varit i kontakt med 
giftfri förskola. Alla de kommunala förskolorna har haft utbildade miljöstrateger eller 
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andra som har hjälpt dem på vägen till att bli mer giftfria, då detta är ett 
kommunpolitiskt mål. Miljöstrategerna har haft checklistor med sig på vad som ska 
rensas ut i förskolans miljöer och ger sedan en rapport på vad personalen kan tänka på. 
Oftast har det varit plaster som har rensats ut för att till slut kunna köpa in mer hållbart 
material.  
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7.3 Möjligheter och utmaningar som förskolechefer ser med ekologisk 
utveckling 
Ytterligare ett syfte med forskningen är att belysa vilka utmaningar och möjligheter 
förskolechefer ser med arbetet av ekologisk utveckling.  
 
7.3.1   Möjligheter 
Samtliga chefer ansåg att möjligheterna med ekologisk utveckling är många, men störst 
vikt läggs på engagemang och intresse. De flesta av cheferna som vi kontaktade 
betonade vikten av att ha engagemang och intresse för ämnet som ska undervisas till 
barnen.  
 

Möjligheterna är egentligen stora, det hänger på oss som jobbar. 
Intresset, engagemang, har man ett bra intresse och engagemang så 
finns det mycket möjligheter, så är det. (Förskolechef 2) 

 
Flera chefer hade samma tankar som Förskolechef 2 lyfte, arbetet med ekologisk 
utveckling hänger mycket på människors vilja att arbeta med det. De ser många 
möjligheter i arbetet med ämnet eftersom det ingår mycket under det begreppet. De 
anser även att man som pedagog måste ha ett engagemang för det då man ska jobba 
utifrån läroplanen där ekologisk utveckling faktiskt ingår.   
   Förskolechef 5 menar att som chef är man nyckeln i arbetet. Har man pedagoger som 
själva är drivna får chefen ett lätt uppdrag. Har pedagogerna inte drivet själva är det 
chefens uppdrag att lägga det som en grund i deras verksamhet och påtala att “Det här 
ska vi ändå jobba mot”. Vidare lyfte Förskolechef 5 att ledarens roll är att man gör. Man 
behöver inte alltid kunna bäst, och man behöver inte veta mest, men intresset har stor 
betydelse. 
 
7.3.2 Utmaningar 
Fem av de intervjuade förskolecheferna önskade att de kunde ha mer ekologiskt och 
närodlat i verksamheten men att det är många yttre faktorer, som avtal och 
förvaltningar, som gör att cheferna inte kan påverka det mer. 
 
7.3.2.1  Brist på engagemang och intresse 
Alla intervjuade var eniga om att brist på intresse och engagemang kan vara en 
utmaning. Förskolechef 5 menar att om inte personalen har ett driv själva i arbetet får 
man som chef jobba hårdare. Beroende på vad personalen har för kunskaper och 
intressen i det, desto mer kan man läsa av det i deras arbete, menar hen. Cheferna 
behöver bygga på personalens engagemang och menar också att det behövs mer 
draghjälp från de människor som sitter ännu högre uppsatta i politiska positioner.  

 
Det är ett viktigt arbete och jag tror vi har mycket mer att lära. Det 
måste börja uppifrån högre med. (Förskolechef 3) 

 
Alla som är inblandade måste engageras i ämnet om det såväl är politiker, personal, 
föräldrar eller barn i olika åldrar.  
 
7.3.2.2  Resurser 
Fyra av sex respondenter nämnde ekonomi som en utmaning i arbetet med ekologisk 
utveckling. Förskolecheferna som nämnde detta menar att budgeten ofta begränsar och 
att man inte kan köpa in allt som man skulle vilja. De får försöka köpa in en sak i taget 
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och fokusera på det som är viktigast just då. Ett exempel på detta är att byta ut farliga 
plaster och dylikt till bättre miljövänliga material i förskolans verksamhet.  
 
En annan aspekt som dessa chefer tog upp var att personalbrist och för lite tid kan vara 
ett problem. Finns det inte tillräckligt med personal som kan täcka upp finns det inte 
utrymme till att planera aktiviteter eller gå till naturområden. Förskolechef 5 menar att 
tiden måste finnas till för att all personal ska kunna vara med på exempelvis 
utbildningar, det måste finnas en plan runt det. Bristen på reflektionstid togs också upp 
som en svårighet. 
 
7.3.2.3 Utbildningar 
Svårigheten att hitta utbildningar som belyser ämnet nämnde alla förskolechefer. De 
kurser som finns att erbjuda handlar ofta om andra ämnen än ekologisk utveckling och 
det blir då en svårighet att få mer kunskap om ämnet. Några berättade att för att hitta 
information får man som chef eller personal ta saken i egna händer och leta upp 
utbildningar. I frågan om vilka utbildningar som finns tillgängliga svarade en av 
respondenterna följande: 

 
Jag skulle nog säga att jag inte vet någonting. Jag kan tänka mig att 
det handlar om privata intressen. (Förskolechef 5) 

 
Förskolechef 4 berättade att man får leta mycket efter informationen själv på hemsidor 
som Naturskyddsföreningen eller Håll Sverige Rent. Vid tillfälle har vissa förskollärare 
fått utbildning i form av föreläsningar. 
   Förskolechef 2 menar att alla måste få kompetens för att gå vidare, men att de styrs av 
yttre begränsningar. Det är också en svårighet att få tag på utbildad personal överlag.  
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7.4 Förskolechefers tankar om förskollärarnas arbete med ekologisk 
utveckling 
Undersökningen ska även bidra till mer lärdom om vad ekologisk utveckling kan vara i 
förskolans verksamhet. 
 
7.4.1 Medvetna pedagoger  
Förskolecheferna upplever att pedagogerna har blivit mer medvetna om miljöfrågor än 
vad de varit tidigare, under de senaste åren. Flera anser att detta också är tack vare 
intresse, engagemang och individuellt driv. De personer som brinner för detta hjälper 
andra anställda i arbetet med ekologisk utveckling, genom att påminna och inspirera 
kollegor.  
 
7.4.2 Sopsortering och återanvändning 
De flesta förskolechefer lyfte att de sopsorterar och återvinner i verksamheten både 
själva och med barnen. De hade olika kärl i verksamheten för komposterbart och 
brännbart. Några förskolechefer sa även att de gick iväg till återvinningsstation med 
barnen. De nämnde även att det kunde vara svårt att få tid till att gå iväg och att det 
även beror på om återvinningsstation finns i närheten. 
 

Så där jag vet att man har närhet till det, försöker man göra det. Att 
man får in det med barnen. Tänket. Gå iväg och sortera. Men det är 
inte så enkelt på förskolor för vi har inte kärlen på plats. (Förskolechef 
6) 

 
Förskolechef 1 lyfte fram ett exempel från verksamheten där de minsta barnen fick en 
varsin förpackning, gärna KRAV- och Fairtrade-märkt, att lägga i rätt sopkärl. Det blir 
väldigt konkret för barnen samtidigt som de får en bra möjlighet till att prata om 
märkningarna med barnen för att göra dem uppmärksamma på betydelsen av KRAV 
och Fairtrade.  
 
7.4.3 Värna om djur och natur 
Två av förskolecheferna pratade om begreppet kretsloppet i samband med ekologisk 
utveckling och hur förskollärarna jobbar med ämnet. Förskolechef 4 lyfte betydelsen av 
djur och insekter i naturen för kretsloppet. Alla förskolechefer var eniga om att värna 
om naturen och jorden är viktiga aspekter att lära barnen. Det kan enligt dem vara att 
man tar hand om miljön ute på förskolan, att man vistas i skogen på ett sätt som inte 
skadar växter och djur och att använda naturtillgångar på ett klokt sätt.  
 

Vi måste ta ansvar för hela vår planet liksom i detta. (Förskolechef 5) 
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8   Analys 
 

I uppsatsen har ramfaktorteorin använts som analysverktyg.  
Förskolecheferna lyfte att de har ramar att förhålla sig till när det gäller vad de kan 
påverka i verksamheterna. De nämnde att informationen om ämnet måste komma från 
politiker, och de personer som sitter högre upp. Detta kan man koppla till 
ramfaktorteorin då Lundgren (2014) och Håkansson (2013) menar att ramar som 
handlar om hur resurser kan fördelas och användas. Ramar hänger ofta ihop med politik. 
Denna modell för ramfaktorteorin gör det möjligt att se hur de politiska besluten som 
tas kan påverka de inre ramarna som resultat, tid, personalbrist eller ekonomi.  
 
Förskolecheferna beskrev att personalbrist och ekonomiska resurser gör det svårt att 
möjliggöra allt som de egentligen skulle vilja. Detta är något som styrs ovanifrån, 
genom till exempel politiker och förskolecheferna måste förhålla sig till de ramarna som 
finns. Även utbudet av utbildning inom ekologisk hållbarhet behöver komma från de 
högre uppsatta i verksamheten.  
De kommunala förskolorna ingår även under många olika förvaltningar som också styrs 
ovanifrån, förskolecheferna kunde inte påverka i fråga om vilken mat som serveras på 
förskolan eftersom det var en annan förvaltning som beslutade över detta. Här blir alltså 
förskolecheferna begränsade av en befintlig ram.  
 
De nämnde även ekonomin och hur svårt det skulle vara att köpa in ekologiskt och 
närodlat i de stora mängderna som skulle behövas på en förskola. Vi tolkar även att 
sophanteringen hänger ihop med ramfaktorteorin då en förskolechef berättade att hen 
inte kunde styra vilka sopkärl som finns på förskolan. Den lokala 
sophämtningsorganisationen bestämmer vilka kärl som ska finnas. De kan inte begära 
att få fler olika kärl för att kunna källsortera bättre på förskolan. Förskolecheferna blir 
även här begränsade i de politiska eller kommunala mål som gjorts.  

 
Den förskolechef som var nöjd över deras arbete med ekologisk hållbarhet hade inte 
samma ramar att hålla sig inom då den förskolan är privatägd. Det fanns begränsningar 
även för hen, som exempelvis ekonomin, men i den verksamheten finns det fler 
möjligheter till att välja var resurserna ska läggas på. 
 
Håkansson (2013) betonar att detta är en sorts modell som kan appliceras på alla 
pedagogiska verksamheter, då även förskolan. Håkansson (2013) förklarar modellen för 
ramfaktorteorin genom att alla förlopp i verksamheten innehåller vissa styrande ramar 
och har olika förutsättningar, som i detta fallet kanske kan vara politiker eller 
huvudmän.  
   Genom att använda den modell som finns illustrerad på sida 7 kan man se att de 
ramfaktorer som kan finnas i vår undersökning är de krav och riktlinjer, kommunala 
mål och huvudmännens mål som förskolecheferna har fått till sig. Det gör att resultaten 
för de olika verksamheterna kan variera. Resultaten kan man se på förskolans kvalitet, 
hur måluppfyllelsen går eller hur barnen utvecklas inom ekologisk utveckling.  
   I denna studie har inte förskollärares arbetsprocess undersökts vilket gör att det inte 
går att analysera processdelen för ramfaktorteorin.   
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9 Diskussion 
 
9.1 Hur ekologisk utveckling beskrivs 
Brundtlandrapporten (1987) lyfter tydligt att de tre begreppen ekonomisk, social och 
ekologisk utveckling hänger samman och bildar då huvudbegreppet hållbar utveckling. 
Detta var även något förskolecheferna tog upp då de förklarade att de tyckte det var 
svårt att särskilja just begreppet ekologisk utveckling. Begreppen som ingår under 
hållbar utveckling diskuteras sällan var för sig. Vi kan tolka detta som att det är därför 
förskolecheferna hade svårt att se vad just ekologisk utveckling innebär och att det är 
svårt att särskilja begreppen då de påverkar varandra mycket. 
 
De tillfrågade pedagogerna i Ärlemalm-Hagser & Sundbergs (2016) studie kopplade 
samman det stora huvudbegreppet hållbar utveckling främst med att värna om miljön 
och hantera avfallsmaterial, som ingår i det ekologiska perspektivet under 
huvudbegreppet. De intervjuade förskolecheferna i vår studie resonerade till viss del 
likadant men nämnde mer om att hjälpas åt, vara en bra kompis och ta hand om 
varandra. Förskolecheferna lyfte alltså mest hur de arbetade med social utveckling. De 
kopplade till värdegrunden och vikten av att ta hand om varandra. Den sociala aspekten 
verkade dominerande av de tre begreppen i vad deras verksamheter jobbade med. 
Ärlemalm-Hagser & Sundbergs (2016) resultat visade även att de flesta utbildningar 
riktade till förskolan handlade under det året om den reviderade läroplanen, barns 
delaktighet och värdegrundsfrågor. Vi tolkar att dessa utbildningar kan ha inspirerat 
förskolecheferna till att vilja driva ett aktivt arbete med värdegrundsfrågor och att det 
kan vara anledningen till att förskolecheferna lyft fram social utveckling mest.  
 
Alla förskolechefer nämnde att ekologisk utveckling är ett knepigt begrepp och att de 
hade svårt att veta vad det innebar förutom vad gäller maten. Vi märkte i litteratur och 
forskning att det inte fanns så mycket information om just ekologisk utveckling. Detta 
kan påverka att förskolecheferna anser att ämnet är knepigt eftersom begreppet sällan 
diskuteras. Det verkade heller inte som att cheferna fick någon information från 
exempelvis huvudmannen om hur man ska arbeta med ekologisk utveckling vilket 
också kan ha lett till att de anser att begreppet är svårt och svårfångat. Några av 
förskolecheferna verkade ha förberett sig inom ämnet då de läste innantill på vissa 
frågor. Detta förstärker vår tolkning om att det är ett svårt begrepp för förskolechefer 
och att de inte får mycket stöd och information från huvudmän. 
  Trots att de ansåg att begreppet var knepigt var de tydliga med att ekologisk utveckling 
är ett väldigt viktigt ämne. Ärlemalm-Hagser & Sundberg (2016) beskriver att 
ekologisk utveckling innebär att jordens resurser inte används upp eller tar slut och att 
människan lever på ett sätt som inte skadar miljön. Alla förskolechefer lyfte detta och 
beskrev att vi människor måste tänka till och göra det vi kan för att miljön inte ska 
påverkas negativt. De nämnde hur betydelsefullt och viktigt det är att barnen får med sig 
det från början.  
 
9.2 Riktlinjer som berör ekologisk utveckling 
I Sverige har vi lagar och riktlinjer att följa som är utformade för att minska 
miljöförstöring. En av de ramar Sveriges verksamheter ska förhålla sig till är 
Miljöbalken, där beskrivs det att alla som bedriver en verksamhet ska utföra 
skyddsåtgärder, motverka att åtgärder som görs inte skadar miljön eller människors 
hälsa och hantera avfall på ett miljöriktigt sätt (Arbetarskyddsnämnden, 1998). Inom 
länet där vi har genomfört undersökningen finns också mål som de planerat uppfylla. 
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Läroplanen beskriver att förskolan ska arbeta aktivt med miljöfrågor, präglas av ett 
ekologiskt tänk och ge barnen kunskap om hur de kan påverka för att miljön ska bli 
bättre (Skolverket, 2010). 
  Förskolecheferna nämnde inget om specifika miljömål i länet eller Miljöbalken, utan 
kopplade mest till riktlinjerna som finns i läroplanen. De lyfte mer om vad som ska 
uppfyllas i social utveckling och refererade då till barnkonventionen och värdegrunden. 
De nämnde att om man följer läroplanen arbetar man aktivt med social utveckling men 
även med ekologisk utveckling då mycket från läroplanen är kopplat till det. Några av 
förskolecheferna förklarade att det är många olika förvaltningar som ingår och påverkar 
verksamheten. De beskrev att förvaltningen som har ansvar över kosten har riktlinjer att 
följa gällande ekologisk mat. Vi tolkar det som att detta är en trolig anledning till att 
förskolecheferna inte nämnde till exempel Miljöbalken då det är andra som verkar 
kontrollera verksamhetens miljöpåverkan. Förskolecheferna verkade i första hand ha 
ansvar över det pedagogiska och personalen i verksamheten vilket också Styfs (2012) 
studie visade är bland förskolechefers huvuduppgifter enligt de tillfrågade kommunerna.  
 
Ekologisk utveckling ansågs svårt att greppa vilket också kan vara en anledning till att 
förskolecheferna inte fått fler riktlinjer att förhålla sig till angående ekologisk 
utveckling. De som sitter på högre positioner anser kanske också att det är ett svårt 
begrepp vilket gör att de i sin tur inte förmedlat vidare hur man kan arbeta med det i 
verksamheterna.  
   Det kan vara så att den sociala utvecklingen har mer fokus i dagens samhälle och att 
politiker samt media lyfter sociala utvecklingsfrågor mer. Det gör att det kanske finns 
mer riktlinjer och information angående social utveckling att ta hänsyn till än vad det 
gör med ekologisk utveckling. 
 
Alla förskolechefer pratade om giftfri förskola. Det var något de själva tagit initiativ till 
eller fått erbjudande om hjälp från kommunen att gå igenom sina förskolor för att ta bort 
giftiga kemikalier. Man kan ställa sig frågan om de hade jobbat med giftfri förskola om 
inte kommunen hade erbjudit just detta.  
 
9.3 Faktorer som påverkar arbetet med ekologisk utveckling 
Ekonomisk, social och ekologisk utveckling går in i varandra och bildar hållbar 
utveckling. Det går inte att inrikta sig på ett av perspektiven utan att ta hänsyn till de 
andra menar Brundtland (1987) och Boström m.fl. (2015). Detta är en svårighet då vi 
endast ville undersöka förskolechefers uppfattning om ett perspektiv: Ekologisk 
utveckling. Förskolecheferna beskrev också att arbetet med ekologisk utveckling var 
svårt, då man måste ta hänsyn till ekonomiskt perspektiv och socialt perspektiv.  
  En svårighet de lyfte med ekologisk utveckling var just ekonomin. De beskrev att 
ekonomin blir en utmaning då de måste ta hänsyn till den samtidigt som de önskade att 
de kunde göra mer som gynnar den ekologiska utvecklingen. De nämnde att saknaden 
av personal och tid också är en svårighet i arbetet med ekologisk utveckling. Detta kan 
vi återigen tolka till ramfaktorteorin då förskolecheferna har olika aspekter som de 
måste förhålla sig till.  
 
Engagemang och intresse var något förskolecheferna lyfte som både svårighet och 
möjlighet. De menar att pedagogers arbetssätt ofta handlar om personalens intresse. Har 
de drivna pedagoger i ekologiskt utvecklingsarbete så blir arbetet lätt för dem medans 
det blir svårare om pedagogerna inte är intresserade av ekologisk utveckling.  
  Styfs (2012) studie visar att kommunen trycker på att förskolechefer har en central roll 
i verksamheten, de ska vara pedagogiska ledare, kolla att styrdokument följs samt vara 
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entusiastiska och göra medarbetare delaktiga i utvecklingsarbetet. Några av cheferna 
poängterade att de är nyckeln i alla arbeten. Vi tolkade detta som en viktig aspekt då vi 
även från intervjuerna relativt tydligt kunde se att de chefer som var genuint 
intresserade av ekologisk utveckling hade mycket att säga om ämnet och gjorde även 
avtryck av det i sin verksamhet.  
  Några av förskolecheferna menade att om de är engagerade blir även pedagogerna det. 
Pedagogernas engagemang kommer då även påverka att barnen tycker det är roligt. Det 
var intressant att engagemang och intresse från pedagogerna både kunde vara en 
möjlighet och en svårighet. Förskolecheferna lyfte att det finns många möjligheter så 
länge man är intresserad av arbetet med ekologisk utveckling eftersom det inrymmer 
mycket. 
 
9.4 Hur förskollärare arbetar med ekologisk utveckling 
Förskolecheferna nämnde hur viktigt det är att barnen ska få med sig ett ekologiskt tänk. 
Läroplanen beskriver att förskollärare ska ge barnen möjlighet att utveckla sin förståelse 
för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra (Skolverket, 2010). Detta var 
något förskolecheferna ansåg att pedagogerna oftast var duktiga på och medvetet 
arbetade med. 
  Några förskolechefer beskrev att de tycker att det skett en förändring de senaste åren 
då de ser att fler är aktiva och medvetna om miljöfrågor idag än förr. Det kan bero på att 
begreppet ekologisk utveckling och miljöfrågor är väldigt aktuellt idag jämfört med vad 
det kanske var för några år sedan.  
  Förskolecheferna nämnde att pedagogerna sopsorterar, arbetar med naturmaterial och 
vistas ute i skogen på ett respektfullt sätt. I Ärlemalm-Hagser & Sundbergs (2016) 
studie framkom det att just dessa aktiviteter ofta förekom i relation till ekologisk 
utveckling. Några chefer nämnde att närmsta återvinningstation låg en bit från förskolan 
till skillnad från Ärlemalm-Hagsér & Sundbergs (2016) studie där förskollärarna hade 
närhet till återvinningstationer. Det kan diskuteras i hur ofta förskollärarna verkligen går 
iväg, då förskolecheferna nämnde svårigheter med personalresurser. Att ta sig till en 
återvinningsstation tillsammans med barn kräver resurser i både tid och personal.  
 
De flesta förskolechefer verkade ändå tryggare med begreppet social utveckling och det 
kändes som om det enligt dem även var den aspekten pedagoger arbetade mest med i 
verksamheten. Ärlemalm-Hagser & Sundbergs (2016) resultat i studien om hur 
förskollärare arbetar med huvudbegreppet hållbar utveckling visade dock på att den 
ekologiska aspekten var dominerande i pedagogiskt planerade aktiviteter. Det är en 
intressant skillnad som kan bero på att Ärlemalm-Hagser & Sundberg intervjuade 
förskollärare och vi förskolechefer, det kan vara att de har olika syn och inblick på 
verksamheterna. Men det kan även vara så att det skett en förändring det senaste året då 
Ärlemalm-Hagser & Sundberg resultat visade på att de utbildningar som genomfördes 
under 2016 till större del handlade om värdegrundsfrågor, barns inflytande och 
delaktighet. Det gjorde kanske att det blev mer engagemang till sådana frågor och 
gjorde att verksamheterna började arbeta mer aktivt med det. 
 
9.5 Metoddiskussion 
Vi använde oss av semistrukturerad intervju som metod i vår studie och anser att det var 
bra. Vi tycker att vi fick ut användbar information genom intervjuerna då vi planerat 
frågorna noga men även hade utrymme till följdfrågor ifall det behövdes. Det var 
givande att intervjua sex förskolechefer som arbetade i ganska olika verksamheter då 
svaren skilde sig en del men även kom fram till att de många gånger hade liknande 
tankar. Vi hade gärna intervjuat fler chefer ifall det funnits mer tid för att få ett bredare 
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och mer trovärdigt resultat då vi kunnat intervjua i olika län. Det var även givande att 
intervjua just förskolechefer då vi inte varit i kontakt med dem ofta. Deras tankar och 
erfarenheter var intressanta och gett oss en djupare inblick i hur verksamheten fungerar.  
 
Vi hade från början tänkt att tre av förskolecheferna skulle arbeta i verksamheter som 
var miljöinriktade och tre förskolechefer som arbetade på förskolor som lyfte andra 
viktiga aspekter. Tanken var att få en tydlig variation på respondenter. När vi sökte efter 
förskolechefer att tillfråga om intervju tänkte vi inte på att de är verksamma inom fler 
förskolor vilket gjorde att vissa förskolechefer hade någon förskola med miljöinriktning 
och någon utan. Vi valde ändå att inrikta oss på förskolechefernas svar hellre än att 
jämföra miljöinriktade mot icke miljöinriktade. 
 
9.6 Förslag på fortsatt forskning och professionsrelevanta konsekvenser 
I vår studie verkade det som att förskolecheferna inte kunde påverka sådant som mat 
eller utbud av sopkärl. Det styrdes mycket av ekonomi och av andra förvaltningar. En 
intressant fortsatt forskning kan vara att undersöka hur mycket utrymme och 
möjligheter förskolechefer har till att påverka. Något annat som framkom i vår studie 
var att förskolechefer inte har speciellt mycket utbildningar, stöd och riktlinjer i just 
ekologisk utveckling. Fortsatt forskning kan därför vara undersöka vilket stöd 
förskolechefer får och hur de upplever det. Vi upptäckte även i vår diskussion att vårt 
resultat skilde sig från tidigare forskning angående vilket av de tre aspekterna i hållbar 
utveckling som var dominerande. Tidigare forskning beskrev att förskollärare arbetade 
mest aktivt med den ekologiska utvecklingen medan vår undersökning visade att 
förskolechefer nämnde den sociala utvecklingen mest. Detta kan såklart bara vara en 
tillfällighet men det kan ändå vara intressant att göra en jämförelse om hur förskollärare 
tänker om hållbar utveckling idag gentemot tidigare forskning.  
 
Resultatet som har framkommit i vår studie är aspekter som kan uppkomma i 
förskolläraryrket. De begränsningar som förskolecheferna upplever från politiker eller 
högre uppsatta människor är sådant som kan märkas när man arbetar som förskollärare 
då det inte alltid finns resurser till att göra allt. Tidigare forskning som finns i vår studie 
och vårt resultat visar även att förskollärare intresse och engagemang är en väldigt stor 
del av verksamheten och kan då även vara en möjlighet eller en begränsning. Att hamna 
i ett arbetslag som brinner för det som görs förenklar nog arbetet på många olika 
aspekter. Om man istället hamnar i en förskola där ingen är engagerad kan det nog vara 
svårt att få en verksamhet att gå framåt. Vidare kan undersökningen ge tips och 
inspiration på hur man på olika sätt kan arbeta med ekologisk utveckling i förskolans 
verksamhet.  
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Bilaga A Intervjufrågor 
 

•   Hur beskriver förskolecheferna ekologisk hållbarhet? 
o   Vad är hållbar utveckling för dig? (I förskolan?) 
o   Vad är ekologisk hållbarhet för dig? (I förskolan?) 
o   Anser du att det är viktigt att arbeta med? Varför? 
o   Engagerar du dig något i ekologisk hållbarhet i ditt privatliv? Hur? 

Varför inte? 
 

•   Vilka riktlinjer betonar särskilt förskolecheferna i arbetet med ekologisk 
hållbar utveckling?  

o   Vad finns det för lagar och regler att förhålla sig till? 
o   Finns det kriterier för verksamheten att uppfylla inom ekologisk 

utveckling? Vilka? 
o   Vad ser du för svårigheter respektive möjligheter med detta? 
o   Hur ser du på din egna roll som chef i ekologisk hållbarhet? 

 
•   Vilka tankar har förskolecheferna angående förskollärarnas arbete med 

ekologisk hållbarhet?  
o   Vad är dina erfarenheter kring förskollärarnas arbete med ekologisk 

hållbarhet? 
o   Vad finns det för utbildningar tillgängliga inom ekologisk hållbarhet?  
o   Finns det resurser att utnyttja dessa utbildningar? 
o   Hur ser du på barnens lärande om ekologisk hållbarhet? 
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Bilaga B Missiv 
 
 
Hej!  
 
Vi är två studenter från Linnéuniversitet i Kalmar som nu är inne på vår sista termin på 
förskollärarutbildningen. Vi har nu börjat skriva vårt examensarbete där vi valt Hållbar 
utveckling med inriktning på ekologisk utveckling som ämne.  
 
Syftet med undersökningen är att få mer kunskap om hur förskolecheferna beskriver 
arbetet med ekologisk hållbarhet i förskolan. Ytterligare ett syfte är att belysa vilka 
utmaningar och möjligheter förskolechefer ser med arbetet kring ekologisk hållbarhet. 
Undersökningen ska även bidra till mer lärdom om vad hållbar utveckling kan vara i 
förskolans verksamhet.  
 
Vi skulle gärna vilja intervjua er verksamma chefer i förskolan. Vi är intresserade av att 
höra era tankar om hållbar utveckling inom förskolans värld, främst om ekologisk 
utveckling. 
 
Vid intervjun kommer vi att ta hänsyn till Vetenskapsrådet forskningsetiska principer. 
Detta innebär att Ert deltagande är frivilligt och Ni har möjlighet att avbryta intervjun 
och därmed Ert deltagande om så önskas. Ert deltagande kommer att behandlas 
konfidentiellt och materialet som samlas in kommer enbart att användas i syfte till vårt 
examensarbete.  
 
Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss för mer 
information.  
 

Med vänlig hälsning,  
Pernilla Martinsson     XXXXXXX@student.lnu.se      Tel: 0768-XXXXXX      
Alice Söderholm         XXXXXXX@student.lnu.se         Tel: 0709-XXXXXX 
 
 


