
Uppdrag #8

Uppdrag 8: Vila 
och gosa giftfritt!
Det här uppdraget går ut på att se över vilka sovmadrasser, skumgummikuddar och 
textilprodukter som finns på förskolan och vad som kan göras så att barnen  får vila 

och gosa fritt från miljö- och hälsofarliga ämnen. 

Varför är det viktigt?

Madrasser, madrassöverdrag, skumgummiprodukter och textilier kan innehålla miljö- 
och hälsofarliga ämnen.Men vad är farligt och vad kan förskolan göra? Det får ni reda 
på i detta uppdrag.
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Sant eller 
falskt?

Läs påståendena tillsammans i personalgruppen 
och ringa in sant eller falskt. 

1. Gammal skumgummi kan innehålla bly och otillåtna flamskyddsmedel.
Sant / Falskt

2. Det är vanligt med gamla skumgummimadrasser på förskolor.
Sant / Falskt

3. Flamskyddsmedel används för att fördröja eller hindra att ett material börjar
brinna. Vissa av medlen är hälso- och miljöfarliga.
Sant / Falskt

4. Det går att få ett bra brandskydd utan att använda ifrågasatta flamskyddsmedel.
Sant / Falskt

5. Att minska mängden plast på en förskola kan vara ett sätt att öka brandsäkerheten
utan flamskyddsmedel.
Sant / Falskt

6. Även nya skumgummimadrasser kan innehålla rester av farliga kemikalier.
Sant / Falskt

7. Det är viktigt att vädra nya skumgummimadrasser som luktar kemiskt.
Sant / Falskt

8. Äldre madrassöverdrag av PVC-plast han innehålla hormonstörande ämnen som är
otillåtna idag.
Sant / Falskt

9. Nyköpta textilier (filtar, mjukdjur m.m.) kan innehålla rester av farliga kemikalier.
Sant /Falskt

10. Det är viktigt att tvätta nya textilier (filtar, mjukdjur m.m.).
Sant / Falskt

11. Det är viktigt att tvätta textilier regelbundet eftersom de samlar damm (som i sin
tur binder diverse skadliga ämnen).
Sant / Falskt

12. Utevistelse är bra för barnens hälsa.
Sant / Falskt

Svaren hittar ni under rubriken på nästa sida. 
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Vad kan 
förskolan 

göra?
Allt på föregående sida är faktiskt sant! Här finns tips på vad 

ni kan göra för att få en mer giftfri vila och kuddlek.

• Har ni äldre vilmadrasser, skumgummikuddar, och madrasskydd (äldre än 2004)?
Byt ut när ni har möjlighet! Dessa kan innehålla ämnen som är förbjudna idag.
Det gäller framförallt äldre madrasser med en kärna av polyuretan (PU). Äldre
madrasser av polyeter/polyester kan behållas, om de inte har PVC-överdrag.

• Det finns madrasser och kuddar i annat material än skumgummi t.ex. bomulls-,
ull- eller polyestervadd. Om ni köper nya madrasser av skumgummi – vädra dessa
ordentligt någon dag innan barnen ska använda dem. Fler tips vid inköp finns i
uppdrag 5.

• Tvättar ni nya textilier innan användning? Om inte, gör det! Exempel på textilier är
filtar, kuddöverdrag, kuddar, tygsaker, gosedjur, handdukar, gardiner m.m.

• Vädrar och tvättar ni sedan dessa textilier regelbundet? Om inte, gör det!
Se uppdrag 6 om att städa kemikaliesmart.

Det kanske inte är rimligt att byta ut och ändra allt på en gång, men gör en 
prioriteringslista och kom ihåg att det ni gör har betydelse, även om ni inte kan göra allt 
på en gång. 

Vill ni veta mer om flamskyddsmedel?  
Sök efter detta på https://www.kemi.se/ (Kemikalieinspektionens konsumentwebb) 
eller på www.msb.se (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).  
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Hur 
involveras 
barnen?

Det är självklart viktigt att inte skrämma 
upp barnen, men samtidigt kan det 
bli konstigt om roliga leksaker, som 
skumgummikuddar, försvinner utan att ni 
pratar om varför. Prata, speciellt med de 
äldre barnen, om att vissa gamla leksaker 
kan innehålla ämnen som inte är bra 
för kroppen. De passar inte så bra på en 
förskola där det finns mindre barn som 
biter på kuddarna. Vänd sedan fokus mot 
vad ni kan göra istället!
 Gör egna mjukisdjur av begagnade 
tyger, virka vänskapsband med de 
äldre barnen och passa på att vila ute 
ibland. Läs en saga och vila under ett 
träd eller prova ute-yoga på en filt. 

På aktivitetskortet till detta uppdrag 
hittar ni lite mer inspiration för giftfria 
mysstunder.

 Kommunicera!
Berätta för vårdnadshavarna att ni 
jobbar med att rensa ut prylar som kan 
innehålla farliga ämnen. Berätta vilka 
gåvor ni gärna tar emot (t.ex. tvättat tyg 
för en eventuell gosedjursverkstad). 
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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