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EN GIFTFRI FÖRSKOLA
Allt fler skadliga ämnen i samhället
Många av de olika material, produkter och varor som
vi har i vårt samhälle innehåller kemikalier som på
olika sätt kan skada människors hälsa. Tyvärr är det
inte så att allt som säljs är kontrollerat och godkänt,
tvärtom är det vanligt att produkter får säljas tills dess
man kunnat visa att de innehåller skadliga ämnen.
Det utsätter oss människor och vår miljö för risker
samtidigt som vi vet väldigt lite om effekterna.
Särskilt lite vet vi om risker då vi utsätts för en
kombination av flera ämnen samtidigt. Det kallas
ibland cocktaileffekter.

Barn är extra känsliga
Barn och unga är särskilt känsliga för skadliga ämnen
då bland annat hjärna och immunförsvar utvecklas
under uppväxten. Flera hormonella system måste
samspela för att ge en normal utveckling, och även
mycket små mängder av hormonstörande ämnen
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kan störa samspelet. Barn riskerar också att få i sig
mer skadliga ämnen än vuxna. De äter förhållandevis
mer än vuxna, de har tunnare hud, andas snabbare
och befinner sig närmare golvet där kemikalierester
kan samlas i dammet. Dessutom utforskar barn sin
omgivning genom att ta, smaka och suga på saker.
Forskning visar att barn utsätts för ungefär samma
ämnen i förskolan som hemma, ibland i ännu högre
utsträckning. Det är oroande med tanke på hur mycket
tid många barn tillbringar på förskolan. Påverkan av
skadliga ämnen misstänks ligga bakom ökat antal
cancer- och diabetesfall i samhället. Forskare har
även hittat samband mellan skadliga ämnen och
svårigheter att få barn, skador på nervsystemet,
inlärningssvårigheter, fetma och allergier. Vi måste
därför sträva efter en giftfri miljö. Om det finns risk
för negativa effekter på barnens hälsa och utveckling
måste vi vidta åtgärder för att undvika skador.

Västerås handlingsplan för kemikalier
Sedan 2015 finns i Västerås en kemikaliehandlings
plan som sätter upp mål och åtgärder för stadens
arbete med kemikalier. Handlingsplanen är en del
i Västerås arbete med att uppfylla det nationella
miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Hösten 2020 antog
kommunfullmäktige en reviderad upplaga av planen*.
I den tar man upp att barn är särskilt känsliga för
påverkan av skadliga ämnen och att det är viktigt
att minska deras exponering. Leksaker och annan
utrustning för barn pekas ut som en prioriterad 
varu- och produktgrupp.

Några av målen och aktiviteterna i kemikaliehandlings
planen rör Giftfri förskola. Den här reviderade och
uppdaterade Vägledning för giftfri förskola är ett
resultat av de aktiviteterna. Den ersätter Vägledning
för giftfri förskola från 2016.

GIFTFRI MILJÖ ÄR ETT AV SVERIGES 16 MILJÖKVALITETSMÅL
Definitionen av Giftfri miljö lyder:
”Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota m
 änniskors
hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras p åverkan
på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära
bakgrundsnivåerna.”

Målet för giftfri miljö har kopplingar till åtta av de 17 globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030.

Västerås stads handlingsplan för kemikalier 2020–2025 antogs 1 oktober 2020, Dnr: 2019/01067

*
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Förskolans uppdrag inom hållbar
utveckling
Enligt Läroplan för förskolan, Lpfö 18, har förskolan
ett uppdrag inom Hållbar utveckling samt hälsa och
välbefinnande:

En positiv framtidstro ska prägla utbildningen.
 tbildningen ska ge barnen möjlighet att tillägna
U
sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin
omgivande miljö och till natur och samhälle. Barnen
ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om
hur de olika val som människor gör kan bidra till en
hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social
som miljömässig.

För att barnen ska kunna tillägna sig ett ekologiskt och
varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och
till natur och samhälle behöver förskolans val av miljö
och material präglas av medvetenhet. Satsningen på
en säker, trygg och giftfri miljö går hand i hand med
ambitionen att skapa en spännande, utmanande och
kreativ lärmiljö för våra barn.

BILD
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Åtgärder, ansvar och uppföljning
Vägledningen är tänkt att vara ett stöd i arbetet med
att minimera barns exponering för ämnen som kan
skada deras hälsa. Den riktar sig till alla som arbetar
inom nya och befintliga, kommunala och fristående
förskolor i Västerås.
Vägledningen är uppdelad i olika områden. Till varje
område beskrivs åtgärder som kan vidtas för att
minska riskerna. Några kan man genomföra och
bocka av när de är klara, men de flesta handlar om att
införa rutiner. Ansvarsfördelningen för att genomföra
åtgärder kan se olika ut mellan olika förskolor med
olika huvudmän och med olika fastighetsägare.
Inom de kommunala förskolorna är ansvaret
delat mellan har flera aktörer. Förutom rektor och
medarbetare har fastighetsägaren ansvar för lokaler
och utemiljö och skötsel av dem, restaurangenheten
för matlagning och servering av mat och
upphandlingsenheten för att ställa kemikaliekrav vid
upphandling av lek- och skolmaterial.
Arbetet med vägledningen bör följas upp inom
befintligt system för egenkontroll.

Mycket har gjorts
Sedan Vägledning för giftfri förskola skrevs 2016
har förskolor i Västerås gjort flera viktiga saker för
att minska mängden skadliga ämnen som barnen
exponeras för.
Många förskolor i Västerås har rensat bland leksaker
och annat material och tagit bort sådant som
är olämpligt för barnen. Till exempel har många
nya svanencertifierade vilmadrasser ersatt gamla
vilmadrasser som innehöll hormonstörande mjukgörare
och flamskyddsmedel. Analyser av damm och
inomhusluft i bland annat Stockholm visar att förskolor
som har rensat bort varor med skadliga ämnen har
sänkt halterna av ämnena i förskolemiljön.
I Västerås finns Kreativt ÅteranvändningsCenter, KÅC,
som arbetar med att inspirera, stödja och fortbilda
pedagoger och rektorer, inom både kommunala och
fristående förskolor, utifrån deras egen praktik. Genom
skapande och estetiska lärprocesser bidrar KÅC till att
öka förskolans kunskaper och agens i arbetet med att
använda, återbruka och återanvända material.
Barn- och utbildningsförvaltningens miljösamordnare
har stöttat och gett råd till både kommunala och
fristående förskolor. Genom att inventera vilka kemiska
produkter som används på förskolorna har flera
skadliga kemikalier rensats ut.

Nu går vi vidare
Förskolorna i Västerås har kommit olika långt i sitt
arbete mot en giftfri förskola, några har gjort mycket,
andra är i början av sitt arbete. Oavsett hur mycket
som redan gjorts är det viktigt att fortsätta att sträva
efter att vara en förskola där personalen är medveten
om riskerna med skadliga ämnen i barns vardag och
känner till och vidtar åtgärder och inför rutiner för att
undvika dem.

Att tänka på vid inköp
Det är viktigt att göra medvetna val vid inköp
av varor och material, och vid utformning av
förskolornas verksamhet och miljöer såväl 
utom- som inomhus. Här är några råd:
• Naturmaterial är ofta bättre val än plast.
• Välj varor som har en miljöcertifiering, till
exempel Svanen, Bra miljöval och EU Ecolabel,
vilket betyder att varan granskats av en
oberoende organisation.
• Var vaksam med leverantörers egna märkningar,
till exempel ”Giftfri förskola”-märket. Det
märket visar att leverantören har gjort en egen
granskning av varan, men är inte lika pålitlig
som de oberoende certifieringarna.
• Handla alltid från europeiska företag, eftersom EU har den strängaste kemikalielag
stiftningen i världen. Handla inte från företag
utanför Europa, eftersom det är svårt att
kontrollera att leverantören följer de europeiska
kemikalielagarna.
• Kommunala förskolor gör sina inköp genom
kommunens inköpsportal. Vid upphandlingar till
Västerås kommunala förskolor har kemikaliekrav
redan ställts. Men även i upphandlat sortiment
finns det många varor att välja bland och vissa
varor är bättre val än andra.
• Undvik varor av PVC och polykarbonat
(förkortas PC), även om varan har märkts med 
”Giftfri förskola” eller finns i upphandlat
sortiment.
• Våga fråga! Fråga återförsäljare om ni undrar
om en vara innehåller skadliga ämnen. Om en
vara innehåller en kemikalie som finns på EU:s
lista över ämnen med särskilt farliga egenskaper,
den så kallade kandidatförteckningen, har ni
rätt att få veta det inom 45 dagar.
• Kontakta gärna barn- och utbildningsförvaltningens m
 iljösamordnare om ni har frågor om
inköp, naturskolan@vasteras.se
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Miljömärkningar
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MÄRKNING FÖR RENGÖRINGSMEDEL,
KOSMETIKA OCH ANDRA PRODUKTER OCH VAROR
Svanen är Nordens officiella miljömärkning som drivs på uppdrag av regeringen utan vinstintresse.
Svanen ställer klimat- och miljökrav samt krav på funktion och kvalitet. Svanens vision är ett hållbart
samhälle med en hållbar konsumtion.
EU Ecolabel, även kallad EU-Blomman, är Europas motsvarighet till Svanen och en av världens
främsta miljömärkningar. Den är oberoende, jobbar enligt ett livscykelperspektiv och med en
helhetssyn när kriterier tas fram.
Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens verktyg för att nå ett samhälle i balans med naturen.
Märkningen innebär att produkten lever upp till de krav som ställs i Naturskyddsföreningens kriterier.
Ecocert är ett franskt certifieringsorgan. De kontrollerar och granskar innehåll, råvaror, produktion
samt förpackning, främst i matindustrin, men även inom kosmetika. För att en produkt ska få
certifieras enligt Ecocert krävs det att innehållet består av minst 95 % naturliga ingredienser och
minst 10% av innehållet ska komma från ekologiska odlingar.
NaTrue är ett icke-vinstdrivande initiativ som grundades 2007 av ledande kosmetikatillverkare i
Europa. Organisationen har som mål att skydda och främja äkta naturlig hudvård, och har tydliga
riktlinjer vad gäller naturligt och ekologiskt innehåll i kosmetiska produkter.

MÄRKNING FÖR HÅLLBART TRÄ
FSC är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt
ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar. FSC är en förkortning av Forest
Stewardship Council.
PEFC står för Programme for the Endorsement of Forest Certification, och är ett system för
certifiering av miljövänligt och resurshushållande skogsbruk.

MÄRKNING FÖR TEXTIL
GOTS (Global Organic Textile Standard) är en internationell märkning för kläder och textil.
GOTS ställer höga miljökrav för hela kedjan, från odling till tillverkning och distribution av textilen.
De kräver också socialt ansvarstagande.
Oeko-Tex® 100 är en världsomfattande hälsomärkning för textila råvaror och slutprodukter.
Märket ska garantera att den färdiga produkten inte orsakar allergiska besvär eller andra
hälsoproblem.

ANDRA MÄRKNINGAR
KRAV-märkningen är uppbyggd på ekologisk grund med särskilt höga krav på djuromsorg, hälsa,
socialt ansvar och klimatpåverkan.
EU-ekologiskt är den europeiska märkningen för ekologiska livsmedel.
Demeter är ett internationellt nätverk av kontrollorganisationer för biodynamisk odling och dess
produkter. Biodynamiska odlare uppfyller samma krav som gäller för ekologisk odling.
Fairtrade är en oberoende produktmärkning som syftar till att bidra till förbättrade arbets- och
levnadsvillkor för odlare och anställda i utvecklingsländer.
Svalan, Astma- och allergiförbundets märkning, visar att produkten kan rekommenderas ur
allergisynpunkt.
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Se upp med plastmaterial

POLYKARBONAT-PLAST INNEHÅLLER BISFENOLER

Många produkter som används inom förskolor är
tillverkade av plast. Det gäller leksaker, skapande
material, inredning, barnvagnar, elektronik,
köksredskap, tallrikar, våtservetter och mycket annat.
Olika produkter är tillverkade av olika plast och det
finns en mängd plastsorter med olika egenskaper.
För att få de egenskaper man önskar blandar man in
tillsatsämnen i plasten. De ämnena kan sedan avges
från plasten under hela produktens livslängd. Här är
några som man bör se upp med.

Polykarbonat (PC) används i köksutrustning som
tillbringare, tråg och muggar. Ibland, men mer sällan,
i leksaker. Polykarbonat innehåller bisfenoler som kan
läcka från plasten till maten. Mest känd är bisfenol
A (BPA) som numera är förbjudet i varor riktade till
barn, eftersom den har en östrogenliknande effekt och
kan vara hormonstörande. Tyvärr ersätts bisfenol A av
andra bisfenoler som vi ännu inte vet tillräckligt mycket
om, men misstänks ha liknande effekter som bisfenol
A. Undvik därför polykarbonat, även om den anges
vara fri från bisfenol A.

PVC-PLAST KAN INNEHÅLLA SKADLIGA
MJUKGÖRARE

BAMBU-PLAST FÅR INTE SÄLJAS

PVC (vinyl) är en vanlig plast i leksaker, konstläder,
inredning, byggmaterial med mera. För att göra
PVC-plast mjuk och formbar tillsätts ftalater eller
andra mjukgörande ämnen som kan avges från plasten
till omgivningen. Det kan märkas genom att plasten
inte längre är mjuk utan har blivit stelare och kanske
klibbig. Analyser utförda genom Kemikaliecentrum i
Stockholm har visat att leksaker kan innehålla upp till
45% ftalater.
Flera ftalater kan påverka vårt hormonsystem och kan
orsaka allergier, koncentrationssvårigheter eller leda till
svårigheter att få barn. De mest kända är förbjudna i
leksaker, men vi vet inte tillräckligt om de ämnen som
tillsätts istället. Därför är det tryggare att undvika PVC
så långt det går. Var speciellt noga med sådant som
barnen leker mycket med.
Om ni bedömer att det pedagogiska värdet av en
produkt överträffar risken med materialet ska ni leta
efter produkter som beskrivs som ftalatfria eller
utan ftalater.

Tallrikar och muggar av så kallad bambuplast
marknadsförs ofta som ett miljövänligare alternativ till
plast. I produkterna är bambufibrerna blandade med
ett plastmaterial. Ofta är det melamin som innehåller
formaldehyd som kan läcka till maten, speciellt om
maten eller drycken är varm.
Produkterna är inte tillåtna att sälja inom EU och ska
inte användas.
Ren bambu utan tillsatser är ok.

UNDVIK HÖGFLUORERADE ÄMNEN, PFAS
PFAS är en mycket stor grupp högfluorerade ämnen.
Många av dem är vatten-, smuts- och fettavvisande
och de kan användas till impregnering av t extil,
non-stick-beläggning i stekpannor (teflon), i
pappersförpackningar till livsmedel, som brand
släckningsskum och i skidvalla. Alla PFAS-ämnen är
syntetiskt tillverkade och extremt svårnedbrytbara.
Man känner inte till hälsoeffekterna för varje enskilt
PFAS-ämne, några vet man är reproduktionsstörande,
misstänkt cancerframkallande och stör immun
försvaret. Enligt Kemikalieinspektionen finns det starka
skäl att betrakta alla PFAS-ämnen som hälsoskadliga.
Sverige arbetar inom EU för att användningen av PFAS
ska minimeras och på sikt upphöra helt.
PFAS-ämnen kan ha flera namn. Teflon, PTFE, PFOA,
PFOS, PFC, högfluorerade ämnen och fluorkarboner är
några vanliga benämningar. Tänk på att PFOA-fritt inte
behöver betyda att varan är fri från PFAS.
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Plastkoder
KOD

NAMN

TYPISKA PRODUKTER

REKOMMENDATION

Polyetentereftalat

Dricksflaskor, förpackningar för mat och
hälsovårdsprodukter, polyester i textilier

Engångsflaskor av PET ska inte återanvändas

High-density polyeten

Förpackningar, kåsor, muggar

Undvik exponering för direkt solljus

Polyvinylklorid

Hård PVC: avloppsrör, fönsterprofiler
Mjuk PVC: leksaker, badringar, konstskinn,
slangar, golvmattor

Undvik

Low-density polyeten

Plastpåsar, plastfilm, beläggning på insidan av
mjölkförpackningar

Undvik exponering för direkt solljus

Polypropylen

Matlådor, nappflaskor

Undvik exponering för direkt solljus

Polystyren

Frigolit, livsmedelsförpackningar, engångs
artiklar som muggar/lock/bestick, cykelhjälmar,
galgar

Undvik i kontakt med mat

Andra

Vattenkylare, dricksflaskor, köksapparater,
glasögonlinser, termiskt papper

Undvik i kontakt med mat

Bambuplast

Muggar och fat

Undvik
Materialet är inte tillåtet i kontakt med livsmedel,
men marknadsförs ibland till barn

Etylenvinylacetat (EVA)

Dukar, foppatofflor, leksaker, pusselmattor

Bättre än PVC

Melamin

Kan läcka formaldehyd. Stora skillnader i kvalitet
mellan olika produkter

Undvik i kontakt med varm mat

Polykarbonat, (PC)

Kantiner, tillbringare

Undvik i kontakt med mat

Polylactic acid (PLA)

Matförpackningar, plastpåsar, muggar, kåsor,
engångsplastglas

Biologiskt nedbrytbar i industrikompost, men inte i
vanlig kompost

Polytetrafluoreten (PTFE)
(även kallad teflon)

Non-stick beläggning i stekpannor, bakformar,
bakplåtspapper, smörgåspapper, muffinsformar

Undvik

Polyuretan (PUR)

Isoleringsmaterial, skumgummimadrasser,
stoppning i möbler, konstskinn

Välj gärna miljöcertifierat

Styren akrylonitril (SAN)

Matbehållare, glas, skålar, tillbringare

Bättre än polykarbonat
Undvik i kontakt med varm mat

Tritan

Matbehållare, glas, skålar, tillbringare

Bättre än polykarbonat
Undvik i kontakt med varm mat

grön = bra plasttyp
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gul = ok plasttyp

röd = undvik denna plasttyp

INNEMILJÖ
Förskolan ska ge barnen en god pedagogisk miljö.
I en god miljö ska barnen inte utsättas för onödiga
hälsorisker och ha begränsad exponering för kemiska
ämnen som kan skada hälsan. Genom att välja bra
råvaror och produkter minskas spridning av skadliga
ämnen till barnens innemiljö.

UTMANINGAR

Detta avsnitt är indelat i Äta, Leka och skapa, samt
Sova och vara.

Stekpannor med non-stick-beläggning, ofta kallad
teflon, innehåller PFAS som kan vara hormonstörande
och tar mycket lång tid att bryta ned. PFAS kan också
finnas i papper som ska klara höga temperaturer, till
exempel icke-miljömärkt bakplåtspapper, bakformar,
och påsar för mikro-popcorn.

Äta
Maten spelar en viktig roll för att skapa en giftfri
förskola. Måltiderna är även ett forum för lärande om
hållbar utveckling. Detta avsnitt ger råd om råvaror,
tillagning, förvaring och servering.

Mat i hel- och halvfabrikat kan innehålla oönskade
tillsatsämnen.
I plastprodukter kan det finnas ämnen som går över till
maten, speciellt om maten är sur, fet eller varm.

Metallkonserver och tuber kan ha en beläggning
som innehåller oönskade ämnen, till exempel
hormonstörande bisfenoler, som kan läcka ut i
livsmedlet.
Handskar av PVC (vinyl) innehåller ofta ftalater som
kan gå över till maten då den lagas. Även ftalatfria
handskar kan innehålla tveksamma ämnen.
När vatten står stilla i vattenledningar kan eventuella
tungmetaller från ledningar och armatur släppa till
vattnet.

EKOLOGISK MAT
Det finns flera fördelar med att välja ekologisk
mat. Ekologisk mat innehåller inga eller färre
rester av bekämpningsmedel än vad som finns
i konventionellt odlad mat. Gifter sprids inte till
naturen eller till dem som odlar maten. Ekologisk odling ökar den biologiska mångfalden.
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ÅTGÄRDER
• Välj gärna ekologisk mat.
• Ett generellt råd är att undvika att använda plast
i kontakt med varm mat och vara noggrann med
vilka plastprodukter man använder och i vilka
situationer.
• Värm inte mat i plastkärl
• Byt ut gamla, repiga och slitna plastprodukter. Välj
hellre ett annat material som trä, rostfritt stål, glas
eller porslin.

• Använd bara produkter som är avsedda att komma
i kontakt med livsmedel. Välj produkter av plast
märkta med ”glas och gaffel”-symbolen. Använd
produkterna till det de är avsedda för.
• Byt ut alla stekpannor med non-stick-beläggning av
teflon mot pannor i lättviktsgjutjärn, gjutjärn, kolstål
eller rostfritt stål.
• Använd nitrilhandskar i de fall handskar behövs.
• Spola dricksvattnet en kort stund innan det hälls
upp för servering.

Märkningen med ”glas och gaffel” eller orden
”till livsmedel” används på plastmaterial som är
godkända att använda till mat.
Symbolen finns inte alltid på produkter där det
är uppenbart att de ska användas i kontakt med
livsmedel.
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OK
• Ekologisk mat och egenodlad mat
• Kartongförpackningar (till exempel krossade
tomater), frysta varor (till exempel majs och
ärtor) eller torrvaror (till exempel kikärtor och
bönor)
• Porslin, lättviktsporslin (opalglas), rostfritt stål
och glas till servering och då barnen äter
• Stekpannor, kastruller, kantiner, tråg,
tillbringare, bakformar och plåtar i lättvikts
gjutjärn, gjutjärn, kolstål eller rostfritt stål
• Redskap i rostfritt stål eller trä. Skärbrädor i trä
• Pipmuggar i rostfritt stål med tillhörande
silikonpip
• Haklappar av tyg eller livsmedelsgodkänd plast
• Handskar av nitrilgummi som är avsedda för
livsmedel
• Plastfolie och fryspåsar av polyeten (PE, PE-LD)
• Lock eller handduk för att täcka mat
• Miljöcertifierat bakplåtspapper
• Värma mat i rostfria kärl, porslin eller glas
• Miljöcertifierade bordsdukar. (GOTS,
Bra m
 iljöval, Svanen eller Oeko-tex.)
• Bordstäckande material som är anpassat att
komma i kontakt med livsmedel
• Ljuddämpande bord med till exempel
miljömärkt linoleumskiva

INTE OK
• Metallkonserver, inklusive metalltuber
• Teflonbelagda stekpannor, kastruller, 
bakformar, plåtar
• Köksredskap i plast, speciellt vid uppvärmning
• Plastglas och plastfat för servering och då
barnen äter
• Handskar av PVC (vinyl)
• Plastfolie av PVC
• Plastfolie ska inte ha direktkontakt med mat,
eller täcka varm mat
• Teflonbelagt bakplåtspapper och bakplåtsduk
avsedd att användas flera gånger
• Uppvärmning av mat i plastkärl
• Bordstäckande material som inte är avsedda att
vara i kontakt med livsmedel, som vaxduk av
PVC eller plastmatta för golv
• Muggar och tallrikar av bambuplast
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Leka och skapa

UTMANINGAR

Barn leker med det som de erbjuds att leka med.
Med leksak menas här ett föremål som ursprungligt
är avsett för barn att leka med. För att säkerställa att
leksaker är säkra för barn reglerar EU:s leksaksdirektiv
bland annat skadliga ämnen som inte får finnas
i leksaker. År 2007 skärptes lagstiftningen med
avseende på kemikalier i leksaker, och därför brukar
det året ses som en brytpunkt för säkrare leksaker.
2013 skärptes lagstiftningen ytterligare. Bland annat
utökades listan över förbjudna mjukgörare (ftalater)
rejält. De används framför allt i PVC-plast. Därför bör
man rensa bort mjuka plastleksaker tillverkade 2013
eller tidigare, om man inte vet att de är av annat
material än PVC. Även många allergiframkallande
doftämnen förbjöds 2013.

Gammal elektronik, som äldre mobiltelefoner,
höljen, kretskort och kablar, kan innehålla skadliga
flamskyddsmedel, tungmetaller och tillsatsämnen som
ftalater.

Barn leker också med saker som ursprungligen
inte är leksaker. Leksaksdirektivet gäller inte dessa
icke-leksaker. Därför kan de innehålla ämnen som
är förbjudna i leksaker och som kan vara skadliga
för barn.

Innehållet i moderna datorer, skärmar och lärplattor
regleras av europeisk lagstiftning, men kan fortfarande
innehålla flamskyddsmedel, tungmetaller och
ftalater. Vissa av dessa ämnen kan spridas i luften då
utrustningen blir varm. Läsplattor är bättre än datorer.
Konstskinn kan vara gjort av PVC som innehåller
ftalater. Metalldetaljer, till exempel knappar, kan
innehålla nickel. Metallsmycken och nycklar kan
förutom nickel, också innehålla bly och kadmium.
Idrottsmateriel som bollar och träningsmattor omfattas
inte av samma lagstiftning som leksaker. De kan bland
annat innehålla skadliga ftalater.
PVC- plast, som ska undvikas, kan finnas i både hårda
och mjuka leksaker. Små figurer, som bondgårdsdjur,
innehåller till exempel ofta PVC. Leksaker i hård plast
är oftast tillverkade av bättre material än leksaker i
mjuk plast. Mjuk PVC innehåller ftalater som avges
från plasten.
Mjuka plastleksaker (till exempel dockor, plastdjur och
bollar) som klibbar eller känns feta på ytan innehåller
med stor sannolikhet ftalater. Plastleksaker som luktar
starkt kan innehålla allergena ämnen.

CE-märkningen visar att tillverkaren intygar att
leksaken uppfyller europeisk lagstiftning. Endast
CE-märkta leksaker får säljas. CE-märkningen
sitter ibland på förpackningen och inte på
leksaken.
Tyvärr förekommer fusk och kvalitetsmissar.
Inom EU tillbakakallas ett antal felaktiga
leksaker varje år.
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Det kan vara olämpligt att ta emot begagnade
leksaker till förskolan, eftersom det ofta är svårt att
kontrollera ålder och CE-märkning på dessa.
Smink som används till ansiktsmålning kan innehålla
allergiframkallande ämnen.

ÅTGÄRDER
• Minska andelen plastleksaker, speciellt leksaker i
mjukplast.
• Rensa bort mjuka plastleksaker äldre än 2014.
Var speciellt noga för de minsta barnen som gärna
stoppar saker i munnen
• Välj produkter tillverkade i Europa i första hand.
• Tvätta alltid kläder och tyger innan barnen
får leka med dem. Vädra nyinköpta plast- och
gummiprodukter.

OK
• CE-märkta leksaker (observera att märkningen
kan sitta på förpackningen)
• Leksaker tillverkade 2014 eller senare
• Hårda plastleksaker av ABS, PE och PP som
är bättre plaster, till exempel Plus Plus, Duplo,
Lego och Nopper
• PVC-fria bondgårdsdjur och andra figurer
• Leksaker av trä, tyg och bra metall som rostfritt,
stål eller aluminium
• Träleksaker med solida trädetaljer är bättre än
träleksaker av spånskivor
• Hel och fungerande elektronisk utrustning,
såsom lärplattor och datorer, tillverkade efter
2007
• Leksaksklassat utklädningsmaterial, ekologiska
tyger
• Leksaksklassade smycken och nycklar
• Nickelfria, lätta smycken, träsmycken
• Miljömärkt ej klorblekt papper
• Gosedjur stoppade med polyester, och icke
flamskyddade, CE-märkta gosedjur
• Slangar och rör som är leksaksklassade eller till
för livsmedel
• Obehandlat eller värmebehandlat trä

• Låt inte barnen leka med eller plocka isär och
undersöka gammal elektronik.
• Förvara elektronisk utrustning i annat rum än där
barnen sover. Se till att utrustningen inte blir varm
och låt barnen tvätta händerna efter att de har
använt lärplattor och datorer.
• Fundera på ändamålet med leksaken/produkten:
Vilka barn kommer använda den och hur kommer
den användas? Var extra kritisk till föremål som
används av de yngre barnen och speciellt till saker
som lockar till att stoppas i munnen.

INTE OK
• Leksaker som saknar CE-märkning. (Ibland är
leksakerna så små att märkningen bara finns på
förpackningen)
• Mjuka plastleksaker som är tillverkade före
2014
• Mjuka plastleksaker (dockor, plastdjur, bollar)
som klibbar eller känns feta på ytan
• Gamla figurer av PVC eller okänt material
• Saker och material som luktar starkt
• Nya leksaker av PVC
• Elektronik och elektriska leksaker som är
tillverkade före år 2007
• Gammal elektronik, såsom gamla spelkontroller,
mobiltelefoner, kameror, datorer etc
• All elektronik till barn som kan stoppa saker i
munnen
• Utklädningskläder, attiraljer och väskor som har
konstskinn, plast eller metalldetaljer
• Metallsmycken av okänd metall
• Vanliga nycklar
• Kvitton
• Gosedjur som är stoppade med skumgummi
eller är märkta som flamskyddade
• Leksaker med flagnande färg
• Byggmaterial; till exempel pvc-slang, isolering,
kablar, tryckimpregnerat trä och golvbitar
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Rensa bland leksaker
MJUK PLAST

BEHÅLL

Tillverkad före 2014

X

Luktar plast eller parfym

X

Känns klibbig eller fet

X

Tillverkad 2014 eller senare, luktar inte,
CE-märkt, är inte klibbig

X

HÅRD PLAST

BEHÅLL

Luktar plast eller parfym

SLÄNG
X

Luktar inte plast eller parfym

X

TRÄ OCH METALL

BEHÅLL

Färgen flagnar

SLÄNG
X

Färgen flagnar inte

X

TEXTIL

BEHÅLL

SLÄNG

Märkt som flamsäker

X

Stoppad med skumgummi

X

Stoppad med polyester

X

KONSTLÄDER

BEHÅLL

Gjord av PVC

SLÄNG
X

Gjord av polyuretan (PU)

X

LEKSAKER MED ELEKTRONIK

BEHÅLL

SLÄNG

Trasig med synliga lödningar eller
kablar

X

Tillverkad före 2007

X

Tillverkad efter 2007, hel , CE-märkt
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SLÄNG

X

MATERIAL FÖR UTFORSKANDE ARBETE
I ett utforskande och kreativt skapande arbete
ska processen vara mer i fokus än resultatet. Att
fokusera på processen bidrar även till ett mer hållbart
förhållningssätt då samma material används flera
gånger. Processerna kan sedan fotograferas och
dokumenteras för att sparas.
Naturen erbjuder en mångfald av variationer och
utforskningsbara möjligheter som vi kan få låna. Att
använda naturen och naturmaterial ger också barnen
rika möjligheter att göra kopplingar och använda alla
sina sinnen för att förstå och bibehålla en känsla för
vår gemensamma natur och miljö.

UTMANINGAR
Många material som vi använder i det utforskande
arbetet räknas inte som leksaker och regleras därmed
inte av lagstiftningen för leksaker. De kan bland annat
innehålla ftalater, tungmetaller och lösningsmedel.
Lim och flytande färger kan innehålla irriterande
och allergiframkallande ämnen, till exempel
konserveringsmedel.

När plaster värms upp avger de olika kemiska ämnen,
som kan vara skadliga, till luften. Plast värms till
exempel när man laminerar, använder limpistol,
använder krympplast, stryker pärlplattor och härdar
plastbaserade leror i ugn.

ÅTGÄRDER
• Välj i första hand miljömärkta produkter som är
anpassade för barn och tillverkade i Europa.
• Följ åldersrekommendationer på flaskor och burkar
för lim och färger och var närvarande då barnen
använder produkterna.
• Fundera på ändamålet med produkten. Vilka
barn kommer använda den och hur kommer den
användas? Ska den till exempel limmas eller
värmas? Var extra kritisk till material för de yngre
barnen och till föremål som lockar till att stoppas i
munnen.
• Värm inte plast i onödan. Fundera över om det är
viktigt att barnen är med då ni stryker pärlplattor
eller laminerar.
• Se till att ventilationen är god om barnen får limma
med limpistol. Vädra gärna under tiden. Begränsa
tiden som barnen använder limpistol.
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INTE OK

OK
• Naturmaterial som bark, kottar, pinnar, löv,
mossa, snäckskal, lavar
• Ull
• Pärlor av trä och glas
• Rörpärlor av polyeten (PE)
• Naturlera som saluförs med lågt blyinnehåll
• Lim anpassat för barn
• Vattenbaserade färger som är anpassade för
barn enligt åldersrekommendation
• Kritor och pennor, anpassade för barn, utan
lösningsmedel
• Gamla t-shirtar som förkläden eller CE-märkta
förkläden
• Miljöcertifierade bordsdukar
(GOTS, Bra miljöval, Svanen eller Oeko-tex)
• Färger för ansiktsmålning som är anpassade för
barn. CE-, miljö- och allergimärkt
• Miljömärkt papper
• Returkartong som livsmedelsförpackningar,
toapappersrullar och pappersmuggar
• Ekologiska och tvättade material

• Att barnen stryker pärlplattor
• Modellera av PVC och andra plastleror, till
exempel cernitlera
• Naturlig lera utan kontrollerad blyhalt
• Lim med farosymboler
• Oljefärg och konstnärsfärg
• Förkläden av galon (styvare vaxduk) eller PVC
• Vanligt teatersmink
• Kvittopapper och termopapper
• Att barnen suger på kartonger, toapappersrullar
eller papper
• Produkter i sprayform, till exempel sprayfärg
och lim
• Alla material som luktar starkt

HEMMAGJORD FINGERFÄRG
Blanda 1dl majsstärkelse med 2 dl kallt vatten. Rör därefter ned 4 dl kokhett vatten, lite i taget.
Det ska bildas en krämig massa.
När blandningen svalnat kan färger blandas in i smeten. Det går bra med hushållsfärg, g urkmeja,
kanel, algpulver, mosade bär och annat färgstarkt som finns i skafferiet.
Det går också bra att blanda tjock yoghurt med samma färger.
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ÅTERANVÄNT MATERIAL

ÅTGÄRDER

Det finns många fördelar med att återanvända
material. Förutom miljömässiga fördelar, berikas även
barns fantasi och kreativitet av att använda material
som inte har ett färdigt syfte och som därför ger större
frihet och fler möjligheter.

• Skaffa kunskap om materialet innan ni använder
det. Varifrån kommer det? Vad har det använts
till? Vad har varit förpackat i det, om det är en
förpackning? Titta efter märkningar som talar om
vad materialet består av, till exempel vilken plast.
• Fundera på hur ni ska använda materialet. Vilka
barn kommer använda det och hur kommer det
användas? Ska det till exempel limmas eller
värmas? Var extra kritisk till material för de yngre
barnen och till föremål som lockar till att stoppas i
munnen.
• Engångsförpackningar för mat kan användas i
skapande arbete men ska inte användas till mat
igen.
• Tvätta alltid återvunna tyger och textilier innan de
används. Även återvunna kläder och mjukdjur.

UTMANINGAR
Material som återanvänds är vanligen inte från början
gjort för att barn ska leka eller skapa med dem. De
omfattas inte av lagstiftning för leksaker och kan
innehålla ämnen som är skadliga och olämpliga för
barn att komma i kontakt med.
Möbeltyger, gardiner och ytterkläder kan vara
behandlade med till exempel flamskyddsmedel,
PFAS-ämnen och medel för att de inte ska bli
skrynkliga. Gamla yllefiltar kan vara behandlade
med insektsmedel som numera är förbjudna.
Konstskinn och plasttryck på kläder kan vara av PVC.
Tapeter kan innehålla PVC, som kan innehålla skadliga
ftalater.
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INTE OK

OK
• Obehandlat trä
• Rostfritt stål, stål, aluminium, till exempel
kaffepannor och nyare burkar det varit mat i
• Konservburkar
• Bitar av mosaik, keramik och kakel
• Vanligt glas
• Ekologiska tyger och tvättade tyger till exempel
lakan, handdukar, sjalar och andra kläder
• Garn
• Korkar
• Kartong för livsmedel, toapappersrullar, papprör
och pappersmuggar
• Papperstapeter, se märkning
• Plast som är avsedd för livsmedel

• Trä som impregnerats, till exempel
tryckimpregnerat trä
• Att slipa och putsa på gammalt kakel med
barnen
• Konstskinn av PVC
• Kartonger som förpackat elektronik
• Att barnen suger på kartonger eller papper
• Tapeter med plastbeläggning, till exempel
strukturtapeter och taper som tål att torkas av
• Plast som inte är avsedd för barn eller livsmedel
• Frigolit
• Skumgummi, till exempel i äldre kuddar och
möbler
• Byggmaterial; till exempel pvc-slang, isolering,
kablar, tryckimpregnerat trä, och golvbitar

Tapeter med någon av den här märkningarna har
lägre risk att innehålla skadliga ämnen och är OK
att skapa med.
Avtorkningsbar
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Tvättbar

Sova och vara
Detta avsnitt behandlar bland annat inredning, möbler,
städning och hygien.

UTMANINGAR
Möbler, textilier, golvmaterial och annat som finns i
inomhusmiljön kan avge skadliga ämnen. Eftersom
mängderna som avges ökar i värme är det bra att hålla
inomhustemperaturen låg.
Ämnena samlas ofta i dammpartiklar. Därför är det
viktigt med bra städning. Gardiner bör tvättas regelbundet eller inte användas. Barnens verk och alster
kan förslagsvis användas och hängas upp istället.
Bromerade flamskyddsmedel kan finnas i skumgummi,
textilier och möbler. Speciellt gamla möbler från 
70- och 80-talet kan innehålla flamskyddsmedel som
är förbjudna idag. Både äldre och moderna tyger
kan ha ytbehandlats med PFAS-ämnen för att bli
smutsavvisande.

ÅTGÄRDER
• Välj ekologiska och miljömärkta produkter.
• Vädra nyinköpta möbler och tvätta nya textilier
innan de används.
• Barnen ska inte ligga direkt på vilmadrasserna.
Madrasserna ska ha tygöverdrag som tvättas
regelbundet.
• Tvätta gärna fleece och andra syntetiska material i
särskilda tvättpåsar som samlar upp mikroplasterna.
• Låt gärna barnen sova ute, där koncentrationen av
skadliga ämnen oftast är lägre.
• Det är viktigt att förskolan har god ventilation,
städas noggrant och vädras regelbundet. Städning
bör ske när barnen inte är där.
• Tvätta gardiner och andra textilier regelbundet.

Vilmadrasser och skötbäddar består ofta av
skumgummimadrass med plastöverdrag av PVC.
Förutom skadliga flamskyddsmedel i skumgummit kan
plastöverdraget innehålla ftalater, organofosfater och
tungmetaller.
Syntetiska textilier, till exempel fleece och polyester drar
till sig mer damm, som kan innehålla skadliga ämnen,
än naturliga fibrer som bomull. Syntettyg släpper också
ifrån sig små plastpartiklar, så kallade mikroplaster, när
de tvättas. De sprids till våra vattendrag, sjöar och hav
där de skadar vattenlevande organismer.
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OK
• Möbler utan flamskyddsmedel och
smutsavvisande behandling
• Möbler som är tillverkade efter 2005
• Möbler utan stoppning eller möbler med
tvättbar klädsel
• Madrasser utan kemiska flamskyddsmedel
• Madrasser och kuddar i annat material än
skumgummi
• Svanencertifierade vilmadrasser
• Ljuddämpande bord med till exempel
miljömärkt linoleumskiva
• Miljöcertifierade bordsdukar (GOTS,
Bra Miljöval, Svanen eller Oeko-tex)
• Mattor i naturmaterial
• Matta utan halkskydd eller med räfflad
undersida eller obelagd matta tillsammans med
halkmatta av naturmaterial
• Miljömärkta textiler
• Filtar i naturmaterial som bomull, ull eller
bambu
• Tvättlappar av papper
• Handskar av nitril eller polyeten
• Allergi-, och miljömärkta hygienprodukter utan
parfym och färgämnen
• Solskyddsmedel anpassat för barn, med enbart
fysikaliskt filter
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INTE OK
• Skumgummistoppade möbler från 70- och
80-talet
• Smutsavvisande behandling på möbler och
tyger
• Äldre skumgummimadrasser
• Vilmadrasser och skötbäddar med PVC-
överdrag
• Vaxdukar och förkläden av PVC
• Mattor med skumgummiliknande
antiglidbeläggning
• Vanliga textiler utan miljömärkning
• Filtar i syntetmaterial
• Våtservetter och tvättlappar av skumgummi
• Handskar av PVC
• Tvål och andra hygienprodukter med stark doft
• Doftblock, doftljus, sprayer eller andra doftande
produkter
• Solskyddsmedel för vuxna

UTEMILJÖ
Ur ett kemikalieperspektiv är det alltid bra att spendera
stora delar av dagen utomhus. Utomhusluften har
oftast lägre koncentration av skadliga ämnen än
vad inomhusluften har. Därför är det bra för barnen
att vara utomhus så mycket som möjligt, och gärna
även sova ute. Flera studier visar att barn som leker i
naturliga miljöer kan hålla högre koncentration och
har färre uppmärksamhetssvårigheter än barn som
leker i mycket hårdgjorda och byggda miljöer.
Detta avsnitt är indelat i Utrustning för gården, Löst
lekmaterial, Vegetation, konstgräs och fallskydd, På
utflykt, samt Skötsel.

ÅTGÄRDER
• Välj rätt trämaterial när altaner, bänkar, lekstugor,
sandlådesarger och annan lekplatsutrustning
byggs. Fråga gärna leverantören om material och
ytbehandling av produkterna.
• Ta bort bildäck från förskolegården. Byt ut gungor
som är gjorda av gamla bildäck till bättre alternativ.
• En kompromiss kan vara att låta bjälklagret
vara av impregnerat virke, medan topplagret
som barnen kommer i kontakt med får vara av
kemikaliesmartare material.

Utrustning för gården
Som utrustning räknas till exempel bänkar, bord,
altaner och tak, gungor, klätterställningar, rutschkanor,
hinderbanor, sandlådor och gungbrädor.

UTMANINGAR
För att öka livslängden är klätterställningar,
gungställningar, sandlådor och andra konstruktioner
ofta byggda i impregnerat trä.
Impregneringen kan innehålla miljö- och hälsofarliga
ämnen som koppar, arsenik, krom eller kreosot. Dessa
kan läcka till omgivningen och ska helst inte användas
i förskolemiljön. Hudkontakt med kreosot kan också
ge kemiska brännskador. Kreosot finns till exempel i
gamla telefonstolpar och järnvägsslipers.
Bildäck används ibland i utomhusmiljön, exempelvis
som hinderbanor, hoppleksaker och rabattkanter.
Trots att det ur återvinningssynpunkt är bra att
återanvända material, innehåller framför allt äldre
bildäck h ögaromatiska oljor, HA-oljor, som kan vara
cancerframkallande. Nyare bildäck ska inte innehålla
HA-oljor, men är ändå inte tillräckligt kemikaliesäkra
för barn. Däcken innehåller fortfarande flera ämnen
som inte är tillåtna i EUs leksaksdirektiv.
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OK
• Naturligt motståndskraftigt virke som kärnvirke,
al, ek och lärk
• Värmebehandlat trä
• Virke som impregnerats med ättiksyraanhydrid,
kisel eller furfurylalkohol
• Obehandlat trä som målas eller oljas in med
miljömärkt färg eller ytbehandling. Använd
också miljömärkt ytbehandling vid underhåll
• High pressure laminate (HPL) eller limmat virke
• Aluminium, plåt och stål
• Gungor och lekredskap av material som är
avsedda för barn och lek
• Sand till sandlådor i kvalitet som är anpassad
för barn

INTE OK
• Kreosotbehandlat virke, som slipers och
telefonstolpar
• Tryckimpregnerat virke
• Bildäck, till gungor eller annan utrustning på
förskolegården

KREOSOTBEHANDLAT VIRKE
Om kreosotbehandlat virke finns på förskolegården ska det snarast tas bort.
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Löst lekmaterial
Här beskrivs lös lekutrustning som används ute, till
exempel spadar, hinkar, styltor och hopprep.

UTMANINGAR
Barn får ibland leka med till exempel rör, slangar,
kabeltrummor och presenningar. De är inte avsedda för
lek utan för att vara inbyggda i väggar eller nedgrävda.
Lastpallar och kabeltrummor kan vara impregnerade
med medel som förhindrar mögel eller skadedjur.
Obehandlade lastpallar och trummor anses vara säkra
för barn, men det är svårt att bedöma om träet är
behandlat, eftersom det inte syns på materialet.

SE- X0000
HT

ÅTGÄRDER
• Se till att barnen har god tillgång till naturligt löst
material, såsom grenar, pinnar, stubbar, kottar, flis,
frökapslar, med mera.
• Välj uteleksaker där det tydligt framgår att
materialet är avsett för barn. Information ska finnas
på förpackningen och leverantören har skyldighet
att ge tillräcklig information om varan.
• Använd material och produkter till sådant de är
avsedda för. Låt barnen leka med säkra produkter,
sådant som var tänkt för barn eller livsmedel, eller
obehandlade träprodukter.
• Om ni vill använda lastpallar är det bästa att köpa
nya direkt från leverantören. Lastpallar som är
tillverkade i Sverige brukar vara värmebehandlade i
stället för impregnerade.

Ax- symbolen och bokstavskoden HT visar
att lastpallen värmebehandlats och är ok att
använda.
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OK
• Löst material från naturen så som kottar, pinnar,
stenar, nypon med mera
• Leksaker och material anpassade för barn
• Slangar och rör som är leksaksklassade eller
ämnade för livsmedel
• Rör av polyeten (PE) eller polypropen (PP)
• Produkter i obehandlat eller värmebehandlat
trä, eller plåt
• Hängrännor och stuprör av metall
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INTE OK
• PVC-slangar, isolering, kablar och annat
material som inte är anpassat för barn
• Impregnerat och mögelbehandlat trä

Vegetation, konstgräs och fallskydd
Vegetation, som buskar, träd och gräsmattor, är
mycket viktiga för barns lek, lärande och hälsa.
Gräsytor ersätts ibland av konstgräs, framförallt till
fotbollsplaner men även till skolgårdar och andra
ytor. K onstgräset består av plastgräs med eller utan
inbäddad lös sand eller gummigranulat.
Klätterställningar och gungor behöver fallskydd för
att minska risken för skador i samband med fall.
Fallskyddet kan bestå av naturmaterial, fallsand eller
fallskyddsgummi, även kallad gummiasfalt. Fallskyddsgummi tillverkas av sammanfogat gummigranulat.

UTMANINGAR
Vissa växter innehåller allergener eller giftiga ämnen.
Ibland väljer man att byta bort den naturliga
vegetationen mot konstgjorda ytor och föremål. Att
ersätta naturliga miljöer med konstgjorda material är
negativt ur flera perspektiv:
Konstgjorda ytor ger inte samma inbjudande miljö för
lärande, lek och motorik, som naturlig miljö erbjuder.
Miljöer med stor del konstgjorda ytor blir betydligt
varmare under sommaren än miljöer med naturligt
material.
Gummigranulatet i konstgräs och fallskydd är ofta
tillverkat av uttjänta bildäck, vilka kan innehålla
cancerframkallande ämnen. För att öka fallskyddets
hållbarhet tillsätts ämnen som kan vara skadliga för
hälsa och miljö.

Ibland ersätts gummigranulat med korkgranulat. Det
löser inte problemet med skadliga ämnen, eftersom
det finns sådana i bindemedlet. Varje korkgranul
behöver dessutom inneslutas i plast för att kunna
binda ihop med varandra. Därför bidrar även slitna
kork-gummimattor till spridning av mikroplaster.

ÅTGÄRDER
• Sträva efter naturliga miljöer. Bevara befintlig
grönska i största möjliga mån och ta vara på de
träd, buskar och stenar som finns på platsen.
Planera in naturlika miljöer om de inte finns
från början. Förskolegården behöver dessutom
vara tillräckligt stor för barnens lek. Boverket
rekommenderar 40 kvadratmeter per barn.
• Undvik kraftigt giftiga eller a llergiframkallande
växter i nyplanteringar, men ta inte bort mer
växtlighet än nödvändigt. Handelsträdgårdar och
BUF Pedagogiska skolgårdar kan ge information om
vilka växter som är lämpliga på förskolor.
• Använd flis, bark, kork eller sand som fallskydd.
Flis kan ibland ge tillräckligt fallskydd samtidigt
som det uppfyller tillgänglighetskraven. Se till
att fallskyddets yta är väl dränerad för att öka
materialets hållbarhet.
• Byt ut konstgräsets gummigranulat mot sand på de
förskolegårdar som redan har konstgräs. Sand är ett
hälsosammare alternativ som ändå ger tillräcklig
studs i gräset.
• Välj vanligt gräs eller naturligt fallskydd när
konstgräs eller konstgjort fallskydd har blivit utslitet
och behöver bytas.

När de konstgjorda ytorna slits sprids mikroplaster som
följer med dagvattnet ut i vattendragen.
Utslitna konstgräsplaner och fallskydd ger upphov till
stora mängder avfall när de byts ut.
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INTE OK

OK
• Naturliga material och obehandlade pallkragar
till planteringar
• Naturliga miljöer med naturlig växtlighet
• Fallskydd av flis, bark eller sand
• Byt ut gummigranulatet i konstgräset till sand
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•
•
•
•
•

Kraftigt giftiga eller allergena växter
Bildäck
Konstgräs
Fallskydd i konstmaterial, gummiasfalt
Gummigranulat från bildäck

På utflykt
Då och då lämnar förskolegruppen förskolan och
gör utflykter och upptäcktsfärder i sin närmiljö eller
lite längre bort. Dessa aktiviteter berikar verksamheten och att vara ute med barnen är positivt ur
kemikaliesynpunkt eftersom halterna av skadliga
ämnen oftast är lägre utomhus.

UTMANINGAR
Trafiken på våra vägar orsakar luftföroreningar i
form av partiklar av olika storlekar och avgaser med
kväveoxider, kolväten och andra kemiska ämnen.
Barn är extra känsliga och studier visar att barns hälsa
kan skadas av luftföroreningar. Framför allt är det
luftvägarna som påverkas.
Användning av engångsartiklar skapar problem i
form av nedskräpning och är ett onödigt slöseri med
resurser. Engångsbestick av plast förbjuds 2021, liksom
sugrör av plast och engångstallrikar av plast. Även
våtservetter är ett engångsmaterial av plast som kan
bidra till nedskräpning. Våtservetter får inte blandas
med sådant som ska komposteras.

ÅTGÄRDER
• Välj att promenera längs vägar som inte ligger i
direkt närhet till trafik och välj utflyktsmål som
är skyddade och avskilda från trafik och annan
verksamhet som kan misstänkas släppa ut
föroreningar. Ett litet avstånd till trafiken sänker ofta
exponeringen markant.
• Om ni eldar, tänk på att även brandrök är skadlig
att andas in. Använd inte tändvätska eller metanol,
som båda innebär en direkt risk för förgiftning.
• Använd inte engångsmaterial när ni äter ute.
Använd inte heller våtservetter.
• Välj kåsor/muggar, tallrikar och bestick av rostfritt
stål, eller en bra plast. Använd inte bambuplast.
• Fråga efter PFAS-fria barnvagnar, shoppingvagnar
och regnkläder. Välj ett PFAS-fritt alternativ om ni
vill impregnera om barnvagnar, ryggsäckar eller
annat.

När man äter utomhus väljer man ofta tallrikar,
muggar och bestick av plast eftersom de är lätta,
praktiska och inte så lätt går sönder. Helst ska man
undvika att servera varm mat i plast, så här måste man
väga nyttan av att barnen får upplevelsen av att äta
utomhus mot den risk det kan innebära.
Att vid enstaka tillfällen äta i plastkåsa innebär
troligen ingen större hälsorisk. Om man serverar varm
mat som är tillagad i förskoleköket ute får den inte
förvaras i plastkärl innan servering eftersom tiden då
maten är i kontakt med plast blir längre. Det är inte
alla typer av kåsor som tål de höga temperaturerna i
storköksdiskmaskiner.
Så kallad bambuplast, där bambu är blandat med ett
bindemedel till exempel melaminplast, är förbjudet att
sälja, men finns att köpa ändå. De riskerar att släppa
ifrån sig skadliga halter av melamin och formaldehyd.
Det finns risk att barnvagnar, ytterkläder och
shoppingvagnar innehåller PFAS.
Fleecetyg släpper ifrån sig små plastpartiklar
(mikroplaster) när de tvättas.
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Fjädrar är spännande och vackra att leka och skapa med. Låt barnen ta upp fjädrar och titta på dem på nära
håll, gärna med förstoringsglas. Många har spektakulära färgskiftningar då ljuset faller på dem från olika håll.
Kanske kan ni räkna ut vilken fågel som tappat dem, om ni tittar i en fågelbok.
Det finns en liten risk att fjädrar kan sprida sjukdomar, därför är det bra att inte låta de yngsta barnen, som
stoppar saker i munnen, hantera fjädrar och låta de äldre barnen tvätta händerna efter att de studerat fjädrar.
Det går bra att tvätta fjädrar försiktigt med tvål eller handdiskmedel om man vill skapa med dem. Fjädrar kan
sparas i kuvert i rumstemperatur.

OK
• Barnvagnar och shoppingvagnar utan PFAS
• Impregnering utan PFAS
• Kåsor, sporkar/bestick och muggar av rostfritt
stål, och plaster märkta som PP, PE, PLA, SAN
• Sittunderlag och filtar av ull
• Reflexvästar av polyester
• Miljöcertifierade tändkuber eller tändpapper
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INTE OK
• Barnvagnar, shoppingvagnar och reflexvästar
där tyget är impregnerat med PFAS
• Barnvagnar med PVC-detaljer
• Impregneringssprayer med PFAS-ämnen
• Engångsmaterial så som engångsbestick,
papperstallrikar
• Dricksvattenflaskor av PC (polykarbonat-plast)
eller PS (polystyrenplast)
• Våtservetter
• Fleecefiltar
• Tändvätska, metanol
• Tallrikar och muggar av bambuplast

Skötsel

ÅTGÄRDER

Här beskrivs gräsklippning, sopning och rensning
av ogräs.

• Minska risken att barnen utsätt för avgaser och
andra luftföroreningar genom att klippa gräs
och sopa när barnen inte är i närheten. Se till
att friskluftsintagen inte drar in partiklar från
förskolegården under gräsklippning och sopning.
Det är ok att barnen sopar sand med kvastar.
• Använd inte kemiska bekämpningsmedel mot ogräs
eller ohyra.

UTMANINGAR
Vid gräsklippning, sopning och lövblåsning kan
avgaser och partiklar spridas i luften. Dessa kan vara
skadliga för hälsan.
Bekämpningsmedel används ibland mot ogräs
eller ohyra på växter. Även vanligt förekommande
bekämpningsmedel kan innehålla ämnen som kan
vara skadliga för hälsan. De ska därför inte finnas i
miljöer där barn vistas. Västerås stad har sedan flera år
beslutat att inte använda kemiska bekämpningsmedel
på hårdgjorda ytor*.

OK
• Ogräsrensning för hand eller med hjälp av
maskiner och verktyg
• Fällor mot ohyra och skadedjur

INTE OK
• Kemiska bekämpningsmedel mot ogräs
• Kemiska bekämpningsmedel mot ohyra och
skadedjur

INGA KEMISKA BEKÄMPNINGSMEDEL
Saneringsfirmor har ofta flera alternativ att erbjuda. Var noga med att specificera att inga
kemiska bekämpningsmedel ska användas.

*Västerås stads vattenplan, Dnr2011/410-KS-003
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FÖRSKOLEBYGGNADEN
Giftfri förskolebyggnad är viktig för en god arbetsmiljö
för barn och medarbetare, och för de som arbetar med
att bygga och förvalta fastigheten.
Fastighetens konstruktion påverkar förskolans
innemiljö. Inbyggda material och ytbehandlingar kan
avge skadliga ämnen till inomhusluften.
Mekanisk ventilation ska förse lokalerna med friskluft
men kan också orsaka buller. Genom god utformning
av lokalerna och bra materialval kan god luftkvalitet
och rätt ljudnivå uppnås i lokalerna.
För att bygga giftfritt är det viktigt att bedöma
ingående ämnen i byggvarorna innan de byggs in
i fastigheten. Det är också viktigt att registrera de
byggvaror som byggs in i fastigheten, och ange deras
placering, för att underlätta framtida underhåll och
renoveringar. Teknik- och fastighetsförvaltningen i
Västerås har genom åren, liksom flera andra fastighetsägare, fått fasa ut skadliga byggmaterial som
tidigare byggts in i fastigheter.
Västerås stad har beslutat att arbeta enligt
certifieringssystemet Miljöbyggnad silver*, och
att kemikalieinnehåll i byggvaror ska registreras i ny- och ombyggnation** genom verktyget
Byggvarubedömningen. Innan en ombyggnation ska
fastigheten alltid inventeras på befintliga byggmaterial
för att, om möjligt, byta ut de material som kan
innehålla skadliga ämnen.

För att bygga, renovera och u nderhålla
giftfritt
Giftfritt byggande utförs genom att sätta mål, välja
miljöbedömda byggvaror utan skadliga ämnen,
registrera alla byggvaror och deras placering, utvärdera
resultat och ta med erfarenheterna till efterföljande
projekt.
• Undvik skadliga ämnen i byggvaror:
Undvik byggvaror som innehåller u tpekade
Lokala fokusämnen, enligt Västerås stads
handlingsplan för kemikalier 2020-2025,
bilaga 2 och 3.
Använd Byggvarubedömningen och välj
byggvaror med bedömningen rekommenderas
eller accepteras. Liknande bedömningsverktyg
kan också användas.
Var extra noga med materialval för tappvatten.
Blandare och kopplingar ska vara blyfria.
• Registrera alla byggvaror och deras placering i
fastigheten.
• Sammanställ resultatet och jämför med uppsatta
mål. Gör en resultatanalys och säkerställ att
erfarenheterna tas med i framtida projekt.

*Beslut i fastighetsnämnden i juni 2015, Dnr: 2015/193-FN-250
**Åtgärd 2.11, Västerås stads handlingsplan för kemikalier 2020-2025
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december 2017
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