Uppdrag #10

KEMIKALIESMARTA
GÅRDAR
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Varför är det viktigt?
Att vara utomhus är kemikaliesmart i sig. Det stora luftombytet gör att även om det i
vissa fall kan förekomma hälsofarliga ämnen, så blir halterna oftast låga.
Trots det är det bra att se över vilka saker och material som används på gården och
succesivt ersätta exempelvis gamla däck och impregnerat virke med andra, mer kemikaliesmarta, material och lösningar. I det här uppdraget hittar du svar på vanliga frågor
om utemiljön och inspiration för att skapa kreativa gårdar som främjar uteleken.
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VAD ÄR KEMIKALIESMART PÅ FÖRSKOLEGÅRDEN?
Till det här uppdraget samlade vi in frågor
från förskolepersonal runt om i landet.
Börja med att läsa alla frågor och
svar tillsammans i personalgruppen
(se nedan). Fundera sedan på hur
er förskolegård ser ut och om det är
något som ni skulle kunna förbättra

ur kemikaliesynpunkt eller tänka på
framöver när gården ska rustas upp.
Oftast är det inte så bråttom – det handlar
mer om att byta ut och förbättra allt
eftersom.Utgå gärna från punkterna i
slutet av uppdraget när ni pratar om er
förskolegård.
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FRÅGOR
OCH SVAR
Är det farligt med däckgungor och
däck i hinderbanan?
Gummidäcken kan innehålla flera
hälsoskadliga ämnen. Så länge barnen är
påklädda och inte slickar på eller stoppar
däck i munnen så är risken att utsättas
för dessa ämnen liten. Samtidigt är det
bra att utgå från försiktighetsprincipen i
miljöer där framför allt små barn vistas
ofta. Om ni ska anlägga en ny lekplats
bör gamla däck undvikas. Däck på
befintliga lekplatser behöver inte bytas ut
omedelbart men försök att ersätta dem
successivt och undvik att odla det som
är tänkt att ätas i däcken. Att tvätta
händerna efter lek med däck är en klok
försiktighetsåtgärd.
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Försiktighetsprincipen
Av försiktighetsskäl är det ibland klokt
att agera redan vid misstanke om risk,
även om det saknas vetenskapliga bevis
för att någonting är farligt för människors
hälsa eller miljön. Principen nämns i flera
internationella miljökonventioner och
regelverk.

Vilka hälsorisker finns det med
gummifallskydd och konstgräs?
Om fallskyddet och konstgräsplanen
innehåller gummigranulat från uttjänta
däck kan det ingå ett flertal kemiska
ämnen med farliga egenskaper. Hur
detta kan påverka hälsa och miljö är inte
helt klarlagt. Kemikalieinspektionen
bedömer att det fortfarande finns
kunskapsluckor, till exempel gällande
möjliga hälsoeffekter på lång sikt.
Dessutom sprids lösa gummipartiklar från
konstgräs och gummiytor lätt till miljön.
Använd er av försiktighetsprincipen
även här! Undvik granulat av återvunnet
gummi när nya konstgräsplaner eller
fallskydd ska anläggas. Det är också
lämpligt att kräva att entreprenören
använder ett miljöbedömningssystem
som Byggvarubedömningen, SundaHus
eller BASTA och att de satsar på den mest
ambitiösa nivån. Är ni en kommunal
förskola kan ni föra en dialog med
kommunens upphandlare om detta.
Befintliga gummiytor/konstgräsplaner
behöver inte bytas ut omedelbart men
försök att ersätta dem successivt.
Gummimaterial har sina fördelar men
ibland kanske naturliga alternativ som
sand, gräs, grus eller barkflis kan vara ett
minst lika bra alternativ. Eller varför inte
en varierad miljö med olika underlag och
växtlighet?
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Hur farligt är det med impregnerat
trä/virke?
I impregnerat trä finns olika typer av
kemiska ämnen som ska skydda virket
från skadedjur och svamp. Dessa ämnen
kan tyvärr också vara skadliga för
människor. Använd därför obehandlat
virke till konstruktioner i odlingslandet,
sandlådor och andra konstruktioner som
ofta kommer i kontakt med människor,
mat eller djur. Kärnvirke från exempelvis
tall, har ett naturligt skydd mot
rötangrepp. Det går också att förstärka
träet med olja utan lösningsmedel,
exempelvis linolja.
Vissa impregneringar kan vara värre
än andra. Kreosotimpregnerat virke
innehåller mycket skadliga ämnen.
Telefonstolpar och järnvägsslipers
är impregnerade med kreosot.
Kreosotimpregnerat virke ska därför inte
användas på lekplatser.
Lastpallar, kabeltrummor och
plaströr från byggen
– Hur kemikaliesmart är det och
vad finns det för alternativ?
Det ställs höga krav på material och
varor som är avsedda för barn. Eftersom
byggmaterial inte är tänkta som leksaker
kan de innehålla hälso- eller miljöfarliga
ämnen. Träet kan till exempel ha
impregnerats med farliga ämnen för

att undvika rötangrepp eller skadedjur.
Samtidigt är ni ute i friska luften. Om
ni använder eller återbrukar prylar och
material med okänt innehåll så är det
mycket bättre att vara ute än inne. Var
också noga med att barnen inte biter eller
suger på materialet. Det är bra att i så hög
grad som möjligt satsa på naturmaterial,
obehandlat trä, material från vår
”återanvänd smart-lista” och leksaker som
var menade som leksaker från början.
Kan gamla, mjuka, plastleksaker
som inte är lämpliga inomhus ändå
lekas med ute i friska luften?
Gamla mjuka plastleksaker kan innehålla
och avge farliga ämnen, men det stämmer
att mängden vi utsätts för blir lägre
utomhus. Inne samlas vissa farliga
ämnen i luft och damm. Utomhus blir det
inte dammigt och luftombytet är stort.
Det är därför viktigt att börja med att
se över inomhusmiljön. Samtidigt kan
barnen stoppa leksakerna i munnen även
utomhus. Se därför till att successivt få
bort dem helt från förskolan eller försäkra
er om att de minsta barnen inte suger och
biter på dem. Ta gärna en titt på uppdrag
1, 2 och 5 om ni inte redan har gjort det.
Där får ni koll på vilka leksaker som är
kemikaliesmarta och så får ni tips inför
nyinköp.
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Vilken målarfärg kan vi använda
för att måla stenar utomhus?
När ni målar och skapar tillsammans med
barnen ska ni använda färger, kritor och
lim som är avsedda för barn. De ska vara
vattenbaserade och inte innehålla skadliga
lösningsmedel. Om ni vid något tillfälle,
behöver använda annan färg utomhus –
leta efter färg med miljömärkning!
Är det samma regler och riktlinjer
i alla kommuner?
Det finns vissa gemensamma regler för
tomten/friytan på en förskola. Dessa
hittar ni på www.boverket.se (om
tillgänglighet, brandskydd och skydd mot
olyckor), men sedan gör ofta kommuner
olika prioriteringar och avvägningar.
Därför kan det se lite olika ut runt om i
landet.
Går det att påverka en stor
fastighetsägare gällande
utemiljön?
Ja det går! Stora kommunala
fastighetsägare utgår från vad kommunen
eller stadsdelen beställt. Om ni är en
kommunal förskola ska ni därför kontakta
kommunen och framföra era önskemål.
Om ni är en privat förskola har ni istället
dialog direkt med fastighetsägaren.

Vad ska vi tänka på när vi grillar
med barnen?
Det finns mycket att tänka på. Tändvätska
är en viktig del. Varje år skadas barn av
tändvätska och de behöver inte svälja
särskilt mycket för att skadas. I värsta
fall kan det vara livshotande. Undvik
tändvätska på förskolan eller hantera
den mycket varsamt. Som alternativ
finns bland annat tändpapper, elektrisk
grilltändare och skorstenständare.
Ett annat kemikaliesmart tips är att inte
äta för mycket bränd mat från grillen,
eftersom bränd mat inte är nyttig att äta.
Så här skriver Livsmedelsverket:
Använd ved (gärna lövträd) eller grillkol
när du grillar. Använd inte kottar eller
impregnerat virke.
Låt bränslet brinna en tid så att lågorna
försvunnit och kolen är grå innan du
börjar grilla. De skadliga ämnena finns
nämligen framför allt i lågorna. Undvik att
det droppar ner fett, marinad eller bitar
av det du grillar. Grilla maten gyllenbrun
snarare än mörkbrun.
Läs mer på www.livsmedelsverket.se
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Hur är det med solkräm?
Försök att få barnen att leka i skuggan
mitt på dagen – gärna i lövskugga (se
länktips nedan). Bästa solskyddet är
annars kläder och solhatt. Solkrämer
behövs som komplement. Välj då en som
är anpassad för barn.
Vilka växter är lämpliga på en
förskolegård?
De flesta växter är bra på en förskolegård.
Träd, buskar och annan växtlighet ger
skugga och skydd för den brännande
solen, spännande lekplatser bland grenar
och stenar och dessutom skydd för regn

och blåst. Med tanke på förgiftningsrisken
bör ni undvika växter som idegran, tibast
och gullregn. På www.giftinformation.se/
vaxtregister/ finns mer information om
specifika växter. Vilka växter som ni sedan
väljer beror på vad ni vill göra. Vill ni med
hjälp av växter skapa gångar eller kojor
för barnen så kan ni exempelvis använda
grenar från en pil (se aktivitetskortet till
detta uppdrag). Vill ni istället öka den
biologiska mångfalden och locka fjärilar
till gården kan ni plantera fjärilarnas
favoriter. Här finns några tips:
www.hsr.se/exempelsamling/okafjarilsbestandet-pa-forskolegarden
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VILL NI LÄSA MER OM KLOKA OCH
KREATIVA UTEMILJÖER?
Här har vi samlat lite länktips där ni kan
hitta både inspiration och fakta kopplat
till utemiljön på förskolan.
Allmänna råd om friyta för lek och
utevistelse vid fritidshem, förskolor,
skolor och liknande verksamhet,
Boverket, BFS 2015:1 FRI: www.boverket.
se/sv/lag--ratt/forfattningssamling/
gallande/fri---bfs-20151/
Gör plats för barn och unga! En
vägledning för planering, utformning
och förvaltning av skolans och
förskolans utemiljö. 2015. Boverket
och Tankesmedjan Movium: www.
boverket.se/globalassets/publikationer/
dokument/2015/gor-plats-for-barn-ochunga.pdf
Movium Fakta nr 4:2016 ”Sol och
skugga”. 2016. www.movium.slu.
se/system/files/news/12197/files/
movium_fakta_4_2016-sol_och_skuggaslutversion-web.pdf

Solskyddsfaktorer Sju tips för
Säkrare lekplatser och friskare
barn. 2009. Inspirationsfolder från
Strålsäkerhetsmyndigheten: www.
stralsakerhetsmyndigheten.se/Global/
Publikationer/Broschyr/2009/
Solkyddsfaktorer.pdf
Skolgården, Förvaltning och utveckling
av förskole- och skolgårdar. 2015.
Idéskrift från Sveriges Kommuner och
Landsting: www.offentligafastigheter.se/
skrifter/skolgarden
HUR GÅR NI VIDARE?
• Hur har ni det på er gård?
• Är det något som ni vill ändra direkt?
• Vad vill ni göra på sikt?
• Vem gör vad?
• Hur involverar ni barnen? (tips finns
på nästa sida)
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HUR
INVOLVERAS
BARNEN?
Om ni ska ändra om på gården är det
ett fantastiskt bra tillfälle att involvera
barnen. Ett sätt är att utgå från barnens
intressen och lekar. Var leker barnen?
Hur leker de där? Går det att inreda
gården efter barnens lekar?
Vill många klättra? I ett nedhugget träd
kan många få plats att klättra samtidigt
– se bara till så att det inte kan rulla
iväg. Lagas det mycket kottsoppa och
stenköttbullar? Kanske kan ni hitta en
rostfri diskbänk till gården och göra
ett ”skafferi” med naturmaterial? Ett
naturskafferi med pinnar, stenar, kottar
är bra till mycket – inte bara matlekarna.
Vill barnen att förskolan ska ha en bil/
cykeltvätt till leken? Snickra ihop en
stadig ram av obehandlat trä som barnen
kan cykla igenom och häng upp och
tygremsor eller rep som symboliserar
vatten. Vill barnen bygga kojor? Ta hjälp
av aktivitetskortet till detta uppdrag för
att göra en alldeles speciell koja.
Att ha en varierad miljö på gården ökar

i sig barnens möjligheter till inflytande
– att kunna välja mellan olika ”rum” på
gården eller mellan olika aktiviteter.
Vill ni ha mer inspiration? Här finns
exempel från två olika förskolor:
www.hsr.se/exempelsamling/sinnenastradgard
www.hsr.se/exempelsamling/vi-byggerrestaurang-inklusive-matratterna-avnaturmaterial

Håll Sverige Rent arbetar för att motverka nedskräpning,
öka återvinning och främja miljömedvetandet hos
individer och organisationer. Arbetet bedrivs genom
kampanjer och projekt, genom utbildning i skola och
förskola och genom miljömärkningar.

Flagg som ger ett aktivt och långsiktigt arbete med
hållbar utveckling i skola och förskola. Verktyget har ett
lösningsinriktat fokus där barn och unga blir delaktiga i
ett positivt förändringsarbete.
Verktyget är kostnadsfritt och ni får stöd och hjälp av
oss på Håll Sverige Rent under tiden. Grön Flagg är en
del av det internationella nätverket Eco Schools och idag
är över 2700 skolor och förskolor anslutna i Sverige.
Besök hållsverigerent.se för att veta mer och anmäla
er til Grön Flagg. Kontakta oss gärna om ni behöver stöd
eller hjälp i ert arbete.

NYFIKEN PÅ GRÖN FLAGG?
Håll Sverige Rent tror att handlingskraft och framtidstro
hos nästa generation krävs för att kunna anta de stora
utmaningar vi står inför.
Därför erbjuder vi verktyget och certifieringen Grön

Kommunicera!
Berätta för vårdnadshavarna att ni jobbar
med att göra gården mer kemikaliesmart.
Det brukar vara mycket uppskattat! Det
kan också vara bra om vårdnadshavarna
har läst detta uppdrag inför eventuella
fixardagar på gården.
Tipsa även om Kemikalieinspektionens
broschyr ”Kemikalier i barns vardag”,
om vårdnadshavarna vill läsa mer. Broschyren går att läsa och beställa gratis på
www.kemikalieinspektionen.se.

Uppdraget har tagits fram i samarbete

