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Abstract 

The purpose with this study is to investigate what information that has reach the pedagogues 
according to the work towards a “poison free” pre-school. The study will also investigate the 
pedagogue’s opinion about how the marginalization is affecting the quality and educational 
work caused by the removal of dangerous plastic toys that are harmful to the environment. 

The marginalization of dangerous plastic toys from the pre-school can lead to unwanted 
consequences to the quality of the pre-schools  

The study will be written from a pragmatical perspective, which according to Kroksmark 
(2011) are about that the pedagogues are supposed to adjust the environment to the children’s 
needs. Are the children’s needs affected by the removal of plastic toys? My choice of method 
is therefore interviews with the pedagogues to get answers to my questions. 

The study’s choice of interview method is semi structured interviews and is set up so that the 
responder can speak freely about any given theme and make it possible for me to ask follow 
up questions. This method is adapted to gain a big amount of information and to get so close 
to my questions as possible. 

The result shows that the pedagogues have gained good information about the unhealthy 
chemicals and been able to pass this forward to the caregivers. The effect towards a pre-
school free from unhealthy substances shows that some of the responders thinks that 
especially one of the genders are affected by removal of dangerous toys. 
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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka vilken information som nått fram till förskolans 
pedagoger angående arbetet med ”giftfri” förskola. Studien kommer även undersöka vad 
pedagogerna anser bli för effekter på verksamhetens kvalité och pedagogiska arbete pga. 
utfasning av hälsofarliga plastleksaker. Med arbetet fasas leksaker ut ur verksamheten och de 
kan påverka verksamhetens kvalitetsarbete och kan leda till oönskade effekter. Studien 
kommer utgå från ett pragmatiskt perspektiv. Som enligt Kroksmark (2011) handlar om att 
pedagogerna ska anpassa verksamheten enligt barnens behov. Blir barnens behov drabbade 
när material fasas ut från verksamheten? 

Valet är därför att intervjua pedagogerna för att få svar på frågeställningarna. Studiens val av 
intervjumetod är semistrukturerade intervjuer och är upplagt för att respondenten kan prata 
fritt om ett tema och att det är möjligt att ställa följdfrågor. Denna metod är anpassad för att få 
en stor mängd data och komma så nära mina frågeställningar som möjligt. Resultatet avslöjar 
att pedagogerna tagit till sig bra med information om de hälsofarliga kemikalierna så 
informationen om arbetet kan föras vidare till vårdnadshavare. Effekterna av arbetet med 
”giftfri” förskola visar i resultatet att några respondenter anser att det fasats ut hälsofarliga 
leksaker riktat främst till ett av könen. 

Nyckelord 
Förskola, pragmatiskt perspektiv, semistrukturerade intervjuer  
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1. Inledning 
 

Ordet ”giftfri” har stor betydelse för vår miljö. Tack vare svenska miljölagar och EUs regler 
om skräp men även internationella lagar så pågår arbetet att få miljön ”giftfri”. Det handlar 
om att det finns farliga kemiska ämnen i varor som hamnar i vår miljö, men även att det 
påverkar våra kroppar, djur och växter. Dessa farliga kemiska ämnen tas upp av vår miljö och 
påverkar oss negativt. Det svenska miljölagarna gör, är att förbjuda så varor innehåller de 
farliga kemiska ämnen för att göra miljön bättre och därför få ”giftfria” varor. Alltså att få 
varor fria från hälsofarliga kemikalier (Kemikalieinspektionen, 2015). 
Det finns flera plastleksaker på förskolor som innehåller hälsofarliga kemikalier. I 
Kemikalieinspektionen (2011) kan man läsa att det finns en kemisk grupp som heter ftalater. 
Flera utav dessa ftalater är idag förbjudna i leksaker. Det är främst i mjuka plastleksaker som 
dessa hälsofarliga kemikalier förekommer. Men eftersom detta förbud infördes januari 2007 
så kan äldre leksaker fortfarande innehålla de förbjudna kemikalierna. 

Eftersom studier visar att det är barnen är mest utsatta har Naturskyddsföreningen (2014) 
startat arbetet med operation ”giftfri” förskola som menas att plastleksaker som innehåller 
hälsofarliga kemikalier ska fasas ut från förskolorna. Naturskyddsföreningen (2014) har gjort 
inventeringar på ett par utvalda förskolor för att inventera hur mycket hälsofarliga kemikalier 
det förekommer i verksamheten. Inventeringen visade att det förekom stora mängder med 
leksaker som innehöll hälsofarliga kemikalier. Enligt Larsson (2015) finns det hälsofarliga 
kemikalier på förskolorna idag. Det handlar mycket om gamla leksaker och leksaker som inte 
är avsedda att vara leksaker som bland annat gamla mobiltelefoner.  

De förskolor som har blivit granskade och varit med i arbetet med ”giftfri” förskola har fått 
information från kommunen och kemikalieinspektionen (Naturskyddsföreningen, 2014). 
Denna studie kommer därför undersöka vilken information som nått fram till pedagogerna om 
de hälsofarliga kemikalierna. För att se vad pedagogerna tagit till sig av informationen. 

Eftersom arbetet med ”giftfri” förskola menas att leksaker fasas ut från verksamheten, 
kommer studien även inrikta sig på pedagogernas syn på om arbetet med utfasningen kan 
påverka verksamhetens kvalité. Skolverket (2010) har som direktiv att pedagogerna ska 
tillgodose alla barnens behov och att barnen ska få utföra sina intressen. Hindras barnen att få 
sina behov tillgodosatta när material fasas ut från verksamheten? Kommer utfasningen av 
leksaker innebära några effekter på verksamheten eftersom alla barnen behov ska tillgodoses? 
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1.1 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka vilken information pedagogerna anser nått fram om de 
hälsofarliga plasterna och hur utfasningen har påverkat förskolans kvalité och pedagogiska 
arbete.  

 

1.2.1 Frågeställningar 
För att fördjupa och tydligare beskriva syftet med studien har följande frågeställningar valts 

 
ñ Vilken information har nått fram till pedagogerna om arbetet med ”giftfri” förskola 

och de hälsofarliga plasterna? 
 

ñ Vad anser pedagogerna blir för effekten på verksamhetens kvalité och pedagogiska ar-
bete pga. utfasning av hälsofarliga plastleksaker? 
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2. Bakgrund 
 

2.1 Vad betyder ”giftfri” förskola? 
Arbetet med operation ”giftfri” förskola startades av Naturskyddsföreningen (2014) 2013. I 
början av detta projekt började naturskyddsföreningen att göra inventeringar på förskolorna. 
129 förskolor runt om i Sverige har inventerats. Dessa inventeringar gjordes för att se vilket 
material som förekom på förskolorna. Inventeringarna visade att det förekom hälsofarliga 
kemikalier i flera olika material i verksamheten. Därför har Naturskyddsföreningen tagit fram 
olika rapporter för att hjälpa förskolor att bli ”giftfria” från hälsofarliga kemikalier i 
förskolan. Rapporter som hjälper förskolorna att se vilka hälsofarliga kemikalier som är 
godkända i leksaker och vilka som behöver fasas ut ur verksamheten, så pedagogerna ska bli 
mer medvetna över vilka kemikalier som är hälsofarliga för oss människor och som påverkar 
oss negativt.  

 

2.2 Forskning om hälsofarliga kemikalier 
Nilsson (1997) skriver om den s.k. substitutionsprincipen som handlar om att vi ska byta ut 
hälsofarliga kemikalier i en produkt och ersätta dem med mindre farliga ämnen. Detta gör att 
varan kan blir mindre miljöfarlig. Vi få samma produkt fast med mindre hälsofarliga 
kemikalier i.  

Idag konsumeras stora mängder plastmaterial. År 2008 var den globala produktionen på 245 
miljoner ton plast. Plaster som sedan återfinns i förskolans verksamhet, men även i vår miljö. 
Många utav dessa plaster innehöll dessutom hälsofarliga kemikalier som är skadliga för både 
människor och miljö (Lithner, 2011).  

Lithner (2011) har gjort en rad olika tester på plastmaterial som kan avge farliga kemikalier. 
Testerna har utförts genom att olika plaster lagts ner i avjoniserat vatten, för att se om och hur 
mycket skadliga kemikalier plasterna släpper ifrån. Genom testerna har Lithner kunnat 
framställa en tabell för att kategorisera de hälsofarliga plasterna. Den plast som släppte ifrån 
sig mest hälsofarliga ämnen var den mjuka PVC plasten. 
 

2.3 Hälsofarliga kemikalier 
Det finns en kemisk grupp som heter ftalater, denna kemiska grupp finns i den mjuka PVC-
plasten. Denna kemiska grupp är hälsofarlig för människor men framför allt för våra barn 
eftersom barnen är mest mottagliga. Det finns tre ftalater DEHP, DBP och BBP som är 
klassade som reproduktionsstörande och därför förbjudna i leksaker sedan januari 2007. 
Reproduktionsstörande betyder att ämnena påverkar fortplantningsförmågan. En leksak som 
är gjord av mjuk PVC-plast kan innehålla upp till 50 % ftalater (Kemikalieinspektionen, 
2011). 
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2.4 Leksaker som kan förekomma på förskolan 
I Larssons (2015) skrivs att det förekommer stora mängder hälsofarliga kemikalier på 
kommunala förskolor runt om i landet. Det finns direktiv att den kommunala förskolans 
verksamhet inte får innehålla miljöfarliga ämnen, men de visar att det förekommer 
miljöfarliga ämnen i leksaker på förskolor runt om i landet. Oftast är det föräldrar som har 
skänkt gamla leksaker till förskolan. Ett exempel kan vara gamla mobiltelefoner. 
Mobiltelefonerna innehåller ämnen som är hälsofarligt för människor. Eftersom barn gärna 
stoppar leksaker i munnen kan det hända att barnen får i sig dessa ämnen. 
 

Det finns direktiv inom EU för leksaker som är avsedda för barn under 14 år. Det finns även 
direktiv för barn under tre år som innebär att det inte ska förekomma ftalater i plastleksaker 
eftersom små barn oftast stoppar dem i munnen. Dessa direktiv säger att det inte får innebära 
någon risk för barnet att leka med denna leksak. Alla dessa leksaker som tillverkas inom EU 
ska vara granskade och CE-märkta. Det har även kommit nya direktiv som skall tas i bruk 
sommaren 2013, där de hälsofarliga ämnen som inte får förekomma i leksaker nästan 
fördubblat från den tidigare ”listan” som fanns innan 2011. Det finns även direktiv för hur 
stor mängd ämnen som får läcka ut från dessa leksaker. Dock är det flera ämnen som än inte 
innefattas av dessa direktiv som fortfarande kan framkalla hälsofarliga problem på lång sikt. 
De leksaker som importeras från länder utanför EU har däremot inga krav att följa denna 
lagstiftning. Sverige importerar 90 % av leksakerna från utlandet varav 80 % från Kina där 
det inte finns så höga krav på att det inte skall förekomma skadliga kemikalier i leksakerna 
(Johansson, 2012).  

 

2.5 Hur påverkar detta våra kroppar? 
Kemikalieinspektionens (2011) menar att barn är mest utsatta av hälsofarliga kemikalier 
eftersom barn är fortfarande i utveckling och därmed har lättare för att ta upp dessa gifter. 
Kemikalierna sprids via dammpartiklar och hamnar på golvet, då barn vistas större del utav 
dagen på förskolan och en stor delen utav den vistelsen spenderar barnen lekandes på golvet, 
innebär detta en hälsorisk för barnen att vistas i denna miljö. Då barn och vuxna utsätts för 
dessa kemikalier påverkas barnen mer då de får i sig en större andel kemikalier genom 
andningsluften i förhållande till vikten gentemot en vuxen människa. 

Eftersom barn är små utforskare och gärna stoppar saker i munnen så är det vuxna människor 
som ska skydda barnen från att få i sig hälsofarliga kemikalier (Kemikalieinspektionen, 
2014). 
Utsätts människor och framför allt barn för hälsofarliga kemikalier så kan det innebära att de 
drabbas av olika effekter. Det diskuteras över vilka effekter dessa kemikalier har på våra 
kroppar, de effekterna som ökat mest i samhälle som exempelvis fetma, hjärt- och 
kärlsjukdomar, diabetes typ II, svårigheter att få barn, cancer, Parkinson, inlärningssvårigheter 
och astma kan ha en koppling till kemikalierna. Att bli exponerad för kemikalier behöver inte 
nödvändigtvis innebära att någon drabbas av sjukdomar men barnen löper en större risk att bli 
drabbade (Kemikalieinspektionen, 2013). 
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2.6 Vad säger läroplanen om hälsofarliga kemikalier? 
Eftersom läroplanen är ett hjälpmedel till att uppfylla mål på verksamheten inom olika ämnen 
så finns det inte så mycket kopplat till just hälsofarliga leksaker. Det som står i Skolverket 
(2010) är att förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö.  

 

2.7 Lärandemiljö - material 
Det är viktigt att rummen på förskolan är välplanerade. Eftersom rummen på förskolan ska 
bidra med lärande till barnen. Därför är det är viktigt att planera vilka leksaker som ska vara i 
vilket rum så barnen ser alla leksaker (Nordin-Hultman, 2004).  
 
Richter (2011) skriver om en förskola som jobbar med möbleringen av olika leksaker. 
Förskolan har döpt om alla lekrum till neutrala namn. Pedagogerna har bytt plats på 
leksakerna för att få olika barns intresse till att leka i samma rum. Förskolan låter även barnen 
få möblera om i rummen och även flytta leksaker mellan de olika rummen. Detta gör att 
rummen ändras och att fler barn blir intresserade av att leka med varandra. 
Naturskyddsföreningens (2014) arbete med att fasa ut plastleksaker i verksamheten gör att 
barnen får tillgång till färre leksaker om dessa inte ersätts med nya av miljövänligt material.  
Även Delegationen för jämställdhet i förskolan (2006) skriver att de sett en förbättring med 
att både flickor och pojkar leker tillsammans på förskolan när pedagogerna möblerat om i 
verksamheten. Att inte ha ”bilrum” där det ofta är leksaker relaterade till pojkar såsom bilar 
och lego, i dockvrån har det varit leksaker som varit relaterat till tjejer såsom dockor, spis och 
köksartiklar.  
 

2.9 Systematisk kvalitetsarbete 
Genom att ha ett fungerande kvalitetsarbete i förskolan kommer pedagogerna skapa en lust i 
barnen till ett livslångt lärande men även att kunna främja barns utveckling. Ett systematiskt 
kvalitetsarbete menas med att verksamheten prioriterar utvecklingsområden för att uppnå 
målen. Men även att verksamheten har en dialog för att upptäcka eventuella brister. Genom 
att verksamheten följer upp, analyserar och dokumenterar kommer pedagogerna öka sin 
kunskap om verksamheten och se vilka direktiv i läroplanen som behövs jobbas på. Men de 
kan också se barnens intresse och utveckling (Skolverket, 2015). 

För att veta hur verksamheten ska gå vidare måste de först göras en utvärdering hur det har 
varit för att få resultat om vilka direktiv som behövs prioriteras. Detta kan göras genom att 
bland annat intervjua barnen. Genom att ha en dialog med barnen kan pedagogerna se vad 
barnen lärt sig och tycker är intressant. Att sedan göra en utvärdering för att se vad som 
behövs jobbas på (Skolverket, 2015).  
Det är förskolechefen som har det yttersta ansvaret om förskolans kvalitetsarbete. Men det är 
förskolepersonalen som jobbar och verkställer den i verksamheten. Kvalitetsarbetet handlar 
om att verksamheten försäkrar sig om att alla barnen har en likvärdig utbildning. Eftersom 
alla barn har rätt till att behandlas lika. Syftet är att kvalitetsarbetet hela tiden ska bli bättre 
eftersom de ska följas upp och dokumenteras vilka direktiv i läroplanen som behövs jobbas på 
(Skolinspektionen, 2012). 
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3. Teoretisk utgångspunkt 
 
Emilsson (2014) skriver att oavsett vilket perspektiv vi väljer så kommer vi se på vår studie 
med olika ”glasögon”. Bjereld, Demker, Hinnfors (2010) beskriver att, genom att vi väljer ett 
perspektiv så kommer detta perspektiv att forma vårt resultat. Därför kommer arbetet utgå 
från det kritiska perspektivet när intervjuer och när slutsatsen görs. 

 

3.1 Pragmatiskt perspektiv  
 
Dewey menar i sin teori om det pragmatiska perspektivet att barnet har ett socialt samspel 
redan från början. Barnet föds med förmågan av ett socialt samspel och det utvecklas hela 
livet. Därför är det viktigt att barnen får tillfälle att samspela och leka med varandra för att ta 
tillvara på den egenskapen (Sundgren, 2011). Detta gör barnen med hjälp av leksaker som 
aktörer.  
 
Pedagogerna ska enligt Dewey planera verksamheten genom att utgå från individen och des 
intresse men även verksamhetens förutsättningar. Pedagogerna ska förhålla sig till detta och 
även planera verksamheten så barnen lär sig något nytt hela tiden och på så vis kan utvecklas 
(Sundgren, 2011). Ritcher (2011) belyser också att rummens miljö bjuder in barnen till att 
samspela och att miljön med dess leksaker har en ledande roll. Därför kommer studien utgå 
från det pragmatiska perspektivet eftersom studiens syfte är att undersöka om 
Naturskyddsföreningens (2014)  arbete med utfasning av hälsofarliga plastleksaker påverkat 
förskolans kvalité och pedagogiska arbete. 
 
Dewey menar att pedagogerna ska anpassa verksamheten utifrån barnens förutsättningar. Men 
samtidigt ska pedagogerna omforma barnen. Dewey menar även att vi inte kan skilja 
lärprocesser och samhällets uppgifter ifrån varandra. Alla ämnen som bland annat individen 
och verksamheten tillsammans bildar en helhet. Vi ska integrera alla ämnen i verksamheten 
och samtidigt stödja barnen i deras intressen (Kroksmark, 2011). 
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4. Metodologisk ansats och val av metod 
 

4.1 Intervju som metod  
För att besvara frågeställningarna på bästa sätt valdes kvalitativ studie. Kvalitativ studie har 
enligt Backman (2008) inte med tal och siffror utan språket. Det kan göras via intervjuer eller 
observationer. Stukát (2005) skriver att det är viktigt att välja rätt metod som kommer besvara 
våra frågeställningar på bästa sätt. Att inte ta den metod som känns rätt utan att reflektera över 
de övriga metoderna. Att gå igenom de olika metoderna med för och nackdelar så rätt metod 
väljs till studien. Fördelarna med en kvalitativ studie enligt Bryman (2011) får man mer 
personliga svar på intervjuerna. Nackdelen kan vara att respondenten ger oss svar som 
respondenten tror forskaren vill ha. Det kan även vara frågor som är känsliga som 
respondenten inte vill erkänna (Stukat, 2005).  
 Det finns olika metoder inom intervjuer. Den metoden som valdes till studien är 
semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerade intervjuer innebär att man har ett 
frågeställningsschema men att i intervjun kan den som intervjuar välja annan ordning på 
frågorna och att respondenten kan resonerar fritt om frågorna (Bryman, 2011). Intervjun 
grundar sig på intervjufrågorna men under intervjuns gång finns tillfälle för följdfrågor för att 
få bredare svar och komma närmre frågeställningarna som möjligt. Genom denna metod 
kommer frågeställningarna besvaras på bästa sätt, eftersom undersökningen ska besvara 
vilken information som verkligen nått fram till pedagogerna angående dessa hälsofarliga 
plaster. Intervjuerna kommer också ge svar på pedagogernas syn på om utfasningen medfört 
några effekter på förskolans kvalité och dess pedagogiska arbete. 
Stukát (2005) menar att ju större utrymme som ges till respondenten ju större och bredare data 
kommer vi få. Utrymmet i intervjuerna kan leda till att man får material som inte är inriktat på 
studiens ursprungliga syfte. Detta måste tas hänsyn till vid bearbetning av respondenternas 
svar. 

 

4.2 Urval  
Studien har ett målstyrt urval. Det betyder att man väljer ut respondenter som passar bra till 
undersökningen (Bryman, 2011). Respondenterna som valdes ut till studien har redan påbörjat 
arbetet med ”giftfri” förskola. Två olika skolområden valdes ut för att få variation på 
utfasningen av hälsofarliga kemikalier.  
I studien intervjuades avdelningar som har åldersindelningar på 1-5 år och 1-3 år.  

Respondenterna som medverkat på intervjuerna är fyra förskollärare och en barnskötare. 
Åldern är fördelat mellan 30 – 45 år och det är både manliga och kvinnliga pedagoger som 
medverkat i studien. Detta resulterade i 5 intervjuer med fyra verksamma förskollärare och en 
barnskötare. 



 

8 
 

 

4.3 Procedur  
Först skickades ett mejl till förskolechefen med information om examensarbetet och 
samtyckesblanketten (Bilaga 2) för att få ett godkännande att intervjua respondenterna. 
Respondenterna kontaktades via telefon för att få ett godkännande. Under telefonsamtalet har 
respondenterna blivit informerad om hur lång tid intervjun kommer att ta och respondenten 
har fått ta del av intervjufrågorna via mejl innan intervjun. Respondenten kan då samtala med 
kollegor innan intervjun för att diskutera tillsammans om effekterna kring arbetet med 
”giftfri” förskola. Valet var att göra intervjuer korta för inte påverka verksamheten allt för 
mycket. Innan intervjun startat har respondenten blivit informerad om samtyckesblanketten 
(Se Bilaga 2).  Respondenten har även blivit informerad om vad den innebär och vad som 
förväntas av respondenten. Därefter har respondenten valt att gå vidare med intervjun som 
gjordes genom att anteckna vad respondenten svarade. Valet var att inte spela in intervjuerna 
för det kunde kännas obekvämt för respondenten och att respondenten då skulle tacka nej att 
medverka i intervjun. 

Eftersom intervjuerna är baserade på semistrukturerade intervjuer som Bryman (2011) skriver 
om, är intervjuerna upplagda som en berättelse. Första frågan kommer ställas så respondenten 
kan prata fritt om området. Det kan innebära att vissa frågor inte behöver ställas eftersom 
respondenten redan svarat på dessa. Intervjufrågorna kommer finnas där som en mall för att 
inte missa att frågeställningarna blir besvarade. Frågorna kommer läsas igenom under 
intervjuns gång för att försäkras om att alla intervjufrågor är besvarade. 

Intervjuerna är tänkt att genomfördes i enskilda rum. Men finns det inte plats så får intervjun 
genomföras där respondenten känner sig bekväm.  

Anteckningar gjordes under intervjuns gång. En intervjufråga ställdes och sedan antecknades 
de medan respondenten svarade på frågan. Här fanns även tillfälle till att ställa följdfrågor om 
det behövdes.  
 

4.4 Databearbetning 
Efter intervjun så renskrevs intervjun på datorn snarast för att ha intervjun färsk så inget 
missats. När alla intervjuer var klara så lästes alla intervjuer igenom för att se olika mönster 
och skillnader på vad respondenterna svarat. Först lästes alla respondenters svar på 
intervjufråga ett igenom för att få alla respondenternas svar samlat. Det skrevs upp vilka 
mönster som hittades i intervjuerna. Vilka svar som respondenterna hade samma 
uppfattningar om. Bland annat angående hur utfasningen gått till väga. Men också skillnader 
som hur mycket verksamheten blivit påverkade av utfasningen av hälsofarliga leksaker. För 
att sedan gå till nästa fråga, tills alla frågor hade lästs igenom.   
Det teoretiska perspektivet har används i databearbetningen för att se om utfasningen av 
hälsofarliga kemikalier i förskolorna har påverkat det pedagogiska arbetet. Eftersom några 
intervjufrågor är formade till det pragmatiska perspektivet. 
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4.5 Etiska övervägande  
Det finns vissa etiska regler som studien förhållit sig till när intervjuerna planerats och 
genomförts. I Löfdahl (2014) skrivs om de regler som finns när man ska bedriva forskning 
eller skriva examensarbete. Eftersom valet till studien var att utföra intervjuer så skriver 
Löfdahl (2014) att forskaren ska kontakta förskolechefen för att få ett godkännande att 
intervjua på förskolechefens skolområde. Forskaren ska även presentera sitt arbete, vad 
arbetet handlar om och vad som ska undersökas. Innan vi utför intervjuerna ska det delas ut en 
samtyckesblankett. Samtyckesblanketten ska vara max ett A4 långt och den ska innehålla 
information om vad studien kommer att forska om, att den som deltar när som helst utan att 
bli ifrågasatt kan avbryta sin medverkan och att all data från denna person kommer raderas. 
Vi måste även se till att ingen obehörig kommer åt data som samlats in. 
 I Vetenskapsrådet (2011) skrivs om det så kallade konfidentialitetskravet, vilket innebär att 
namnen på respondenten kodas om så inga obehöriga kan koppla respondenterna till studien. I 
resultat och analys har namnen på respondenterna kodats om för att följa 
konfidentialitetskravet.   
Nyttjandekravet innebär att den data som samlats in bara används i detta arbete 
(Vetenskapsrådet, 2011). När arbetet är godkänt kommer all data som samlats in att förstöras 
eftersom det enbart använts till examensarbetet. 

 

4.6 Reliabilitet  
Bryman (2011) skriver att tillförlitlighet kan vi också kalla reliabilitet eftersom det är precis 
vad reliabilitet står för.  

Genom att läsa andra forskares slutsatser om ämnet som studien handlar om kan vi på så sätt 
se hur hög eller låg reliabilitet som studien har. Därför måste studien genomföras med rätt 
metoder så kommer reliabiliteten bli hög. Får vår studie annat resultat än vad andra forskare 
fått så blir studiens reliabilitet låg. Ju högre reliabilitet ju mer användbar är studien (Bjereld, 
2010).  
Stukát (2005) förklarar reliabilitet som ett mätinstrument. Den metod som passar bäst att få 
fram resultatet. Ett exempel som tas upp är om undersökningen går ut på att mäta en persons 
längd. Vi kan mäta med våra ögon och uppskatta vilken längd personen har. Då kommer 
reliabiliteten vara låg, men om vi istället tar ett måttband och mäter personen kommer den 
metoden att ha en hög reliabilitet. Hade studien valt en annan metod så hade inte studien haft 
lika hög reliabilitet. 
Stukát (2005) menar även att reliabiliteten har och göra med vilket humör respondenten är på. 
Att studien kan få olika svar på intervjufrågorna beroende på vilket humör respondenten är på. 
Men även hur vi tolkar och skriver ner svaren som respondenten har.  
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4.7 Validitet  
Validitet menas med att vi väljer den metod som svarar på våra intervjufrågor på bästa sätt 
och att vi sedan kan få våra frågeställningar besvarade. Det menas med vad vi ska göra för att 
få bra resultat. Att studien enbart undersöker de som är avsett för studien och inte annat runt 
om (Bjejereld, 2010). Genom att ha semistrukturerade intervjuer till studiens intervjufrågor 
gör att respondenten kan prata fritt om intervjufrågorna och det blir mer detaljerat än om 
enkäter valts som metod. Alltså blir validiteten högre med intervjuer. 

Stuká (2005) menar att vi måste ställa oss frågan om och om igen när vi genomför studien: 
Undersöks det som ska undersökas? I studien som utförs har intervjufrågorna arbetats igenom 
på ett sätt att intervjufrågorna besvarar studiens syfte och frågeställningar.  

 

4.8 Generalisering 
Generalisering enligt Stukát (2005) menas med att forskaren ska fundera vilka resultatet gäller 
för. Om resultatet bara riktar sig till den grupp som deltagit i studien eller till en större grupp. 
Värdet på undersökningen blir större ju bredare studien riktar sig till. Det finns olika faktorer 
som påverkar generaliseringen, det kan bland annat vara att de valts för få deltagare till 
undersökningen och att det då blir ett litet resultat. I studien som gjorts har fem intervjuer 
gjorts. Materialet som samlats in via intervjuer har varit bred och respondenterna har svarat 
utförligt på intervjufrågorna. Resultatet av studien sträcker sig till alla förskolor som och 
pedagoger som ska genomgå arbetet med ”giftfri” förskola. Studien kan hjälpa andra 
pedagoger genom att ta del av resultatet och se hur arbetet med ”giftfri” förskola gett för 
effekter på verksamheten.  
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5. Resultat och analys 
 

5.1 Resultat  
Jag har valt att presentera mina intervjufrågor inom olika ämnen och frågor för att göra det 
tydligt för läsarna och att det syns att frågeställningarna är besvarade. Jag har enbart skrivit 
ner data som är relevant för studien.  

 

5.1.1 Respondentens uppfattning om arbetet med ”giftfri” förskola 
och informationen om de hälsofarliga kemikalierna 

Här finns det tydliga mönster. Eftersom Pontus, Frida och Agneta ingår i samma förskole om-
råde har de fått liknande information. Först har förskolorna blivit informerade av förskoleche-
fen att det ska komma en från miljöinspektionen för att gå igenom materialet på förskolan. En 
från varje avdelning har fått medverka på inspektionen. När inspektionen pågått har miljöin-
spektionen informerat om vilka material som ska fasas ut från verksamheten.  Förskolan har 
även fått visat för sig hur leksakskatalogerna har förbättrats och vilka kemiska ämnen leksa-
kerna inte får innehålla. De har även fått ett papper på en mall att förhålla sig till. Där det 
finns olika symboler som är godkända eller inte. Det som skiljer sig från Pontus, Frida och 
Agneta är att Pontus och Frida har berättat att miljöinspektionen varit på förskolan två gånger. 
Första inspektionen fick de bara information och hen tittade på verksamheten och andra in-
spektionen visade miljöinspektionen vilka leksaker och material som ska fasas ut ur verksam-
heten.  
 
Lena och Alexandra har fått information om arbetet med ”giftfri” förskola på tidigare möte ett 
flertal gånger innan arbetet startat på deras förskola. De har blivit informerade av förskoleche-
fen när inspektionen skulle genomföras. Då har miljöinspektionen kommit till avdelningen 
och gått igenom allt material. Vilka leksaker och material som behöver fasas ut ur verksam-
heten. Alla respondenter har upplevt att de fått tillräckligt med information så de kan kommu-
nicera med vårdnadshavarna. Pontus tycker att informationen har brustit eftersom bara en 
pedagog på avdelningen fick informationen och att den informationen respondenterna fått ska 
gå vidare till kollegor, för att sedan föras vidare till vårdnadshavarna. 
 
 Alla respondenter utom Pontus pratar om sammanställningen som pedagogerna fått av 
miljöinspektionen efter inspektionen. Sammanställningen är ett papper som avdelningen fått 
efter inspektionen. Det är en sammanfattning på hur inspektionen gått till och vad som fasats 
ut ur verksamheten. Det finns även en ”checklista” på vilka hälsofarliga kemikalier som inte 
får förekomma i leksakerna på verksamheten. Denna information har hjälpt pedagogerna i sitt 
arbete med den ”giftfria” förskolan. Eftersom pedagogerna kan titta tillbaka på 
sammanställningen när de blivit osäkra eller behövt uppdatera sig. Alexandra förklarar att 
pedagogerna håller på att läsa på sammanställningen för att känna att de har nog med kunskap 
om vårdnadshavarna skulle ställa frågor om arbetet med ”giftfri” förskola, för att sedan hänga 
ut sammanställningen i tamburen så alla vårdnadshavare kan få ta del av arbetet. Alla 
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intervjutagare pratar om att det är viktigt att informationen når vårdnadshavarna också så detta 
arbete ”giftfri” förskola når till hemmet också. 

 
 

5.1.2 Hur mycket material har fasats ut ur verksamheten? 
Här skiljer det sig nästan från alla avdelningar hur mycket leksaker och material som fasats ut 
ur verksamheten. Pontus tycker inte de har fått fasa ut så mycket leksaker från verksamheten. 
Frida säger att det plockats bort mycket leksaker ur deras verksamhet. Många leksaker som 
plockats bort var gamla. Leksaker som skänkts dit. Alla barbiedockor som flickorna lekte 
mycket med. Agneta berättar att de fasats ut väldigt lite leksaker ur deras verksamhet. Under 
en lång tid har avdelningen jobbat med genus och valt bort mycket leksaker. De har istället 
mycket leksaker av samma sort, bland annat kapplastavar som är gjort av trä. Lena har fått 
plocka bort nästan alla leksaker i hela verksamheten. Avdelningen hade också flertal gamla 
grejer som blivit skänkta dit. Alexandra berättar att det plockats bort lagom med leksaker. 
Men att avdelningen inte plockat bort allt med en gång utan de väntat tills de hittat något att 
ersätta produkten med.  
Både Agneta och Alexandra berättar att inspektionen sagt att avdelningen skulle byta ut tallri-
kar och glas som är gjorda av plast. Till tallrikar av lättviktsporslin och plastglasen ska bytas 
ut mot vanliga glas. På Alexandras avdelning har tallrikar och glas bytts ut medan Agneta 
berättar att de är på gång att byta ut.  
 
 

 5.1.3 Påverkan på verksamheten 
Alla respondenter är positiva till ”giftfri” förskola och ställer sig enbart positivt till detta. Alla 
respondenter berättar att de blivit mer medvetna efter utfasningen av hälsofarliga material och 
pedagogerna har de i sitt tänk hela tiden. Bland annat vid inköp av leksaker. Alexandra tycker 
inte bara det har varit positivt med arbetet ”giftfri” förskola. Det som Alexandra tycker är 
negativt är att ljudnivån blivit högre under matsituationerna. Det blir även en större process 
när något går sönder eftersom föremålet går i tusen bitar. Alexandra tycker även att det blivit 
svårare att rengöra leksakerna eftersom mycket av materialet numera är i trä. Det positiva som 
alla intervjuer nämnt är att det är positivt för verksamheten att hälsofarliga kemikalier fasas ut 
från vår verksamhet. Frida har nämnt att det inte går att ersätta alla produkter och därför blir 
det negativt. 
 
Alla respondenter har talat om att de fått information via miljöinspektionen när inventeringen 
av plastleksakerna gjordes. De har fått information om hur de ska beställa nya leksaker och 
vilka hälsofarliga kemikalier som inte får finnas i verksamheten. Pontus visar hur 
leksaksgrossisterna har ändrat i sina leksakskataloger. Där det idag står vilken typ av 
kemikalier materialet är gjord av.  

Lena och Alexandra beskriver även att de fått information om ersättningsprodukterna i 
sammanställningen som avdelningen fått ta del av efter inventeringen.  

Pontus, Frida och Agneta säger att ersättningsprodukterna håller samma kvalité som de 
produkter som tagits bort. Pontus poängterar att om man hittar bra grejer så är det samma 
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kvalité. Medan Lena inte tycker att ersättningsprodukterna håller samma kvalité. Vissa 
produkter har till och med blivit sämre som de har fått slänga. Lena tar upp ett exempel att 
avdelningen köpte in smörknivar i stål där smöret inte fastnade. Alexandra tycker att 
ersättningsprodukterna blir något sämre eftersom de är svårare att rengöra. Ofta ersätts 
plastleksakerna med träleksaker och de upplever Alexandra är svårare att rengöra. 
Många respondenter berättar att plastdjuren på avdelningarna ska fasas ut men att vissa avdel-
ningar valt att ha kvar djuren tills pedagogerna hittar liknande ersättningsprodukter. Detta har 
avdelningarna gjort för att barnen tyckte om att leka med plastdjuren och att det inte finns 
något att ersätta plastdjuren med. 
 
 
 

5.1.4 Kvalitén på förskolan och vad pedagogerna anser att 
utfasningen av plastleksaker ger för effekter 

Alla respondenter har sagt att förskolans kvalité bara blivit bättre för att hälsofarliga kemika-
lier tagits bort ur verksamheten.  
 
Frida, Lena och Alexandra nämner att de har uppmärksammat att effekterna av arbetet med 
”giftfri” förskola har blivit att leksaker riktat till främst ett av könen har fasats ut. Dom berät-
tar att det är speciellt plastdockor som i majoritet flickorna lekte med har fasats ut ur verk-
samheten, och att det har varigt svårt att hitta nya dockor att ersätta dessa med. Frida nämner 
dock att på hennes avdelning har det ersatt några av plastdockorna med tygdockor istället.  
 
Agneta har använt sig av könsneutrala leksaker och material i över 10år. Så därför har hon 
inte märkt av att nått av könen skulle ha blivit av med fler leksaker än det andra. Inte heller 
Pontus har inte märkt av att något av könen skulle har mer lidande av att leksaker riktade till 
dem skulle ha fasats ut. 
 
Resultatet visar även att verksamheten blir mer påverkad ju fler material som fasas ut. Re-
spondenten Lena fick fasa ut nästan hela verksamheten och blivit mer påverkad än i intervjun 
med Agneta där hon berättar att deras verksamhet inte fasat ut så mycket leksaker och att det 
inte påverkat verksamheten. 
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6. Diskussion 
 

6.1 Metoddiskussion  
 
Studiens syfte är att undersöka vilken information som nått fram till pedagogerna om de häl-
sofarliga kemikalierna och om pedagogerna märkt några effekter på det pedagogiska arbetet. 
Därför övervägdes att intervjua pedagogerna. För att få svar på frågeställningarna.  
 
Inom intervjumetoderna valdes att utföra semistrukturerade intervjuer eftersom Bryman 
(2011) beskriver att semistrukturerade intervjuer innebär att intervjufrågor ställs till respon-
denten och att hen kan prata fritt utifrån frågorna. Frågorna behöver inte intervjuaren ställa i 
följd och frågorna är mer öppna än ledande. Intervjufrågorna skrevs på ett sätt så responden-
ten kunde prata fritt om frågorna, men även att de skulle vara lätta att förstå. Intervjufrågorna 
gjordes om flera gånger för att få breda svar som möjligt. Men ändå blev några svar korta och 
respondenten endast svarade ”Ja”, då försökte jag ställa följdfrågor så respondenten kunde 
utveckla svaren. Valet av teori har också haft påverkan på valet av intervjufrågor. Eftersom 
det pragmatiska perspektivet handlar om barns samspel, har intervjufrågorna delvis formats 
kring samspelet. Enligt  Nordin-Hultman (2004) är det viktigt att möblera verksamheten ef-
tersom det ska ge barnen utmaningar och lärande. Därför behövs leksaker i verksamheten för 
att kunna möblera så de ska passa alla barnen.  
 
 När valet av metod gjordes funderades det på intervjuer eller enkäter. Om det istället valts att 
utföra enkäter hade inte det kunnat ställas följdfrågor och pedagogerna hade heller inte kunnat 
visa vad verksamheten fick ha kvar. På två intervjuer visade respondenten mig hur de ser ut i 
dagens leksakskataloger och hur dem har förändrats efter arbetet med ”giftfri” förskola.  En-
käter hade även varit mer anonymt och det är möjligt att studien fått mer data om effekterna 
av arbetet med ”giftfri” förskola. Eftersom de kanske ”vågat” avslöja mer om de fått göra 
enkäten enskilt istället för en intervju. 
 
Gruppintervjuer var något som fanns i tankarna men eftersom det är svårt att hela arbetslaget 
ska gå ifrån verksamheten så valdes att intervjua en från avdelningen och att respondenten 
fick möjlighet att få intervjufrågorna innan för att kunna diskutera frågorna med kollegorna.  
 
 

6.1.1 Tillförlitlighet 
Enligt Bjejereld (2010) har intervju som metod ganska låg reliabilitet. Reliabiliteten blir låg 
eftersom det är olika individer vi intervjuar. Respondenterna kan vara på olika humör och 
därför kan svaren bli olika beroende på vilken dag som respondenten blir intervjuad på. Ef-
tersom respondenterna var positiva till intervjun och tyckte att det var bra intervjufrågor och 
ett bra ämne att undersöka anser jag att de respondenter som intervjuats har svarat ärligt på 
frågorna och att reliabiliteten är hög.  
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I Stukát (2005) skrivs om olika typer av intervjumetoder. Det är viktigt att en intervju blir 
ostörd. Blir ni störda under intervjuns gång kan det påverka hur respondenten svarar. Tre utav 
intervjuerna gjordes i enskilda rum där det endast var jag och respondenten. Det blev en mer 
behaglig miljö och inget annat störde. Två utav intervjuerna gjordes inne i verksamheten. Det 
var svårt för respondenten att gå ifrån verksamheten. Intervjuerna blev störda ett par gånger 
och då upplevdes att respondenten skyndar på sina svar och att svaren inte blir så utförliga 
som önskat. Därför skulle alla intervjuer gjorts i separata rum för att för att få en lugn miljö 
och att inte respondenten känner sig stressad. 
 
Om vi använder oss av intervjuer är det vanligast att man använder sig av en inspelning som 
hjälpmedel (Stukát, 2005). Under intervjun så skrevs intervjuerna ner för hand och det var en 
bra metod då det inte var så djupgående intervjufrågor. Dock kan det medföra att jag kanske 
kan ha missat information under tiden som koncentrationen på att anteckna vad respondenten 
svarat. Därför hade intervjuerna varit mer tillförlitliga om intervjuerna spelats in. Då hade 
man även kunnat gå tillbaka i inspelningen om något varit osäkert.  
 
Stukát (2005) skriver om att välja rätt metod för studien för att få hög reliabilitet på forsk-
ningen. Om metodvalet varit observationer istället för intervjuer hade det inte blivit lika hög 
validitet. Observation som metod för att få svar på pedagogernas syn är svårt att få ett resultat 
av. Hade studien valt att genomföra enkäter hade inte svaren blivit lika personliga. Under in-
tervjun kunde de ställas följdfrågor för att komma närmre frågeställningarna.  
 
Jag anser att validiteten på studien är hög eftersom de respondenter som intervjuats är verk-
samma pedagoger som varit med om arbetet med ”giftfri” förskola och därför är den data som 
samlats in tillförlitlig.  
 
Generalisering handlar enligt Stukát (2005) menas med att forskaren ska ställa sig frågan vem 
studien är skriven för. Studien kan vara en hjälp till andra verksamheter som inte varit med i 
arbetet med ”giftfri” förskola. Det kan vara en hjälp att se vilka påverkan arbetet gav på för-
skolans verksamhet. Så de verksamheten kan vara med och påverka redan från början arbetet 
inte medför någon påverkan på verksamheten.  

 

6.2 Resultatdiskussion  
Jag har valt att presentera resultatet utifrån frågeställningarna för ni som läsare kan se tydligt 
att jag fått mina frågeställningar besvarade på det sättet jag önskat.  

 

6.2.1 Respondentens uppfattning om arbetet med ”giftfri” förskola 
och informationen om de hälsofarliga kemikalierna 

Resultatet visar att alla respondenter har uppfattat arbetet med ”giftfri” förskola på ungefär 
samma sätt. Hur arbetet började och hur processen gick till. Det visar att Naturskyddsför-
eningen (2014) lyckats nå ut till kommuner som startat upp arbetet med ”giftfri” förskola, 
eftersom fler förskolor har ingått i arbetet. Arbetet med ”giftfri” förskola startade 2013 och de 
respondenter som intervjuats till studien blev inspekterade 2015. Av det resultatet kan vi se att 
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arbetet med ”giftfria” förskolor fortfarande håller på och att fler och fler förskolor strävar ef-
ter att bli ”giftfria”.  
 
4 av 5 respondenter berättar att sammanställningen har hjälpt pedagogerna att föra vidare in-
formationen till vårdnadshavarna. Om pedagogerna har svårt för att föra vidare informationen 
så har Naturskyddsföreningen (2014) tagit fram information om hur arbetet går till och vilka 
leksaker som innehåller hälsofarliga kemikalier som pedagogerna kan hänvisad till.  
Att 4 av 5 respondenter säger att de har eller kommer diskutera och informera vårdnadshavar-
na om de hälsofarliga kemikalierna ses som ett positivt resultat. En respondent säger att vård-
nadshavarna blivit involverade i arbetet och att vårdnadshavarna börjat fasa ut hälsofarliga 
kemikalier även i hemmen. Eftersom det inte hjälper fullt ut om det fortfarande finns hälsofar-
liga kemikalier i hemmen där barnen också vistas längre stunder. Naturskyddsföreningen 
(2014) handlar just om att sprida informationen om de hälsofarliga kemikalierna och det har 
de flesta respondenter lyckats att göra.  
 
Naturskyddsföreningen (2014) skriver om arbetet med ”giftfri” förskola, att det ska hjälpa 
förskolorna till att bli medvetna. Jag anser att Naturskyddsföreningen lyckats med att upplysa 
verksamheten. 5 av 5 respondenter i studien säger att de har arbetet med ”giftfri” förskola i 
sitt tänkt hela tiden. Alla pedagoger är positiva till arbetet och tycker det är ett bra initiativ att 
starta detta arbete eftersom det stärker Skolverkets (2010) mål om att erbjuda barnen en trygg 
miljö men även förståelsen att värna om sin egen miljö. 
 
Det står i Johansson (2012) att leksakstillverkarna fått nya direktiv från EU som ska trädas i 
kraft 2013. Direktiven handlar om att de finns flera kemikalier som inte får förekomma i lek-
saker. Men att det ständigt kommer in fler hälsofarliga ämnen som förbjuds i leksaker. Detta 
är något som visar sig i resultatet eftersom under en intervju visar respondenten en nyinkom-
men leksakskatalog med mer utbud av ”giftfria” leksaker än vad som fanns i den tidigare ka-
talogen. Det visar på att leksakstillverkarna ändrar sitt utbud efter efterfrågan. Eftersom fler 
förskolor köper in leksaker som är fria från hälsofarliga kemikalier behövs ett större utbud. 
 
Det som även kom fram i resultatet i två intervjuer var att verksamheten hade mycket gamla 
leksaker. De gamla leksakerna var ofta vårdnadshavarna som skänkt till avdelningen. Det 
stärker Larssons (2015) artikel där det står att ofta är dessa gamla leksaker vårdnadshavarna 
som skänkt gamla leksaker till verksamheten. Eftersom varken pedagoger eller vårdnadsha-
vare haft vetenskapen att dessa plastleksaker är hälsofarliga och därför skänkt leksaker för en 
god sak. 
 
 

 

6.2.2 Vad anser pedagogerna blir för effekten på verksamhetens 
kvalité och pedagogiska arbete pga. utfasning av hälsofarliga 
plastleksaker? 

Alla respondenter säger att arbetet med ”giftfri” förskola inte har påverkat verksamhetens 
kvalité. Alla respondenter säger även att de anser att kvalitén på förskolan bara blivit bättre. 
Eftersom verksamheten inte har några hälsofarliga kemikalier blir det en bättre miljö för bar-
nen att vara i. Det stärker Larsson (2011) där det står att kommunala förskolorna inte bör ha 
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hälsofarliga kemikalier. Eftersom det är något som förskolorna strävar efter. Detta visar även, 
att Deweys teori om barns samspel med varandra i det här fallet inte har påverkats p.ga utfas-
ningen av hälsofarligt material i förskolan (Sundgren, 2011). 
 
Kemikalieinspektionen (2013) skrivs det om vilka effekter de hälsofarliga leksakerna har på 
våra kroppar. Att barnen är de som är mest utsatta eftersom de leker på golvet och stoppar 
leksakerna i munnen. Även om respondenterna vet att det finns hälsofarliga kemikalier i vissa 
plastleksaker och vilka effekter de hälsofarliga ämnena har på våra kroppar. Avslöjar resulta-
tet att några respondenter har medvetet kvar leksaker i verksamheten eftersom det inte finns 
något att ersätta dessa med. Att respondenterna har kvar de hälsofarliga leksakerna beror sna-
rare på att kvalitén i verksamheten inte ska bli förändrad. Eftersom Skolverket (2010) säger 
att vi ska tillgodose alla barnens behov. Men även att pedagogerna tänker som Skolverket 
(2015) skriver att pedagogerna ska främja barns lärande. Fasas alla leksaker ut som behövs 
och inte alla ersätts får verksamheten mindre material och svårare att tillgodose barnens be-
hov. Hade alla respondenter fasat ut allt material som de skulle så kanske resultatet blivit an-
norlunda. Det stärker även det teoretiska perspektivet som Ritcher (2011) skriver, att leksa-
kerna har en viktig roll när barnen samspelar med varandra.    
 
De effekter som 3 av 5 respondenter har märkt att efter arbetet med ”giftfri” förskola är att det 
främst plockats bort leksaker riktat till ett kön. Frida och Alexandra menar att det fasats ut 
dockor som många flickor lekte med medan ”pojkleksakerna” har fått vara kvar. Skolverket 
(2010) skriver att pojkar och flickor ska få samma möjlighet att genomföra sina intressen. För 
att åtgärda dessa effekter som arbetet med ”giftfri” förskola skapat så berättar några respon-
denter att de köpt in dockor som är godkända av miljöinspektionen. Eftersom det inte funnits 
så stor variation på dockor så har inte alla dockor ersatts.  
 
Enligt Skolverket (2010) ska pedagogerna tillgodose alla barnens behov. Men i resultatet be-
rättar Lena att verksamheten har svårt att uppnå det målet dels eftersom mycket material fa-
sats ut ur verksamheten. Hon berättar även att utbudet på leksaker inte är lika stort så därför 
har inte pedagogerna inte ersatt allt som fasats ut ur verksamheten och även att de nya leksa-
kerna är dyrare. Det gör att avdelningen inte kan köpa in lika mycket som tidigare.   
 
 

6.2.4 Fortsatt forskning 
Som vidare forskning utifrån vilka resultat som kommit fram från intervjuerna skulle studien 
forska vidare på de effekter som arbetet med ”giftfri” förskola medfört. Resultatet avslöjar att 
de fasats ut mer leksaker relaterat till flickor. Vad ger det för konsekvenser i verksamheten att 
fler leksaker relaterat till flickor fasas ut när de flesta leksaker relaterat till pojkar får vara 
kvar? 
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8. Bilagor 
1.1 Bilaga 1 

  
 
 

Intervjufrågor examensarbete 
 

• Hur anser du att ni fått information om den hälsofarliga plasten? Papper, föreläsning?  

• Tycker du att ni fått tillräckligt med information om den hälsofarliga plasten så ni kan 
kommunicera vidare med vårdnadshavare och andra om detta? 

• Har de plockats bort material från er verksamheten?  

• Mycket eller lite? 

• Har detta påverkat verksamheten negativt? 

• Har detta påverkat verksamheten positivt? 

• Har ni fått någon information angående vad det finns för ersättningsprodukter? 
Om ja, hur fick ni den informationen? Papper, mun-mot-mun 

• Finns det material som inte går att ersätta med liknade som tagits bort? 

•  Vad i så fall? 

• Kan ni fortfarande tillgodose kvalitén på förskolan när de tagits bort material? 
Som t.ex. genom ett genusperspektiv? 

• Håller ersättningsprodukterna samma kvalitet? 
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1.2 Bilaga 2 

 
Information och samtyckesblankett 

Jag heter Malin Ljung och studerar på Karlstads Universitet. Jag studerar till förskollärare och 
under VT-15 kommer jag skriva mitt examensarbete som innehåller ämnet den ”giftfria” 
förskolan. 
 
Jag vill undersöka vad pedagogerna har fått för information om de hälsofarliga plasterna 
och vad det finns för ersättningsmaterial. Därför önskar jag att intervjua dig/er. Efter 
intervjun kommer materialet behandlas helt konfidentiellt. Ert/era namn, förskola och ort 
ändras till fiktiva namn. Efter godkänt examensarbete kommer arbetet publiceras offentligt 
och insamlad data kommer att förstöras. 
 
 Vänliga hälsningar 
 
Malin Ljung nr:  
Mail:  
Handledare: Gertrud Turzik 
Mail:  
 
 
Jag har tagit del av både muntlig och skriftlig information. Jag är 
medveten om att det är frivilligt att delta och jag kan när som helst under 
studiens gång utan någon förklaring avbryta mitt deltagande.  
 
Deltagare 
 
……………………………… 
 
Ort, Datum 
 
……………………………… 
 
 
Jag kommer ej att delta    
  


