
Uppdrag #9

Varför är det viktigt?

Kemiska produkter som maskindiskmedel, tvättmedel, rengöringsmedel, lim, 
målarfärg m.m. kan vara mycket farliga för barnens hälsa vid ett olyckstillbud. 
 Farliga kemiska produkter har farosymboler eller faropiktogram. Det är viktigt 
att ha koll på vilka kemiska produkter som finns eller används på förskolan. De ska 
förvaras oåtkomligt för barn och det ska enligt lagkrav finnas säkerhetsdatablad och en 
uppdaterad kemikalieförteckning över dessa. 

Foto: H
_

B
arth / iStockPhoto.com

48

Uppdrag 9: Koll 
på era kemiska 

produkter?
Vilka kemiska produkter har ni på förskolan? Är de märkta med farosymboler 

(piktogram)? Förvaras de på rätt sätt? Har ni en uppdaterad  kemikalieförteckning? 
Detta, och lite till, reder ni ut i detta uppdrag. 



Gammal Ny

Mycket giftig

Brandfarlig

Skadlig / irriterande

Miljöfarlig

 Gå på jakt 
efter farliga 

kemiska 
produkter!

1. Samla skyddsombud eller all personal och gå på skattjakt efter kemiska produkter
med farosymboler eller faropiktogram (se några exempel nedan). Samla allt
ni hittar på ett bord. Ta även fram er kemikalieförteckning och alla sparade
säkerhetsdatablad som beskriver produkten, hur den är farlig och hur den ska
hanteras m.m.

2. Gå sedan igenom punkterna på nästa sida

Har ni redan stenkoll på alla farliga kemiska produkter på förskolan? 
Titta igenom hela uppdraget och gör valda delar. 
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• Används alla kemiska produkter
som ni hittade? Behövs de? Om inte,
sortera bort som farligt avfall och
beställ inte produkten igen.

• Förvaras produkterna på ett bra sätt
i vardagen, oåtkomligt för barn? Om
inte, byt förvaringsplats (högt upp
och/eller inlåst är bra).

• Finns det säkerhetsdatablad för varje
faroklassad kemiskprodukt? Om inte,
kontakta leverantör eller tillverkare.

• Säkerhetsdatabladet är ett papper
med produktens namn, innehåll, info
om hantering, hur det är farligt, vad
som ska göras vid en olycka m.m.
Säkerhetsdatabladet ska förvaras intill
produkten.

• Har ni läst igenom
säkerhetsdatabladen? Om inte, gör
det nu! Läs framförallt avsnitt 4 om
åtgärder vid första hjälpen och avsnitt
7 om hantering och lagring.

• Finns det en uppdaterad 
kemikalieförteckning över samtliga 
kemiska produkter som används inom 
verksamheten och som kan innebära 
risker ur hälso- och miljösynpunkt?
Om inte, uppdatera!

• Om ni har en städentreprenör, har ni 
koll på vilka kemiska produkter som 
används av dem? Om inte, be om 
säkerhetsdatablad även för dessa 
produkter. Kanske kan förskolechefen 
eller ansvarig upphandlare vara till 
hjälp om detta känns krångligt?

• Vill ni veta mer om märkning och 
farosymboler läs mer här: https://
www.kemi.se/kemikalier-i-vardagen/
vara-rad-om-kemikalier/markning-
och-farosymboler
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Aktivitetskort

#9

Detta aktivitetskort hör till Uppdrag 9: Koll på era kemiska produkter? – Ett av flera uppdrag för att få en kemikaliesmart förskola
Läs mer på www.hållsverigerent.se

Hur 
involveras 

barnen?
Barnen är självklart inte med och sorterar 
bland kemiska produkter, men de kan 
involveras på andra sätt. Att känna igen 
farosymboler är viktigt även för dem. Vad 
betyder dödskallen eller utropstecknet? 
Vad får barnen för associationer till bilder-
na? Var ska dessa produkter ska förvaras 
och hur ska barnen göra om de hittar nå-
got med en farosymbol? På aktivitetskor-
tet till detta uppdrag finns några tips på 
hur ni kan samtala med barnen om dessa 
symboler. 

KOMMUNICERA!
Berätta för vårdnadshavarna att 
ni jobbar med att få förskolan mer 
kemikaliesmart. Det brukar uppskattas! 
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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