
Bakgrund
Giftfri förskola var ett projekt som startades efter att Naturskyddsföreningen 
hittade flera giftiga kemikalier i förskolemiljöer som är hormonstörande, aller-
giframkallande och cancerogena. Metodboken är indelad i olika kategorier där 
dessa olika kemikalier nämns, vilken påverkan de har på kroppen och hur man 
undviker dem i olika produkter. Att förhindra att dessa kemikalier förekommer i 
förskolorna är väldigt viktigt för barnen är mer lättpåverkade pågrund av deras 
lägre kroppsvikt och sättet de exponeras för kemikalier, som att de stoppar lek-
saker i munnen och andas in damm när de kryper runt på golven.

Kreativ återanvändning
Att återanvända produkter är viktigt för att minska användandet av jordens 
resurser och är därför bra ur ett miljöperspektiv. Ur ett giftperspektiv måste 
man vara försiktig med vad det är för saker som återanvänds eftersom de inte är  
producerade för barn.

Återanvändning av toarullar, äggkartonger och PET-flaskor är vanligt och används 
som pyssel och är inte farliga i sig, men kan bli det beroende på hur de används. 
Det är vanligt att man använder lim när man pysslar och det är därför viktigt att 
det är vattenbaserat lim som används. Man ska även vara försiktig med toalett-
rullar och tidningspapper så att barnen inte stoppar in det i munnen för pappret 
kan innehålla kemikalier som inte är kontrollerade. PET-flaskor är inte farliga. 

Vid frågor kontakta Miljö- och byggavdelningen, område miljö.
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Inköpsguide
Mycket av det barnen har omkring sig kan 
vara skadligt för dem ifall förskolan inte har 
inventerats, då det är stor risk att gamla lek-
saker har ämnen som har förbjudits idag.

Leksaker
Köp i första hand leksaker som har tillverkats 
inom EU. Leksaker som är tillverkade innan 
2007 eller leksaker som är gjorda utanför EU 
kan innehålla ämnen som är skadliga för barn. 
Helst ska förskolan ha leksaker som är tillver-
kade efter juli 2013, då EU förbjöd ännu fler 
farliga ämnen i leksaker som BPA, ftalater och 
andra tillsatsämnen som är hormonstörande 
och cancerogena. Material som leksakerna 
ska bestå av är naturgummi eller annan plast 
än PVC som t.ex. polyeten.

Inventering av leksaker
Vid inventering ska man tänka på  
följande saker:
• Gamla leksaker tillverkade innan 2013 

bör tas bort.
• Leksaker som luktar plast och parfym bör 

tas bort.
• Elektronik som leks med bör tas bort och 

även andra saker som leks med, som inte 
är tillerkade som leksaker.

Använd gärna Naturskyddsföreningens  
rapport ”Rapport Operation Förskola – 
Tips till förskolor och föräldrar” under 
inventeringen.

Elektronik
Elektronik ska helst inte finnas i samma rum 
som barn vistas i under en längre tid. Främst 
gäller detta gammal elektronik men även ny. 
Detta på grund av att elektronik innehåller 
tungmetaller och kan innehålla hälso farliga 
flamskyddsmedel. iPads är tillåtna att ha 
eftersom de inte innehåller bromerade flam-
skyddsmedel och inte heller PVC. Om annan 
elektronik köps in bör man fråga ifall de inn-
håller bromerade flamskyddsmedel och PVC.
Om barnen har rört elektronik så bör de tvät-
ta händerna innan de äter. Elektroniken som 
tas bort ska återvinnas.

Textil (kläder, mjukisdjur, 
förkläden m.m.)
Inköpta textiler bör tvättas innan användning. 
Kläder ska gärna vara av ekologisk bomull 
eller miljömärkta och ska tvättas regelbundet 
för att bli av med damm som binder kemiska 
ämnen. Detta för att ta bort kläder som inne-
håller formaldehyd, som är ett cancerogent 
ämne och används som konserveringsmedel 
för att kläder ska kunna transporteras långa 
sträckor. Tvättmedel som används ska vara 
miljömärkta och doftfria.

Förkläden kan vara gjorda av PVC. Byt ut des-
sa förkläden mot förkläden i annan textil som 
är miljömärkt. Annars går det att byta ut dem 
mot förkläden i polyester eller nylon. Detta 
gäller även generellt kläder som är av PVC 
som exempelvis utklädningskläder, som inte 

följer samma regler som leksaker gör. Byt ut 
dessa kläder mot plagg med miljö märkt textil 
alternativt bomull eller polyester.

Möbler och inredning
Gamla möbler från 70- och 80-talen ska 
rensas ut då de kan innehålla större mängd 
flamskyddsmedel än vad som är tillåtet idag. 
Nya möbler som köps in bör främst vara 
Svanenmärkta, eftersom Svanen har krav på 
att möblerna inte får innehålla hälsofarliga 
ämnen. Alternativt bör man köpa möbler 
som inte innehåller bromerade, halogen-
erade eller klorerade flamskyddsmedel 
samt inte är i PVC. Möblerna och kuddarna 
ska helst vara stoppade i polyester.

Tillagning
Maten ska helst inte värmas upp i kombi-
nation med plast då det kan finnas ämnen i 
plasten som läcks ut när plasten värms upp. 
Detta gäller även det som maten serveras 
på. Servera istället på tallrikar av porslin 

eller rostfritt och dryck i glas. Om man är 
tvungen att använda plast tillsammans med 
livsmedel ska man använda sig av poplypro-
pen eller plast godkänd för livsmedel.

Rengöringsmedel och hygien
Rengöringsmedel bör vara Svanenmärkta eller 
ha motsvarande märkning. Barnen ska tvätta  
händerna ofta med miljömärkt tvål för att 
minimera smittspridning och minimera intag 
av farliga ämnen. Vid blöjbyte ska vinylhand-
skar helst inte användas eftersom de kan inne-
hålla PVC. Ett bra alternativ till vinylhandskar 
är handskar i polyeten eller nitril.
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