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Abstrakt 
Svensk titel: Giftfri förskola 

 

Engelsk titel: Non-toxic preschool 

  

Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om hur personal på  förskolor arbetar 

för att skapa en giftfri förskola, vilka svårigheter möter personalen och hur barnen 

medvetandegörs i arbetet med giftfri förskola. Via intervjuer med pedagoger, 

städpersonal och kökspersonal besvaras studiens frågeställningar. Både direktintervju 

(ansikte mot ansikte) och telefonintervju har använts. Intervjufrågorna är 

semistrukturerade för att ge öppna frågor med möjlighet till följdfrågor. Resultatet visar 

att pedagogerna på förskolorna anser att det är svårt att hitta alternativt material till plast 

och att ekonomin försvårar arbetet. Resultatet visar även att vissa barn har 

medvetandegjorts mer än andra barn i arbetet. Det är främst de större barnen som 

medvetandegjorts arbete via samtal och i viss utsträckning även medhjälp till utrensning. 

De yngre barnen har medvetandegjorts i mindre utsträckning eller inte alls. 

 

Nyckelord 
Förskola, hållbar utveckling, giftfri förskola, Dewey, pragmatiskt perspektiv, 

Kemikalieklok 
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1 Inledning 
Utbildning kan ses som en nyckel till hållbar utveckling och lärande som en förutsättning för 

att människor ska kunna hantera de utmaningar världen står inför. (Björneloo, 2007, s. 13) 

 

Allt oftare kan vi läsa om att vi behöver sträva mot en mer hållbar utveckling. Gifter i leksaker, 

besprutad mat, osunda jobbförhållanden i delar av världen, resurser som tar slut, gifter som 

släpps ut i naturen. Det kan kännas svårt att sträva mot en hållbar utveckling. Björklund (2014) 

skriver att det krävs politiska beslut som ser till att det blir en hållbarhet på lång sikt istället för 

en kortsiktig ekonomisk tillväxt. Inom hållbar utveckling finns det tre olika aspekter; ekologisk, 

ekonomisk och social hållbarhet. Denna studie är inriktad mot den ekologiska aspekten:  

 

De ekologiska aspekterna handlar om livsuppehållande system om vad som 

händer i atmosfären, i vattnets kretslopp, i mark och jord och i den biologiska 

mångfalden (Sandahl, 2012, s. 8) 

 

Sveriges regering har satt upp 16 olika miljömål att uppnå 2020. Ett av målen är giftfri miljö. 

Tanken kring detta mål är att miljön vi vistas i ska vara fri från farliga kemikalier 

(Naturvårdsverket, u.å.). 2013 påbörjade Naturskyddsföreningen och föreningens 

Kemikalienätverk Operation Giftfri Förskola. Detta efter att Naturskyddsföreningen släppt ett 

antal rapporter om kemikalier i barnens vardag. Operation giftfri förskola var ett pilotprojekt 

där förskolor bjöds in att inventera sin verksamhet för att hitta de produkter som enligt 

Naturskyddsföreningen (u.å.) är kända för att innehålla farliga kemikalier; såsom lek-

elektronik, klibbiga och mjuka plastleksaker, plastleksaker som är tillverkade innan år 2008, 

vissa textilier, sovmadrasser av PVC, plastredskap i köket m.m. Att städa med hälsofarliga 

kemikalier är också något som Naturskyddsföreningen (u.å.) anser bör ses över. De förespråkar 

också att man bör försöka städa regelbundet för att hålla dammet borta, då damm kan innehålla 

kemikalier. Genom att minska på, främst, vissa plastleksaker och annat material med eventuella 

kemikalier i går det även minska på eventuella kemikalier i dammet som far runt i luften som 

barnen sen får i sig. Anledningen till att eventuella kemikalier i leksaker och material bör fasas 

ut är för att de bland annat anses kunna vara hormonstörande och cancerframkallande enligt 

Naturskyddsföreningen (u.å.).  

 

Kemikalieklok är ett företag som utbildar personal och inventerar förskolor. Genom föreläsning 

och workshop får personalen på förskolor en grund till att starta igång arbetet med giftfri 

förskola på egen hand. Vill de gå ytterligare ett steg framåt besöker Kemikalieklok förskolorna 

och hjälper till att rensa ut leksaker och andra föremål som anses innehålla de mest hälsofarliga 

kemikalier. Vid besöket får varje förskola ett antal mål att uppnå där 80% av dem ska vara 

avklarade vid revisionsbesöket ett år senare. Punkterna i kraven handlar om att göra förskolan 

fri från eventuella kemikalier genom att rensa ut vissa leksaker och annat material, men även 

se över städ och mat. Resten av kraven görs en handlingsplan på som följs upp vid årliga 

återbesök. När alla krav är uppnådda blir förskolan en licensierad rEko-förskola. Agnes Wold 

(2016), professor i klinisk bakteriologi, håller inte med om att plasten på förskolorna skulle 

kunna vara hormonstörande och anser att det blivit en hysteri att slänga ut fullt fungerade 

leksaker från förskolor, något som kostar samhället miljonbelopp. Enligt Wold (2016) behövs 

det mer forskning inom kemikalier och hur dessa påverkar oss innan det blir en samhällsinsats. 

  

En sökning på nätet visar att det är flera kommuner i Sverige som är igång med Giftfri förskola, 

såsom Jönköping, Malmö, Göteborg och Växjö. Antingen via Kemikalieklok eller på eget 

bevåg. Bland annat har Jönköping Kommun skapat projektet Giftfritt Jönköping. Syftet med 
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projektet var att se över kommunens verksamheter och hitta möjligheter att minska på 

kemikalier och bidra till miljömålet giftfri miljö. Kommunen fokuserar till största delen på 

förskolorna eftersom barn är känsligast för kemikalier. Kommunen har formulerat råd och 

riktlinjer för utrensning och inköp som ska vara till hjälp för förskolorna vid inventering av 

lokaler, leksaker och pyssel. Maten är också något som undersökts för att se om det går att 

minska kemikaliehalten där (Jönköping Kommun, 2016a). Under åren 2014-2016 har 

kommunen avsatt 600 000 kronor årligen för att jobba med miljömålet giftfri miljö. 

Miljönämnden i kommunen står för arbetet. Även Växjö Kommun har startat igång arbetet med 

att rensa ut eventuellt hälsofarligt material på förskolor, fritidshem och förskoleklasser. Varje 

enhet har fått 40 000 kronor var för att kunna rensa och köpa in nytt lekmaterial eller annat 

material för att kunna nå målet om att bli kemikaliesmarta förskolor, fritidshem och 

förskoleklasser. 

 

Dagens barn och elever är dessutom morgondagens konsumenter och 

beslutsfattare. Det miljösmarta arbetet kommer även att påverka pedagogernas 

och barnens kunskap om hållbar konsumtion. I förlängningen handlar det om att 

lägga grunden för ett sunt konsumtionsmönster, säger Neira Dedic (MP), ledamot 

av utbildningsnämndens arbetsutskott (Smålandsposten, 2016). 

 

Arbetet med att rensa ut leksaker och annat material på förskolor är en växande trend och något 

som många kommuner verkar vilja satsa på. 

  

Med denna studie vill jag ge en inblick i hur personalen på 5 olika förskolor jobbar för en giftfri 

förskola, vilka svårigheter de möter och hur de medvetandegör barnen i arbetet. Alla förskolor 

i studien har deltagit på Kemikaliekloks föreläsningar och/eller workshops och är igång med 

att rensa ut leksaker och annat material på förskolan som kan vara hälsofarliga. Förskolorna har 

kommit olika långt i arbetet. Ett arbete med att skapa en giftfri förskola kan komma att krävas 

att vissa leksaker och annat material i verksamheten fasas ut på grund av att de kan innehålla 

kemikalier som kan vara skadliga för barn. Arbetet kan kräva mycket engagemang från 

personalen och det kan förekomma svårigheter. Det kan vara av värde för kommunerna i sitt 

arbete med en handlingsplan för giftfri förskola att veta svårigheterna personalen stöter på. I 

Läroplanen betonas arbetet med Hållbar utveckling, och att arbeta för en giftfri förskola kan 

vara ett sätt att nå strävansmålen om att ”Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö och 

naturvårdsfrågor” (Skolverket, 2016, s. 7). Studien kommer även att ge en inblick i hur 

pedagogerna på förskolorna medvetandegör barnen i arbetet med att rensa ut leksaker och 

material på förkolan. Det kan vara av värde att lyfta fram eventuella svårigheter med att 

medvetandegöra arbetet för barnen. Det finns en viss kritik enligt Pramling Samuelsson och 

Hägglund (2009) att lära ut hållbar utveckling i de tidiga åren. Men samtidigt menar författarna 

att barn är mer medvetna än vi tror. Så att undanhålla viss kunskap för barnen kan istället leda 

till att barnens kunskaper blir bristfälliga och det kan i sin tur leda till oro hos barnet. Därför 

avser studien även att belysa hur pedagogerna kommunicerar arbetet med giftfri förskola till 

barnen. Studien kommer även belysa ett kritiskt perspektiv på giftfri förskola då arbetet, enligt 

Wold (2016), inte är vetenskapligt grundat. Enligt Skolverket (2017) ska förskola och skola 

vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet men enligt Wold (2016) finns det inte 

tillräckligt med forskning kring huruvida kemikalier i diverse material påverkar oss. Studien 

belyser även ett annat perspektiv på Kemikaliekloks arbete med giftfri förskola. Företagets idé 

bygger på en uppfattning om att det finns hälsofarliga kemikalier i visst lekmaterial och att 

dessa kan vara hälsoskadliga, men argumentet har inte helt och hållet vetenskaplig grund enligt 

Wold (2016). Jag har dock inte tillräckliga kunskaper att avgöra om giftfri förskola är 
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vetenskapligt grundat eller ej. Men studien kan bidra till att göra läsaren medveten om att det 

finns två perspektiv på arbetet med giftfri förskola. 
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2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om hur personalen på förskolor arbetar för 

en giftfri miljö i verksamheten samt hur barnen medvetandegörs om detta arbete. 

 

 Hur arbetar pedagoger, lokalvårdare och kökspersonal för att minska på eventuell 

kemikalieanvändning och vilka svårigheter stöter de på? 

 Hur kommuniceras arbetet med giftfri förskola till barnen? 

 

Frågeställningarna besvaras via gruppintervju med en pedagog och en 

kökspersonal/städpersonal och via telefonintervju med 4 pedagoger. All intervjuad personal i 

studien har deltagit i Kemikaliekloks föreläsningar och/eller workshops. Förskolorna har 

kommit olika långt i arbetet med att rensa ut eventuella leksaker och produkter som kan 

innehålla hälsofarliga kemikalier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

5 

 

3 Från hållbar utveckling till satsning på giftfri förskola 
Under 1980-talet tillsatte FN arbetet inom Brundtlandskommissionen, arbetet startade med en 

grupp människor som skulle analysera de kritiska miljö- och utvecklingsfrågorna. 1987 

publicerades rapporten som fick namnet Brundtlandsrapporten. Genom denna gavs hållbar 

utveckling ett internationellt genomslag. Brundtlandskommissionen startade som en 

manifestation på grund av en ökad internationell medvetenhet om de allvarliga globala 

problemen (SOU, 2004:104). Brundtland kommissionens definition av begreppet hållbar 

utveckling lyder:  

 

En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att 

äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. (SOU, 

2004:104, s. 32) 

 

Tjugo år senare ägde ännu en konferens rum av FN, denna gång i Rio de Janeiro. Världens 

ledare samlades till konferensen som handlade om miljö och utveckling.  Agenda 21 startades 

upp och är en global handlingsplan för hållbar utveckling som regeringar världen över har enats 

om att följa (SOU, 2004:104). Agenda 21 är en bok med över 1400 paragrafer. Den är uppdelad 

på 40 kapitel och 600 sidor. Boken handlar om hur vi kan skapa en hållbar utveckling i 

samhället. Den innehåller texter om hur ”människans sociala och ekonomiska livsvillkor ska 

förbättras utan att förstöra för framtida generationer, hur olika naturresurser ska bevaras och 

användas hållbart, vilken roll olika samhällsgrupper har i utvecklingen och vilka metoder och 

styrmedel som ska tillämpas för att nå resultat” (Svensson, 2011). Efter denna konferens 

startade Sverige upp ett lokalt Agenda 21-arbete. Varje kommun skulle ha ett lokalt Agenda 

21-arbete (SOU, 2004:104). År 2000 var ca 70% av Sveriges kommuner igång med ett lokalt 

Agenda 21-arbete. Effekterna av detta arbete varierar dock (Nationalencyklopedin, u.å.). Tio år 

efter Rio-konferensen höll FN ett toppmöte i Johannesburg om hållbar utveckling. Där fastslogs 

det att de tre olika aspekterna på hållbar utveckling; ekonomiska, sociala och ekologiska måste 

integreras i en hållbar utveckling. Den ekologiska aspekten innebär att vi måste värna om ett 

ekosystem med biologisk mångfald. Den sociala aspekten handlar om hur vi påverkar varandra 

och om jämställdhet, jämlikhet, rättvisa och ett demokratiskt förhållningssätt. Den ekonomiska 

aspekten handlar om att vi ska vara rädd om våra resurser, både de mänskliga och de materiella. 

Aspekten handlar också om att vi måste arbeta för en ekonomisk utveckling. Resultatet av 

toppmötet blev en politisk deklaration och en genomförandeplan (SOU, 2004:104). Dessvärre 

anses mötet inte ha åstadkommit något större avtryck i praktisk politik (Nationalencyklopedin, 

u.å.). Detta på grund av att målen inte uppnås i tid. 2015 hölls ett klimattoppmöte i Paris där 

delar av världens länder enades om ett klimatavtal som ska börja gälla år 2020. 

 

Den globala temperaturökningen ska hållas långt under 2 grader och vi ska jobba 

för att den ska stanna vid 1,5 grader. Fattiga länder ska få hjälp med att begränsa 

sina utsläpp och anpassa sina samhällen till ett förändrat klimat 

(Regeringskansliet, u.å.) 
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I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) betonas hållbar utveckling mer nu än i tidigare 

läroplaner. 2010 reviderades läroplanen för förskolan och i det förarbete som ligger till grund 

för revideringen betonas 

vikten av att skapa ett 

lärande som är i 

samklang med en 

hållbar utveckling. Det 

området inom hållbar 

utveckling som ansågs 

som mest betydande 

under revideringen var 

att utveckla 

naturvetenkunskapen 

(Björklund, 2014). 

Naturvetenskapen 

handlar om att se 

sambanden mellan natur, 

miljö, människan och 

samhället 

(Utbildningsdepartementet, 2010). Den handlar om att kunna tala om naturvetenskapliga 

fenomen och att utveckla sina kunskaper om växter och djur, men i större utsträckning handlar 

naturvetenskap om att förskolan är en naturlig start där utbildning om hållbar utveckling kan 

ske. Meningen med att undervisa i hållbar utveckling är att de kommande generationerna ska 

förstå vad en hållbar utveckling är och hur man kan leva efter den principen. Genom att göra 

barnen delaktiga i miljöproblemen och få dem att känna ansvar kan vi ge dem en känsla av att 

de kan vara med och påverka (Björklund, 2014). 

Ett strävansmål i Läroplanen för förskolan lyder: 

 

En viktig uppgift för förskolan är att förmedla och förankra respekt för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det 

svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom förskolan ska främja 

aktningen för varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma 

miljö (Skolverket, 2016, s. 4). 

 

Citatet från läroplanen belyser alla tre aspekter av hållbar utveckling; ekologiskt, socialt och 

ekonomiskt som en helhet. Enligt Utbildningsdepartementet (2010) sker lärandet i förskolan 

ofta på ett verklighetsnära sätt, och genom att läraren fångar upp barnets intressen kan det 

pedagogiska arbetet styras mot en hållbar utveckling. På detta sätt kan barnens intressen kopplas 

mot miljö och livsfrågor och därmed ”främja […] respekten för vår gemensamma miljö” 

(Skolverket, 2016, s. 4). Ett annat strävansmål i läroplanen för förskola som handlar mer 

ingående om den ekologiska aspekten på hållbar utveckling lyder: 

 

Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt 

förhållningssätt och en positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet. 

Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt 

till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. Verksamheten 

ska hjälpa barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan utformas så att det bidrar 

till en bättre miljö både i nutid och i framtid (Skolverket, 2016, s. 7). 

 

Solen från Skolverket ger förslag på områden som förskola och skola kan 

arbeta med för att  möta behovet av lärande för hållbar utveckling. 
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Ett sätt att få barnen att ”förstå hur vardagsliv och arbete kan utformas så att det bidrar till en 

bättre miljö både i nutid och i framtid (Skolverket, 2016, s.7)” kan vara att personalen arbetar 

för att minska eventuella kemikalier som kan finnas i bland annat plastleksaker och annat 

material på förskolan. 

 

Det svenska miljömålssystemet är ett system med ett antal miljömål som ska strävas efter att 

uppnås. Miljömålen handlar om att ”skapa en utveckling som är miljömässigt hållbar på lång 

sikt” (Naturvårdsverket, u.å.). De svenska miljömålen används som riktmärke för vad som 

behövs uppnås. Systemet innehåller ett generationsmål, sexton miljökvalitetsmål och tjugofyra 

etappmål. Ett av miljömålen är giftfri miljö vilket denna studie inriktar sig mot. Tanken kring 

detta mål är att miljön vi vistas i ska vara fri från farliga kemikalier. Regeringens definition av 

miljökvalitetsmålet lyder: 

 

Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska 

inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av 

naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och 

ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära 

bakgrundsnivåerna (Naturvårdsverket, u.å.). 

 

Naturvårdsverket (u.å.) menar att det kan finnas en hel del kemikalier i produkter, varor och 

byggnader och dessa riskerar att hamna i vår miljö, som sedan tas upp av växter, djur och 

människor och kan orsaka problem. På grund av den stigande konsumtionen av varor ökar också 

kemikalieproduktionen. Vissa kemikalier har minskat i miljön och andra har ökat. Det kan 

finnas en risk att ökningen av kemikalier leder till en rad vanliga folksjukdomar. Det finns inte 

tillräckligt med kunskap om alla kemikalier och vilka risker de medför vid användning 

(Naturvårdsverket, u.å.). Men tack vare svenska lagar, skärpt lagstiftning inom EU och 

internationella överenskommelser har en del av kemikalierna begränsats. Även tack vare frivilla 

åtgärderna såsom miljömärkning, miljöledningssystem i företag och ekologiskt odlad mat har 

det skett en minskning av kemikalier som kan vara skadliga. Dessa insatser måste fortsätta att 

utvecklas för att det ska ske en större minskning av kemikalier i miljön enligt Naturvårdsverket 

(u.å.). 

 
Delilah Lithner’s (2011) har skrivit en avhandling som baseras på fem olika artiklar och hennes 

övergripande syfte är att studera miljö- och hälsofaror i plastpolymerer och produkter (Lithner, 

2011). Plastföremål är något som Naturskyddsföreningen anser kan finnas kemikalier i och kan 

vara hälsoskadliga för människor och naturen. Plastprodukter är tillverkade av plastpolymerer. 

För att få önskad egenskap på plastprodukterna tillsätts olika tillsatser t.ex. mjukgörande och 

flamskyddsmedel. Plastpolymererna är inte skadliga i sig utan det är vissa tillsatser i plasten 

som gör att slutprodukten kan vara skadlig. Detta för att vissa tillsatser i plast inte är bundna 

eller enbart svagt bundna till plastpolymererna vilket resulterar i att tillsatserna blir flyktiga och 

läcker ut i luften, vattnet, maten eller via hudkontakt med plastprodukten. Det finns en risk att 

många av dessa kemikalier kan vara farliga för människans hälsa och för miljön omkring oss. 

De kan vara ”cancerframkallande, mutagena, reproduktionstoxiska, allergiframkallande och 

farliga för vattenmiljön med långtidseffekter” (Lithner, 2011, s. 11). I sin studie gjorde Lithner 

(2011) diverse tester utförda på olika plastprodukter, syntetiska textilier och kasserade 

elektroniska produkter för att undersöka vilka som läckte kemikalier till vatten. Lithner (2011) 

använde sig av avjoniserat vatten med ett PH-värde på 7,0 vilket kan liknas vid en sjö eller flod. 

De flesta plastprodukter delades i mindre delar och sedan blötlades i lakvattnet i ett antal dagar 

för att undersöka vilka kemikalier som sedan hade frigjorts i lakvattnet. Lakvattnet hade en 

temperatur på antingen rumstemperatur ca 20°C eller en temperatur på 50°C. Den höga 



  
 

8 

 

temperaturen användes för att undersöka om plastföremålen släppte mer vid höga temperaturer, 

en illustration för plast som ligger i solskenet. En plastprodukt i solen kan nå höga temperaturer 

och avge kemikalier i form av gas till den omgivande luften. Lithner (2011) studerade 

sammanlagt 83 olika plastprodukter varav 68 produkter var blandmaterial såsom metall och 

plast (elektroniska produkter). 28 produkter av 83 visade sig läcka farliga ämnen i lakvattnen. 

Det var främst mjuka och halvmjuka plastföremål såsom PVC som läckte mest, men även 

textilier gjorda av olika plastfibrer läckte farliga kemikalier. Lithner (2011) kom även fram till 

att det var en stor mängd plastprodukter för barn som läkte farliga kemikalier i lakvattnet. Det 

som testades var en badring, armkuddar (som används vid simning), en handväska för barn, 

badleksak och delar av en blöja. Dessa läckte höga halter av kemikalier i lakvattnet. Även 

syntetiska möbeltyger läckte höga halter kemikalier, medan syntetiska kläder läckte en mindre 

halt av kemikalier i lakvattnet. Lithner (2011) skriver att exponeringen av kemikalier från olika 

produkter varierar. En låg dos av kemikalier från en produkt är sannolikt inte farligt men när vi 

får i oss små mängder av många olika kemikalier finns det en möjlighet att kan det bli skadligt. 

Det är främst ftalater, bisfenol A och bromerade flamskyddsmedel som har belysts i forskningen 

och det kan finnas en risk att vi människor får i oss mycket av dessa kemikalier från olika håll. 

 

Naturskyddsföreningen har under ett flertal år varnat för kemikalier i vår närhet. De menar att 

vissa plastföremål kan innehålla kemikalier som kan vara hormonstörande och 

cancerframkallande och arbetar för att minska dessa kemikalier i förskolan. All plast är inte 

farlig, men viss plast kan innehålla farliga kemikalier och det kan finnas en risk att dessa 

påverkar oss och miljön på ett negativt sätt (Dahl & Grudd, 2013). Flamskyddsmedel, 

mjukgörande och vatten-och fettavvisande beläggningar är några exempel där kemikalier kan 

finnas och utgöra en eventuell risk för oss människor och naturen. Men även ämnen som 

människan ökat halterna av i naturen såsom tungmetallerna bly, kadmium och krom kan vara 

skaliga för oss och naturen. Under de senaste 60 åren har den industriella produktionen av 

kemikalier ökat. Detta beror till den större delen av den stora efterfrågan på produkter av olika 

slag, t.ex. leksaker, hushållsmaskiner, kläder och elektronik m.m. Det är tack vare den stora 

kemikalieanvändningen som vi idag kan leva som vi gör, men det finns en baksida med 

användandet av kemikalier. Det kan leda till skador i våra kroppar och i miljön (Lagerqvist, 

2016). Naturskyddsföreningen har lyckats driva på en tuffare lagstiftning för användandet av 

farliga kemikalier i olika produkter. Men enligt Lagerqvist (2016) går utvecklingen av 

kemikalier snabbt framåt och lagstiftningen hänger inte med att reglera alla eventuella skadliga 

ämnen. Ett begrepp som Naturskyddsföreningen (Dahl & Grudd, 2013) använder sig av är 

cocktaileffekten. Det vill säga, vad händer när olika kemiska ämnen från t.ex. mat, produkter 

och inredning, som anses kunna vara hormonstörande, blandas i våra kroppar? Nohynek, 

Borgert, Dietrich och Rozman (2013) menar dock att verken naturliga hormoner eller syntetiska 

hormoner beter sig likadant i kroppen så även om vi får i oss många olika kemiska ämnen med 

misstänkt hormonstörande effekt så beter sig ämnena olika i våra kroppar. Olika ämnen 

absorberas olika de har även olika ämnesomsättning och kinetisk energi så påståendet om att 

flera svagt verkande kemiska ämnen skulle samverka och vara skadligare anser författarna vara 

felaktigt. Allt beror på hur de olika ämnena tas upp, fördelas och utsöndras i våra kroppar. 

Enligt Lagerqvist (2016) är dock barn mer känsliga för kemikalier än vuxna eftersom deras 

kroppar fortfarande växer och de kan inte bryta ned och utsöndra kemiska ämnen från kroppen 

lika lätt. Enligt Dahl och Grudd (2013) kan kemikaliehalten, i viss utsträckning, bli högre på 

förskolan än i hemmet. Det kan bero på att förskolor kan ha en större andel 

skumgummiprodukter och leksaker i mjukplast. Även en del äldre plast kan förekomma på 

förskolor. Det finns en risk att dessa avger en större mängd kemikalier till luften på förskolorna.  
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Plast finns i var människas hem och utgör en stor del av vår vardag. Dock misstänks 

kemikalierna från viss plast vara hormonstörande och kunna orsaka allergier, astma, diabetes, 

fetma, försämrad fortplantningsförmåga, cancer eller störningar på hjärnan hos barn. EU har 

lagar som ska reglera användandet av farliga kemikalier i produkter men trots det är barnen 

ändå inte helt skyddade. Något som även den parlamentariska Miljömålsberedningen och 

Kemikalieinspektionen slagit fast (Klar, Dahl, Prevodnik, & Gunnarsson, 2012). 

Kemikalielagstiftningen har funnits länge och olika regler har varierat genom åren. Men att 

testa nya ämnen innan de används i produkter/varor och säljs på marknaden har alltid varit låg 

enligt Klar et al. (2012) . REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of 

Chemicals) är en kemikalieförordning inom EU där de flesta industrikemikalier regleras. De 

har en kandidatlista med kemikalier som konstaterat är farliga och på denna lista finns 169 

stycken (ECHA European chemicals agency, 2016) listade av närmare 150 000 olika kemikalier 

som blivit förhandsregistrerade. Reglerna för kemikalieanvändning i produkter kan vara 

ineffektiva i detta anseende, enligt Klar et al. (2012) och därför kan det finnas en risk att det 

finns många farliga kemikalier i våra vardagliga produkter. 2013 ökade skärpningen av 

kemikalier i leksaker till barn. Förbudet är inte heltäckande utan täcker den del av leksaken som 

anses tillgänglig för barn. De delar av leksaken som inte anses tillgänglig för barn är ämnet 

tillåtet i. Det är till största delen importerade varor, främst från Kina, som kan innehålla de 

högsta halterna av farliga kemikalier. Detta på grund av att deras kemikaliereglering inte är lika 

hård som vår i Sverige (Klar et al., 2012). Vårt moderna samhälle behöver plast men enligt Klar 

et al. (2012) behövs det tas bättre hänsyn till att det kan finnas plast av den sort med farliga 

kemikalier i. Dessa plaster kan behövas fasas ut från konsumentmarknaden och nya farliga 

kemikalier bör inte tillåtas. 

 

Kemikalieklok är ett företag som erbjuder rEko-licensiering av förskolor. En licensiering 

innebär att förskolan är så pass fri från eventuella kemikalier som möjligt. Företaget skriver: 

 

Vi har nu börjat licensiera enligt ”rEko Förskola” där vi noggrant arbetar 

tillsammans med förskolor för att säkerställa att allt från materialkunskap till 

inköp och medvetenhet ligger i absolut toppklass. Vi ställer höga krav och arbetar 

hårt och fokuserat, och först då går vi i god för en förskola som ”riktigt rEko”, en 

bra miljö, för de små (Kemikalieklok, u.å.). 

 

Kemikalieklok besöker förskolor och hjälper till att ’kemikaliestäda’ tillsammans med 

personalen. Under första besöket hjälper Kemikalieklok personalen att rensa ut de, enligt 

Kemikalieklok, mest akuta föremålen som man tror kan innehålla den högsta andelen giftiga 

kemikalier. Personalen på förskolorna får ett antal krav där 80% av kraven är fasta och ska vara 

uppfyllda vid revisionsbesöket ett år senare. De övriga kraven gör Kemikalieklok och 

personalen en handlingsplan på som följs upp vid årliga återbesök. Punkter som kan vara 

inkluderade i de resterande kraven kan vara utbyte av madrasser (som kan vara väldigt dyrt) 

eller att rensa på uteplatsen (som kan tillhöra någon annan). rEko-licensen har inga krav på 

dokumentation utan all nödvändig information samlas in under årliga revisionsbesök. 

Kemikaliekloks mål ”är att det löpande arbetet med licensen ska innebära så lite extra arbete 

för personalen som möjligt” säger Therese Birath som jobbar på Kemikalieklok (personlig 

kommunikation, 19 November). Via detta arbete får förskolor möjlighet att stäva efter att skapa 

en hållbar framtid för barnen. Företaget utbildar personal, inventerar förskolor, erbjuder 

föreläsningar och workshops och ger rådgivning och uppföljning i arbetet med att rensa ut 

eventuella kemikalier på förskolor. 
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Agnes Wold (2016), professor i klinisk bakteriologi vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs 

universitet, har anklagat Naturskyddsföreningen och forskare för att ogrundat ha skrämt upp 

människor angående hormonstörande ämnen i visst plastmaterial och annat material. Hon 

avvisar inte fakta om att det finns ämnen som kan störa hormoner, men enligt henne är uttrycket 

hormonstörande ämne felaktig. Wold (2016) anser att det saknas bevis och sammanställningar 

av befintlig forskning angående att våra vardagliga produkter skulle vara hormonstörande. 

Förskolorna saneras från leksaker och annat material och fullt fungerande föremål slängs och 

det kostar flera miljoner för samhället. Detta trots svaga vetenskapliga belägg om att föremålen 

skulle vara hormonstörande.  

 

För att bli uppsatt på en lista över misstänkt hormonstörande ämnen kan det räcka 

att en kemikalie binder mycket svagt till en hormonreceptor. Eller att den 

stimulerar tillväxten av celler i en cellkultur vars tillväxt är beroende av östrogen 

(till exempel bröstcancerceller). En sådan kemikalie kallas ofta hormonstörande 

trots att ingenting störts (Wold, 2016) 

 

Wold (2016) menar att även om en kemikalie stimulerar cancercellers tillväxt i en cellkultur 

(en process där odling av celler från flercelliga organismer sker utanför kroppen) är det inte 

säkert att kemikalien har en cancerstimulerande effekt i oss människor och djur. Wold (2016) 

argumenterar utifrån Nohynek et al. (2013) som skriver: 

 

Screening tests do not even assure that a substance will produce a hormonal 

activity in humans or other organisms; they merely suggest that the test substance 

may have such a potential. Therefore, when a substance produces changes in 

hormone-related parameters in screening tests, this means that the test substance 

has a biological activity, but it does not mean that it is toxic or is an ED (Endocrine 

disruptors) (Nohynek et al, 2013, sid. 296). 

 

Vidare menar Wold (2016) att olika kemikalier beter sig olika i våra kroppar och beroende på 

hur kemikalien tas upp, fördelas, modifieras och utsöndras i våra kroppar är effekten av 

kemikalien olika. Även vilken koncentration kemikalien har spelar roll. Bisfenol A är en 

omtalad kemikalie som finns i viss hårdplast och var tidigare godkänd att använda i nappflaskor. 

Enligt forskning binder denna kemikalie till östrogenreceptor och anses därför vara 

hormonstörande.  

 

Bisfenol A binder tiotusen gånger sämre än vad östrogen gör. Relevansen i 

verkliga livet av en så svag bindning är ganska oklar. Det krävs ju tiotusen 

bisfenol A-molekyler för att få fram samma effekt som av en östrogen-molekyl 

(Wold, 2016). 

 

Således menar Wold (2016) att det inte finns tillräckligt med bevis för att en kemikalie är 

hormonstörande i oss människor eller djur eftersom de negativa effekterna till största delen 

enbart har visats i cellkulturer. Wold (2016) anser att det behövs mer forskning kring de 

negativa effekterna av kemikalierna i våra kroppar eftersom kemikaliers effekter påverkas av 

hur våra kroppar behandlar kemikalien, något som inte går att studera i en cellkultur. Vidare 

anser Wold (2016) även att ”naturliga” ämnen missuppfattas till att vara mindre hälsofarliga än 

industritillverkade/syntetiska ämnen. Enligt Wold (2016) kommer de giftigaste substanserna 

från växt- och djurriket. Växter och djur utvecklar giftiga ämnen för att kunna försvara sig mot 

fiender. Och enligt Anges är evolutionen generellt sett skickligare på att skapa biologiskt aktiva 

molekyler än vad våra industrier är. T.ex. så kommer största delen av den antibiotika vi 
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använder från svampar eller bakterier i jorden. Trävirke innehåller terpener naturligt som kan 

klassas som giftig, terpener skyddar träet från angrepp av alger och svamp. Trä innehåller även 

en stor mängd sitosterol. En sitosterol-molekyl liknar våra stereoidhormoner och när utsläppen 

från träindustrin hamnar i vattnet kan sitosterol ha en östrogeneffekt på vattenlevande 

organismer. En del växter innehåller ämnen med hormoneffekt, t.ex. sojabönor och linfrö. 

Fytoöstrogenet i dessa växter binder till östrogenreceptor, fast 100 gånger sämre än vad 

östrogen gör men de binder 100 gånger bättre än vad Bisfenol A gör. Nohynek et al. (2013) 

skriver: 

 

Indeed, there are more than a thousand natural or synthetic substances that have 

been found to be positive in screening assays and to possess weak hormone-like 

activities without causing actual toxicity at the individual or the population level. 

Weak hormonal activity can be advantageous, detrimental or neutral for the 

organism (Nohynek et al. 2013 sid. 296). 

 

Wold (2016) instämmer med Nohynek et al. (2013) och anser att oron över att Bisfenol A skulle 

stöka i vårt hormonsystem är ogrundad då det finnas ”naturliga” ämnen som möjligen kan 

påverka vårt hormonsystem mer. Således bör man då oroa sig för alla ämnen som anses vara 

hormonliknande. Enligt Wold (2016) började larmen om hormonstörande kemikalierna efter en 

studie som avsåg att studera samband mellan kemikalier och reproduktionsförmågan hos pojkar 

och män. Efter 25 års forskning publicerades en meta-analys om effekten av misstänkta 

hormonstörande kemikalier i den manliga reproduktionen.  

 

Meta-analysen visar att det inte finns något samband mellan uppmätt exponering 

för en rad misstänkt hormonstörande kemikalier och olika störningar i den 

manliga reproduktionen. (Enda undantaget är DDE, en nedbrytningsprodukt av 

DDT, som uppvisar en svag association med en av diagnoserna) (Wold, 2016). 

 

Enligt Wold (2016) är alltså bevisen låga för att det finns hormonstörande kemikalier i vår 

vardagsplast som kan orsaka skador på mäns och pojkars reproduktion. Vidare menar hon att 

fler och fler sjukdomar och tillstånd har hamnat under begreppet hormonstörande trots att det 

inte finns tillräckligt starka bevis för att kemikalier ligger bakom sjukdomar och tillstånd, såsom 

astma och allergi, ADHD, övervik, diabetes m.m. Tvärtom menar Wold (2016), det finns goda 

kunskaper om orsakerna till sjukdomarna och det inkluderar inte kemikalier. Det finns ett fåtal 

studier som visar ett samband mellan kemikalieexponering och vissa sjukdomar men enligt 

Wold (2016) är dessa studier av låg kvalitet och studierna har inte tagit hänsyn till förklaringar 

som kan vara mer troliga än kemikalieexponering.  

 

Toxikologiska forskare har som huvuduppgift att kontrollera och beräkna toxiska (giftiga) 

mängder och säkra mängder av kemikalier som vi exponeras för i vardagen och utefter dessa 

resultat sätta gränsvärden på kemikalier. Alla kemikalier har inte gränsvärden men de vanligaste 

kemikalierna har det, t.ex. olika ftalater och Bisfenol A. Enligt Wold (2016) bör man ingripa 

först när dessa gränsvärden överskrids, håller sig kemikaliehalten under gränsvärdet finns det 

ingen anledning till oro, ett gränsvärde är satt för att vi ska veta vilken halt av kemikalier som 

är farlig respektive ofarlig. Nohynek et al. (2013) skriver: 

 

Moreover, there are major quantitative and qualitative differences in the affinity or activity 

between weak and strong ligands (substances with the affinity to cell receptors) to or on cell 

receptors. Based on pharmacological principles, weak ligands will only occupy and trigger cell 
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receptors when present at high, near-toxic concentrations, but they have no effect when present 

at small concentrations (Nohynek et al., 2013 sid. 300) 

 

Således menar även Nohynek et al. (2013) att en låg dos av en kemikalie inte är farligt, det kan 

bli farligt först när den förekommer i högre doser. Men Naturskyddsföreningen godkänner 

exempelvis inte ens en säker dos av en kemikaliehalt som ligger under gränsvärdet. 

Naturskyddsföreningen förespråkar försiktighetsprincipen där allt slängs, för säkerhetsskull, 

oavsett om det visats vara hälsofarliga eller ej. Försiktighetsprincipen är bra, enligt Wold 

(2016), att använda på nya kemikalier som ännu inte är ute på marknaden. Men att använda 

principen på kemikalier som redan finns och har gränsvärden är onödigt enligt Wold (2016). 

Om en kemikalie tas bort ersätts den med ny kemikalie som det troligen har bedrivits mindre 

forskning kring och som ännu inte har något toxiskt gränsvärde. Wold (2016) anser att ämnen 

som skadar vår hälsa ska fasas ut men ämnets toxicitet ska först avgöras genom ”toxikologiska 

studier med etablerad, väl dokumenterad metodik”. Att enbart testa kemikaliers toxicitet på 

cellkulturer räcker inte enligt Wold (2016). Det krävs studier hur kemikalierna beter sig i 

människor eller djur; hur kroppen tar upp, bryter ner och fördelar kemikalierna i kroppen. 

Försiktighetsprincipen kan leda in samhället i panik för alla kemikalier som finns i vår vardag 

och kan göra att människor går och är rädda för allt och hittar minimala risker i allt. Enligt Wold 

(2016) ska vi lita på myndigheterna som sätter gränsvärdena för kemikalierna i vår vardag.  

 

Industrin tjänar stora belopp på att bland annat förskolor rensar ut leksaker och diverse material. 

Enligt Wold (2016) är majoriteten av alla företag intresserad av att tjäna pengar. När t.ex. 

ftalater förbjuds i en produkt ersätts de med nya dyrare produkter och industrin tjänar ännu mer 

pengar. Och enligt Wold (2016) är det inte säkert att de nya produkterna är av bättre kvalité 

vilket kan resultera i att produkterna måste bytas ut oftare och det tjänar företagen ytterligare 

på.  

Så de stora vinnarna på den slösaktiga kampanjen mot våra plastprodukter är – 

industrin (Wold, 2016). 

 

Slutligen menar Wold (2016) att det är hemskt att förskollärare och föräldrar ska få höra att 

vardagsföremål i plast kan skada barnens hälsa. Dels för att påståendet inte vilar på stark 

vetenskaplig grund (något som förskolan ska vara grundad på) och dels att det kan skapa en 

onödig rädsla hos förskollärare, föräldrar och barn. 

 

Var och en med den minsta fantasi och empati kan föreställa sig vad det kan ge 

upphov till för tankar och fixa idéer hos ett barn. I normalt språkbruk betyder gift 

ett ämne som är dödligt eller mycket skadligt i låg dos (typ: flugsvampsgift, 

cyankalium). Är det verkligen lämpligt att påstå att barnens dagis är gifthärdar 

som måste saneras? (Wold, 2016) 

 

Wold (2016) anser att forskare och Miljöorganisationer har gjort samhället en otjänst när 

budskapet om giftfri förskola spridits. Det finns biverkningar av detta som kan slå hårt mot 

samhället. 

 

Enligt skollagen ska förskola och skola vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 

 

Vetenskaplig grund innebär att kritiskt granska, pröva och sätta enskilda 

faktakunskaper i ett sammanhang samt söka efter förklaringar och orsakssamband 

i tillgänglig relevant forskning (Skolverket, 2017). 
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Med andra ord bör förskollärare kritiskt granska ny fakta för att kunna säkerställa den mot 

aktuell forskning. Därefter bör förskollärare bedöma hur de ska förhålla sig till ny fakta i sitt 

eget arbete och det sammanhang de befinner 

sig i. De metoder och den kunskap som 

används och lärs ut i skola och förskola ska 

ha stöd från forskning (Skolverket, 2017).  

Skolverket definierar beprövad erfarenhet 

som ”kunskap som är genererad vid 

upprepade tillfällen över tid, som är 

dokumenterad och kvalitetssäkrade enligt 

vedertagen metod” (Skolverket, 2017). Med 

andra ord, beprövad erfarenhet är när 

erfarenheter från, i detta fall, förskolan och 

skolan under en lång tid har använts, 

dokumenterats och utvärderats systematiskt. 

Med evidens menad den kunskap som för 

tillfället är mest tillförlitlig. Forskning sker kontinuerligt, likaså beprövad erfarenhet, därför kan 

inte en kunskap vara säker och slutgiltig. När verksamheten arbetar evidensinformerat menas 

det att verksamheten använder sig av den kunskap som för tillfället är den mest tillgängliga 

inom det område som arbetas med, detta med stöd av vetenskaplig grund (t.ex. akademisk 

forskning) och beprövad erfarenhet (t.ex. systematiskt dokumenterad kunskap). På detta sätt 

blir arbetssättet forskningsbaserat (Skolverket, 2017). 

 

För att koppla ihop detta med Wold (2016) så menar hon att påståendet att det finns gifter i 

förskolan som måste rensas ut inte är baserad på vetenskaplig grund eftersom det finns för lite 

forskning kring att kemikalierna i viss plast skulle vara hälsofarliga för oss människor. Det 

pågår en vetenskaplig debatt mellan toxikologiska forskare i Europa, men denna debatt är inte  

känd i Sverige än utan här har politiker och allmänheten blivit informerade om att alla forskare 

skulle vara eniga om saken, vilket inte är fallet enligt Wold (2016). 
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4 Hållbar utveckling i förskolepedagogisk praktik 
Ingrid Pramling Samuelsson och Solveig Hägglund (2009) diskuterar några aspekter av 

förskoleverksamheten med bäring på dess roll i utbildning för hållbar utveckling. Det faktum 

att förskoleverksamheten tillhör det större utbildningssystemet betyder att globala politiska och 

ekonomiska frågor är involverade i planering och genomförandet av förskoleverksamheten lika 

mycket som resten av utbildningssystemet. Enligt Pramling Samuelsson och Hägglund (2009) 

är förskolan i Sverige mycket institutionaliserad. Men förskolan är en utmärkt arena för att 

utveckla och öva upp moraliska, etiska och sociala dimensioner av relationer som finns inom 

hållbar utveckling.  

 

Det lärande som är tänkt att ske i förskolan finns som strävansmål i läroplanen för förskolan 

(Skolverket, 2016). Pramling Samuelsson och Hägglund (2009) menar att det är möjligt att 

koppla ihop läroplanens strävansmål till definitionen av hållbar utveckling och på så sätt 

intergrera hållbar utveckling i verksamheten. Hållbar utveckling kan då ses som en vision eller 

ett perspektiv, istället för ett specifikt ämne. Min tolkning är att arbetet med giftfri förskola kan 

ses som en aspekt av hållbarhetsarbete. Arbetet sker kontunuerligt och genomsyrar hela 

förskolan, istället för att vara ett speciefikt ämne. Vidare skriver författarna (a.a.) att det är 

viktigt att lära genom leken. Men det finns vissa kriterier som måste uppfyllas för att få ett 

lärande genom leken. En pendling mellan fantasi och verklighet måste finnas, både barnet och 

läraren måste vara lika intresserade och nyfikna, båda måste vara aktivt involverade i lärandet 

och det bör finnas plats för barnet att ta eget initiativ och komma med egna idéer (Pramling 

Samuelsson och Hägglund, 2009). Tillsammans med barnen kan vi studera allt från vad som 

händer i rymden till hur maskarna bryter ner löven på marken. Och genom att samtala med 

barnen kan de tillsammans med pedagog skapa ett lärande kring hållbar utveckling och ta 

tillvara på barnens tankar och idéer om hur vi tillsammans kan ta hand om jorden på bästa sätt. 

På detta sätt skulle det även vara möjligt att lära om giftfri förskola. Allt lärande ska ske på ett 

lekfullt sätt, enligt Läroplanen, och därför bör även arbetet med giftfri förskola ske på ett lekfullt 

sätt.  

 

Enligt Pramling Samuelsson och Hägglund (2009) är det även viktigt att det finns en koppling 

mellan barns livserfarenheter och lärandet. Genom att ta reda på vilken kunskap barn har om 

hållbar utveckling kan pedagogen skapa lärtillfällen som utmanar barnets lärande och 

sammankopplar lärandet med vardagen. En annan viktig aspekt enligt Pramling Samuelsson 

och Hägglund (2009) är att betrakta barnet som kompetent och villigt till att förstå. 

En hel del kunskap i världen är okänd för barn. Enligt Pramling Samuelsson och Hägglund 

(2009) innebär det möjligheter att göra det okända synligt för barnen. Vilket ställer krav på 

lärarna att veta vad lärandet ska riktas mot. Men det finns även okänd kunskap för läraren, inte 

minst om framtiden. Sett ur ett pedagogiskt perspektiv är detta en utmaning för läraren. Men 

genom att försöka urskilja vad barnen kan ha nytta av i framtiden, när det gäller hållbar 

utveckling, skulle det kunna vara möjligt att arbeta didaktiskt med hållbar utveckling, där giftfri 

miljö kan vara ett delinnehåll. 

 

Pramling Samuelsson och Hägglund (2009) skriver att det kan finnas en viss kritik mot att lära 

ut hållbar utveckling i förskolan. Vissa anser att barnen måste skyddas från de problem som 

finns i världen. Men de menar att enligt forskning är barnen medvetna om mer än vi tror. Barn 

kan vara medvetna om t.ex. krig, svält och död även om de själva inte konkret har upplevt detta 

(Pramling Samuelsson & Hägglund, 2009).   
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4.1 Varför vi bör börja tidigt med utbildning för hållbar utveckling: rollen 
av småbarnsfostran 

Ingrid Pramling Samuelsson menar att det finns många frågor som berör ämnet Hållbar 

utveckling (Education for Sustainable Development, ESD) i förskolan. Ska vi skydda barnen 

från alla problem i världen eller ska vi inkludera barnen i problemen? I sin artikel argumenterar 

hon om varför hon tycket det är viktigt att börja med hållbar utveckling tidigt i livet. I sin artikel 

besvarar hon frågorna: 

 

 Är små barn verkligen mogna nog att utsättas för frågor om hållbar utveckling? 

 Vilka är fördelarna att börja tidigt med hållbar utveckling? 

 Kan barnen förstå komplexa frågor inom hållbar utveckling?  

 Vet vi att hållbar utveckling i förskolan kan göra en skillnad? 

 

Hon använder sig av aktuell forskning och policydokument för att besvara frågorna. Hon 

använder sig även av ett samtal från Wallbridge, R. (2009) där en lärare har ställt frågan till 

barn i 5-6 års ålder om vad de tror att jordklotet har för önskningar om framtiden. Svaren visade 

enligt Pramling Samuelsson (2011) att barn upplever och inser vad som händer runtomkring 

dem. Läraren hade fått svar där barnen önskade att färre träd fälldes på grund av att koalor och 

apor dör, att det fanns mer pengar så att de fattiga inte längre skulle vara fattiga, att det inte 

längre skulle finnas krig och att folk slutade skräpa ner jorden för det gör jorden sjuk. Detta 

exempel visar, enligt Pramling Samuelsson (2011), att barns tänkande om världen är i likhet 

med de tre olika aspekterna inom hållbar utveckling enligt; ekologisk, social och ekonomisk 

aspekt. Barn lever i samma värld som vi, de har egna erfarenheter och de inser vad som händer 

runt omkring dem. Barnens tidigare erfarenheter och förståelser kan vara bristfälliga men 

genom att vi vuxna samverkar och skapar en kommunikation med barnen kan vi utveckla deras 

förståelse och erfarenhet och därmed också ta tillvara på deras idéer och tankar kring hur 

människors livsstilar, naturen och samhället är relaterade till varandra. Genom att läraren ger 

barnen olika problem att lösa kan de stimuleras till att bli kreativa och innovativa. Men 

problemen bör inte ha ett rätt svar, poängen med utmaningen ska vara att få barnen att uttrycka 

och utveckla sina tankar och idéer. Problemen bör kunna relateras till barnens intresse och 

uppfattningar. Detta hänvisar också till principerna om solidaritet, rättvisa och demokrati som 

också är viktiga dimensioner i arbetet med ESD enligt Pramling Samuelsson (2009).  

 

Pramling Samuelssons (2011) tankar om hållbar utveckling kan kopplas ihop med hur barnen 

bör medvetandegöras eller ej om eventuella kemikalier på förskolan. Precis som Pramling 

Samuelsson (2011) skriver så kan barn vara mer medvetna än vi tror och då kan det krävas att 

pedagogerna överväger vilken kunskap som ske ges till barnen, samt hur den befintliga 

kunskapen ska utvecklas.  
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5 Teorianknytning 

5.1 John Dewey – pragmatiskt perspektiv 

John Dewey (1859-1952) var en filosof och pedagogikforskare. Han jobbade mycket med att 

utveckla en skola som passar ett demokratiskt samhälle där vi alla är beroende av varandra.  

Pragmatismen är känd som Learning by doing, att lära genom att göra. Pragmatismen går ut på 

att skapa kunskap genom både praktiskt och teoretiskt arbete. Teori och praktik är ”integrerade 

aspekter av människors handlingar” (Säljö, 2014, s. 175). Dewey (1999) menar att erfarenhet 

skapas med hjälp av en aktiv del och en passiv del. Den aktiva delen går ut på att pröva och 

försöka, ”man gör erfarenheter” (Dewey, 1999, s. 183). Den passiva delen går ut på att utstå 

och finna sig i, ”man går igenom något” (Dewey, 1999, s. 183). På detta vis lär vi oss av våra 

erfarenheter enligt Dewey (1999). För att kunna göra något praktiskt krävs det att vi har insikt 

om hur vi ska gå till väga. Vi behöver reflektera och tänka över processen innan den kan bli 

praktisk. Således var Dewey positivt inställd till ämnen som var praktiskt lagda, såsom 

skapande arbete och slöjd (Säljö, 2014).  

 

Säljö (2014) skriver att genom att göra skolan mer praktisk kan lärandet bli mer elevcentrerat 

och anpassat till varje individ. Genom att blanda det praktiska med studier av olika ämnen, 

såsom matematik och naturvetenskap, går det att underlätta lärandet för eleverna, vilket kan 

resultera i att eleverna tar till sig mer kunskap. Dewey (1999) anser att genom att skapa ett 

praktiskt lärande reduceras gapet mellan skolan och barnets övriga vardag. Detta gör att barn 

troligen blir mer motiverade att använda sig av material och processer vilket gör att det även 

kan ske ett lärande. Barn lär genom att göra.  

 

Enligt Dewey (2014) ligger grunden till lärandet socialt. Barnen föds outvecklade, hjälplösa, 

utan språk, tro, idéer eller sociala normer. Därför behövs det vuxna som kan ge barnen 

kännedom om allt som berör livet, både som lärare och föräldrar. Detta kan enbart ske via 

utbildning, såväl formell som informell. En informell utbildning är minst lika viktig där barnet 

får delta i föräldrars göromål, lära sig vanor och utöka sitt känsloregister och idéförråd. Dewey 

(1999) anser att kommunikation är en stor och viktig del för ett fungerande samhälle. I skolan 

formars olika synsätt och dispositioner hos barn via kommunikation.  

 

Kommunikation är en process där erfarenhet delas tills den blir gemensam 

egendom (Dewey, 1999, s. 44).  

 

Således menar Dewey (1999) att en utveckling av olika synsätt och dispositioner, som behövs 

för ett samhälles kontinuitet och framåtskridande, sker genom att kommunicera föreställningar, 

känslor och kunskap till barnet. Utvecklingen av dessa äger rum genom förmedling av miljön. 

Det är den sociala miljön som gör att barnet formar sin mentala och emotionella disposition. 

Barnets agerande i aktiviteter väcker och förstärker vissa beteenden och impulser som sedan 

ger vissa konsekvenser. T.ex. får ett barn som växer upp i en musicerande familj oundvikligen 

mer stimuli av de musikaliska anlagen än barn som växer upp i en miljö där musiken inte är så 

framträdande. Barnen fostras och undervisas med hjälp av miljön, inte bara genom vuxna. Och 

där är skolan ett bra exempel på miljö där det sker en miljöutformning för att påverka barnens 

mentala och moraliska dispositioner (Dewey, 1999). 
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6 Metod 

6.1 Val av metod 

Studien utgår från intervju som kvalitativ metod. En intervju är en bra metod när forskaren 

behöver få insikt i saker såsom människors uppfattningar, erfarenheter, åsikter och känslor. 

Dessa saker behöver utforskas på djupet och detaljerat och inte endast redovisas med ett fåtal 

ord (Denscombe, 2009). En kvalitativ intervju kan likna ett vanligt samtal men skiljer sig genom 

att en intervju har ett bestämt fokus. Intervjuaren är den som bestämmer riktningen och ser till 

att samtalet håller sig till ämnet (Kihlström, 2007).  

 

Studiens val av intervju som metod baseras på möjligheten att kunna ge följdfrågor till 

respondenten. I studien förkommer både direktintervju (ansikte mot ansikte) och 

telefonintervju. Enligt Denscombe (2009) har en direktintervju fördelen att forskaren kan få ut 

data som är mer detaljerad och fyllig tillskillnad från en telefonintervju. Som forskare går det 

att känna av respondenten under direktintervjun och få en uppfattning om respondenten fått 

riktig information och fånga in respondenten och få personen att samarbeta. Men även i en 

telefonintervju finns det personliga inslaget enligt Denscombe (2009). Och även om den 

visuella kontakten saknas är en telefonintervju, precis som en direktintervju, en 

tvåvägskommunikation mellan forskare och respondent som ger data i slutänden (Denscombe, 

2009). 

 

6.2 Urval av respondenter 

Studien avser att utforska hur förskolor arbetar för en giftfri verksamhet och hur barnen 

medvetandegörs i arbetet. Urvalet har skett genom att söka upp personal på förskolor som 

arbetar konkret med att minska kemikalier i verksamheten. Förskolorna hittades via 

www.kemikalieklok.nu och personalen på förskolorna har deltagit vid Kemikaliekloks 

föreläsningar och/eller workshops. Från förskola A intervjuades en pedagog och en 

kokerska/städerska. Valet av att intervjua en kokerska och en städerska var att få kunskap om 

hur även dessa arbetar för att minska på kemikalier i verksamheten. Från resterande 

telefonintervjuer intervjuades enbart en pedagog, detta för att det huvudsakligen var 

pedagogerna som deltog på föreläsningar och/eller workshops som Kemikalieklok arrangerade. 

 

6.3 Tillvägagångssätt 

Ett första mail skickades ut till en förskola med kortfattad information om syftet med studien 

med en förfrågan om de ville medverka i studien. Därefter fördes en diskussion med 

förskolläraren om studien och hur vi tillsammans skulle gå till väga med intervjun. 

Förskolläraren och städpersonalen/kokerskan (samma person) fick ta del av frågorna via mail 

innan intervju så att de skulle kunna samtala med övriga kollegor om frågorna och därmed vara 

mer förberedda inför intervju. Förskolläraren och städpersonalen/kokerskan fick information 

om de olika forskningsetiska kraven innan gruppintervjun påbörjades. Därefter genomfördes 

intervjun i ett avskilt rum. Intervjun spelades in med godkännande från båda personerna. 

Intervjun varade i ca 30 minuter. Jag har även senare under arbetet fått möjlighet att intervjua 

en annan pedagog på samma förskola via telefon för att kunna ställa några följdfrågor. Detta 

eftersom den personen inte hade möjlighet att medverka under direktintervjun och ett par 

följdfrågor behövdes för att klargöra vissa svar. 

 

Därefter skickades samma mail, om förfrågan till medverkan, till ett tiotal andra förskolor som 

deltagit på Kemikaliekloks föreläsning och/eller workshops. Detta främst på grund av den 

senare upptäckten av bristfällig data om på vilket sätt barnen medvetandegörs. Men istället för 

http://www.kemikalieklok.nu/
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en intervju via direktkontakt förfrågades pedagogerna om de vill medverka i en telefonintervju. 

I mailet stod det också kortfattat om studiens syfte och även om de forskningsetiska kraven. 

Intervjun avsåg inte att ställa frågor om städ och kök utan enbart om hur pedagogerna arbetade 

förgiftfri förskola samt om barnen medvetandegörs arbetet med giftfri förskola eller ej. 

Anteckningar togs under telefonintervjuerna. 5 pedagoger och 1 städerska/kokerska har 

medverkat i studien varav 1 gruppintervju utfördes och 4 telefonintervjuer. Gruppintervjun 

varade ca 30 minuter och telefonintervjuerna varade ca 10 minuter vardera. Transkriberingen 

av gruppintervjun blev ca 1 A4 papper och renskrivningen av telefonintervjuerna blev ca ½ A4 

papper vardera. Under samtliga intervjuer pratade respondenterna om annat som inte gällde min 

studie och detta valdes därför bort efter transkriberingen. Samtliga förskolor jobbar på liknande 

sätt vilket medför att svaren på vissa frågor blir likadana vilket i sin tur leder till att empirin blir 

kort. I och med detta är det av mindre vikt att söka efter fler svar då svaren inte skiljer sig 

nämnvärt.   

 

6.4 Forskningsetiska överväganden 

I studien har Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska krav följts. De fyra olika huvudkraven 

är; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. I enlighet 

med informationskravet har en förklaring till undersökningsdeltagarna skett om vad syfte med 

studien är. Med stöd av samtyckeskravet har undersökningsdeltagarna meddelats att det är helt 

frivilligt att medverka i undersökningen och att personerna har rätt att när som helst avbryta sin 

medverkan utan några konsekvenser. Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att ge 

information om att materialet som samlas in inte kommer att kunna kopplas till en enskild 

person eller förskola. I det sista kravet, nyttjandekravet, har undersökningsdeltagarna blivit 

informerade om att materialet som samlas in endast kommer att användas i forskningssyfte 

(Hermerén, 2011; Vetenskapsrådet, 2002). 

 

6.5 Bearbetning 

Efter insamlingen av empiri har en bearbetning skett för att utifrån empirin hitta svaren på 

studiens frågeställningar. Samtidigt skedde en sortering av materialet för att samla materialet 

kring frågeställningarna och gallra bort det som bedömdes vara oväsentligt. 

Intervjuerna skrevs ner på datorn för att kunna få en överblick och kunna sortera in svaren under 

rubriker. Materialet har således delats upp på en mer abstrakt nivå. Därefter skedde en sökning 

efter variationer, liknelser och annat utmärkande i materialet som behövde tydliggöras och 

lyftas. Dessa synliggörs via citat i kapitel 7. 

 

6.6 Validitet 

Enligt Denscombe (2009) är det inte lätt som forskare att veta om den intervjuade talar sanning 

eller ej. Det är svårare att kontrollera svaren om de handlar om respondentens uppfattningar, 

känslor och erfarenheter. Men det finns några faktorer som kan ge forskaren möjligheten att 

bedöma om svaren är trovärdiga. Denscombe (2009) anser att det är en fördel att intervjua 

ansikte mot ansikte för då finns det möjlighet att kontrollera svaren och dess riktighet under 

tiden som empirin samlas in. Men också genom att intervjua andra personer inom samma ämne 

går det se om det finns någon överrensstämmelse i intervjuerna och på så sätt bekräfta 

intervjudata (Denscombe, 2009).  
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7 Resultat och analys 

7.1 Arbete med giftfri förskola 
Personalen på förskolorna har fått utbildning via föreläsningar och/eller workshops från 

Kemikalieklok om t.ex. faror som finns i barnens närhet angående kemikalier och hur spädbarn 

påverkas, detta för att kunna bidra till en kunskap om giftfri förskola. Personalerna har varit 

nöjda med denna utbildning och säger att den har gett mycket information och hjälp.  

 

På förskola B kände pedagogerna en viss hysteri efter föreläsningen: 

 

Vi var först på en föreläsning och efter den föreläsningen blev det nästan panik 

hos många för alla började kasta saker. Det var ju det här med giftet och det. 

Kastade ut en massa saker utomhus eftersom det inte var lika farligt att använda 

det utomhus. Det blev nästan en liten hysteri känner vi nu efteråt (Pedagog B). 

 

Pedagogerna slängde vissa leksaker och kastade ut andra leksaker utomhus eftersom det ansågs 

att det inte var lika farligt att använda leksakerna utomhus. De ångrar nu i efterhand att de inte 

diskuterade och la upp en plan innan de slängde leksakerna. Det finns en möjlighet till att detta 

skapade en onödig stress för pedagogerna. Allt arbete med att snabbt få ut leksaker som ansågs 

vara dåliga ur kemikaliesynpunkt kan ha gjort att det blev ett merarbete både under tiden 

leksakerna slängdes ut, och efteråt när pedagogerna valde att diskutera om det och möjligen 

insåg att det var många leksaker som eventuellt inte behövde slängas med en gång. 

Konsekvenserna kan möjligen resultera i att förskolan har brist på pedagogiska leksaker. Men 

det är inte säkert att det blir en sämre verksamhet på grund av att det är färre leksaker på 

förskolan efter en eventuell utrensning. Det hela beror möjligen på vilken mening barnen finner 

i de leksaker som är kvar på förskolan. Förskola A, C, D och E valde att fasa ut produkterna 

successivt. En av respondenterna säger: 

 

Vårat mål är ju också just, med leksaker och materialmässigt.. så kunde man ju 

inte bara slänga allt som råkade vara dåligt.. då får man ju använda upp det till 

man.. ja, man får ju fasa ut helt enkelt. Där är ett mål, att få in ännu mer grejer 

som är ännu bättre då, naturligtvis (Städerska/kokerska A). 

 

Personalen på förskola A har tillsammans med Kemikalieklok rensat ut leksaker och produkter 

på förskolan som ansågs innehålla farliga kemikalier såsom lek-elektronik, klibbiga 

plastleksaker och leksaker som är tillverkade innan år 2008. Även leksaker som inte har en viss 

märkning slängdes ut. Kemikalieklok har även hjälpt personalen med en inköpsrutin för 

miljövänliga inköp.  

 

Det svåra är ju att hitta alternativa material och man får ju ha koll på 

säkerhetsdatablad på allting och fråga när man ska beställa material 

(Städerska/kokerska A). 

 

Pedagogerna på förskola B, C, D och E har än så länge enbart på egen hand rensat ut leksaker 

och annat material på förskolorna. Personalen på förskola A tycker att det var mycket att hålla 

reda på i början men att de är tacksamma att det fått listor från Kemikalieklok att förhålla sig 

till som hjälp, det har gjort att utrensningen av material som kan innehålla kemikalier varit 

lättare. Vidare anser pedagog A att det inte är så lätt att hitta alternativa material till 

plastleksaker, något även pedagog B och E anser. Detta beror troligen på att efterfrågan på 

giftfria leksaker ännu inte är så stor.  
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7.1.1 Inköp 

Både personalen på förskola A, pedagog B och pedagog E stötte på svårigheter med 

inköpsföretagen då företagen själva inte kunde deklarera huruvida deras produkter är giftfria 

eller ej.  

 

Ibland vet de [företagen] inte och då får de återkomma för vi köper inte in om vi 

inte får klartecken på att det är godkänt och giftfritt (Pedagog A). 

 

Eftersom inköpsföretagen själva inte har koll på denna information blir det upp till pedagogerna 

att ta reda på information om produkten och ta ett beslut om en ska köpas in eller ej. Personalen 

på förskola A väljer att kontrollerar de säkerhetsdatablad som finns om produkten. Detta kan 

resultera i ett merarbete för pedagogerna och påverka verksamheten. Mycket ansvar ligger 

redan på förskolläraren och det skrivs i media att förskollärarna är stressade (Holmström, 2016; 

Koch, 2015) och att verksamheten blir mer en barnpassning än ett pedagogiskt arbete. Detta 

kan påverka barnen negativt då det kan finnas en risk att de pedagogiska lärtillfällena uteblir 

eftersom förskollärarna har brist på tid. Samtidigt är det en fördel att pedagogerna efterlyser 

giftfria alternativ eftersom efterfrågan då blir stor och det är större chans att företagen börjar se 

över sina produkter och strävar efter att tillverka mer giftfria alternativ. Detta i sin tur kan leda 

till att vi kommer ett steg närmare att nå miljömålet giftfri miljö som Naturvårdsverket (u.å.) 

skriver om. Men samtidigt är det inte miljövänligt att slänga fungerande leksaker och material. 

En nyproduktion av varor kostar också för miljön, något Wold (2016) reflekterar om. Hon anser 

att det är en hysteri att slänga fullt fungerande leksaker på förskolorna och att detta kostar 

miljonbelopp för samhället (Wold, 2016). 

 

Pedagogerna på förskola A tyckte att det var mycket att hålla reda på i början men att de är 

tacksamma att det fått listor från Kemikalieklok att förhålla sig till som hjälp, det har gjort att 

utrensningen av material som innehåller kemikalier varit lättare. Vid inköp av nya produkter 

väljer personalen på förskola A att läsa igenom säkerhetsdatabladet för produkten vid misstanke 

om att den innehåller skadliga kemikalier, alternativt kontaktar Kemikalieklok för att få råd. 

Visar det sig att produkter innehåller skadliga kemikalier väljer personalen att inte köpa in 

produkten. Personalen har även fått en lista från Kemikalieklok där de redovisar olika företag 

och miljömärkningar som är godkända att inhandla från. Förskola B, C, D och E är också mer 

medvetna vid nya inköp. 

 

Men som vi jobbar nu så beställer vi alltid saker och tittar efter att de är giftfria. 

Vi vet ju nu då vilket material vi ska köpa nu, vi är mer medvetna nu än innan. 

(Pedagog B) 

 

Det allra största är att vi tänker på vad vi köper in. När vi köper in nya saker så är 

de bra saker. Vi tittar efter miljömärkningar och tänker att det ska vara saker som 

håller länge. (Pedagog C) 

 

Det som vi tänker mest på är när vi köper in nytt material. Först och främst köper 

vi trä. Men sen om det är någonting i plast tittar vi på märkningarna, att det ska 

vara de bättre plasterna. (Pedagog D) 

 

På förskola A används linoljefärg på utegården till olika målade leksaker. Det förekommer inget 

tryckimpregnerat trämaterial på gården på varken förskola A eller B. På förskola A tyckte 

pedagogerna att det var svårt att hitta målarfärg att använda på utegården som var giftfri. På 
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förskola A och B fanns det kabeltunnor på förskolegården. Pedagogerna på förskola A hade 

svårt att hitta information om dessa kabeltunnor var godkända eller ej ur giftsynpunkt. Men 

efter en del sökande hittades information och de ansågs godkända och fick vara kvar på 

förskolegården. På förskola B slängdes kabeltunnorna på grund av att pedagogerna hade för 

bråttom med att slänga allt som ansågs som farligt, enligt pedagog B. Även här kan det finnas 

nackdelar med att ett visst material på förskolegården rensats ut. Det kan resultera i att 

förskolegården inte anses lika inbjudande för barnen på grund av att delar av lekmaterialet har 

rensats bort. Det kan finnas en risk att barnen blir mer passiva, å andra sidan kan barnens fantasi 

utvecklas då de själva måste skapa material, eller utöka fantasin till att använda det material 

som finns till annat än vad det är tänkt till.  

 
7.1.2 Kök 

I köket används inga plastredskap vid matlagning, inte heller tallrikar och dricksglas i plast på 

förskola A. Även förskola B, C och E har slängt ut en del tallrikar i plast och pipmuggar. I köket 

på förskola A finns redskap av trä och rostfritt stål. Kökspersonalen har minskat inköp av mat 

i metallkonserver och försöker i den mån det går att köpa mat förpackade i tetrapack istället på 

förskola A. Maten tillagas i grytor och stekpannor gjorda i gjutjärn och rostfritt stål. På förskola 

A är 70 % av maten ekologiskt odlad medan på förskola B är, enligt pedagogen, troligen bara 

frukten ekologisk. På förskola A odlas äpplena, som äts på förskolan, på en ekologisk och 

närproducerad gård. Gården hade tagit kontakt med förskolan och undrat ifall de ville köpa in 

frukt från deras gård. Personalen på förskola A ser det som en stor fördel att äpplena är 

närproducerade och är mycket nöjda med äpplena från gården. Förskola A används stora 

decilitermått i rostfritt stål istället för de traditionella kåsorna i plast vid utflykt. Detta har funkat 

väldigt bra enligt pedagogerna och de är nöjda över att de hittat ett bra alternativ till kåsorna. 

 

På förskola A köps livsmedel in från en större matvarubutik och personalen har haft problem 

med att butiken ibland har skickat en ersättningsvara som inte varit ekologisk. 

 

Man måste själv som konsument vara ganska medveten och uppmärksam vid 

olika inköp för att inte få ”fel” vara från företag (Städpersonal/kokerska A). 

 
7.1.3 Städ 

På förskola A är städprodukterna miljövänliga, det vill säga de har en viss miljömärkning. 

Dammsugningen på förskola A sker vid tillfällen då barnen inte befinner sig i lokalen. Antingen 

innan öppning, efter stängning eller när barnen är utomhus. På samma förskola har personalen 

diskuterat om de ska införskaffa sig en robotdammsugare som dammsuger vissa lokaler när 

barnen inte är i närheten, för att på så sätt hålla damm borta lite effektivare. På samma förskola 

är dammtorkningen uppdelad på person och rum. Varje personal har ett rum de ska dammtorka, 

detta för att se till att det blir dammtorkat överallt. Detta för att det, enligt 

Naturskyddsföreningen (u.å.) kan finnas många kemikalier i dammet på förskolorna. 

 

7.2 Ekonomin – den största svårigheten 

Något som de flesta respondenter är överens om är svårigheten med ekonomin. Under 

intervjuerna var det ingen av respondenterna som nämnde något om att det skulle finnas extra 

pengar för en utrensning av förskolorna. Trots detta har Jönköpings Kommun (2016) en 

handlingsplan över giftfri miljö och att det ska läggas 600 000 årligen på att minska på 

eventuella kemikalier i vår miljö. Men enligt svaren från respondenterna verkar inte budgeten 

har blivit större. 
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Vi får inga extra pengar för att köpa in nya leksaker, det är samma budget. Det 

finns inga extra pengar för att vi ska bli giftfria. Så vi får inga förutsättningar 

(Pedagog B). 

 

Det som vi tycker är allra svårast är att man inte har pengar till att göra allt det 

man vill. Det är mycket på långsikt man ska byta ut och saker som man vill köpa 

som kostar lite mer och så. Det är väl just pengarna som är svårigheten (Pedagog 

C). 

 

Det finns inte ekonomiska möjligheter att köpa nytt. Hade det funnits det så hade 

vi ju tagit allt nu känner vi (Pedagog D). 

 

Förskola B har valt att använda en del naturmaterial såsom kottar, pinnar och stenar som 

komplement i verksamheten eftersom det inte finns budget till att köpa in en större mängd nya 

giftfria leksaker och material på en gång. Björkman (2008) menar att naturmaterial är bra för 

barnen då materialet bjuder in till att utforska. Naturmaterial är ofärdigt material och bjuder in 

barnen till att använda sin fantasi i skapandet med naturmaterial. Även förskola A och E har 

valt att använda sig av naturmaterial. Pedagog E påpekar att hen känner att hyllorna är tomma 

efter utrensningen. Det skulle möjligen kunna vara så att eftersom budgeten är begränsad och 

leksakerna kan vara färre på förskolan, kan det påverka barnens lärande. Detta eftersom det kan 

vara så att det saknas pedagogiska leksaker. En lösning kan vara att använda mer naturmaterial, 

så som förskolorna i studien gör, vilket kan gå i enlighet med vad Dewey (1999) säger om 

praktiskt lärande. Han anser att genom att skapa ett praktiskt lärande kan övergången mellan 

förskola och barnets övriga vardag minskas. Det kan vara så att barnen tidigare har använt 

naturmaterial utanför förskolan vilket kan göra att barnen känner sig mer motiverade att 

använda materialen, vilket kan leda till ett lärande. Det finns även en möjlighet till att fantasin 

utvecklas hos barnen då naturmaterialet inte är ett färdigt ting utan något som kan skapas till 

allt möjligt. Enligt det pragmatiska perspektivet lär barnet genom att göra. 

 

7.3 Hur medvetandegörs barnen? 
Studiens tredje frågeställning handlar om hur barnen medvetandegörs i arbetet men giftfri 

förskola. När Kemikalieklok besökte förskola A pratade de med barnen om varför vissa 

leksaker rensades ut och vad licensieringen av förskolan innebar. Kemikalieklok förklarade för 

barnen att vissa leksaker innehåller dåliga ämnen och att de inte ska lekas med eller stoppas i 

munnen.  

 

Förskola A och B har diskuterat med alla barnen om plasten i leksakerna och varför dessa rensas 

ut. Båda förskolorna anser att de större barnen har mer förståelse för arbetet än de mindre barnen 

har. 

De äldre barnen involveras i arbetet. De är medvetna och vet att det är giftigt. Vi 

pratar om vad som är giftigt (Pedagog B). 

 

På förskola A fick alla barnen, i viss utsträckning, vara med och hjälpa till att rensa ut leksaker. 

Pramling Samuelsson och Hägglund (2009) skriver att både barnet och läraren måste vara lika 

intresserade och nyfikna av att lära sig, båda måste vara involverade i lärandet. Det bör även 

finnas plats för barnet att ta eget initiativ och komma med egna idéer. Pedagogerna på förskola 

A samlade de äldsta barnen i en ring med leksaker med både bra och dåligt material i mitten för 

att kunna skapa en diskussion med barnen om de olika leksakerna. Via diskussionen får barnen 

tillfälle att komma med egna idéer om vilka leksaker som är tillverkade i bra material respektive 

vilka som är tillverkade i sämre material. De kan också skapa en diskussion om varför de av 
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sämre material är dåliga och varför de rensas ut. På förskola B var det även där som främst de 

äldre barnen deltog i utrensningen av  leksaker och övrigt som bedömdes vara mer riskabelt ur 

kemikaliesynpunkt. De skapade inte ett lärtillfälle på samma sätt som förskola A gjorde utan 

de lät de äldre barnen vara med att rensa ut t.ex. barbiedockor och skapade då ett lärtillfälle med 

barnen där de fick diskutera med pedagogerna om varför dessa barbiedockor rensas ut från 

förskolan. Både förskola A och förskola B valde att engagera de större barnen i arbetet mer än 

de yngre. En anledning till detta kan vara att de anser att de äldre barnen har en större förståelse 

för arbetet med giftfri förskola än vad de yngre har. Det kan vara så att de yngre barnen blir 

mer involverade i arbetet när de blivit äldre. På förskola C, D och E har inte barnen engagerats 

i arbetet nämnvärt. Har barnen frågat angående utrensningen har pedagogerna svarat att 

leksaken inte var bra att leka med. Utrensningen av material har främst skett när barnen inte 

varit i närheten eller när pedagogerna känt att tid funnits till utrensning.  

 

Det var några som var med men det var inget som vi involverade hela barngruppen 

i. Men jo det var de som frågade ”varför ska vi ta bort de här” då sa vi ”för att den 

är så gammal, det är inte bra att leka med”. Hela barngruppen var inte med utan 

bara de som var där just då när vi rensade lite (Pedagog C). 

 

Vi har valt att inte involvera barnet i det här för de är så små. Men vi pratar mycket 

om trämaterial och vi tar in mycket naturmaterial så de kanske får upp ögonen för 

det på det sättet (Pedagog D). 

 

Vi har inte sagt till barnen att ”nu slänger vi de här bilarna för de är farliga”. Så 

skulle man ju kunna säga men det har vi inte gjort (Pedagog E). 

 

Pramling Samuelsson och Hägglund (2009) menar att en hel del kunskap i världen är okänd för 

barn. Ett exempel på det kan vara eventuella kemikalier som kan finnas i leksaker och annat 

material på förskolan. Genom att kämpa för en rEko-förskola blir denna kunskap troligen synlig 

för barnen. Detta ger en möjlighet för lärarna att göra delar av det okända synligt för barnen. 

Men det finns även okänd kunskap för läraren enligt Pramling Samuelsson och Hägglund 

(2009), inte minst om framtiden. Även kunskapen om eventuella kemikalier i verksamheten 

kan vara okänd för förskollärarna. Sett ur ett pedagogiskt perspektiv kan detta vara en utmaning 

för lärarna. Lärarna behöver urskilja vad barnet behöver ha nytta av i framtiden och hur mycket 

kunskap som ska ges till barnen om t.ex. eventuella kemikalier i verksamheten. Wold (2016) 

anser att det kan vara olämpligt att påstå att barnens förskola skulle innehålla diverse 

hälsofarliga kemikalier. Hon menar att det finns en risk att skrämma upp barnen och skapa en 

onödig oro. 

 

Kommunikation en viktig del för att kunna skapa praktisk och teoretisk kunskap enligt det 

pragmatiska perspektivet. En utveckling sker genom att kommunicera föreställningar, känslor 

och kunskap till barnet. Genom social miljö formas barn mentalt och emotionellt. Barnets 

agerande i aktiviteter väcker och förstärker vissa beteenden och impulser som sedan ger vissa 

konsekvenser. Barnen fostras och undervisas med hjälp av miljön, inte bara genom vuxna. Och 

där erbjuder förskola och skola möjligheter för samhällsfostran med syfte att påverka barnens 

mentala och moraliska dispositioner (Dewey, 1999). I detta fall kan barnen skapa en kunskap 

om vilka material som är sämre och vilka som är bättre genom att de får vistas i en verksamhet 

som arbetar med giftfri förskola. Vidare kan den teoretiska delen i lärandet vara kunskapen 

barnen får från Kemikalieklok när de pratar med barnen om dåliga leksaker medan det praktiska 

lärandet kommer in när pedagogerna tillsammans med barnen tar fram och diskuterar de olika 

leksakerna och vilket material de är tillverkade i. På detta sätt kan det skapas en kunskap och 
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en förståelse hos barnen och med viss sannolikhet följer denna kunskap med barnen när de blir 

vuxna. Dessutom kan det skapas en insikt om att dagens behov inte ska ”äventyra kommande 

generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov (SOU, 2004:104, s. 32)” genom att prata 

med barnen om hur kemikalierna påverkar oss och miljön. Enligt Dewey (1999) behövs det 

vuxna som kan ge barnen kännedom om allt som berör livet. Barnen kan få formell utbildning 

från förskolan men enligt Dewey (1999) är den informella utbildningen från föräldrarna där 

barnet får delta i vardagliga sysslor och lära sig vanor och utöka sitt känsloregister och idéförråd 

minst lika viktig. För att göra barnen medvetna om kemikalier i vardagen kan det vara en idé 

från förskolorna att informera föräldrarna om kemikalier. Genom en möjlig påverkan av 

föräldrarna kan barnen få både formell och informell utbildning om kemikalier i vardagen. 

 

På förskola A fick föräldrarna vara med på ett föräldramöte där Kemikalieklok pratade om vad 

som gjorts på förskolan och vad föräldrarna kan tänka på angående kemikalier hemma. Enligt 

pedagogerna verkade föräldrarna väldigt positiva till utrensningen av leksaker och material med 

farliga kemikalier i på förskolan. På förskola B har ännu inget sådant möte ägt rum. Något som 

pedagogen vid intervjun avsåg borde vara bra att göra. Enligt pedagogen visste några föräldrar 

att arbetet med giftfri förskola var igång, men inte alla. Pedagogen ansåg att det var främst de 

yngre föräldrarna som var medvetna och ifrågasättande, vilket pedagogen tyckte var bra! Hen 

var positiv till att föräldrarna var engagerade och ville skapa en giftfri förskola. Anledningen 

till att förskola B inte haft liknande möte som förskola A kan bero på att de är olika långt i 

arbetet med giftfri förskola. På förskola D hade föräldrarna engagerats via ett möte tillsammans 

med en pedagog. 
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8 Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 
Enligt Kihlström (2007 är en kvalitativ intervju en bra metod för att kunna ställa frågor och ge 

respondenten möjlighet att uttrycka sina uppfattningar och föreställningar inom ämnet. 

Intervjufrågorna i studien är semistrukturerade med öppna frågor för att ge respondenten 

möjlighet att uttrycka sina tankar fritt inom ämnet. Frågorna utgår från ett ämne men 

följdfrågorna följer respondentens svar och har därför ingen i förväg bestämd form (Kihlström, 

2007). Vidare menar Kihlström (2007) att fördelen med intervju är att det blir mer personliga 

svar på frågorna tillskillnad från t.ex. en enkätundersökning. Men en nackdel kan vara att 

respondenten ger ett svar som denne tror att forskaren vill ha. Detta kan speciellt hända om det 

ställs en känslig fråga. Innan intervjun inleddes fick respondenterna frågorna via mail. Detta 

kan ses som en fördel eftersom respondenten då hunnit prata igenom frågorna med sina 

kollegor, vilket kan göra att svaren blir mer detaljerade och utförliga. Resultatet av den 

kvalitativa semistrukturerade intervjumetoden var att empirin blev fyllig med hjälp av 

telefonintervjuerna som tillägg till direktintervjun och gjorde att studiens frågeställningar blev 

besvarade. 

 

I studien används två olika intervjumetoder, direktintervju (ansikte mot ansikte) och 

telefonintervju. Enligt Denscombe (2009) har en direktintervju fördelen att forskaren kan få ut 

data som är mer detaljerad och fyllig tillskillnad från en telefonintervju. Men även i en 

telefonintervju finns det personliga inslaget enligt Denscombe (2009). Och även om den 

visuella kontakten saknas är en telefonintervju, precis som en direktintervju, en 

tvåvägskommunikation mellan forskare och respondent som ger data i slutänden, om än inte 

lika exakt data som vid direktintervju (Denscombe, 2009). Valet att använda telefonintervju 

som metod var att de empiriska data som tillkom från första intervjun inte var tillräcklig och att 

tiden begränsade valet av fortsatt intervjumetod. 

 

Studien hade kunnat innefatta två eller fler likadana intervjuer, med andra ord, två eller fler 

direktintervjuer. Enligt Denscombe (2009) är direktintervjuer att föredra framför t.ex. 

telefonintervju. Det hade troligen gett en högre validitet i resultatet.  

 

8.2 Resultatdiskussion 
I skollagen (SFS 2010:800) står det att förskola och skola ska vila på vetenskaplig grund och 

beprövad erfarenhet. Enligt Wold (2016) är inte påståendet giftfri förskola baseras på 

vetenskaplig grund. Forskningen om kemikalier i vår vardagsplast är hormonstörande eller ej 

är inte tillräcklig och forskarna i Europa är inte enade inom ämnet. Enligt 

Naturskyddsföreningen bör vi ändå inta försiktighetsprincipen vad gäller kemikalier i vardagen 

då det aldrig varit en sådan stor belastning av hormonella sjukdomar tidigare som det är nu. 

Enligt Wold (2016) beror inte sjukdomarna på kemikalierna i vår vardagsplast utan troligen på 

andra mer naturliga orsaker. Men vissa forskare anser att kemikalieexponeringen mycket väl 

kan vara en av flera orsaker till de hormonella sjukdomarna. En fråga som väckts hos mig är 

vad förskollärarna och förskolechefen har för tankar om arbetet med giftfri förskola, och om 

arbetet vilar på en vetenskaplig grund eller ej. Enligt mig går det inte säga att arbetet grundas 

på beprövad erfarenhet då detta arbete aldrig förekommit i Sverige tidigare. Jag tror att 

förskolecheferna och pedagogerna litar på Kemikalieklok och deras arbete. Det är inte helt 

säkert att pedagogerna har tagit del av Wold (2016) påstående. Hade de handlat annorlunda då? 

Det är lätt att förlita sig på vad som sägs och skrivs i media. Och onekligen har förespråkarna 

fått mer plats i media än kritikerna inom ämnet. Jag själv sög in mig all ny kunskap om att 

kemikalierna i plastföremål kan vara skadliga för vår hälsa. Jag läste gärna alla artiklar som 
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skrevs av förespråkarna i diverse tidningar, och tillika gav all information mig en stor ångest 

och oro. Precis som Wold (2016) skriver så kan arbetet med giftfri förskola skapa oro hos 

föräldrar och barn. För vilken förälder vill utsätta sitt barn för gifter i förskolan? Och vilken 

pedagog vill höra att arbetsplatsen kan skada barnens hälsa? Att försöka se detta arbete utifrån 

barnperspektivet tror jag är väldigt nyttigt. Så vitt jag vet är det enbart Wold (2016) som kort 

tagit upp barns perspektiv på arbetet. Hur påverkas barnen när de får höra att deras förskola kan 

innehålla en massa farliga kemikalier som kan göra de sjuka? Det är en stor vetskap för ett barn 

att bära. Det går fråga sig om barn verkligen behöver vetskapen om att förskolan eventuellt kan 

innehålla giftiga kemikalier. Med detta i åtanke är det kanske inte så lätt att veta om det är bra 

att tala om för barnen varför leksakerna rensas ut. Det finns kanske en risk att pedagogerna 

skrämmer barnen genom att förklara varför leksakerna rensas ut. Det kanske är en nackdel att 

involvera barnen i arbetet med att rensa ut leksaker och annat material. 

 

Samtidigt menar Pramling Samuelsson och Hägglund (2009) att barn är mer medvetna om 

problem i världen än vad vi vuxna tror. Att ta tillvara på deras tidigare erfarenheter och 

förståelser (som möjligen kan vara mer eller mindre bristfällig) och skapa en kommunikation 

med barnen går det utveckla deras erfarenheter och förståelser. Och följaktligen ta vara på 

barnets idéer och tankar kring hållbar utveckling. Jag gissar att denna argumentation även kan 

implementeras i situationen med barnen och vilken kunskap de har om eventuella kemikalier 

på förskolan. De är förmodligen medvetna om att pedagogerna rensar ut leksaker (med tanke 

på att det försvinner leksaker från verksamheten) men kunskapen om varför just dessa rensas 

ut kanske är bristfällig. De kan ha fått informationen om att leksakerna kan innehålla 

hälsofarliga kemikalier, men barnen kanske inte har kunskapen om vad detta betyder generellt 

och vad det betyder för barnet i fråga. Om det finns en oro hos barnen angående eventuella 

hälsofarliga kemikalier i leksaker är det troligen inte så lätt att veta hur man ska möta barnets 

oro och vilken information som ska ges till barnet och vilken som inte ska ges. Detta är något 

som kan vara svårt för en förskollärare att stå inför. Hur ska förskollärarna bemöta barnens 

eventuella oro på ett bra sätt? Här anser jag att det krävs förskolepedagogisk/didaktisk planering 

innan arbetet startar igång för att kunna möta eventuell oro hos barnen. Jag anser att det krävs 

att pedagogerna planerar, genomför och utvärderar arbete med giftfri förskola för att kunna 

analysera hur arbete har gått och om det har påverkat verksamheten positivt eller negativt. Som 

förskollärare är det viktigt att ha ett helhetsansvar för uppfostran och undervisning och att skapa 

en balans däremellan. 

 

Kemikalieklok pratade med alla barnen på förskola A om att vissa leksaker och material inte är 

bra att leka med. Hur har dessa barn påverkats av arbete? Andra pedagoger valde att inte 

medvetandegöra barnen alls (främst pedagoger på småbarnsavdelningar) medan vissa 

pedagoger valde att till viss del medvetandegöra de äldre barnen i arbetet. Hur påverkas de 

yngre barnen av att bara engageras till hälften? Att se att vissa leksaker försvinner och få till 

svar att de inte var bra att leka med. Varför är den inte bra att leka med länge? Det kan vara så 

att de yngre barnen inte alls skapar någon fundering. Eller så skapas det olika funderingar som 

kanske inte besvaras. Möjligtvis går det utveckla lärandet även för de mindre barnen. Ett tema-

arbete eller liknande hade möjligen kunnat få med även de yngre barnen, och möjligen även 

föräldrarna. Dock har förskollärarna troligen redan andra teman eller liknande att arbeta med 

så att lägga till ytterligare ett arbete kan ge stress hos förskollärarna. Men även här är vikten av 

att planera förskolepedagogiskt/didaktiskt viktigt för att minska på stressen hos förskollärarna 

och planera verksamheten utefter barnen. 

 

Jag tror det är svårt som pedagog att veta hur man på bästa sätt förklarar för ett barn att 

leksakerna i barnets omgivning kan innehålla kemikalier som kan vara skadliga föra hälsan. Jag 
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förmodar att informationen om att leksakerna, i värsta fall, kan ge cancer troligen inte är något 

en pedagog, eller förälder, vill säga till barnet. Med stor sannolikhet är det svårt att hitta en 

balansgång om hur mycket information barnet anses behöva.  

 

Målet ”förskolan ska lägga stor vikt vid miljö och naturvårdsfrågor” (Skolverket, 2016, s. 7) är 

ett mål som kan kopplas ihop med giftfri förskola. De eventuella kemikalier som finns i vår 

miljö bör i så fall minskas och genom att utbilda personal på förskolor går det att sträva efter 

att göra förskolan mer miljövänligt och på så sätt eventuellt även minska på kemikalier på vår 

jord. Kemikalieklok kan vara till hjälp i detta arbete. Enligt Naturvårdsverket (u.å.) är 

kunskapen om kemikalier begränsad bland många. Jag har förstått att tack vare Kemikaliekloks 

föreläsning som personalerna medverkat på och det vidare arbetet med Kemikalieklok har 

kunskapen ökat hos de båda förskolorna och resultatet blir en satsning på giftfri förskola. 

Resultatet kan tolkas som sådan att det finns stor vilja till att skapa en giftfri förskola men att 

det är en del svårigheter på vägen. Tillexempel hade majoriteten av förskolorna behövt bättre 

förutsättningar genom en större budget. Likväl verkar pedagogerna som intervjuats sträva 

framåt i den mån det går  för att skapa en giftfri förskola tillsammans med sina kollegor. 

Jönköping Kommun och Växjö Kommun har lagt upp en strategi över hur de ska hjälpa 

förskolorna att bli giftfria. Stora summor pengar kommer att läggas på förskolorna vilket 

sannolikt är väldigt uppskattat av personalerna på förskolorna. Dock menar Wold (2016) att det 

är fullkomligt sanslöst att fullt fungerande leksaker och annat material på förskolorna slängs på 

grund av att de misstänks vara hälsofarliga. En misstanke som inte är vetenskapligt grundad. 

Hon menar att det kostar samhället miljonbelopp på grund av nyproduktion, som oftast inte är 

miljövänligt. Speciellt inte om majoriteten av Sveriges förskolor rensar ut och köper nytt 

parallellt med varandra. Lagerqvist (2016) menar att produktionen av kemikalier har ökat på 

grund av den stora efterfrågan på produkter. Via en personlig kontakt med Therese Birath 

(2017-01-31) från Kemikalieklok säger hon att upphandlingsmyndigheten har egna krav för 

giftfri förskola men Therese Birath anser inte att deras krav ger hållbara inköp. Kraven är för 

”tama” och kan istället leda till att det kostar ännu mer pengar i längden. 

 

Jag kan till viss del hålla med Wold (2016) angående att det är onödigt att slänga fullt 

fungerande leksaker. Men samtidigt anser jag att förskolan ska vara en trygg plats för barnen 

utan eventuella hälsofarliga kemikalier. Det är nog svårt att hitta en balans mellan att slänga 

eller ha kvar, såvida man inte följer Kemikaliekloks krav där många leksaker slängs, oavsett 

om de är fullt fungerande eller ej. En fundering som jag hade var ifall de leksaker som slängdes 

ut från förskolan kunde skänkas till välgörenhet. Det finns många flyktingar och liknande som 

hade behövt leksaker till sina barn. Men samtidigt känns det kanske fel att ge bort leksaker som 

eventuellt innehåller kemikalier. Men miljömässigt så är det ändå bättre att skänka än att slänga. 

En annan aspekt som Wold (2016) påpekade var att om en kemikalie förbjuds i en viss produkt, 

t.ex. bisfenol A i nappflaskor, så kommer denna kemikalie att ersättas av en ny kemikalie som 

troligen inte är lika studerad på som den gamla kemikalien. Med andra ord kan den nya 

kemikalien vara sämre än den gamla. Just detta var något som jag inte tänkte på innan. Jag 

förutsatte nog att den gamla kemikalien ersattes med en bättre eller togs bort helt. Enligt Wold 

(2016) finns det gränsvärden för många kemikalier och dessa gränsvärden är satta för att veta i 

hur stor dos en kemikalie är farlig respektive ofarlig. Naturskyddsföreningen förespråkar dock 

försiktighetsprincipen, att allt ska bort, för säkerhetsskull. Jag kan hålla med 

naturskyddsföreningen att man bör använda sig av försiktighetsprincipen, men samtidigt känns 

den principen som att den skapar en massa onödig oro, något som Wold (2016) tar upp. Att 

bära på orolig och ångest är inget hälsosamt heller. Det känns som att det är svårt att balansera 

upp de olika argumenten i vardagen.  
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En svårighet som pedagogerna stötte på var att inköpsföretagen inte känner till huruvida deras 

produkter är giftfria eller ej. Detta kan jag anse är, på sätt och vis, en positiv svårighet. Desto 

fler verksamheter som efterfrågar giftfria leksaker och produkter desto större chans är det att 

inköpsföretagen tänker om och börjar utveckla mer miljövänliga leksaker och produkter. Som 

konsument har vi stor makt. Om verksamheterna inte efterfrågar miljövänligare leksaker och 

produkter kommer inte heller företagen att ställa om sig. Det finns mindre företag som enbart 

säljer giftfria leksaker och vissa av dess företag säljer även till förskolor. Jag anser att det är 

bra, men samtidigt är det bra att efterfråga giftfria leksaker även hos de större företagen för på 

så sätt kunna påverka dem största företagen och få de till att tänka mer miljövänligt. 

 

Det kommer en del larm att förskolorna saknar personal och att det är för stora barngrupper i 

förskolorna. Nyligen släpptes en enkätundersökning från Lärarförbundet (Holmström, 2016) 

om att barngrupperna är alldeles för stora. Vissa pedagoger som svarat på enkätundersökningen 

ansåg att vid vissa tillfällen blir det mer ren barnpassning än pedagogisk verksamhet. Jag tror 

att lägga ytterligare ett projekt på personalen kan orsaka en ännu större stress och att det finns 

en risk att det pedagogiska arbetet försämras. Något även Wold (2016) menar. Hon anser att 

det kan blir en onödig stress och oro hos pedagogerna i arbetet med giftfri förskola. Det läggs 

även ett ansvar på personalen om att barnen ska vitsas i en verksamhet fri från eventuella 

kemikalier. Ett ansvar som jag antar kan vara svårt att upprätthålla om inte rätt förutsättningar 

såsom kunskap, tid och pengar finns. Men även här är vikten av pedagogisk planering stor. 

Pedagogerna bör planera upp temat/ämnet för att det ska bli en pedagogisk verksamhet. 

Planeringen är oerhört viktigt enligt mig, en välplanerad verksamhet ger både trygga pedagoger 

och trygga barn. 

 

Efter att ha genomfört denna studie har jag imponerats över vilket stort arbete personalen på 

förskolor gör för barnen i verksamheten. Pedagogerna och övrig personal visar ett stort 

engagemang och vilja till att skapa en förskola som är hälsosam för barnen. Det kan tyckas vara 

undermåligt att barn inte är bättre skyddade från eventuella kemikalier i vardagen. Att det finns 

en risk att kemikalierna i barns leksaker kan påverka deras hälsa är verkligen anmärkningsvärt 

och jag finner ett intresse i att följa utvecklingen och forskningen kring eventuella kemikalier i 

vardagen. Det har även varit intressant och givande att se hur mycket kommunen arbetar för att 

få fram en plan på hur målet giftfri miljö ska nås och hur det skapas en giftfri förskola. Resurser 

såsom pengar läggs på att sträva efter giftfri miljö och det är glädjande att se arbetet gå framåt. 

Det är även intressant att följa Kemikaliekloks arbete och se hur stor efterfrågan är på giftfri 

förskola och hur stor betydelse Kemikalieklok har för att kunna skapa en giftfri förskola. Jag 

förmodar att förskolorna inte hade varit lika långt i arbete med giftfri förskola om de inte hade 

fått hjälpen av Kemikalieklok. Naturskyddsföreningens rapporter är informationsrika och 

gynnsamma men jag misstänker att pedagogerna i förskolorna inte hade haft tiden till att sätta 

sig in i deras rapporter, och skapa sig tillräcklig med kunskap om hur de ska gå tillväga i 

utrensningen av leksaker, föremål, städprodukter och annat med kemikalier i. Sannolikt är 

Kemikalieklok ett stort stöd och en stor hjälp för personalerna att kunna skapa ny kunskap och 

ett nytt arbetssätt i verksamheterna.  

 

Resultatet av studien kan ge en inblick i hur pedagoger jobbar för en giftfri verksamhet, vilka 

svårigheter de möter och hur de medvetandegör barnen arbetet. Studien belyser även ett kritiskt 

perspektiv på Kemikaliekloks arbete med giftfri förskola, ett arbete som inte helt och hållet har  

vetenskaplig grund. Studien kan bidra till att göra läsaren medveten om att det finns två 

perspektiv och på så vis ha ett kritiskt perspektiv på arbetet med giftfri förskola. Studien kan 

även ses som en hjälp för de förskolor som önskar starta igång arbete med giftfri förskola eller 
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de förskolor som ännu inte har kunskap om vad giftfri förskola innebär. Studien kan även 

användas av kommuner i arbetet med att en handlingsplan för giftfri förskola. 
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Bilaga 1 
Intervjufrågor till förskola A 

 

1. Hur startade ert arbete med giftfri förskola? 

2. Berätta hur ni arbetar för en giftfri förskola! 

3. Anser du att det finns svårigheter i arbetet med giftfri förskola? Om ja, vilka? 

4. Har ni några mål för fortsatt arbete? Om ja, vad? 

5. Har du fått någon utbildning om kemikalier i barn vardag? Om ja, vilken och vad 

tyckte du om utbildningen? Om nej, skulle du vilja gå en utbildning? 

6. Finns det någon inköpsrutin för miljövänliga inköp? Om ja, hur går det till? 

7. Finns det någon miljöansvarig på förskolan? Om ja, vad har denne för uppgifter? 

8. Involveras barnen i arbetet? Om nej, varför inte? Om ja, hur? Märker ni att barnen ger 

respons på arbetet? 

9. Har ni involverat föräldrarna i arbete? Om ja, hur ställer sig föräldrarna till arbetet 

med giftfri förskola? 

 

STÄD 

1. På vilka sätt är städningen miljöanpassad? 

2. Finns det utmaningar eller svårigheter med ert sätt att städa? Om ja, vilka? 

3. Har du fått någon utbildning om kemikalier i barn vardag? Om ja, vilken och vad 

tyckte du om utbildningen? Om nej, skulle du vilja gå en utbildning? 

4. Finns det någon inköpsrutin för miljövänliga inköp? Om ja, hur går det till? 

KÖKSPERSONAL 

1. Hur gör ni för att minimera kemikaliehalterna i maten? 

2. Lagas maten på plats eller transporteras den från en annan skola? 

3. Finns det någon inköpsrutin för miljövänliga inköp? Om ja, hur går det till? 

4. Finns det utmaningar eller svårigheter med att minimera kemikaliehalterna i maten? 

Om ja, vad? 

5. Har du fått någon utbildning om kemikalier i barn vardag? Om ja, vilken och vad 

tyckte du om utbildningen? Om nej, skulle du vilja gå en utbildning? 

Bilaga 2 

Intervjufrågor till förskola B, C, D och E 

1. Berätta hur ni arbetar för en giftfri förskola! 

2. Anser du att det finns svårigheter i arbetet med giftfri förskola? Om ja, vilka? 

3. Involveras barnen i arbetet? Om nej, varför inte? Om ja, hur? Märker ni att barnen ger 

respons på arbetet? 


