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Abstract 
The purpose of this study is to elucidate how the curriculum Lpfö 18 and the 
new assignment on sustainable development have affected the preschool 
teachers´ environmental work. The method used to answer the purpose is semi-
structured qualitative interviews in which seven preschool teachers 
participated.  

The result of the study show that, as a tradition in preschool, there has always 
been an awareness among preschool teachers to work with environment and 
nature issues together with the children both now and before Lpfö 18. 
However, all preschool teachers argue that when the concept of sustainable 
development was implemented in the new curriculum Lpfö 18 it also clarified 
their responsibility that they now are obligated to integrate the concept into 
their environmental work. Despite an increased clarity, they indicate that they 
do give an indication that they do not know how the concept should be 
integrated into the teaching. All preschool teachers therefore believe that 
further education is something that would be of great advantage for them to 
become more secure in their teaching towards the children. Based on the results 
of the study, it turns out that none of the preschool teachers who participated 
in the study received any further education about the meaning of the concept 
or how they can work with it in the educational activities. Further education is 
therefore an important priority issue that needs to be raised.  

 

Keywords: preschool, preschool teachers´, work, sustainable development, 
Lpfö 18, environment 
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Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att belysa hur läroplanen Lpfö 18 och det nya 
uppdraget runt hållbar utveckling har påverkat förskollärarnas miljömässiga 
arbete. Metoden som har använts för att besvara syftet är semistrukturerade 
kvalitativa intervjuer där sju förskollärare deltog i studien.  

Resultatet av studien visar på att det som tradition i förskolan alltid har funnits 
en medvetenhet hos förskollärarna att arbeta med miljö och naturfrågor till-
sammans med barnen både nu och innan Lpfö 18. Samtliga förskollärare häv-
dar att i samband med att begreppet hållbar utveckling implementerades i nya 
läroplanen Lpfö 18 så förtydligades även deras ansvar att hållbar utveckling 
ska integreras i deras miljöarbete. Trots en ökad tydlighet ger denna studie än-
dock en indikation på att förskollärarna inte riktigt vet hur begreppet ska inte-
greras i den pedagogiska verksamheten på bästa sätt. Samtliga förskollärare 
anser därför att fortbildning är något som vore till stor fördel för att de själva 
ska bli mer säkra i undervisningen gentemot barnen. Utifrån studiens resultat 
så visar det sig att ingen av de förskollärare som medverkat i studien fått någon 
fortbildning runt begreppets innebörd eller hur de kan arbeta med det i den 
pedagogiska verksamheten. Fortbildning är därav en viktig prioriteringsfråga 
som behöver lyftas i verksamheterna.  

 

Nyckelord: förskola, förskollärares arbete, hållbar utveckling, Lpfö 18, miljö 
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1 INLEDNING  

För att vi människor idag och kommande generationer ska få möjlighet till att 
växa upp i en hållbar värld så krävs det en förändring i både förhållningssätt 
och beteenden hos samtliga samhällsaktörer som lever på denna planet enligt 
Agenda 2030 (SOU 2019:13). Alla behöver delta och gemensamt bidra till en 
hållbar utveckling. Detta visar sig också genom de 17 uppsatta mål för en lång-
siktig hållbar utveckling som Agenda 2030 (SOU 2019:13) upprättade 2015 
och som är en global handlingsplan för FN:s alla medlemsstater. FN:s rapport 
Transforming our World the 2030 Agenda for Sustainable Development be-
skriver även att: 

Mänsklighetens	och	planetens	framtid	ligger	i	våra	händer.	Den	ligger	även	
i	händerna	på	dagens	yngre	generation,	som	kommer	föra	facklan	vidare	
till	kommande	generationer.	Vi	har	stakat	ut	vägen	mot	hållbar	utveckling.	
Det	är	upp	till	oss	att	se	till	att	resan	blir	framgångsrik.	(A/RES/70/1,	§	53)		

Ser vi till våra framtida generationer så innefattar det dagens barn vilket visar 
på vikten av att barn idag får en ökad kunskap för vad hållbar utveckling inne-
bär. Idag är ca 85 % av Sveriges alla barn mellan 1 - 5 år inskrivna i förskolans 
verksamhet enligt Skolverket (2019). Det gör förskolans roll betydelsefull i 
arbetet med att öka barnens förståelse av hur vi på bästa sätt kan värna om vår 
värld så den förblir hållbar. I samband med nya läroplanen Lpfö 18 (Skolver-
ket, 2018) så bestod en av förändringarna av att begreppet hållbar utveckling 
implementerades på flera ställen i både text, riktlinjer och som läroplansmål 
bland annat genom: ”skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna 
handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling” (Skolver-
ket, 2018, s. 15). 

Barn behöver idag få de kunskaper som krävs för att främja en framtida hållbar 
utveckling. En viktig del i detta är att utbildningsväsendet inkluderar hållbar-
hetsfrågor på ett integrerat sätt i undervisningen där ett steg i att förtydliga 
detta arbete är genom lagstiftning och läroplaner (SOU 2019:13).  

Trots att tidigare läroplaner inte har inkluderat begreppet hållbar utveckling så 
har förskolan ändå haft ett ansvar att ge barnen förutsättningar för att utveckla 
omsorg och respekt för vår natur och miljö. Utifrån tidigare läroplanen Lpfö 
98 (Skolverket, 2016) så synliggörs detta dels genom: ”Förskolan ska lägga 
stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en 
positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet” (Skolverket, 2016, s. 9). 
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Miljö och natur är något som förskolan av tradition länge har arbetat med som 
en del av verksamhetens pedagogiska arbete. För att ta detta traditionella mil-
jöarbete ett steg längre och inkludera ett lärande för hållbar utveckling i relat-
ion till miljön så beskriver Björklund (2014) att det dock inte räcker med att 
endast vara ute i naturen med barnen. Det handlar istället om att se bortom och 
synliggöra för barnen den relation som befinner sig mellan oss människor och 
miljön. Det är först då lärande för hållbar utveckling uppstår hävdar Björklund 
(2014).  

Jag har även av egen erfarenhet upplevt att förskolor idag arbetar mycket med 
olika miljömässiga frågor tillsammans med barnen när jag varit ute i verksam-
heten. Trots ett stort fokus på olika miljöfrågor i förskolan så har jag däremot 
upplevt att det saknas vidare diskussioner runt vad hållbar utveckling innebär 
i detta miljöarbete med barnen. Genom en avsaknad av reflektioner runt detta 
område så främjas heller inte barnens lärande kring hållbar utveckling på bästa 
sätt. Med tanke på att begreppet hållbar utveckling nu införts i Lpfö 18 (Skol-
verket, 2018) som ett nytt uppdrag för förskolan att arbeta med så finner jag 
det därmed intressant att öka förståelsen kring hur detta har påverkat förskoll-
lärares miljömässiga arbete i verksamheten. 

1.1 Bakgrund 

I detta avsnitt beskrivs centrala begrepp som denna studie berörs av. 

1.1.1 Hållbar utveckling 

Definitionen av begreppet hållbar utveckling har tagits fram genom Bruntland-
rapporten som är en rapport som innefattar arbetet för en långsiktig hållbar 
utveckling och som är framtagen av FN i mitten av 1980-talet. Bruntlandrap-
portens beskrivning av hållbar utveckling utgörs av att de val vi människor gör 
idag inte ska äventyra framtida generationers möjligheter till att tillgodose sina 
behov och möjligheter till att leva i en hållbar värld. Det handlar om att se till 
att vi människor värnar och tar hand om de resurser som finns runtomkring oss 
(SOU 2004:104).  

SOU (2004:104) som är en statlig utredning där utbildningsväsendets arbete 
med lärande för hållbar utveckling innefattas, beskriver att hållbar utveckling 
omfattar både samhällets och människors förutsättningar samt behov. Hållbar 
utveckling består av tre olika dimensioner som är den sociala, ekonomiska och 
miljömässiga och där alla dessa dimensioner ska ses som en helhet som verkar 
tillsammans för en hållbarare värld. Björklund (2014) förklarar också att det är 
viktigt att vi människor får möjlighet till att utveckla en förståelse för vad dessa 
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dimensioner innebär för att vi på bästa sätt ska kunna ta beslut som leder till 
en hållbar utveckling.    

1.1.2 Den miljömässiga dimensionen 

Den miljömässiga dimensionen av begreppet hållbar utveckling handlar om att 
vi människor behöver värna om jordens naturliga ekosystem och även skydda 
dess återhämtningsförmåga. Detta är även en förutsättning för främjandet av 
en långsiktig ekonomisk utveckling och social välfärd (SOU 2004:104). Enligt 
Unesco (2006) så handlar den miljömässiga dimensionen även om hur miljön 
runtomkring oss påverkas av oss människor och de val som vi gör. Viktiga 
frågor som berörs i denna dimension är bland annat den pågående klimatför-
ändringen och de naturtillgångar som finns på denna jord.  

Björklund (2014) menar också att det handlar om hur vi människor tillägnar 
oss den natur vi har runtomkring oss. Vi behöver se naturen som ett system 
som är nödvändig för att vi ska klara av att leva på jorden och där vi människor 
är en del av detta system. I detta livsuppehållande system så behöver vi som 
lever på jorden också anamma en relation till vår natur. Det handlar om att 
synliggöra det som inte finns direkt framför oss utan vi behöver gå bortom och 
se naturen som en aktiv medskapare som verkar tillsammans med oss.  

1.1.3 Hållbar utveckling i förskolans läroplan 

Enligt Utbildningsdepartementet (2018) så ska alla barn i förskolan ges samma 
rättigheter till att ta del av en likvärdig utbildning där både lärande, omsorg 
och utveckling innefattas. Enligt en granskning från skolinspektionen så visade 
det sig tyvärr att det uppenbarades stora skillnader i hur förskolor runtom i 
landet utformade sitt arbete med den pedagogiska kvalitén. Med detta som bak-
grund så valde regeringen att förnya den dåvarande läroplanen Lpfö 98 (Skol-
verket, 2016) för att bättre kunna anpassa sig till dagens situation. I nya läro-
planen Lpfö 18 (Skolverket, 2018) så ingick ett flertal förändringar där bland 
annat begreppet hållbar utveckling fördes in som en del av en förskola med 
hög kvalité som anpassar sig till framtidens alla utmaningar.  

Skolverkets (2019) guide och webbinarium om förändringarna i Lpfö 18 be-
skriver även hållbar utveckling som en mycket viktig del och fråga att beröra i 
förskolans verksamhet för att främja en hållbar framtid. Pramling Samuelsson 
(2017) visar också genom sin studie att en av förutsättningarna för att barn ska 
få möjlighet att utveckla ett lärande för hållbar utveckling är genom utveckling 
av läroplaner där begreppet behöver få en given plats.  
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1.2 Syfte 

Mitt syfte är att belysa hur den nya läroplanen Lpfö 18 har påverkat förskollä-
rarnas arbete med den miljömässiga dimensionen av det tillagda begreppet 
hållbar utveckling.  

1.3 Frågeställningar 

- Hur beskriver förskollärarna sitt arbete med miljömässiga dimens-
ionen av hållbar utveckling?  
 

- Hur har de nya läroplansmålen som berör hållbar utveckling påverkat 
förskollärarnas arbete?  

 
- Vilket stöd har förskollärarna fått för att kunna arbeta med nya läropla-

nen Lpfö 18 och begreppet hållbar utveckling? 
 

2 LITTERATURGENOMGÅNG 

2.1 Hållbar utveckling i Lpfö 18  
Hållbar utveckling är ett begrepp som tidigare inte funnits i förskolans styrdo-
kument och det är först i samband med utvecklandet av den nya läroplanen 
Lpfö 18 som begreppet fördes in i läroplanen (Utbildningsdepartementet, 
2018). Skolverkets (2019) guide och webbinarium om förändringarna i Lpfö 
18 beskriver att barn idag möter en omvärld som präglas av snabba föränd-
ringar när det bland annat kommer till vår miljö runtomkring oss. För att möta 
dessa förändringar så har förskolan ett viktigt uppdrag i barns kunskapsbyg-
gande runt hållbar utveckling vilket också är en av anledningarna till att be-
greppet infördes i läroplanen.  

I nya läroplanen Lpfö 18 (Skolverket, 2018) och ett av de nya avsnitten som 
berör hållbar utveckling så beskrivs att barnen ska få möjlighet till att anamma 
ett omsorgsfullt och ekologiskt förhållningssätt till naturen, miljön och sam-
hället som finns runtomkring dem. Förskolans pedagogiska verksamhet ska 
även kontinuerligt präglas av en positiv framtidstro i arbetet med hållbar ut-
veckling. I Lpfö 18 (Skolverket, 2018) så framlyfts också att förskolan ska 
stimulera barnen till att diskutera och utforska olika fenomen och samband som 
sker och uppstår runtomkring oss i vår omvärld. Detta ska förhoppningsvis 
också leda till ett ökat intresse för att främja en hållbar utveckling. Skolverket 
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(2019) ger även några förslag på hur förskolan kan arbeta med hållbar utveckl-
ing i verksamheten. Förslagen innefattar dels att kontinuerligt arbeta och sam-
tala med barnen runt till exempel energiförbrukning, nedskräpning, återvin-
ning och matsvinn.    

2.2 Arbetet med hållbar utveckling i förskolan 

Av tradition så arbetar förskolor ofta med en nära anknytning till miljö och 
natur tillsammans med barnen i den pedagogiska verksamheten. För att ta 
denna tradition vidare och inkludera ett lärande för hållbar utveckling i arbetet 
med miljön så menar Björklund (2014) att förskolor idag behöver förändra sitt 
lärande och gå ett steg längre i sitt sätt att undervisa. Med det menas att för-
skolorna behöver synliggöra ett lärande runt relationen som finns mellan oss 
människor och miljön. Det är först när undervisningen ger utrymme för dis-
kussioner, ifrågasättande och utmaning av redan existerande kunskap som lä-
rande för hållbar utveckling sker.  

Hur miljöundervisningen i relation till begreppet hållbar utveckling ser ut i 
praktiken i förskolan kan skilja sig åt. Björklund (2014) hävdar att det går att 
särskilja tre olika sätt att strukturera arbetet på. Det handlar om hur man tar till 
sig och arbetar med miljöundervisningen och där lärande i, om och för miljön 
innefattas. Lärande i miljön handlar om vistelsen i miljön där barnen får upp-
leva och vara på plats i naturen. Genom att utforska naturen på nära håll så 
skapas också en bra grund för utveckling av en framtida relation till miljön. 
Lärande om miljön omfattar att barnen behöver utveckla en större kunskap om 
miljön. Detta kan göras genom att undersöka och söka förklaringar på olika 
naturvetenskapliga fenomen som sker och uppstår runtomkring oss. Lärande 
för miljön handlar om att miljöundervisningen behöver ta ett steg till och syn-
liggöra den relation vi människor har till miljön. Det handlar om att öka enga-
gemanget och låta barnen få möjlighet till att kritiskt och ifrågasättande finna 
egna lösningar som är gynnsamma för en hållbar utveckling. Ser man till det 
arbetssätt som mest präglar ett lärande för hållbar utveckling så handlar det om 
att inta ett perspektiv som utgår från ett lärande för miljön anser Björklund 
(2014). Ärlemalm-Hagsér (2013) talar också om betydelsen av relationen som 
uppstår och utvecklas i barns möte med naturen då det visar sig ha en stark 
koppling till utvecklandet av framtida hållbarhet och miljöengagemang.  

Ärlemalm-Hagsér och Sundberg (2016) redogör i sin studie att när det kommer 
till miljö och hållbar utveckling så förknippar ofta pedagoger i förskolan detta 
med arbetet runt återvinning, sopsortering och miljön. Det är också främst den 
miljömässiga dimensionen som framträder i pedagogernas syn runt arbetet 
med hållbar utveckling.  
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Pramling Samuelsson (2011) anser att ett lärande för hållbar utveckling behö-
ver implementeras tidigt i barns utbildning då grunden för barns kunskapsbyg-
gande och värderingar påbörjas i unga år. Barnens medvetenhet kring vikten 
av att främja en hållbar utveckling bör ske som en naturlig del i de tidiga upp-
växtåren.  

Kahriman-Öztürk, Olgan och Güler (2012) redogör i sin studie att det är peda-
gogernas ansvar att barn i förskolan så tidigt som möjligt får ta del av ett lä-
rande för hållbar utveckling. För att ge pedagogerna stöd i hur begreppet kan 
integreras i undervisningen så hävdar Kahriman-Öztürk et al. (2012) att håll-
barhetsfrågor bör vara införlivade i läroplaner då det ger pedagogerna en bra 
grund att utgå från. Pramling och Samuelsson (2017) framhåller också att en 
viktig förutsättning för barns lärande runt hållbarhet är att läroplaner behöver 
utvecklas där begreppet måste få en given plats.  

Davis (2010) redogör i sin studie för tre olika strategier som kan användas i 
förskolans undervisning när det kommer till att skapa ett lärande för hållbar 
utveckling. En av dessa tre strategier innebär att man bör arbeta utifrån olika 
aspekter där läroplaner/pedagogik, miljön samt samhället ingår. Läropla-
ner/pedagogik handlar i detta om att begreppet behöver inkluderas i de styrdo-
kument som lärare ska förhålla sig till. Pedagogiken i det hela bör bestå av 
lekbaserade undervisningsaktiviteter där barnen aktivt får undersöka verkliga 
hållbarhetsfrågor som ligger i deras intresse. Ser man till den andra aspekten, 
miljön, så ska det vara lättillgängligt och genomförbart att utöva ett lärande 
runt hållbarhet i både den fysiska samt sociala miljön som finns runtomkring. 
Här handlar det även om att verksamheten behöver se över att arbetet med 
hållbarhet följs såsom t.ex. den egna energiförbrukningen. Davis (2010) häv-
dar också att den tredje aspekten, samhället, behöver vara inkluderat där en 
relation med både hemmet och övriga samhällsaktörer måste främjas. Utifrån 
denna strategi så måste dessa tre delar samverka och genomgå förändringar 
tillsammans för att på bästa sätt kunna ge de förutsättningar som behövs för en 
hållbar utveckling menar Davis (2010). Det räcker inte bara att barnen får ge-
nomföra olika aktiviteter som innefattar miljö och hållbarhetsfrågor utan för-
skolan behöver även se över hur verksamheten förhåller sig till hållbarhet och 
hur relationerna till närmaste omgivningen ser ut. Det är först när dessa tre 
delar verkar tillsammans som en kultur av hållbarhet kan byggas i förskolan.  

Engdahl, Karlsson, Hellman och Ärlemalm-Hagsér (2012) anser att förskolan 
behöver anamma ett utmanande och kritiskt förhållningssätt när det kommer 
till lärande för hållbar utveckling. Barnen behöver lyssnas till och få möjlighet 
att pröva olika hypoteser själva för att på så sätt komma fram till lösningar som 
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är gynnsamma för framtidens problematik runt hållbar utveckling. Även Pram-
ling Samuelsson (2011) menar att barn behöver uppmuntran från förskolans 
pedagoger att utmanas i sitt kreativa tänkande för att kunna få möjlighet att 
bilda sina egna uppfattningar runt hur hållbar utveckling kan främjas.  

2.3 Förskollärares kunskaper runt hållbar utveckling 

Genom en studie som Elm Fristorp och Johansson (2013) bedrivit så erbjöds 
förskollärare att delta i ett projekt som innefattade deltagande i olika utbild-
ningsprogram och forskningscirklar där syftet var att öka deras kunskaper runt 
hållbar utveckling. Resultatet från studien visar på att de förskollärare som del-
tog i utbildningsprogrammen som erbjöds ökade sin förståelse runt begreppet. 
Det medförde också i sin tur för en ökad medvetenhet runt hur hållbar utveckl-
ing kan integreras i deras arbete genom olika aktiviteter och tillvägagångsätt. 
Elm Fristorp och Johansson (2013) menar på att förskollärare behöver få en 
ökad medvetenhet och förståelse för vad begreppet innebär för att i sin tur 
själva kunna förmedla en professionell undervisning i förskolan runt området. 
Studiens olika forskningscirklar startade även olika former av samarbeten mel-
lan kommuner och dess förskolor vilket i sin tur också blev en framgångsfaktor 
i arbetet med att utveckla ett lärande runt hållbar utveckling i de deltagande 
verksamheterna.  

Pramling och Samuelsson (2017) lyfter att det handlar mycket om hur begrep-
pet hållbar utveckling tillämpas i undervisningen. En av förutsättningarna för 
att öka förståelsen för hur det ska integreras i den pedagogiska verksamheten 
är att lärare som arbetar med barn får utbildning runt vad begreppet innebär 
hävdar Pramling och Samuelsson (2017). Får lärarna utbildning så ökar de sin 
förståelse och kan på så sätt skapa ett lärande där barnen blir en del av detta.  

Utifrån en studie som Montebon (2018) genomfört, där blivande lärare som 
studerade sitt andra år inom lärarprogrammet med inriktning biologi medver-
kade, visade det sig också att det behövdes mer utbildning i vad hållbar ut-
veckling innebär. Studenterna hade olika uppfattningar runt vad begreppet in-
nefattade och de flesta visade också på en missuppfattning att hållbar utveckl-
ing endast innefattade den miljömässiga delen. De flesta studenterna såg be-
greppet som komplext där de även hade svårigheter i hur det skulle integreras 
i praktiken med barnen när de var klara med utbildningen. Montebons (2018) 
hävdar därav att pedagoger idag behöver få stöd och kontinuerlig vidareutbild-
ning inom detta område för att de på bästa sätt ska kunna förmedla ett lärande 
till barnen. 
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Även Björneloos (2007) studie visar på att lärare behöver bli medvetna vad 
hållbar utveckling innebär och hur det kan konkretiseras i undervisningen. Det 
handlar till stor del om att lärare behöver öka sin tillit till den egna kompeten-
sen när det kommer till hållbarhetsfrågor då det har betydelse för undervis-
ningen. Lärare behöver också själva visa en vilja och engagemang till att utöka 
sina kunskaper inom området. Björneloo (2007) hävdar att en ökad kompe-
tensutveckling främjar lärarnas förmåga att kritiskt kunna reflektera vilket är 
av stor betydelse för undervisningen. Finns inte detta engagemang och denna 
förståelse hos lärarna så är det svårt att förmedla ett lärande där barnen får 
utveckla sina kunskaper runt hur de själva kan bidra till en hållbarare värld 
menar Björneloo (2007). 

 

3 METOD 

När det kommer till att välja vilken metod som är mest lämplig för den under-
sökning som ska genomföras så beror valet av metod på vad det är som man 
vill synliggöra i undersökningen (Karlsson 2014). I min studie så har jag valt 
att använda mig av semistrukturerade kvalitativa intervjuer då min avsikt är att 
belysa förskollärarnas tankar kring hur deras arbete påverkats av det nya upp-
draget runt hållbar utveckling i Lpfö 18 (Skolverket, 2018). Christoffersen och 
Johannessen (2015) lyfter fram att kvalitativa intervjuer är en bra metod att 
använda när avsikten är att synliggöra människors erfarenheter och tankar på 
ett detaljrikt sätt.     

3.1 Urval 

Inför mina intervjuer valde jag att i första hand, genom mail, kontakta åtta 
stycken förskolor som är lokaliserade inom mitt närområde i en större kommun 
i Mellansverige. Jag valde att kontakta åtta stycken förskolor då jag hade med 
i beräkning att ett visst bortfall kan ske i form av att de inte svarar eller inte 
vill medverka. Valet att kontakta förskolor inom mitt närområde gjorde jag 
även för att öka mina möjligheter till att hinna med att intervjua fler förskollä-
rare. Det resulterade i att fyra stycken förskolor deltar i denna studie. På de 
fyra förskolor som valde att medverka så utgör sedan denna studies urval sju 
stycken förskollärare som alla arbetar på olika avdelningar inom respektive 
förskola. Jag valde att intervjua sju stycken förskollärare då jag anser att det är 
ett rimligt urval med tanke på den tidsaspekt vi har att genomföra denna studie. 
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Då min studie inriktar sig på arbetet med den nya läroplanen Lpfö 18 (Skol-
verket, 2018) och det tillagda begreppet hållbar utveckling så föll mitt val på 
att välja förskollärare till studiens intervjuer. Detta då det är förskollärarna som 
bär huvudansvaret att läroplanens mål följs och implementeras i förskolans pe-
dagogiska verksamhet. Jag har även intervjuat förskollärare som varit yrkes-
verksamma minst 1,5 år och mer, vilket innebär att de arbetat i verksamheten 
både före och efter Lpfö 18 (Skolverket, 2018). Tre av förskollärarna som med-
verkar i studien arbetar med åldersheterogena barngrupper som innefattar barn 
i åldrarna 1 - 6 år. De andra fyra förskollärarna arbetar med barn i åldrarna 3 
år och uppåt. Då ålder inte har någon betydelse för denna studie så kommer 
varken ålder på förskollärare eller barn att benämnas vidare. Det som istället 
är relevant för denna studie är att samtliga förskollärare varit yrkesverksamma 
både nu och innan Lpfö 18 (Skolverket, 2018).  

Jag har i denna studie valt att benämna de förskolor och förskollärare jag in-
tervjuat med fingerade namn då de medverkandes identiteter inte ska fram-
komma.  

Förskola A: Maria-A   

Förskola B: Sara-B 

Förskola C: Helene-C, Monika-C och Sofia-C 

Förskola D:  Emma-D och Pernilla-D    

3.2 Genomförande 

Jag började med att kontakta rektorn på de utvalda förskolor jag tagit fram för 
att få ett godkännande till att gå vidare med kontakt av förskollärare. Löfdahl 
(2016) menar att det är viktigt att när en undersökning genomförs som invol-
verar pedagoger på en förskola så måste rektorn i första hand kontaktas för att 
ge sitt godkännande på att medverka i studien.  

I god tid innan intervjuerna genomfördes så lämnades informationsbrev och 
samtyckesblankett ut till de förskollärare som medverkar i studien för ett skrift-
ligt godkännande. Det bokades även in en dag och plats när intervjuerna skulle 
ske med respektive förskollärare. Intervjuerna spelades in med min telefon som 
var inställd på flygplansläge och jag dokumenterade även vissa delar av inter-
vjun i text. Alla intervjuer utfördes i avskilda rum från verksamheten där jag 
som intervjuare och förskollärare fick sitta ostörda under hela genomförandet. 
Intervjuerna tog i genomsnitt 15 - 20 minuter vardera. 
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3.3 Datainsamlingsmetod 

Kvalitativa intervjuer är enligt Christoffersen och Johannessen (2015) en van-
lig metod att använda sig av när data samlas in. Denna metod är lämplig när 
forskaren har för avsikt att ge informanten som deltar i undersökningen en stor 
frihet till att själv uttrycka sina tankar kring det som undersöks. När det handlar 
om kvalitativa intervjuer så kan utformningen av dessa bestå av mer eller 
mindre strukturerad art där jag i denna studie valt att använda mig av semi-
strukturerade intervjuer för att samla in data. Christoffersen och Johannessen 
(2015) beskriver att i en semistrukturerad intervju så används en övergripande 
intervjuguide där ett antal huvudfrågor som berör det tema som undersök-
ningen avser är formulerade. Samtliga informanter som medverkar i undersök-
ningen delges likadana huvudfrågor men där intervjuaren har stor frihet till att 
under genomförandet ställa följdfrågor. Detta ger intervjuaren stor möjlighet 
till att utforma intervjun och ställa olika följdfrågor beroende på vilka svar in-
formanten ger. Informanterna ges även förutsättningarna till att formulera sina 
egna tankar och funderingar då inga förkodade svar finns tillgängliga. Detta 
ökar intervjuarens möjlighet till att få detaljrika och fylliga svar.  

Christoffersen och Johannessen (2015) beskriver hur utformningen av en in-
tervjuguide kan se ut där olika delar bör vara med. Det är bra om intervjun 
startar med någon form av inledning där intervjuaren presenterar sig och infor-
merar om nödvändig information runt upplägget. Därefter ställs enkla fakta-
frågor för att etablera en relation med informanten för att sedan övergå till 
introduktionsfrågor som berör det tema som studien avser. Övergångsfrågor 
är nästa del där intervjuaren börjar gå över till huvuddelen av intervjun och 
som innefattar förbindelsen mellan introduktions och nyckelfrågorna. Nyckel-
frågorna utgör sedan själva huvuddelen av intervjun där frågorna ska kunna 
ge svar på undersökningens syfte och frågeställning. Intervjun avslutas med en 
avslutning där även informanten bör förberedas på att intervjun är i slutfasen. 
Jag har under min utformning av intervjuguide (bilaga 1) haft Christoffersens 
och Johannessens (2015) beskrivning av dessa steg i åtanke. De huvudfrågor 
som har använts har utformats utifrån studiens frågeställningar. Jag har däref-
ter ställt följdfrågor som jag under genomförandet ansett vara relevanta utifrån 
respektive förskollärares svar och mitt syfte.      
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3.4 Databearbetning och analysmetod 

Efter att intervjuerna genomförts så transkriberades det ljudinspelande data-
materialet och studerades därefter noggrant. Jag lyssnade och gick igenom sva-
ren flera gånger då min avsikt var att kunna urskilja om det fanns någon form 
av mönster i svaren.  

I mitt val av analysmetod så fick jag inspiration från Braun och Clarkes (2006) 
beskrivning av en tematisk analys. Modellen utgörs av sex olika steg som man 
använder sig av för att analysera datamaterialet som samlats in i en undersök-
ning. Enligt Braun och Clarke (2006) så startar steg ett med att bekanta sig med 
det datamaterial som samlats in. I mitt fall handlar det om intervjusvaren som 
jag fått ta del av och som jag transkriberade noga. I steg två så söker man och 
upprättar olika koder/mönster i datamaterialet som upplevs meningsfulla uti-
från det som studien avser att undersöka. I denna del av analysen så försökte 
jag finna och organisera olika koder/mönster i svaren som jag ansåg hörde ihop 
på ett passande sätt och förde in dessa under mina frågeställningar. Nästa steg 
enligt Braun och Clarke (2006) handlar om att finna olika övergripande teman 
och eventuella underteman där koderna som upprättats i steg två platsar in. 
Steg fyra berör sedan en granskning av de teman som skapats där t.ex. vissa 
teman kan komma att slås ihop till ett huvudtema eller något tema kanske inte 
längre visar sig vara relevant till studien o.s.v. Genom noga transkribering av 
mitt datamaterial så organiserade jag mina funna koder/mönster under olika 
övergripande teman som jag ansåg relevanta utifrån studiens frågeställningar. 
Därefter gick jag igenom de teman som framkom ytterligare en gång för att 
söka efter eventuella teman som kunde slås ihop eller kanske omvandlas till 
två nya. Steg fem i en tematisk analys handlar sedan enligt Braun och Clarke 
(2006) om att genomföra den sista bearbetningen och även slutgiltigt namnge 
de teman som framkommit. Därefter i den sista och sjätte fasen så påbörjas en 
presentation av den slutgiltiga analys som gjorts utifrån alla dessa steg. I denna 
studie så är den slutgiltiga analysen presenterad under nästkommande resultat-
avsnitt. Resultatet redovisas och presenteras utifrån de tre frågeställningar som 
studien utgår från för att förtydliga.   

3.5 Etiska överväganden 

I startskeendet av denna studie så har en anmälan om behandling av person-
uppgifter i uppsatsarbeten skickats in för ett godkännande av Karlstad Univer-
sitet (Karlstad universitet, 2019). Denna blankett ger ett godkännande att jag 
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får samla in personuppgifter av de som medverkar i denna studie och tar där-
med hänsyn till lagen om GDPR. Blanketten kommer att avanmälas efter att 
studien är slutförd och godkänd. 

När en undersökning genomförs oavsett metodval så är det av största vikt att 
ta hänsyn till de forskningsetiska kraven som Vetenskapsrådet (2002; 2017) 
belyser. Enligt Vetenskapsrådet (2002; 2017) är dessa forskningsetiska krav 
till för att skydda de individer som är med i en studie och där huvudkraven 
innefattar:  

Informationskravet som berör forskarens krav på att informera de som med-
verkar i studien om innebörden av den. 

Samtyckeskravet där de medverkande behöver ge sitt godkännande på att de 
vill delta i studien. 

Konfidentialitetskravet som innefattar att inga obehöriga får ta del av medver-
kandes personuppgifter eller uttalanden. Inga personers identiteter får röjas. 

Nyttjandekravet vilket innebär att det material som samlas in i en undersökning 
endast får användas i forskningssyfte och till den studie som det informerats 
om.   

I denna studie där semistrukturerade kvalitativa intervjuer genomfördes så in-
formerades samtliga informanter om studiens innebörd. I samma stund fick de 
även delge sitt samtycke på att de ville medverka i denna studie och bli inter-
vjuade vilket uppfyller både informations samt samtyckeskravet. Jag upplyste 
även om att de har möjlighet att när som helst kunna avbryta sin medverkan. 
Nyttjandekravet har även uppfyllts genom att det insamlade datamaterialet 
endast har använts till denna studie.    

Vetenskapsrådet (2002; 2017) beskriver att det är viktigt att de som medverkar 
i en undersökning inte får sina identiteter avslöjade varav inga specifika namn 
eller platser får nämnas vilket innefattas i Konfidentialitetskravet. Under detta 
krav ingår även att material som samlas in i en undersökning även måste för-
varas så ingen obehörig kan ta del av det. Jag uppfyller detta krav genom att 
de som medverkat i intervjuerna anonymiserats där både namn och förskolor 
har bytts mot fingerade namn genom hela studien. De ljudinspelningar som 
utfördes under intervjuerna spelades även in med min telefon med flygplans-
läge påsatt. När respektive intervju var avklarad så fördes inspelningen över 
direkt till ett USB-minne samma dag som inspelningen gjordes så att inga obe-
höriga ska kunna ta del av det. USB-minnet och skriven intervjutext har förva-
rats på ett säkert ställe efter insamling och materialet har endast använts till 
denna studie. Allt material makuleras även när studien är klar.   
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Enligt Löfdahl (2016) så är också en viktig aspekt att du som utför studien ser 
till att de som medverkar i undersökningen känner sig trygga och bekväma 
med situationen. Det handlar om att vara observant när undersökningen utförs 
där du som intervjuare kontinuerligt känner av läget och är vaksam på utifall 
de medverkande känner sig obekväma och vill avbryta. I min studie som berör 
semistrukturerade kvalitativa intervjuer av förskollärare så bemötte jag de som 
medverkade på ett respektfullt sätt. Jag startade alla mina intervjuer med att 
småprata lite så att förskollärarna kände sig trygga med situationen. Jag tänkte 
även på hur jag ställde mina frågor och att de frågor som ställdes inte gjorde 
de medverkande obekväma vilket Löfdahl (2016) beskriver som en viktig fak-
tor.  

3.6 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet  

När en studie genomförs så är det viktigt att ta hänsyn till undersökningens 
validitet. Enligt Bjereld, Demker och Hinnfors (2018) så handlar en studies 
validitet om att det som mäts i en undersökning verkligen är relevant med det 
som undersökningen avser att mäta. Validiteten kan därmed ge en form av in-
dikation på hur den data som samlas in överensstämmer med det som under-
söks (Christoffersen & Johannessen, 2015). Jag har i min studie gjort ett urval 
där jag inriktat mig på förskollärare som alla varit yrkesverksamma några år i 
verksamheten då detta anses vara relevant utifrån mitt syfte. Jag har även del-
gett samtliga informanter samma huvudfrågor som berör det tema som studien 
avser. De följdfrågor som delgivits utifrån huvudfrågornas svar har dock varit 
olika beroende på informanternas svar men trots detta så har avvikelse från 
huvudtemat och mitt syfte aldrig skett. Därav anser jag att validiteten i min 
studie kan styrkas.  

Reliabiliteten är också viktig att ta hänsyn till i en undersökning vilket enligt 
Bjereld et al. (2018) innefattar hur man som forskare i en studie har gått tillväga 
för att samla in den data som behövs. Det handlar om forskarens noggrannhet 
samt skicklighet i hur datamaterialet samlats in och även hur det har bearbetats. 
I min studie så har jag genom de kvalitativa semistrukturerade intervjuer som 
utförts samlat in en stor mängd data som noga transkriberats och analyserats 
på samma sätt. Intervjuerna har även spelats in och kan kontrolleras upprepade 
gånger vilket ökar noggrannheten att inget datamaterial missas när transkribe-
ring utförts. Alla intervjuer är även genomförda med samma förutsättningar 
och jag har lagt stor vikt vid att vara lugn och tillmötesgående för att öka möj-
ligheten att utveckla en avslappnad relation till informanterna. Utifrån resone-
manget ovan så stärks reliabiliteten i min studie anser jag.  
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Thornberg och Fejes (2019) lyfter fram att generaliserbarhet innefattar hur pass 
vida det forskningsresultat som framkommer i en studie kan används för att 
dra en generell slutsats över exempelvis andra grupper, händelser eller indivi-
der som inte medverkat i studien. Vidare beskrivs också svårigheten med att 
kunna generalisera en kvalitativ studie då den oftast inte tillämpar ett sanno-
likhetsurval. Trots detta lyfter Thornberg och Fejes (2019) fram att det går att 
diskutera runt en analytisk generalisering när det kommer till kvalitativa stu-
dier. Det menas med att resultatet som framkommer tillhandahåller mer av ett 
perspektiv än en sanning som det går att resonera runt och som blygsamt kan 
sättas i relation till liknande situationer. Denna studie innefattar sju kvalitativa 
semistrukturerade intervjuer av förskollärare som är verksamma på fyra olika 
förskolor inom samma kommun. Studien visar endast på hur dessa sju förskol-
lärare och förskolor inom samma kommun påverkats i deras miljöarbete runt 
nya läroplanens tillagda begrepp hållbar utveckling. Trots detta kan man få en 
god indikation på om det har skett någon form av påverkan på förskollärarnas 
arbete vilket kan vara användbart för verksamheten allmänt och även för vidare 
forskningsstudier.   

 

4 RESULTAT 

4.1 Hur beskriver förskollärarna sitt arbete med miljö-
mässiga dimensionen av hållbar utveckling 

Samtliga förskollärare belyser att de alltid försökt att arbeta med vikten om att 
värna om naturen och miljön tillsammans med barnen. En av förskollärarna, 
Sara-B, belyser att förskolan alltid fokuserat mycket på att arbeta med mil-
jöfrågor tillsammans med barnen vilket hon beskriver att hon också gör genom 
olika aktiviteter:  

”Tillsammans med barnen har vi länge samlat naturmaterial 
från skogen, t.ex. pinnar, kottar och stenar. Vi har gjort en kom-
post, pratar om kompostering och vad som krävs för att något 
ska kunna växa. Vi har pratat med barnen om att inte slösa på 
papper och slänga massor med mat varje dag också. Vi sopsor-
terar också på avdelningen.” (Sara-B) 

När det kommer till den miljömässiga dimensionen av hållbar utveckling så 
menar samtliga förskollärare på att de handlar mycket om att de arbetar med 
bland annat återvinning, återanvändning av material, kompostering och vikten 
av att inte slösa på våra resurser tillsammans med barnen.  
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”Vi arbetar mycket med att återanvända material som vi pysslar 
med. ” (Maria-A) 

”Ett projekt som vi har nu involverar kompostering. Tillsammans 
med barnen pratar vi om vart man ska kasta frukt och mat. Vi 
sopsorterar också annat material med barnen.” (Pernilla-D) 

” Vi försöker alltid påminna barnen om att inte ta mer vatten än 
de behöver när de tvättar händerna. Men det är inte alltid så lätt 
att komma ihåg för dem.” (Sara-B) 

Enligt förskollärare Sofia-C så har miljöarbetet där hon arbetar också handlat 
om att se över verksamhetens roll i det hela och att hela förskolans verksamhet 
måste sträva efter att arbeta miljövänligt. Hon hävdar att både nu och innan 
begreppet infördes i Lpfö 18 så har hon och kollegorna på avdelningen disku-
terat runt hur de hanterar material och förbrukning: 

”Vi har rensat ut ”giftigt material”, leksaker och madrasser på 
avdelningen. Vi har länge haft listor på avdelningen där bra 
material såsom återbruksmaterial och förbrukningsmaterial 
finns uppskrivna.” (Sofia-C)  

Övriga förskollärare nämner också att de under många år har arbetat med att 
se över hur de själva i verksamheten kan vara varsamma om miljön. Det har 
handlat om allt från att släcka lampor som inte behövs vara tända, att spara på 
vattnet, att tänka på inköpen och att vara försiktig med leksakerna på avdel-
ningen så inget nytt behövs inhandlas i onödan. 

Tre av förskollärarna hävdar också att de under längre tid försökt att samverka 
med hemmet i det som berör deras miljömässiga arbete på avdelningarna. För-
skollärare Emma-D beskriver att när de hade ett temaarbete på avdelningen 
som innefattade återvinning så meddelade även vårdnadshavarna att barnen 
hemma påpekat att sopor måste sorteras. Ibland har även vårdnadshavarna fått 
förfrågan om att ta med olika material de har hemma som de tillsammans med 
barnen kan pyssla med framhåller förskollärare Monika-C. Vårdnadshavarna 
har varit positivt inställda till detta då de flesta anser att det är viktigt med 
återanvändning av material och att barnen får kunskap om detta beskriver hon:  

 ” I ett projekt som vi jobbat länge med så ber vi barnen att ta 
med hemifrån t.ex. kartonger, toarullar, glasburkar, glasspinnar 
och plast. Vi återanvänder sedan detta material och barnen får 
pyssla med det.” (Monika-C) 

Samtliga förskollärare beskriver också att de i deras arbete med miljön försökt 
att ta vara på barnens idéer på olika sätt. Det framkommer att det arbetats 
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mycket med olika experiment där barnen fått utmanas att hitta lösningar själva 
och tillsammans med andra. Utifrån förskollärarnas svar så handlar det mycket 
om att barnen fått vara med och diskutera samt själva komma med frågor som 
det spinns vidare på i olika aktiviteter.   

Under intervjuerna så framkom det att samtliga förskollärarna i miljöarbetet 
tillsammans med barnen strävar efter att arbeta med barnens intresse i fokus. 
En tydlig indikation framkommer även att barnen ofta får reflektera tillsam-
mans med både pedagoger och barn för att komma fram till olika lösningar på 
varför vissa saker sker och dess konsekvenser. 

En av förskollärarna beskriver att barnens frågor är med och styr vilka aktivi-
teter som det planeras runt när det kommer till avdelningens arbete med miljö 
och natur. Diskussioner sker sedan tillsammans när aktiviteten utförs vilket 
Emma-D beskriver: 

 ” Vi ser barnen som medforskare i detta, de får ställa frågor, 
diskutera. Vi använder lärplattan mycket för att söka information 
tillsammans.” (Emma-D) 

Pernilla-D beskriver att på den avdelning som hon arbetar på så försöker de 
utöver barnens egna intresse även själva i arbetslaget inspirera barnen till att 
intressera sig för ett sunt miljötänk: 

 ” Vi har försökt att vara konkreta när vi pratar om att värna om 
vår miljö, använt oss av verktyg. Som olika figurer som står för 
t.ex. sopsortering eller vattenförbrukning som har fått barnen in-
tresserade. Vi har startat upp det så ibland.” (Pernilla-D)   

 

4.2 Hur har de nya läroplansmålen som berör hållbar ut-
veckling påverkat förskollärarnas arbete?  

Samtliga förskollärare som intervjuats hävdar att de alltid på något sätt har 
arbetat med den miljömässiga dimensionen tillsammans med barnen i verk-
samheten vilket har beskrivits under föregående frågeställning. Detta miljöar-
bete har utförts i den pedagogiska verksamheten även innan begreppet hållbar 
utveckling implementerades i Lpfö 18. I detta miljöarbete så framkommer det 
dock att merparten av förskollärarna inte direkt reflekterat runt nya läroplanens 
tillagda begrepp hållbar utveckling och dess innebörd tillsammans med barnen. 
De arbetar på som de alltid har gjort vilket merparten av förskollärarna lyfter 
fram och där Sara-B beskriver att: 
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”Jag har upplevt att förskolan alltid varit bra på att arbeta med 
miljöfrågor tillsammans med barnen så länge jag har jobbat. Vi 
är ofta ute i skogen och så går vi till återvinningsstationen bred-
vid oss med barnen. ”(Sara-B) 

Merparten av förskollärarna benämner att en av anledningarna till att de inte 
riktigt reflekterat runt att föra diskussioner runt begreppet hållbar utveckling i 
deras miljöarbete är osäkerheten. En osäkerhet kring hur de nya läroplansmå-
len med hållbar utveckling ska implementeras på bästa sätt och även begrep-
pets betydelse. Förskollärare Maria-A beskriver en osäkerhet runt vad begrep-
pet hållbar utveckling innebär i den pedagogiska verksamheten och att det är 
svårt att veta hur hon på bästa sätt ska arbeta med det tillsammans med barnen 
utöver det miljöarbete hon utför idag.  

” Det är väldigt konstigt att vi inte fått någon information om vad 
hållbar utveckling innebär i arbetet tillsammans med barnen nu 
när det finns i läroplanen och vi måste jobba med det.” (Maria-
A)    

Trots osäkerheten över vad det tillagda begreppet hållbar utveckling innebär i 
den pedagogiska verksamheten så anser samtliga förskollärare att nya läropla-
nen Lpfö 18 har bidragit till att det blivit ett tydligare ansvar att förskolan måste 
arbeta med detta område:  

”Till viss del har det nu blivit mer tydligt i och med de nya målen. 
Nu är det faktiskt allas ansvar att jobba med det. Nu handlar det 
inte längre om att någon av pedagogerna har ett intresse, utan 
nu måste alla jobba med det.” (Helene-C)  

”Oftast är någon mer intresserad av hållbarhet och miljön och 
driver det mer framåt. Nu måste alla tänka på de nya målen.” 
(Pernilla-D) 

Det är ändå svårt för samtliga förskollärarna att sätt ord på hur det blivit mer 
distinkt mer än att tydligheten har ökat då det lagts till i nya läroplanen och att 
alla nu måste arbeta med det.  

De intervjuade förskollärarna kan idag inte se att de nya läroplansmålen runt 
hållbar utveckling har påverkat deras miljömässiga arbete. Trots detta så är det 
ändock en av förskollärarna Emma-D som diskuterar runt att det egna förhåll-
ningssättet är mycket viktigt i arbetet att lära barnen vad hållbar utveckling 
innebär. Då hållbar utveckling under flera år tillbaka har varit ett omtalat ut-
tryck i både media samt samhället och nu även i läroplanen så menar hon på 
att hennes egna medvetenhet runt hållbarhet ständigt ökar. Trots detta så tycker 
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hon inte det blivit någon skillnad i hennes arbetssätt i och med nya läroplanen 
och målen runt hållbar utveckling då hon över längre tid haft detta förhåll-
ningssätt:  

”Vi arbetar mycket med att dra en parallell från hållbar utveckl-
ing till barnens egna livsvärld. Att skapa en förståelse hos barnen 
att våra egna val påverkar, det är viktigt. Tydliga situationer är 
att inte slösa på papper, försöka att inte slänga mat, detta vid 
sopsortering och kompostering och förklara varför.” (Emma-D)  

4.3 Förskollärarnas stöd runt vad begreppet hållbar ut-
veckling innebär 

Samtliga förskollärare beskriver att de inte fått någon möjlighet att fortbilda 
sig inom vad hållbar utveckling innebär och hur de kan arbeta med det i prak-
tiken. Förskollärare Maria-A menar på att hon alltid har försökt att inkludera 
ett miljömässigt tänk i de aktiviteter som genomförs i verksamheten men att 
hon i arbetet skulle vilja ha mer stöd runt hur de kan implementera ett lärande 
för hållbar utveckling på bästa sätt. Enligt henne så behövs vägledning hur de 
kan arbeta med hållbar utveckling med barnen och särskilt nu när det är ett 
tydligare ansvar att de måste arbeta med det.  

Förskollärare Monika-C belyser att de i arbetslaget för tillfället försöker att nå 
kunskap tillsammans runt hur de kan arbeta med hållbarhet i relation till åter-
vunnet material tillsammans med barnen. Men förutom detta pågående tema-
arbete som de har nu så diskuterar de inte särskilt mycket runt det: 

”Vi har inte diskuterat så mycket hur vi kan arbeta med det i 
verksamheten mer än att vi arbetar mycket med återvunnet 
material just nu och för alltid diskussioner tillsammans hur vi 
kan utveckla vårt arbete med det. Men vi skulle absolut behöva 
mer kunskap.” (Monika-C) 

Samtliga förskollärare är eniga om att det skulle vara till fördel om de fick 
fortbildning i hur de kan arbeta med hållbar utveckling tillsammans med bar-
nen i verksamheten.  

Förskollärare Pernilla-D beskriver också hur de själva på förskolan fått söka 
information runt hur de kan arbeta med området där de sedan diskuterat kring 
det i olika tvärgrupper. Informationen som de sökt runt innefattar oftast olika 
teman som de arbetar kring där hållbarhet berörs. Enligt henne så har de inte 
delgivits något material eller litteratur att läsa in sig på utan det har handlat om 
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eget kollegialt lärande. Hon anser dock att det egna materialet som de funnit 
och som diskuterats med de andra kollegorna har varit väldigt berikande:  

”Vi själva har fått söka information och kunskap om det eller 
genom att vi har planerat i tvärgrupper. Vi delar ju upp våra 
planeringar på förskolans avdelningar så då blir det att någon 
tar ansvar för en viss bit och måste sedan delge oss andra det. ” 
(Pernilla-D)   

Utifrån intervjusvaren så framkommer det att samtliga förskollärare anser att 
det vore gynnsamt att tillsammans med andra förskolor diskutera och reflektera 
hur de arbetar med området. Alla belyser att det alltid är bra med mer kunskap 
och merparten föreslår även att det vore till fördel med föreläsningar eller andra 
typer av workshops som de kan få ta del av:  

”Det vore skönt att träffa andra från andra förskolor och disku-
tera hur de arbetar med hållbar utveckling och sedan kan vi ge 
tips till varandra.” (Sara-B) 

”Jag skulle gärna gå på träffar där man får träffa andra som 
också jobbar med detta och kanske utbyta tips och idéer hur man 
kan implementera ämnet mer och tydligare för barnen. Föreläs-
ningar också.” (Helene-C) 

 

5 DISKUSSION 

5.1 Resultatdiskussion 

5.1.1 Förskollärares arbete med miljömässiga dimensionen av 
hållbar utveckling och hur de nya läroplansmålen påverkat 
detta arbete 

Studiens resultat visar att samtliga förskollärare anser att de arbetat på samma 
sätt med miljöfrågor tillsammans med barnen i förskolans pedagogiska verk-
samhet, både nu och innan Lpfö 18 (Skolverket, 2018). Enligt förskollärarna 
handlar det mestadels om ett arbete som innefattar vikten av t.ex. återvinning, 
energiförbrukning och hur vi på bästa sätt kan värna om vår miljö runtomkring 
oss. Enligt Björklund (2014) så har förskolan en långvarig tradition av att ar-
beta med miljö och naturfrågor tillsammans med barnen vilket även mitt resul-
tat visar en tydlig indikation på. Ärlemalm-Hagsér och Johanssons (2016) stu-
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die visar att pedagoger ofta förknippar hållbar utveckling med arbetet runt åter-
vinning och miljö vilket resultatet från min studie även visat. Även några av 
de förslag som Skolverket (2019) lyfter fram som exempel på arbete med håll-
bar utveckling innefattar återvinning och hur vi kan spara på energi, mat samt 
material.  

Resultatet i min studie visar att samtliga förskollärare oftast försöker att utgå 
från barnens intressen när det kommer till det miljömässiga arbetet. Tillsam-
mans med barnens funderingar har de utforskat och diskuterat olika miljöfrå-
gor som berört t.ex. sopsortering och energiförbrukning. Detta arbetssätt har 
varit genomgående både nu och innan Lpfö 18 (Skolverket, 2018) vilket visar 
att det inte skett någon direkt förändring i arbetssättet runt förskollärarnas mil-
jöarbete.  

I samband med den nya läroplanen Lpfö 18 (Skolverket, 2018) så framkommer 
det utifrån studiens resultat att samtliga förskollärare anser att tydligheten nu 
har ökat runt att de måste arbeta med hållbar utveckling. En av förskollärarna 
framhäver att det inte handlar om det egna intresset längre utan nu måste alla 
arbeta med hållbar utveckling utifrån de berörda lärandemål som Lpfö 18 
(Skolverket, 2018) uppvisar. Enligt Utbildningsdepartementet (2018) så var ti-
digare läroplan Lpfö 98 (Skolverket, 2016) i behov av att förnyas samt förtyd-
ligas då det visat sig vara stora skillnader i förskolornas pedagogiska kvalité. I 
och med läroplanens uppdatering så menar Utbildningsdepartementet (2018) 
att Lpfö 18 (Skolverket, 2018) ska vara mer tydlig och bättre rustad för fram-
tidens utmaningar vilket även denna studies resultat kring en ökad tydlighet 
påvisar. Även Kahriman-Öztürk et al. (2012) och Pramling och Samuelsson 
(2017) framhäver vikten av att hållbarhetsfrågor inkluderas i läroplaner då det 
ger pedagogerna en tydligare grund att utgå från i arbetet med att skapa ett 
lärande för hållbar utveckling.  

Trots en ökad tydlighet i och med Lpfö 18 (Skolverket, 2018) så uppger förs-
kollärarna ändock en osäkerhet runt begreppets innebörd och hur det ska inte-
greras i det miljöarbete som redan nu utförs. Det framkommer utifrån intervju-
erna att det finns en avsaknad av reflektioner hos de flesta förskollärarna runt 
vad ett lärande för hållbar utveckling innebär och hur ett lärande kring det ska 
ske i praktiken vilket bottnar i en osäkerhet runt begreppet. Pramling Samuels-
son (2011) beskriver att det är till stor fördel om begreppet hållbar utveckling 
integreras på ett planerat sätt i barnens tidiga kunskapsbyggande då det främjar 
deras förståelse för vikten av en framtida hållbar utveckling. Enligt Björklund 
(2014) så handlar det även om vikten av att bygga en relation mellan barnen 
och miljön, d.v.s. ett lärande för miljön. Förskolläraren behöver på ett medvetet 
sätt synliggöra barnens relation och starta reflektioner kring förhållandet som 
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vi alla har till vår miljö och hållbarhet vilket är främjande för barnens kun-
skapsutveckling inom området. Då resultatet visar att förskollärarna alltför säl-
lan reflekterar runt ett lärande för hållbar utveckling i miljöarbetet tillsammans 
med barnen så kan det leda till att barnens förståelse för hållbarhet inte främjas 
på bästa sätt i likhet med Pramling Samuelsson (2011) och Björklunds (2014) 
beskrivning.  

Trots att det framkommer att det inte sker direkta reflektioner runt begreppet 
hållbar utveckling och dess innebörd i lärandet gentemot barnen så anser jag 
att studiens resultat ändock ger en indikation på att förskollärarna har ett med-
vetet arbetssätt när det kommer till miljöfrågor. Tecken på detta är att barnen 
ofta utmanas till egna reflektioner och problemlösande i miljöarbetet enligt 
förskollärarnas beskrivning. En av förskollärarna beskriver även att då det pra-
tas mer och mer om vikten av hållbar utveckling i samhället runtomkring så 
har det också bidragit till att även hon tänker mer på hållbarhet i det hon gör. 
Det beskrivs också att det finns en medvetenhet när det kommer till verksam-
hetens tillhandahållande av material och energiförbrukning. Det har handlat 
om inköp av bra material och inte slösa på vatten eller el vilket är ett hållbar-
hetstänk som funnits med även innan Lpfö 18 (Skolverket, 2018). Några förs-
kollärare beskriver också att vårdnadshavare, både nu och innan Lpfö 18 (Skol-
verket, 2018), har involverats i det miljömässiga arbetet genom att barnen fått 
tagit med material hemifrån till återanvändning i verksamhetens arbete. Davis 
(2010) belyser i sin studie att man behöver se hållbarhet utifrån en helhetssyn 
där både läroplaner/pedagogik, miljön och samhället ska ses som viktiga 
aspekter. Enligt förskollärarnas uttalanden runt hur de under längre tid sett över 
verksamhetens hållbarhetstänk och även att en samverkan skett med vårdnads-
havare så kan detta kopplas till det Davis (2010) förklarar runt aspekten miljön 
samt samhället som är viktiga delar i hållbar utveckling.  

Detta resonemang ovan ger en indikation på att medvetenheten finns där men 
att förskollärarna behöver stöd i att ytterligare utveckla förståelsen för hur håll-
bar utveckling kan integreras i deras arbete. Ökar förskollärarnas förståelse så 
möjliggör det även att ett lärande runt hållbar utveckling gentemot barnen kan 
förmedlas på allra bästa sätt, vilket Pramling och Samuelsson (2017) även re-
dogör för i sin studie. För att öka förskollärarnas förståelse runt begreppet håll-
bar utveckling så anser Pramling och Samuelsson (2017) att lärare kontinuer-
ligt måste erbjudas fortbildning. Även Montebons (2018) studie visar att bli-
vande lärare som idag ska ut i arbetslivet och undervisa runt miljö samt hållbar 
utveckling inte har den kunskap som krävs för detta. Detta visar att lärare idag 
oavsett om de är nyutexaminerade eller arbetat under längre tid är i behov av 
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att kontinuerligt få stöd och fortbildning i hur lärandet ska ske runt hållbar ut-
veckling. Särskilt nu också när begreppet införts i nya läroplanen som lärande-
mål som måste förverkligas i förskolans pedagogiska verksamhet anser jag.   

5.1.2 Vilket stöd har förskollärarna fått för att kunna arbeta med 
nya läroplanen Lpfö 18 och begreppet hållbar utveckling? 

Ingen av de medverkande förskollärarna har fått tagit del av någon utbildning 
eller material utan de har själva fått söka information. Elm Fristorp och Jo-
hansson (2013) hävdar att lärare behöver öka sin förståelse för vad hållbar ut-
veckling innebär för att själva kunna bedriva en utvecklande undervisning 
gentemot barnen. För att öka förskollärarnas förståelse runt området så utförde 
Elm Fristorp och Johansson (2013) en studie där förskollärarna erbjöds att 
delta i olika forskningscirklar och nätverksträffar för att öka sina kunskaper. 
De förskollärare som deltog i de arrangerade forskningscirklarna ökade sin för-
ståelse vilket i sin tur också visade sig underlätta deras arbete med att förmedla 
ett lärande för hållbar utveckling gentemot barnen.  

Några förskollärare beskriver också att de egenhändigt tagit fram information 
runt ett lärande för hållbar utveckling som de tagit del av vilket de anser varit 
lärorikt för dem. Enligt Björneloo (2007) så behöver lärare öka sin kompetens 
och egna tillit till begreppet för att kunna förmedla en bra undervisning till 
barnen. För en nå en ökad kompetensutveckling så hävdar Björneloo (2007) 
att mycket handlar om lärarnas egna engagemang och vilja till att utöka sina 
kunskaper. De förskollärare som enligt denna studies resultat påvisar att de 
själva sökt kunskap runt hållbar utveckling i deras miljöarbete visar också på 
ett eget stort personligt engagemang. Ett eget personligt engagemang främjar 
kunskapsutvecklingen och därmed också möjligheten att förmedla ett gynn-
samt lärande runt hållbarhet gentemot barnen i enlighet med det Björneloo 
(2007) beskriver. 

Trots att Skolverket (2019) lyfter fram olika förslag på hur förskolan kan arbeta 
med hållbar utveckling så är inte det tillräckligt för att öka förskollärarnas för-
ståelse runt hur det ska integreras på bästa sätt i verksamheten anser jag. Förs-
kollärarna i denna studie efterfrågar mer fortbildning och beskriver även att 
nätverksträffar med andra förskolor skulle vara bra för att utbyta kunskaper 
med andra. Om man utgår från det Pramling och Samuelssons (2017), Elm 
Fristorp och Johansson (2013), Montebon (2018) samt Björneloo (2007) be-
skriver runt vikten av fortbildning så bör det erbjudas i större utsträckning då 
det ökar förskollärarnas förståelse och därmed främjar lärandet runt hållbar ut-
veckling i förskolan. 
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Sammanfattningsvis kan man säga att denna studie, genomförd med sju förs-
kollärare på fyra olika förskolor visar att alla förskollärare jobbar med miljö-
arbete i den pedagogiska verksamheten. Det handlar mestadels om ett miljöar-
bete som innefattar källsortering, kompostering, energiförbrukning och återan-
vändning av material. Miljöarbetet utförs på samma sätt nu som före införandet 
av nya läroplanen Lpfö 18 (Skolverket, 2018) vilket visar att det inte skett nå-
gon direkt påverkan. I och med införandet av begreppet hållbar utveckling i 
Lpfö 18 (Skolverket, 2018) tycker dock samtliga förskollärare att betydelsen 
av att arbeta med den miljömässiga dimensionen i relation till hållbar utveckl-
ing har poängterats. Det visar nu att alla måste arbeta med läroplansmålen som 
innefattar hållbar utveckling. Trots detta har ingen av de sju intervjuade förs-
kollärarna fått någon fortbildning runt vad den miljömässiga dimensionen i re-
lation till hållbar utveckling innebär och hur de kan arbeta med det i den peda-
gogiska verksamheten. Detta kan vara en möjlig förklaring till varför man utför 
miljöarbetet i stort sätt på samma vis nu som före Lpfö 18 (Skolverket, 2018).   

5.2 Metoddiskussion 

I denna studie så har jag valt att använda mig av semistrukturerade kvalitativa 
intervjuer av förskollärare. Jag har i genomförandet av samtliga sju intervjuer 
utgått från en intervjuguide där jag ställt samma huvudfrågor som alla berör 
studiens undersökande temaområde. Under intervjuerna har följdfrågor konti-
nuerligt ställts utifrån de svar som framkommit. Trots olika följdfrågor så har 
frågornas karaktär alltid hållit sig till studiens frågeställningar vilket stärker 
studiens validitet. Christoffersen och Johannessen (2015) hävdar att när en in-
tervju genomförs så utvecklas också en relation mellan intervjuaren och infor-
manten. Beroende på hur denna relation utvecklas så påverkas även kvalitén 
på de svar som framkommer ur intervjusituationen vilket även har en inverkan 
på studiens validitet samt reliabilitet. Utifrån de sju semistrukturerade kvalita-
tiva intervjuer som denna studie utgår från gjorde jag mitt yttersta för att ut-
veckla en bra relation till informanterna där samtliga skulle känna sig bekväma 
med situationen. Christoffersen och Johannessen (2015) beskriver att ett bra 
sätt att undvika att informanten blir obekväm är att överlåta hur ramen för in-
tervjusituationen ska utformas till informanten, t.ex. val av plats och tid när 
intervjun ska ske. När jag bokade intervjuerna så lät jag förskollärarna inom 
tidsramen för studien bestämma tidpunkt samt vart de ville att intervjuerna 
skulle ske vilket var positivt för vår fortsatta relation anser jag.  

Något som jag i efterhand reflekterat kring är om det hade varit en fördel om 
huvudfrågorna provats i testintervjuer innan studiens start. Christoffersen och 
Johannessen (2015) beskriver att testintervjuer kan vara till hjälp att öva på om 
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den intervjuteknik som används fungerar bra. Detta kan sedan underlätta utfö-
randet av de riktiga intervjuerna. Då testintervjuer ej gjordes så övade jag heller 
inte på mitt utförande vilket bör finnas med som en aspekt att ta hänsyn till i 
beräkning av studiens reliabilitet.  

En aspekt som bör beaktas är att det endast var fyra av de åtta tillfrågade för-
skolorna som valde att medverka i studien. De övriga som inte valde att med-
verka där en rektor hävdade tidspress och tre förskolor inte svarade är också 
en viktig faktor att ta hänsyn till. Antingen så fanns ingen tid till att ta emot 
mig eller så kan det vara så att dessa förskolor inte fokuserar nämnbart mycket 
på området studien berör och därav inte tyckte det var värt att prioritera tid för 
att delta i studien. Här ska dock nämnas att de tre förskolor som inte svarade 
ingår i samma intraprenad med samma rektor.    

Samtliga intervjuer spelades även in där alla gav sitt samtycke på detta. Chri-
soffersen och Johannessen (2015) beskriver att ljudinspelningar är ett bra sätt 
att dokumentera en intervju då det är svårt att komma ihåg allt som sagts under 
intervjustunden. Under denna studies intervjuer så var det en av förskollärarna 
som nämnde att det var ovant att bli inspelad. Jag föreslog att istället bara an-
teckna intervjun skriftligt för att öka bekvämligheten men den berörda förskol-
läraren påvisade att det inte behövdes. Jag anser att en aspekt som jag behöver 
ha i åtanke är att en inspelning indirekt kan påverka en informants bekvämlig-
hetszon då det oftast är en ovan situation för många. Trots detta så var inspel-
ning av intervjuerna viktigt då det annars hade varit svårt att i stunden få all 
information som framkommer nedskrivet. Detta hade även i sin tur försämrat 
studiens reliabilitet då det finns risk att en del information hade missats.  

Något som jag i efterhand även haft i åtanke är att denna studie också kunde 
ha utförts genom en enkätundersökning. Fördelen med en enkätundersökning 
är att man då når ut till flera informanter runt om i landet på kort tid vilket hade 
ökat studiens generaliserbarhet. Bjereld et al. (2019) hävdar att genom att an-
vända sig av en kvantitativ metod likt en enkätundersökning så anses oftast 
urvalet vara mer representativt och ökar generaliseringen i en undersökning. 
Christoffersen och Johnnessen (2015) redogör också för att när en enkätunder-
sökning utförs så måste den som utför undersökningen veta vilka frågor som 
ska ställas i förhand då inga följdfrågor kan ställas. Genom att man inte kan 
ställa följdfrågor i en enkätundersökning så anser jag att man missar en stor del 
av informanternas tankar som de har runt de frågor som ställs. Jag tror också 
att det finns en risk för ett selektivt bortfall då skriftliga enkäter används, då de 
som väljer att inte svara kan tillhöra en viss kategori. Trots att det går att nå 
fler informanter på kort tid i enkätundersökningar så anser jag att mitt val att 
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använda mig av semistrukturerade kvalitativa intervjuer bidrog till att följdfrå-
gor kunde ställas vilket också gav detaljrika svar på studiens frågeställningar. 
Det ledde i sin tur fram till ett resultat som jag anser besvarat denna studies 
syfte på ett trovärdigt sätt.  

5.3 Rekommendationer för verksamheten 

Då begreppet hållbar utveckling nu implementerats i nya läroplanen Lpfö 18 
(Skolverket, 2018) så har det enligt studiens resultat blivit mer tydligt att ett 
arbete runt detta område måste integreras i förskolans pedagogiska verksam-
het. Förskolebarn och tillika dagens yngre generation behöver få en ökad kun-
skap för vad hållbar utveckling innebär och vilka konsekvenserna blir utifall 
vi inte bidrar till en hållbar värld. Förskolan har här en viktig roll i att förmedla 
ett lärande runt hållbar utveckling på ett medvetet sätt och för att göra detta så 
framgångsrikt som möjligt så behöver förskolans pedagoger även öka sin för-
ståelse för begreppet. Ingen av förskollärarna som medverkat i denna studie 
har fått någon form av fortbildning runt vad hållbar utveckling innefattar och 
hur det kan integreras på bästa sätt i verksamheten. I denna studie så har det 
även presenterats flera tidigare genomförda studier där fortbildning visat sig 
vara en viktig del i att öka medvetenheten hos förskollärarna runt begreppets 
innebörd. Detta visar då att fortbildning är en viktig prioriteringsfråga. Förs-
kollärare behöver ta ett eget ansvar i sin professionsutveckling och driva denna 
fråga framåt anser jag. Min rekommendation är att som verksam eller framtida 
förskollärare påtala att fortbildning i allra högsta grad behövs för att främja ett 
lärande för hållbar utveckling.  

5.4 Förslag på vidare studier 

Då begreppet hållbar utveckling nyligen integrerats i nya läroplanen Lpfö 18 
(Skolverket, 2018) så är området runt hur förskollärarnas arbete påverkats av 
det nya uppdraget runt hållbar utveckling fortfarande väldigt outforskat. Det 
vore därav intressant att genomföra en studie lite längre fram i tiden när Lpfö 
18 (Skolverket) verkat som styrdokument några år och då undersöka hur förs-
kollärarnas miljömässiga arbete påverkats. I en sådan studie så vore det till 
fördel att väsentligt öka urvalet där de medverkande även finns spridda över 
en större geografisk yta. En sådan studie skulle då påvisa om det finns skillna-
der mellan kommuner. Det vore också av intresse att studera hur hållbar ut-
veckling i relation till de andra två dimensionerna, den sociala och ekono-
miska, lyfts fram i verksamheten efter att Lpfö 18 (Skolverket, 2018) infördes. 
Genom en sådan studie skulle det då kunna synliggöras om någon av de tre 
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dimensionerna, den sociala, ekonomiska och miljömässiga, framträder mer i 
den pedagogiska verksamheten och i så fall varför.  

Jag anser också att det vore av intresse att utföra en liknande studie som jag 
utfört där kvalitativa intervjuer även kombineras med observationer. Utifrån 
observationer så kan det synliggöras hur förskollärarna faktiskt arbetar med 
den miljömässiga dimensionen av hållbar utveckling. Det går även att se om 
det som framkommit i intervjuerna stämmer överens med det konkreta arbetet 
som utförs i verksamheten. Genom att kombinera dessa två metoder så går det 
att koppla förskollärarnas tankar till det arbete som faktiskt genomförs vilket 
också ökar möjligheterna till att ge förskollärarna det rätta stöd som behövs. 
Något som dock behöver beaktas är att observationer kräver mycket tid. Ge-
nom intervjuer kan du få fram förskollärarnas tankar under ett intervjutillfälle 
medans observationer kanske kräver ett flertal observationstillfällen för att 
synliggöra det studien avser undersöka.  
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BILAGOR 

Bilaga 1. Intervjuguide 

Startas med information och presentation av studien 

Öppningsfrågor: 

• Hur länge har du arbetat som förskollärare? 
• Vilken ålder är det på barnen som du arbetar med nu? 

Introduktionsfråga/Övergångsfråga 

• Vad innebär begreppet hållbar utveckling i relation till den miljömäss-
iga dimensionen för dig? 

Intervjufrågor 

Hur beskriver förskollärarna sitt arbete med den miljömässiga dimensionen 
av hållbar utveckling?  

 
• Hur arbetar du med miljö i relation till hållbarhet tillsammans med 

barnen? 
 

Hur har de nya läroplansmålen som berör hållbar utveckling påverkat förs-
kollärarnas arbete?  

   
• Arbetar du på samma sätt idag med miljö och dess relation till hållbar 

utveckling tillsammans med barnen i den pedagogiska verksamheten?  
• Har arbetat med hållbar utveckling förtydligats i samband med att det 

fördes in i nya läroplanen Lpfö 18? 

Vilket stöd har förskollärarna fått för att kunna arbeta med nya läroplanen 
Lpfö 18 och begreppet hållbar utveckling?  

• Hur har du eventuellt fått mer kunskap runt de tillagda läroplansmålen 
som innefattar hållbar utveckling och hur målen kan implementeras i 
verksamhetens arbete? 

• På vilket sätt anser du att arbetet med den miljömässiga dimensionen 
av hållbar utveckling kan vidareutvecklas i förskolans pedagogiska 
verksamhet? 

Avslutningsfas och övriga kommentarer 
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Bilaga 2. Informations och samtyckesbrev 

Hej!  

Mitt namn är Carin Sandberg och jag läser min näst sista termin på förskollä-
rarutbildningen vid Karlstad Universitet. Jag skriver för närvarande mitt exa-
mensarbete där syftet är att belysa om och hur den nya läroplanen Lpfö 18 har 
påverkat förskollärarnas arbete med den miljömässiga dimensionen av det till-
lagda begreppet hållbar utveckling. Genom mitt examensarbete vill jag därmed 
öka förståelsen och bidra med ny kunskap kring hur vida implementeringen av 
begreppet hållbar utveckling har påverkat förskollärarnas arbete med den mil-
jömässiga dimensionen och isåfall på vilket sätt.  

Deltagandet kommer att ske genom intervjuer runt ämnet hållbar utveckling 
och studien kommer att rikta sig mot förskollärare som varit yrkesverksamma 
några år i förskolan. Intervjun beräknas att ta ca 20 – 30 minuter och intervjun 
kommer att ske på en plats och tid som passar dig. Intervjun kommer att skrivas 
ner i text och även spelas in.   

Största möjliga konfidentialitet eftersträvas i undersökningen genom att ingen 
obehörig får ta del av materialet. Materialet förvaras så att det bara är åtkomligt 
för mig. De som deltar i studien kommer att avidentifieras så att det i rappor-
teringen av resultatet i form av en examensuppsats på Karlstads universitet, 
eller i annan form av publicering, inte går att koppla resultatet till enskilda 
individer. När arbetet är godkänt så kommer alla personuppgifter att raderas. 
Insamlat material kommer enbart att användas för ovan angivet syfte. 

Karlstads universitet är personuppgiftsansvarig. Enligt dataskyddsförord-
ningen har du rätt att gratis få ta del av samtliga uppgifter om dig som hanteras 
och vid behov få eventuella fel rättade. Du har även rätt att begära radering, 
begränsning eller att invända mot behandling av personuppgifter, och det finns 
möjlighet att inge klagomål till Datainspektionen. Kontaktuppgifter till Karl-
stads universitets dataskyddsombud är dpo@kau.se.  

För mer information om hur Karlstads universitet behandlar personuppgifter, 
se https://www.kau.se/gdpr 

Ditt deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt 
deltagande utan närmare motivering. 

Ytterligare upplysningar om studien kan lämnas av mig, Carin Sandberg, som 
genomför studien och jag kan nås på:  

Mail:  

Tel:  
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Samtycke 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 

 

Jag har tagit del ovanstående villkor och godkänner deltagande till denna 
studie. 
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