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Abstract 

The aim of the study was to increase knowledge about how preschool staff 

consider that project "Non-toxic pre-school" has effected the work in pre-

school. Seven people working in preschool were interviewed. With a sociocul-

tural perspective, the interviews were formulated and analyzed that there were 

both positive and negative consequences of the project. 

 

The positive impacts were increased awareness, knowledge and creativity, as 

well as contributing to a safer environment. The increased awareness shows 

mostly when buying new materials, since the content is carefully reviewed. 

The increased knowledge has led to more interest for chemicals and the 

importance of buying nontoxic materials. The creativity has taken a bigger 

place in preschool because alternative materials were used to replace what was 

thrown away. The greatest positive consequence that is interpreted by pre-

school staff is that the children are staying in a safer environment because they 

are not exposed to as much chemicals as before. 

 

The negative impacts the study results are showing is more expensive purchas-

es, less material, wrong prioritization and uncertainty. Nontoxic materials are 

usually more expensive, which has led to fewer materials in the preschools. 

The project's prioritization is questioned by pre-school staff as only material is 

in focus, but the premises are not overseen. There is also some uncertainty 

among preschool staff about what research they are going to listen to, as new 

research shows that chemicals are not dangerous. 

 

 

Keywords- Non-toxic preschool, preschool, chemicals, preschool staff 
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Sammanfattning 

Syftet med studien var att öka kunskapen om hur förskolepersonal anser att 

projekt ”Giftfri förskola” har påverkat verksamheten. Sju verksamma inom 

förskolan i två mindre kommuner intervjuades. Med ett sociokulturellt perspek-

tiv utformades intervjuerna och analyserade att det fanns både positiva och 

negativa konsekvenser av projektet.  

De positiva konsekvenserna var ökad medvetenhet, kunskap och kreativitet 

samt att det bidragit till en tryggare miljö. Den ökade medvetenheten visas vid 

inköp av nya material då innehållet granskas noga. Den ökade kuskapen har 

bidragit till ett ökat intresse kring ämnet kemikalier och det anses viktigt att 

handla giftfritt. Kreativiteten anses fått en större plats i verksamheten då 

alternativa material fick plockas in för att ersätta det material som slängdes 

bort. Den största positiva effekten som tolkas utifrån förskolepersonalen är att 

barnen vistas i en säkrare förskolemiljö då de inte blir utsatta för lika mycket 

kemikalier som innan projektets start.   

De negativa konsekvenserna som visas i studiens resultat är dyrare inköp, färre 

material, felaktig prioritering och osäkerhet. Giftfria material är ofta dyrare i 

inköp, vilket i sin tur lett till att det finns färre material på förskolorna. Pro-

jektets prioritering ifrågasätts av förskolepersonalen då enbart material stått i 

fokus, men lokalerna inte setts över. Det finns även en viss osäkerhet hos 

förskolepersonalen kring vilken forskning de ska lyssna på, då det i efterhand 

kommit ny som visar att kemikalier inte är farliga.  

 

 

Nyckelord- Giftfri förskola, förskolan, kemikalier, förskolepersonal  
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1. INLEDNING  

För att arbeta mot en hållbar utveckling har Sveriges regering satt upp olika miljömål 

att nå fram till år 2020. Genom att minska de kemiska riskerna i vardagen är vi ett 

steg på vägen mot ett av riksdagens miljökvalitetsmål ”Giftfri miljö” (Kemikaliein-

spektionen 2011). Miljömålet syftar till att minska de farliga kemiska ämnen som 

hamnar i miljön, eftersom de kan påverka våra kroppar, växter och djur. Miljölagarna 

regeringen satt upp förbjuder att varor innehåller farliga ämnen för att det inte ska 

påverka vår miljö. Regeringen gav år 2011 Kemikalieinspektionen i uppdrag att ta 

fram en handlingsplan för att skapa en giftfri vardag.  För att introducera miljömålet 

”Giftfri miljö” till förskolorna gav Kemikalieinspektionen i sin tur Naturskyddsför-

eningen i uppdrag att starta projektet ”Giftfri Förskola”. Målet med projektet är att 

minska de kemikalier som barnen utsätts för på förskolorna (Naturskyddsföreningen 

2013). 

År 2013 startade projektet och resultaten visade att många områden i förskolemiljön 

behövde förbättras. Undersökningar har visat att förskolemiljön har högre halter av 

farliga ämnen än andra inomhusmiljöer. Detta anses viktigt att ta tag i, då barn växer 

och utvecklas vilket innebär att de är särskilt känsliga för kemikalier och gifter. 

Informationen kring kemikalierna har lett till stort engagemang. Vårdnadshavare, 

personal, frivilligt aktiva och flera andra organisationer arbetar nu tillsammans för att 

få bort farliga ämnen från förskolan (Naturskyddsföreningen 2013).  

Ett tjugotal förskolor hade hört av sig på eget initiativ för att få delta i projektet vid 

starten. Dettat kan konstatera att ”Giftfri förskola” fått ett stort genomslag i Sverige. 

Kunskapen kring kemikalier och gifter ökar stadigt hos Sveriges befolkning. Med-

vetna val kan göras i det egna hemmet, men när barnet placeras på förskolan upphör 

vårdnadshavarnas kontroll (Naturskyddsföreningen 2013). Detta visar att uppmärk-

samheten kring farliga ämnen ökat, vilket påverkar förskolans personal då de tar över 

ansvaret för vilken miljö barnet vistas i när de kommer till förskolan.  

Det har med tidens gång kommit ny forskning som motsätter sig att kemikalier har 

den sortens påverkan på barn som Naturskyddsföreningen gick ut med. Wold (2016) 

är en av dem som menar att kemikaliers påverkan har blivit uppskruvat, och bidragit 

till oroliga vårdnadshavare i onödan. Då det finns flera sätt att se på kemikalier och 

dess påverkan, blir det intressant att undersöka hur förskolepersonalen tänker kring 

projekt ”Giftfri förskola”.  

http://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/giftfria_barn_leka_bast_.pdf
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1.1  Syfte 

 

 

Syftet med studien är att öka kunskapen om hur förskolepersonal anser att 

projekt ”Giftfri förskola” har påverkat verksamheten.  

 

  

1.2  Frågeställningar 

 

 Vilka positiva konsekvenser anser förskolepersonalen att projekt ”Giftfri för-

skola” haft på verksamheten? 

 

 Vilka negativa konsekvenser anser förskolepersonalen att projekt ”Giftfri för-

skola” haft på verksamheten? 
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2.  Bakgrund  

2.1 En lång process  

Lagerqvist, Ribbing & Wallis (2012) menar att kemikalieanvändningen har ökat 

explosionsartat de senaste sextio åren. Idag produceras stora mängder kemikalier och 

inget tyder på att produktionen kommer minska. De flesta lever nog i tron om att 

kemikalierna stannar tryggt inneslutna i produkten vi just burit hem, men så är inte 

fallet. Kemikalier läcker ut ur produkter och pyttesmå partiklar flyger omkring i 

luften för att sedan tas upp av oss människor när vi andas eller äter. De enorma 

mängderna prylar och kläder vi äger idag gör att exponeringen för kemikalier blir 

hög. Eftersom nya produkter vanligen avger mer kemikalier än gamla bidrar den 

moderna vanan om att ständigt köpa nya saker till fler giftigare ämnen än tidigare.  

 

Viktigt att komma ihåg är att inte alla kemikalier är farliga. Den ökade kemikaliein-

dustrin har bidragit till vår ökade välfärd, bland annat genom att skapa läkemedel. 

Nyfikenheten på nya spännande kemikalier har dock tagit överhanden och nya 

ämnen har introducerats på marknaden utan att egentligen veta vad de har för konse-

kvenser för människors hälsa. Vissa har förbjudits i efterhand och olika handlings-

planer för att minska farliga kemikalier och gifter har skrivits, ”Giftfri förskola” är en 

av dem. Även om åtgärder och regler skapats, kommer det gå långsamt att rensa vår 

miljö och våra kroppar från alla gifter och kemikalier. Alla skadliga kemikalier lär 

knappast förbjudas direkt då det skulle innebära stora förändringar (Lagerqvist, 

Ribbing & Wallis 2012).  

 
2.2 Leksakers innehåll 
 
Leksaker förknippas med barns vardag och det är även den mest omtalade kategorin 

när det kommer till gifter och kemikalier. Från och med 2013 ska kraven för kemika-

lieinnehåll ha skärpts. De innebär att inga leksaker får vara utformade så att de kan 

finnas risk för skador på människors hälsa till följd av exponering av kemiska ämnen 

eller blandningar. Naturskyddsföreningens inventering 2013 visade att 74 % av alla 

leksaker som fanns var av plast, och var därmed det mest förekomna materialet. En 

enda komponent av plast kan innehålla 5-30 olika kemikalier (Naturskyddsförening-

en 2013). Tänk då vad en leksak bestående av flera olika plastkomponenter kan 

innehålla? Flera hundra olika kemikalier, som vi inte vet hur de påverkar varandra. 

Henderyx & Lou (2018) kallar det cocktaileffekten, detta kommer beskrivas mer 

ingående längre fram i studien. Den låga kunskapen som fanns kopplat till kemikalier 

och gifter innan projektets start (Naturskyddsföreningen 2013) är en av anledningar-

na till att uppmärksamma de miljömål som finns, samt att följa upp dessa i exempel-

vis förskolan genom projekt”Giftfri förskola”.  
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2.3 Kraven på leksaker   
 

Leksaker får bara CE-märkas om de är utformade i överensstämmelse med en euro-

peisk säkerhetsstandard eller om de har genomgått en opartisk granskning. Innebär 

leksaken en risk för en viss åldergrupp ska det finnas information om det på leksa-

ken, i form av en varningstext, eller säkerhetsinformation. Dessa ska vara tydliga och 

väl synliga för konsumenten. Ett exempel på denna tydlighet är minsta åldern på 

barnet för användandet av leksaken. Det finns direktiv inom Eu att leksaker inte får 

innehålla ftalater, som är en sorts kemikalier, och att de måste vara CE-märkta. Om 

en leksak visar sig ha brister trots CE- märkningen kan den återkallas (Konsument-

verket 2017).   

Det finns många regler för kemikalier i leksaker, bland dessa är leksaksdirektivt det 

mest omfattande. Den handlar om leksakers säkerhet och innehåller regler om 

kemikalier. Enligt leksaksdirektivet får aldrig kemiska ämnen i leksaker innebära 

någon som helst risk för en människas hälsa (Kemikalieinspektionen 2015). Flera 

institutioner är ansvariga för att reglerna kring leksaker uppfylls, dock spelar konsu-

menten också in då exempelvis bara den kan se om en leksak håller som förväntat.  

Detta kan kopplas till ”Giftfri förskola” då kraven även syftar till kemikalier. Att en 

leksak inte innebär någon risk för barnet kan innebära att den inte går sönder, men 

det finns även risk att barnet utsätts för farliga kemikalier genom att leka med den. 

Nya direktiv kring kemikalier och gifter i leksaker kommer hela tiden, vilket kan 

påverkar förskolans personal då det krävs att de hänger med i den uppdaterade 

informationen.  

2.4   Förskolans roll 
 

Genom att lära barn om kemikalier och gifter samt hur de påverkar vår miljö skapar 

förutsättningar för miljövänliga individer. Genom att göra barnen delaktiga i miljö-

problem skapas ansvarskänsla, samt en känsla av att de kan vara med och förändra.   

I den reviderade läroplanen för förskolan ligger det större vikt vid hållbar utveckling 

än i de tidigare upplagorna (Björklund 2014). Bakgrunden till att detta fått en så stor 

förhöjning i den nya läroplanen är att meningen med undervisning om hållbar ut-

veckling ska leda till att de nya generationerna ska förstå vad det är och hur man 

lever efter den principen. Detta kan knytas samman med ”Giftfri förskola”, eftersom 

projektet är ett initiativ för att tillsammans förbättra miljön.  

 

Materialen i förskolan får en stor roll i projektet då det var dessa som rensades ut. 

Palmer (2012) menar att i möten material kan intressen väckas och utmanas, något 

läroplanen är ute efter. Detta blir av betydelse i projektet då det kan komma att 

påverka möjligheten att tillgodose alla barns behov som Skolverket (2016) belyser 

vikten av.  
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2.5  Begreppet kemikalier 
 
Begreppet kemikalier kopplas ofta ihop med giftiga och hälsofarliga ämnen, men alla 

kemikalier är inte farliga. Vi utsätts hela tiden för kemikalier de finns eftersom 

överallt i vår miljö. Kemikalier finns i flera av våra vardagsprodukter, tillexempel i 

textilier, elektronik, ytbeläggningar, leksaker, och i olika plastkärl. Material som 

tillverkas av eller med hjälp av kemiska produkter idag ersätts i allt större utsträck-

ning av naturmaterial. Dessa varor kan dock vara behandlade med ämnen som ger 

exempelvis brandskyddande, vattenavstötande eller andra särskilda egenskaper 

(Hagström 2015). Detta betyder att förskolepersonalen behöver bred kunskap om 

kemikalier vid inköp till förskolan. Även om en produkt är tillverkad av naturmateri-

al kan den vara behandlad med något som anses farligt. Allt fler incidenter tyder på 

att vissa kemikalier kan skada människans fortplantning och det ofödda barnet. Äldre 

barn kan också påverkas då de är känsligare på grund av den konstanta utvecklingen 

de befinner sig i (Kemikalieinspektionen 2011). Det är denna sorts kemikalier som 

anses vara skadliga för människans hälsa som studien syftar till när begreppet kemi-

kalier används.  

2.6  Försiktighetsprincipen  

Hagström (2015) redogör för det som kallas försiktighetsprincipen. Den går ut på att 

om du inte vet hur kemikalien påverkar hälsan ska du undvika den så gott det går. 

Wold (2016) ställer sig kritisk till försiktighetsprincipen, att undvika allt som teore-

tiskt skulle kunna vara farligt är inte möjligt menar hon. En rimligare målsättning är 

att inte använda material som är giftigare än någonting vars risker man kan tänkas 

leva med. De flesta har hört talas om att vanliga produkter i vår vardag såsom sham-

poo, parfymer och plastskålar innehåller skadliga kemikalier som kan påverka 

hälsan. De flesta tror att det är bevisat att dessa kemikalier påverkar hälsan på ett 

negativt sätt och att de kan påverka hormonsystemet. Wold (2016) gör klart för sin 

ståndpunkt genom att redovisa hur detta är långt ifrån bevisat, denna teori stödjs inte 

av de färska sammanställningar av befintlig forskning som finns idag menar hon. En 

viss maktbalans mellan vem som har rätt eller fel har kommit till uttryck mellan 

Naturskyddsföreingen och Wold, nedan visas ett exempel på detta.  

”Naturskyddsföreningen påstår i sitt svar på min kritik att jag i stort sett står ensam 

med min åsikt mot en enig forskarkår. Det har i och för sig hänt förr att en enig 

forskarkår haft fel och man kan inte avgöra vad som är sant i vetenskapliga frågor 

genom omröstning. En argumentation byggd bara på antalet som tycker en viss fråga 

är inte särskilt gångbar i vetenskaplig debatt, där man brukar åberopa sakskäl 

snarare än numerär” (Wold 2016).  
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3.  Forskningsöversikt 

3.1   Cocktaileffekten 

Barn utsätts idag för flera potentiella skadliga kemikalier både i hemmet och på 

förskolan. Något som ofta glöms bort är att det inte är bara är enskilda kemikalier 

som kan få konsekvenser. När kemikalier blandas får de nya egenskaper som det 

idag inte finns mycket kunskap om, detta fenomen kallas cocktaileffekten. Det är av 

största vikt att inför framtiden förstå mönster och konsekvenser av dessa exponering-

ar (Henderyx & Lou 2018). Lärare idag kan ha god kunskap om miljö och kemika-

lier, på grund av att det fått så stor uppståndelse genom ”Giftfri förskola”. Lärarna 

ser dock naturvetenskenskap inklusive kemikalier som svårt, då ämnet är brett och 

kräver mycket kunskap. Detta visar att det krävs mer information som är riktad till 

lärare (Summers, Kruger, Childs & Mant 2010). 

3.2  Kemikalier att undvika 

Naturskyddsföreningen (2017) beskriver de fem viktigaste sakerna att rensa ut fån 

förskolorna. Dessa är gammal elektronik, mjuka plaster, leksaker som inte är leksa-

ker, gamla stoppade möbler och gamla stoppade madrasser. Utifrån det Naturskydds-

föreningen skrivit om dess innehåll kan det konsteras att de kemikalier som anses ska 

rensas ut är främst: ftalater, flamskyddsmedel, bly och kadmium. Ftalater används 

för att göra plaster och gummi mjuka och smidiga. Ämnet kan läcka ut ur materialen 

och tas upp av kroppen. Alla ftalater är inte skadliga, men vissa påverkar utveckling-

en av testiklarna och göra det svårare att få barn och vissa är hormonstörande. Lars-

son (2010) har i en studie kommit fram till att ftalater är en riskfaktor för utveckling 

av astma och autismliknande tillstånd. Skolverket (2016) menar på att förskolan ska 

vara likvärdig medan studien visar på en sådan liten sak som golvet i förskolans 

lokaler kan vara i betydelse för barnens utvecklande av olika sjukdomstillstånd. 

 

Flamskyddsmedel anses också ska rensas bort, dessa används för att fördröja eller 

hindra att ett material börjar brinna. Vissa sorter är hälso- och miljöfarliga och en del 

är misstänkt hormonstörande, där av ska de inte finnas på förskolor. Bly ska också 

bort från förskolorna, detta finns bland annat i bilbatterier och fiskesänken, det 

förekommer också som blandad med andra metaller för att underlätta formning, 

exempelvis i nycklar. I plast kan blyföreningar användas för att ge hållbarhet och 

färg. Bly är ett mycket giftigt ämne som inte får användas i vissa saker, det kan skada 

nervsystemet och påverka inlärningsförmågan, foster och barn är särskilt känsliga. 

Kadmium anses också viktigt att få bort, det används främst i elektronik och gammal 

plast. Det är en metall som är skadlig för miljön och som kan ge benskörhet, njurska-

dor och cancer (Naturskyddsföreningen 2017).  
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3.3 Alternativa material 
 

Odegard (2012) skriver i sin studie om ”skräpmaterial”, och hur detta kan uppmuntra 

jämlikhet och kreativitet hos barn. Dessa alternativa material ger möjlighet att leka 

och lära på samma villkor oavsett olikheter. Vanliga leksaker har en tendens att ha en 

viss förväntning hos användaren. Exempelvis en docka ska användas när det leks 

mamma pappa barn. Det alternativa materialet saknar denna typ av förväntningar 

som anses kunna störa den kreativa processen vid användandet. De alternativa 

materialen i form av olika färger, former, storlekar och texturer och genom detta 

deras mångfald ger upphov till mer olikartade situationer och utmaningar är annat 

material som har klara förväntningar på sig. Både barn och personal kan få utma-

ningar i att upptäcka nya dolda rum inom pedagogiken där material bryter gränser 

och öppnar upp för en ökad kreativitet. Alternativa material har fått nytt liv igen 

mötet med människor vilket skapar mening i relation till miljöhänsyn, och på det 

viset anses gynna arbetet med ”Giftfri förskola”.   

4. TEORI 

Studien kommer utgå från teorin om det sociokulturella perspektivet, som grundades 

av pedagogen, forskaren och visionären Vygotskij. Perspektivet tittar på individen i 

gruppen, fenomen inom gruppen och interaktioner mellan grupper (Säljö 2013). 

Detta kan kopplas till studien genom att lägga vikt vid hur förskole-kulturen påverkar 

individen och dess tankar angående ”Giftfri förskola”. För att försöka förstå och få 

svar på detta har förskolepersonal som jobbar tätt tillsammans i arbetslag intervjuats.  

Det sociokulturella perspektivet innebär att en människa aldrig bara är en individ, 

utan de är alltid individer tillhörande grupper. Människan var till en början ett flock-

djur, sociala varelser och det är först tillsammans med andra som de verkligen blir 

människor. Aroseus (2013) definierar det såhär ”Att studera enskilda människor i ett 

samhälle vore som att studera en vattendroppe och sedan tro att man vet hur havet 

beter sig”. Detta konstaterar att all förskolepersonal inte tänker helt lika, utan det 

finns meningsskiljaktighet hos olika individer.   

Kommunikation och artefakter är viktigt begrepp inom det sociokulturella perspekti-

vet. Genom kommunikation har förskolepersonalen tilldelas information kring 

”Giftfri förskola”, och det är också genom kommunikation som de processat vad som 

hänt med projektet och vilka konsekvenser detta gett verksamheten. Något annat som 

blir av betydelse är artefakter, dessa är fysiska redskap, som i detta fall kan kopplas 

till leksakerna och materialen i verksamheten som rensats ut.  
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5. Metod 

5.1  Urval  

Studien avser att få fram förskolepersonals tankar kring projekt ”Giftfri förskola”. 

Därför har både yrkesgruppen förskollärare och barnskötare valt att intervjuats. 

Urvalet har skett genom att söka upp två stycken förskolor belägna i två mindre 

kommuner som deltagit i projektet. Fem förskollärare och två barnskötare intervjua-

des totalt. Hedin (2011) skriver hur antalet informanter vid intervjuer ofta är få, cirka 

fem till tio stycken. Urvalet bör därför ske på sådant sätt att det skapas en bred och 

noggrann beskrivning av det fenomen som skall belysas. För att uppnå detta inter-

vjuas respondenter som tros kunna berätta mycket kring området  

5.2 Val av metod  

I studien kommer semistrukturerade intervjuer att användas. Dessa ger möjlighet till 

fylliga och detaljerade beskrivningar av erfarenheter och tankar (Christoffersen & 

Johanessen 2015). Valet av intervju som metod baseras på denna möjlighet till att få 

beskrivande svar, samt att ställa följdfrågor. Den strukturerade intervjun bygger på 

en övergripande intervjuguide om bildar en utgångspunkt för intervjun (se bilaga 2). s

Frågorna är i stort sett öppna, det vill säga att det inte finns några på förhand formu-

lerade svarsalternativ vilket ger respondenten chansen att svara med egna ord. Något 

att ta i beaktning är att inte ställa frågor som kan anses ha ett rätt eller fel svar, då det 

kan bidra till en press för respondenten. Dialogen i intervjun är därför av stor vikt för 

att få fram så sanningsenliga svar som möjligt. 

Respondentens erfarenheter och uppfattningar framkommer bäst när hen själv får 

vara med och bestämma vad som ska tas upp i intervjun, vilket passar bra för att få 

svar på studiens syfte. Vid användandet av öppna frågor ges dock rekommendationen 

om en viss standardisering, tillexempel att alla respondenter i en studie svarar på 

samma frågor, men tillåts gå utanför ramarna för att få fram dessa erfarenheter och 

uppfattningar (Christoffersen & Johanessen 2015). Detta har tagits i beaktning när 

intervjuerna genomförts, då alla respondenter fått samma frågor, men tillåtits att 

svara utifrån egna erfarenheter. Även följdfrågor för att skapa djupare förståelse 

kring respondentens tankar användes vid intervjutillfällena.  

5.3  Tillvägagångssätt  

Ett informationsmail kring studien skickades ut till förskolecheferna, som gav sitt 

godkännande till att studien utfördes på förskolorna. Samtal ringdes till de utvalda 

avdelningarna och tider bokades. Intervjuerna genomfördes på två dagar, med cirka 

10 minuters mellanrum, detta för att intervjuer är ansträngande och kräver mycket av 

intervjuaren (Hedin 2011). 
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Intervjuerna följde en intervjuguide (se bilaga 2) där respondenten hälsades välkom-

men och informerades om studiens syfte. De etiska kraven såsom att individer och 

förskola inte kan identifieras, rätten till frivillig medverkan, hur materialet skulle 

komma att hanteras samt att bandupptagning skulle ske under intervjun informerades 

till respondenten. Efter detta fick respondenten skriva under informationsbrevet (se 

bilaga 1). Intervjun startade med fas 1 som handlade om ”Giftfri förskola” överlag, 

vad respondenten hade för erfarenheter kring detta samt kring begreppen kemikalier 

och gift. Fas 2 syftade till förskolans miljö, om och hur den hade förändrats på grund 

av projektet. Fas 3 handlade om konsekvenser i verksamheten, om det funnits några 

för och nackdelar som påverkat förskolepersonalens arbete. Verksamhetens påverkan 

samt vidare diskussioner om hur respondenten hanterat dessa förändringar disskute-

rades. Efter detta kom avslutningen, där respondenten fick komma med frågor. Till 

sist lämnades kontaktuppgifter ytterligare en gång till ifall funderingar skulle dyka 

upp och sedan avslutades intervjun. Efter att ha genomfört intervjuerna på den första 

förskolan transkriberades dessa strax efter för att få med alla detaljer. Dagen därpå 

utfördes intervjuerna på nästa förskola på samma sätt. 

5.4  Databearbetning  

Utifrån den information som samlas in via intervjuerna ordnar, sorterar och analyse-

ras data för att skapa mönster vilket kan bidra till förståelse kring forskningsobjektet. 

Studiens bearbetning kommer utgå från detta tänk om att sortera upp informationen 

för att hitta samband och mönster, något Hedin (2011) också menar är ett bra tillvä-

gagångssätt för att smalna ner innehållet och få en övergripande bild av vad respon-

denten tyckte var viktigt att föra fram. Intervjuerna bearbetades genom sökande av 

teman och kategorier.  

Teman- Temat kan beskrivas som den underligande meningen i vad respondenten 

sade under intervjun (Hedin 2011). Vad hen pratade om och tyckte var intressant och 

vad som verkade viktig. Vilka nyckelbegrepp kommer upp flera gånger, kan dessa 

höra ihop? Är det möjligt att hitta en underliggande dimension?  

Kategorier-Efter att ha hittat teman, kommer dessa brytas ned i kategorier inom varje 

tema. Syftet med studien är att undersöka förskolepersonalens tankar kring projekt 

”Giftfri förskola”. Studien är därför också ute efter att beskriva olikheter mellan 

personers upplevelser, då alla inte kan tycka exakt likadant. Detta kommer ske 

genom sökande av kategorier och hur de hänger samman.  

5.5 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet  

Viktigt att komma ihåg är att dessa intervjuer som genomfört enbart framför vad sju 

stycken personer i förskolan anser. Ett litet antal personer gör att undersökningen blir 

djupare, man kan därigenom inte generalisera eller använda siffror för att belysa 

omfattningen av fenomenet (Hedin 2011). Det är dock sannolikt att flera tänker på 

liknande sätt på grund av liknande arbetsförhållanden. För att få fram ett så bra 
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resultat som möjligt är det viktigt att frågorna i intervjun träffar frågeställningarna. 

Det är även viktigt att respondenterna håller sig inom ramarna för ämnet. 

Hur vet man att respondenten svarar sanningsenligt och inte svarar det de tror inter-

vjuaren vill veta? Detta är något som kan kopplas till studiens reliabilitet. Christof-

fersen & Johanessen (2015)  menar att intervjuare alltid kommer stöta på svårigheter 

om denne vill få reda på hur människor tänker och känner, men intervjuer ansikte 

mot ansikte är den bästa metoden för att kunna förstå varandra. Intervjuer är även bra 

för att få hög validitet, då följdfrågor kan ställas för att rikta in frågan ytterligare mot 

syftet. Samtal är viktiga för människor för att svara på varandras frågor, kommentera 

varandras uttalanden eller handlingar samt beskriva vilka intentioner de har samt vad 

de tänker och känner. Relationen mellan parterna är avgörande för att få så tillförlit-

liga svar som möjligt. Det är viktigt att respondenten vet om att det sker på hens 

villkor och att man kan avbryta när som helst utan konsekvenser. Vid intervjuns 

slutskede kommer det öppnas upp för eventuella funderingar från respondenten och 

uppgifter som telefonnummer kommer lämnas igen för att skapa en trygghetskänsla.  

5.6  Forskningsetiska aspekter 

I studien har Vetenskapsrådets (2017) forskningsetiska krav följt. De fyra olika 

kraven är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjan-

dekravet. I enlighet med informationskravet har en förklaring till informanterna skett 

kring studiens syfte. Med stöd i samtyckeskravet har informanterna meddelats att det 

är frivilligt att medverka i studien, med rätt att avbryta sin medverkan utan några 

konsekvenser. Konfidentialitetskravet uppfylls genom att ge informanterna informat-

ion om att allt material som samlas in inte kommer kunna kopplas till en enskild 

individ eller förskola. Det sista kravet, nyttjandekravet, uppfylls genom att respon-

denterna blivit meddelade om att materialet som samlats in endast kommer att 

användas i forskningssyfte, och att detta kommer förstöras när studien publiceras. 

Hedin (2011) menar att i alla undersökningar är de etiska aspekterna viktiga, men 

speciellt i intervjuer på grund av de få antalet informanter och att dessa ger så mycket 

av sig själva. Det är viktigt att de forskningsetiska kraven följs, men det finns mycket 

mer att tänka på vid intervjuer. Intervjuaren måste ha en stor lyhördhet för respon-

denten och läsa av denne för att få en uppfattning om hur denna upplever situationen. 

Ansiktsuttryck och kroppspråk kan säga mycket om upplevelsen, och är därför 

viktiga aspekter att ta tillvara på. Respekt och tillit parterna emellan är viktigt, vill 

respondenten inte att vissa saker ska tas upp, måste intervjuaren respektera detta. 

Respondenten ska heller inte kunna identifieras, vilket kan leda till att allt som sägs 

inte kan tas upp i studien.  
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6. RESULTAT  

Studiens resultat delades in i två teman, positiva konsekvenser och negativa konse-

kvenser. Utefter dessa teman skapades kategorier som visar på förskolepersonals 

tankar kring verksamhetens påverkan av projekt ”Giftfri förskola”. 

6.1 Positiva konsekvenser  

Ökad medvetenhet 

En positiv effekt förskolepersonalen ser med ”Giftfri förskola” är hur deras egen 

medvetenhet kring gifter och kemikalier har ökat. Detta blir som mest synligt vid 

inköp av nya material då de tittar mycket på vilka plaster som olika material innehål-

ler. Även barnen har fått ny kunskap om kemikalier då de varit involverade i proces-

sen. Förskolepersonalen menar också att det varit bra att delta i projektet för att få 

syn på det slitna material som funnits. Allt material som slängdes vid utrensningen 

var inte i toppskick och var mer än välanvänt. Det ansågs nyttigt att få en ögonöpp-

nare kring detta berättar en respondent. Medvetenheten kring inköp till det egna 

hemmet ökade också i samband med projektet på förskolan berättar en annan re-

spondent. 

Ökade kunskaper  

Innan projektet drog igång fanns många funderingar hos förskolepersonalen kring 

gifter och kemikalier, det uppfattas som att de inte ansåg sig ha mycket kunskaper 

kring ämnet till en början. Den information som gavs som introduktion till ”Giftfri 

förskola” anses varit av god kvalitet, samt gett svar på frågor och funderingar som 

fanns kring gifter och kemikalier. En slutsats som kan dras efter intervjuerna är att 

förskolepersonalen är positiva till inblandningen i projektet, samt att de ser det som 

intressant att lära sig om gifter och kemikalier. Det anses som en fördel att hitta 

kemikalier som kan påverka barnen, något som förskolepersonalen blivit bättre på 

genom arbetet med ”Giftfri förskola”. 

Tryggare miljö  

Genom att förskolepersonalen har fått ökade kunskaper inom ämnet gifter och 

kemikalier, kan de göra medvetna val som påverkar barnen. Att ta bort farliga gifter 

och kemikalier bidrar till en bra grund för barnens hälsa och välbefinnande menar 

förskolepersonalen. Den trygga miljön uppfattas som den största positiv effekten av 

”Giftfri förskola”. Förskolepersonalen kan medvetet inhandla material till förskolan 

som inte innehåller skadliga ämnen som kan påverka barns hälsa till det bättre.   

Nuförtiden tas kemikalier i lika stor beaktning som hållbarhet vid frågor kring barns 

säkerhet när det gäller den fysiska miljön. En respondent uttrycker att det känns bra 

att kunna bidra till en trygg miljö för barnen på förskolan, och kopplar detta till 
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intentionerna i läroplanen som syftar till just detta. Barnen har inte reagerat särskilt 

mycket på utrensningen. De har dock märkt att vissa material tagits bort, vilket har 

bjudit in till fler tillfällen där barnen får öva på turtagning och samspel med varandra 

då de behöver enas om materialen.  

Ökad kreativitet  

Mycket material fick slängas i samband med utrensningen, vilket har lett till färre 

antal olika material i förskolans lokaler. Som förskolepersonal bidrog detta till en 

ökad kreativitet då de tillsammans med barnen letade alternativa material som fick 

flytta in istället för ”vanliga” leksaker. Exempel på detta är naturmaterial i form av 

kottar och pinnar, samt ”skräpmaterial” i form av olika metaller.  Förskolepersonalen 

uppfattar dessa alternativa material som något positivt, och det förekommer i stor 

utsträckning på förskolorna. De lyfter hur det är kostnadsfritt och främjar den krea-

tiva förmågan hos både barnen och förskolepersonalen. En respondent lyfter att 

leksaker är något barn leker med, och kan på så vis vara mycket mer än de klassiska 

leksakerna.  De alternativa materialen är något som bidragit till att barnen också efter 

att det mesta materialet blivit ersatt fortfarande hade ett intresse för de alternativa 

materialen. På det viset bearbetar barnen sin kreativa sida på ett kontinuerligt utfors-

kande sätt vilket anses gynna dem i en positiv bemärkning enligt förskolepersonalen.    

6.2 Negativa konsekvenser  

Dyrare inköp 

Förskolepersonalen beskriver hur ”Giftfri förskola” har begränsat materialet på 

förskolan. En aspekt i detta är ekonomi, då giftfria leksaker oftast är dyrare i inköp. 

Det läggs energi på att hitta leksaker som är speciella och passar barngruppens behov 

vilket kan begränsas av de avtal kring inköp som finns på förskolorna. Efter utrens-

ningen ansågs det ha blivit ett slags glapp i verksamheten då det inte fanns pengar att 

köpa in allt i nytt giftfritt material. En respondent beskriver hur de hade dockkläder 

utan dockor och en bondgård utan djur. Detta ansågs inte påverka barnen speciellt 

mycket men förskolepersonalen tyckte det var tråkigt att ha material som ej ansågs 

komplett. Vidare dras slutsatsen att färre material på förskolan ansågs kunna be-

gränsa i den mån att tillgodose alla barns behov. Detta är en viktig punkt i läroplanen 

som kom i kläm när material som vissa barn gillade extra mycket togs bort berättar 

en respondent.  

Färre alternativ  

På förskolorna finns vissa avtal med leverantörer som enbart ska innehålla godkänt 

giftfritt material. Detta anser förskolepersonalen både är positivt och negativt. Posi-

tivt i den bemärkning att det underlättar att inte behöva sitta och kolla innehållsför-

teckningen, men negativt då det begränsar alternativen att välja på. En respondent tar 
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upp loppisfynd som ett exempel när det gäller de färre alternativen av material. ”Förr 

kunde man slänga med en leksak för en 20:a till jobbet”. Detta anses bra både eko-

nomiskt och miljömässigt. Detta är dock inte längre en möjlighet då innehållet i 

leksaken inte framkommer tydligt och därmed kan innehålla farliga ämnen. Försko-

lepersonalen anser att detta är synd, då tänket kring hållbar utveckling som finns med 

i läroplanen kan tas tillvara på vid dessa tillfällen.  

Felaktig prioritering 

Förskolepersonalen ställer sig frågande till projektets prioritering. De menar att det 

första steget att ta till att bli en ”Giftfri förskola” skulle vara att se över förskolans 

lokaler och hur de kan bli miljövänliga. Det sker en frågeställning kring om försko-

lan är giftfri om enbart material som innehåller gifter och kemikalier rensats ut, men 

väggar, golv och tak inte är översedda. En anledning till att projektet startat med 

utrensning av material tros vara på grund av ekomiska skäl. Det är billigare att rena 

ut material än att renovera.  

 

Förskolepersonalen trycker mycket på att de först skulle velat ha nya miljövänliga 

lokaler för att sedan börja rensa bland materialet. De menar på att det kunde krävts 

mer eftertanke innan projektet startade då det ansågs hafsigt och nästan panikartat. 

En respondent ger ett exempel på detta. Innan projektets start hade förskolan tallrikar 

av porslin, dessa byttes sedan ut till plast för att underlätta för kökspersonalen. När 

”Giftfri förskola” startade köptes nya porslintallrikar in igen. Än en gång ifrågasätter 

förskolepersonalen det miljövänliga tänket kopplat till projektet.    

 

Osäkerhet 

Informationen som gavs till förskolepersonalen vid projektets star ansågs svara på de 

frågor och funderingar som fanns. Dock anses mängden informationstillfällen vara 

för få, då ingen uppföljning av projektet har skett. Detta har lett till en viss osäkerhet 

bland förskolepersonalen då de skulle önskat feedback på det arbete de hittills utfört.  

En annan sak som skapar osäkerhet är ny forskning som visar på att gifter och 

kemikalier inte alls är så farligt för barn som man trott. Förskolepersonalen beskriver 

hur detta gjort att de själva fått försöka utvärdera vilken typ av forskning de ska tro 

på. En osäkerhet uppstår här då de inte vet om de själva tänker rätt eller inte.  

Den nya forskningen som kommit har gjort att förskolepersonalen ställt sig frågande 

till projektets forskningsbakgrund och hur väl genomtänkt det egentligen var. Detta 

ha resulterat i att engagemanget och intresset kring ”Giftfri förskola” har svalnat, 

men detta hoppas kunna återupptas igen genom ny uppdaterad information.   
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7. DISKUSSION 

7.1 Resultatdiskussion  

Positiva konsekvenser 

Studien visar att det finns flera positiva konsekvenser i verksamheten kopplat till 

”Giftfri förskola” vilket anses delvis svara på studiens syfte. En av dessa positiva 

konsekvenser är ökad medvetenhet hos förskolepersonalen kring gifter och kemika-

lier. Detta kan ses som en effekt av det Naturskyddsföreningen (2013) och Kemika-

lieinsektionen (2015) skriver om skärpta regler kring leksakers innehåll. Enligt 

förskolepersonalen har även barnen fått en ökad medvetenhet och kunskap utan att 

direkt blivit involverade i projektet. Det tyder på att miljöfrågor är viktiga även för 

barn, vilket Björklund (2014) menar på är en positiv effekt då barn blir involverade i 

miljöfrågor. 

Den ökade medvetenheten tyder på att det innan projektets start inte fanns mycket 

kunskaper om gifter och kemikalier vilket kan kopplas till Naturskyddsföreningen 

(2013). Av detta görs reflektionen att kemikalier anses som ett svårt ämne vilket 

stämmer överrens med resultaten från Summers, Kruger, Childs & Mant (2010).  

Mängden olika kemikalier och dess effekt när de blandas med varandra är potentiella 

anledningar att ämnet anses svårt att greppa. En ytterligare reflektion är att den långa 

processen för att rensa ut kemikalier i vår miljö kan skapa en känsla av att det är 

svårt, vilket (Lagerqvist, Ribbing & Wallis 2012) också menar. ”Giftfri förskola” 

anses ha ökat förskolepersonalens kunskaper inom ämnet, vilket blir av betydelse för 

yrkesutövningen då kemikalier och gifter fått större uppmärksamhet i förskolan och 

anses som viktiga att ta i beaktning för barnens bästa.  

Den numera ökade kunskapen som finns kring ämnet har lett till att förskolepersona-

len kan göra medvetna val ur kemikaliesynpunkt vilket leder till en säkrare miljö. Att 

barnen nu vistas i en miljö som är bättre för deras hälsa tolkas som den största 

positiva konsekvensen av ”Giftfri förskola”. Detta går även hand i hand med vad 

Skolverket (2016) skriver om en trygg miljö för barnen på förskolan. Det anses skönt 

för förskolepersonalen att veta hur barnen numera utsätts för färre kemikalier på 

förskolan vilket kan relateras till det Naturskyddsföreningen (2013) skriver om 

medvetna vårdnadshavare.   

En ytterligare positiv konsekvens av projektet är att alternativa material fått flytta in 

på förskolorna ännu mer för att ta det slängda materialets plats. Detta anses ha gynnat 

både förskolepersonalens och barnens kreativa sida eftersom det inte finns några 

givna svar på hur det materialet ska användas vilket Odegard (2012) också menar. 
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Att återanvända eller använda saker till mer än de är tänkt till från början bidrar till 

ett hållbart tänk på förskolan, samtidigt som det är gratis.  

Negativa konsekvenser 

Utifrån vad studien visar finns det även negativa konsekvenser kopplat till projekt 

”Giftfri förskola”. Detta svarar också delvis på studiens syfte, som är att öka kun-

skapen om hur förskolpersonalen anser att projektet påverkat verksamheten. En 

underliggande faktor som blir synlig inom de negativa konsekvenserna är ekonomi. 

Förskolepersonalen berättar hur de leksaker som rensades ut inte kunde ersättas med 

nya eftersom det inte fanns pengar till det. Detta resulterade i färre material som 

kunde tillgodose alla barns behov som Skolverket (2016) belyser vikten av. Det 

anses lätt att köpa in material då det finns vissa avtal att följa, detta begränsar dock 

valmöjligheterna kring materialinköp på förkolorna.  

Något som diskuterades mycket i förhållandet till negativa konsekvenser var synen 

på hållbar utveckling kopplat till projektet. De alternativa materialen var en positiv 

konsekvens kopplat till ekonomi, men det anses även finnas negativa. Det som 

disskuterades här var vilken bild barnen fick om hållbar utveckling och miljöfrågor 

som Skolverket (2016) syftar till, när de vuxna ”slösar på resurserna”. Ett exempel på 

var tallrikar som byttes flera gånger under kort tid. Detta kan kopplas till yrkesutöv-

ningen då det kan tänkas försvåra för förskolepersonalen att visa barnen vikten av 

miljöfrågor, då handlingar går emot ord.  

Förskolepersonalen diskuterade även projektets prioritering kopplat till negativa 

konsekvenser då det var barnens material som rensades ut först. De ansåg att det vore 

bättre att se över lokalerna först då de består av mycket gammal plast. Plastgolv 

tillexempel innehåller mycket kemikalier som Larsson (2010) visar på kan bidra till 

astma och autismlikande tillstånd. En önskan vore att resurserna lagts på att renovera 

lokalerna i miljövänligt material innan barnens leksaker skulle slängas bort. En 

tolkning som görs är att förskolepersonalen inte anser förskolan giftfri om enbart 

materialet blivit utbytt, då lokalerna är lika viktiga.  

Resultatet visar även att det finns en viss osäkerhet hos förskolepersonalen när det 

gäller projekt ”Giftfri förskola”. Denna osäkerhet grundas i ny forskning där bland 

annat Wold (2016) menar att kemikalier inte är så farligt som det sades från början. 

En reflektion i samband med detta är att förskolepersonalen är engagerade i ämnet, 

då de allra flesta valde att ta upp och diskutera det. Detta visar på att nya råd och rön 

tar sig till förskolorna runt om i landet och att de tas i beaktning. Förskolepersonalen 

beskiver hur ”Giftfri förskola” har påverkat förskolorna att tänka mer medvetet kring 

gifter och kemikalier, men det skapas en förvirring kring vem eller vilka de ska 

lyssna på. För att reda ut denna osäkerhet önskar förskolepersonalen ny uppdaterad 

information om gifter och kemikalier samt vad de har för påverkan på människan.  
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7.2 Metoddiskussion 

Valet av semistrukturerad kvalitativa intervjuer berodde på möjligheten att få djupare 

svar och ställa följdfrågor, vilket ger studien hög validitet.  Intervjuerna byggde på en 

övergripande intervjuguide där frågorna var öppna, vilket gav respondenten möjlig-

heten att svara med egna ord, och på det viset belysa respondentens tankar kring 

”Giftfri förskola” på ett tydligt sätt. Valet av metod fungerade bra för att besvara 

studiens frågeställningar, den gav hög svarsfrekvens med tillförlitliga svar, samtidigt 

som det skapades en relation till respondenterna. Möjlighet till större respondent-

grupp ses dock vid annat metodval.  

I Studien intervjuades sju personer ur förskolans personal, som i detta fall blir vat-

tendroppar i det stora havet som Aroseus (2013) beskriver det. Slutsatsen blir därför 

att studien inte kan uttrycka sig på ett sådant sätt att den generaliserar det dessa 

personer säger. Dessa tankar kring projekt ”Giftfri förskola” kan inte omvandlas och 

bli en helomgripande utvärdering av projektet, det är dock troligt att fler tänker på 

liknande sätt på grund av liknande arbetsförhållanden.  

Något att ha i beaktning efter intervjuerna var om något påverkade respondenten 

under intervjun. Situationen är annorlunda mot de vanliga arbetsuppgifterna, och en 

stor påverkan för tillförlitliga svar är att respondenten känner sig trygg i den situat-

ionen något som respondenterna uppfattades vara under tillfällena. Detta kan bero på 

de forskningsetiska kraven som hänvisar att allt sker på respondentens villkor (Ve-

tenskapsrådet 2017).  

Intervjuerna utfördes på två olika förskolor, i två olika arbetslag. Något att reflektera 

över är om resultaten skulle se annorlunda ut och vara mindre eniga om exempelvis 

en personal från sju olika avdelningar intervjuats. I metodens utformning blir därför 

studiens sociokulturella perspektiv tydligt, då arbetslag som ständigt för en kommu-

nikation med varandra har intervjuats, vilket bidragit till att resultatet ser ut som det 

gör. Studien syftar även till att undersöka förskolepersonalens tankar, vilket innebär 

att både barnskötare och förskollärare bidragit till studiens resultat, hade det sett 

annorlunda ut om enbart en yrkeskategori hade bidragit?  

Förskolor i två små orter har valts ut, detta för att visa på hur ”Giftfri förskola” 

spridits ut i hela landet, och för att ta del av deras tankar kring det. Detta kan ha 

påverkat resultatet, då större orter generellt har större budget än mindre, något som 

kan tänkas kunna ge andra svar gällande de ekonomiska frågorna kring projektet.  

Förslag på vidare studier 

-Undersöka effekterna av ett ”kemikalienätverk” riktat mot förskolepersonalen 

-Undersöka hur kommunerna jobbar med upphandlingar för att undvika hormonstö-

rande kemikalier i förskolan 
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Bilaga1-Informationsbrev
 

 

    Hej!  

    Jag heter Johanna Eriksson och läser min sjätte termin på förskollärarpro-

grammet på Karlstads Universitet. Jag ska nu skriva mitt examensarbete 

och tänker använda mig av intervjuer med ett visst ämne i fokus, nämligen 

projekt ”Giftfri förskola”. 

Jag är intresserad av att vad förskolepersonalen tänker kring ” Giftfri 

förskola”.  Syftet med studien är därför att öka kunskapen om hur försko-

lepersonal anser att projekt ”Giftfri förskola” har påverkat verksamheten. 

Intervjun kommer ta cirka 15 minuter, och det kommer ske bandupptag-

ning under tiden. 

    Vid genomförandet av examensarbeten finns vissa etiska forskningskrav 

som måste uppfyllas. Dessa ser ut som följande. Det är frivilligt att delta, 

du som deltagare har rätt att avbryta när som helst utan några konsekven-

ser. Allt material som samlas in kommer inte kunna kopplas till en enskild 

individ eller en förskola. Materialet som samlas in kommer bevaras så 

ingen obehörig kan komma åt dem, det kommer enbart användas i forsk-

ningssyfte och kommer förstöras i samband att studien publiceras.   

 

 

Härmed samtycker jag till medverkan i studien: 

 

…………………………………………………… 

 

Ta gärna med lappen med en underskrift på tills när vi ses! 

Hör gärna av dig om du har frågor eller funderingar! 

Telefon- 072XXXXXXX eller mail XXXXX_@live.se               

 

Med vänlig hälsning Johanna Eriksson   

 

 



 

                                                            

 

Bilaga 2 – Intervjuguide 

Inledande information 

Hälsa Välkommen 

Informera om: 

-Studiens syfte 

-Anonymitet (inget kan kopplas till personen, arbetsplats, ort osv.) 

-Rätten om frivillig medverkan, får avbryta när man vill 

-Det insamlade materialet kommer enbart användas i forskningssyfte, förvaras 

säkert och kommer -förstöras vid publicering 

-Informera om bandupptagning 

Intervjun: 

Fas 1- Intro om Projektet 

Nu när ni har bidragit i projektet, vad har du för tankar kring det?  

-Vad tänker du på när du hör ordet kemikalier?     

-Vad tänker du på när du hör ordet gift?  

-Hur har ni begränsat vad som räknas till kemikalier och gift på förskolan? 

Fas 2- Miljöns påverkan 

Kan du berätta lite hur projektet startades upp på förskolan? 

Vad tycker du om informationen du som personal fick om projektet?  

Finns det riktlinjer kring hur inköp kopplat till projektet hanteras?  

-Har inomhusmiljön förändrats sedan ni gick med i projektet? 

Fas 3- Effekter på verksamheten 

Vad ser du för för/nackdelar med giftfri förskola i den dagliga verksamheten? 

Vilken typ av verksamhet är det som påverkas?  

Hur hanterar du som personal dessa förändringar? 

 

Avslutning 

          Har respondenten några frågor/funderingar?  

          Lämna uppgifter (igen) ifall det uppstår frågor/funderingar i efterhand 

          Underskrift  

          Tacka för mig! 

          Reflektionsfas 


