
Detta aktivitetskort hör till Uppdrag 2: Rensa bland leksakerna! – Ett av flera uppdrag för att få en kemikaliesmart förskola
Läs mer på www.hållsverigerent.se

Uppdrag #3

Varför är det viktigt?

När barnen pysslar kan de komma i kontakt med miljö- och hälsofarliga ämnen i 
exempelvis lera, lim och färg. Det är bra att alltid använda sig av försiktighetsprincipen 
och välja det säkra före det osäkra. De allra minsta barnen bör t.ex. inte använda köpta 
leror och liknande produkter eftersom de stoppar allt i munnen. 
	 När	det	gäller	pyssel	finns	många	bra	alternativ.	Det	blir	både	roligt	och	lätt	att	göra	
rätt.	Men	vad	ska	bort?	Det	får	ni	reda	på	i	detta	uppdrag.	 

Foto: Jenny B
randt

14

Uppdrag 3: 
Pyssla klokt!

Det här uppdraget går ut på att leta efter och  
sortera bort pyssel som inte passar på en förskola.



Vad ska bort?
Leta tillsammans efter pysselmaterial som inte passar på en förskola  

och samla allt ni hittar på ett bord. Det viktigaste är att söka efter:  

• Modellera och lekmassa av olika slag.
En	del	av	dem	innehåller	PVC,	t.ex.
cernitlera,	och	kan	innehålla	skadliga
ftalater. Naturliga leror kan ibland
innehålla	bly.	(Roliga	recept	för	egna
leror följer med detta uppdrag.)

• Material som inte saluförts som
leksaker	t.ex.	produkter	som	sålts	i
en konstnärsbutik för professionell
användning.	Dessa	ska	undvikas	på
förskolan eftersom de inte är avsedda
för	barn	och	därför	kan	innehålla
olämpliga ämnen.

• Pennor,	färger,	kritor	och	lim	som	inte
är avsedda för barn. Det ska tydligt
framgå	att	de	är	för	barn.	Färger	och
lim för barn är oftast vattenbaserade
och	fria	från	lösningsmedel.	Ta	bort	de
med	lösningsmedel	(har	en	stark	lukt).

• Sudd	som	luktar	eller	innehåller
PVC-plast.	Dessa	kan	innehålla
allergiframkallande doftämnen och
ftalater. Känner ni er osäkra – sortera
bort!

• Byggmaterial	som	PVC-rör,	armaflex,
kablar, bitar av plastgolv, slangar,
däck och tryckimpregnerat trä
som används till pyssel. Dessa kan
innehålla	flamskyddsmedel,	ftalater
och tungmetaller.

• Förkläden	och	dukar	av	PVC-plast
(speciellt	äldre).	De	kan	innehålla
skadliga ftalater.

TIPS!
Tänk	också	på	att	vädra	när	ni	stryker	
pärlplattor eller laminerar.

BRA ATT VETA!  
Regler	för	leksaker	är	strängare	än	för	
många	andra	varugrupper,	men	allt	
hobbymaterial räknas inte som leksaker. 
	 Fråga	gärna	leverantören	om	
hobbymaterialet klassas som leksak. Om 
inte,	fråga	om	det	trots	allt	ändå	uppfyller	
motsvarande	krav,	med	lågt	innehåll	av	
miljö-	och	hälsoskadliga	ämnen.	Fler	tips	
inför inköp hittar ni i uppdrag 5.

EXEMPEL PÅ DET SOM RÄKNAS TILL 
LEKSAKER ÄR:
• Färg, pennor och kritor där det tydligt

framgår att de är till barnlek
• Modellera och lekmassor för barn

(men leror som ska härdas i ugn och
modelleror som består av PVC bör
ändå inte användas av de minsta
barnen)

EXEMPEL PÅ DET SOM INTE RÄKNAS 
TILL LEKSAKER: 
• Många färger (färgpennor,

målarfärger, kritor osv.)
• Kontorsmaterial, t.ex. lim och tejp

GÖR SÅ HÄR
Gå	igenom	sakerna	på	bordet.	Genom	
att rensa bort olämpligt pyssel gör ni en 
betydande	insats,	men	ni	måste	själva	
besluta vad som är rimligt att slänga 
just nu. En del saker byter ni kanske 
ut	efter	hand.	Tänk	framförallt	på	att	
pysselmaterialet ska vara avsett för 
barn,	att	ni	funderar	en	gång	extra	när	ni	
återanvänder	material	och	att	ni	tvättar	
händerna när ni pysslat klart.  
 Det är också viktigt att undvika att 
barnen tuggar och suger på saker som 
inte är avsedda för det.
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Var slängs 
prylarna?

Var	prylarna	slängs	eller	sopsorteras	
beror	lite	på	vilken	kommun	ni	bor	i	och	
vilken	lösning	ni	har	på	just	er	förskola.	
Åker	ni	själva	till	återvinningscentralen	
eller hämtas ert sorterade avfall av ett 
företag?  Har kommunen en plan för 
giftfri förskola med speciella anvisningar? 
Ta	reda	på	hur	det	fungerar	hos	er. 
Ni	kan	alltid	fråga	kommunen	eller	det	
lokala	avfallsbolaget.	Här	kommer	några	
generella tips. 

FÄRG OCH LIM:
Ska	inte	slängas	i	vanliga	soporna	då	det	
räknas	som	farligt	avfall.	Ta	med	eller	
skicka	till	återvinningscentralen.	(Även	
vattenbaserade färger kan räknas som 
farligt avfall.)   

ANNAT PYSSELMATERIAL:
Eftersom	det	ni	sorterat	ut	kan	innehålla	
farliga	ämnen,	bör	det	inte	återanvändas.	
Små	saker	kan	slängas	i	den	vanliga	
soppåsen	som	går	till	förbränning	(där	
avgaserna renas) men större saker blir 
istället	grovsopor.	Ta	med	eller	skicka	till	
återvinningscentralen.		

BYGGMATERIAL:  
Grovsopor!	Ta	med	eller	skicka	till	
återvinningscentralen.	

Bra att veta om återvinning!
FTI:s	återvinningsstationer	(gröna	
behållare)	är	endast	till	för	tidningar	och	
förpackningar. Återvinningscentraler är 
bemannade stationer för bl.a. grovsopor, 
elektroniskt avfall, kyl och frys. 
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Hur 
involveras 
barnen?

Precis	som	i	de	andra	uppdragen	kan	det	
vara bra att prata med barnen om varför 
något	rensas	bort	(speciellt	de	äldre	
barnen). Berätta att vissa pysselmaterial 
innehåller	ämnen	som	inte	är	så	bra	för	
barn,	men	att	det	finns	mycket	roligt	som	
kan användas istället! 
	 Gör	egen	fingerfärg	eller	magisk	
lera och bygg skulpturer eller gör 
bokstäver med det ni hittar i naturen. 
På	aktivitetskortet	kan	ni	upptäcka	nytt	
pyssel	tillsammans	med	barnen.	Eller	låt	
barnen skapa eget av kemikaliesmarta 
material.	Att	återanvända	material	är	ofta	
positivt, men ibland dyker det upp saker 
som	inte	passar	som	pysselmaterial	på	en	
förskola.	Läs	vår	”återanvänd	smart-lista”	
för vägledning.

När det gäller förkläden kan ni alltid be 
vårdnadshavarna	ta	med	gamla	urtvättade	
T-tröjor	som	barnen	kan	ha	på	sig.	Ni	kan 
också	köpa	in	nya	förkläden.	Se	uppdrag	5 
för tips vid inköp.

Kommunicera!
Berätta	för	vårdnadshavarna	att	ni	jobbar	
med	att	rensa	ut	prylar	som	kan	innehålla	
farliga	ämnen.	Berätta	vilka	gåvor	ni	
gärna	tar	emot	(pysselmaterial	som	är	
anpassat för barn) och vilka ni tackar nej 
till	(de	som	ni	sorterat	ut	i	detta	uppdrag).	
Tipsa gärna om Kemikalieinspektionens 
sida "Kemikalier
i barns vardag” om vårdnadshavarna vill 
läsa mer: https://www.kemi.se/
kemikalier-i-vardagen/kemikalier-i-
barns-vardag
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