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Abstrakt 
 

Hormonstörande ämnen eller ftalater som det också kallas visade sig vara ett ämne som kan 

störa barns reproduktion. 2013 startade operation giftfri förskola som skulle hjälpa förskolor 

runt om i landet att rensa ut material som inte längre var godkända ur hälso- eller miljösynpunkt. 

Syftet med studien är att få reda på hur förskollärare märkt av utrensningen under dessa år. Den 

empiriska undersökningen baseras på åtta mejlintervjuer med förskollärare och en föreståndare i 

olika kommuner och på olika förskolor för att få reda på hur utrensningen påverkat dem. 

Resultatet visar att det finns skillnader i hur förskollärarna resonerar om utrensningen av 

leksaksmaterial i förskolan. Förskollärarna är överlag positiva till förämfringen som skett under 

denna tid. Vilket visar att det även för förskollärarna är av vikt att förskolan blir kemikaliesmart.  

 

Nyckelord: kemikaliesmart förskola, giftfri förskola, val av leksaker, förskollärares attityder till 

en kemikaliesmart förskola.  

Keywords: chemical-smart preschool, quality of materials, preschool teachers' attitudes to a 

chemical-smart preschool. 
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1. Inledning 
 

I förskolan används leksaker dagligen, äldre leksaksmaterial kan vara hälsoskadligt för barn. Det 

har kommit rapporter om att hormonstörande ämnen som finns i plastleksaker kan störa barnens 

reproduktion, närmare 27 000 forskningsrapporter finns att läsa om hormonstörande ämnen, 

skriver riksdagen (motion 2017/18:1389). 

 

Det finns dock forskare som inte ställer sig bakom det faktum att hormonstörande ämnen har 

bevisats ha hälsoskadliga effekter (Nohyne, Borgert, Dietrich och Rozman, 2013). Det 

prioriterade målet 2010 (prop: 2009/10:155) blev att rensa ut plastleksaker som innehöll ftalater 

som blev förbjudna i tillverkarnas leksaker 2007 ur förskolornas verksamheter. Föreliggande 

uppsats baseras på intervjuer med förskollärare om hur de ställer sig till utrensningen av 

plastleksaker i förskolan. 

 

I maj 2016 hade över 100 kommuner sagt ja till kemikalieinspektionens kravpaket som ska 

hjälpa förskolor att minska inköpet av och rensa ut material. Där innehållet omfattar ämnen som 

kan påverka vår hälsa och miljö (Regeringen, 2015/16:169). Ftalater som används som 

mjukgörare i en del plaster skulle avlägsna från barnens lekutrymmen. Det finns olika ftalater 

och en del av dessa tros ha hormonstörande effekter på främst barn. Det kan skada vår fortsatta 

fortplantning. Därför har regeringen prioriterat att detta innehåll i leksaker ska fasas ut. 

 

Naturskyddsföreningen som föreläser om gifter för bland annat förskollärare menar att 

hanteringen av material och mat bör skötas på ett speciellt sätt i förskolan för att minska barnens 

konsumtion av kemikalier och hormonstörande ämnen. Bland annat bör inte konservburkar 

användas och golv gjorda i pvc skall bytas ut. De menar att forskare är samstämmiga i frågan 

om att hormonstörande ämnen finns och påverkar hälsan negativt. Någon som inte är 

vetenskapligt bevisat eftersom att en del forskare inte kan finna sambanden om att 

hormonstörande ämnen är hälsoskadliga. De föreläser även för förskollärare och chefer om hur 

de i verksamheten kan minska barnens exponering av hälsoskadliga kemikalier 

(Naturskyddsföreningen, 2016). Vandenberg et. al (2012) skriver att forskningen visar att 

hormonstörande ämnen inte kan beräknas i en dos-mängd som andra kemikalier. Det vill säga 

ämnet är inte farligare desto mer en människa exponeras för det. Det är ett komplext ämne som 

bör behandlas särskilt i lagstiftningen eftersom att det inte följer samma system som andra 

hälsoskadliga substanser som det går att beräkna hur mycket av innehållet i en leksak som 
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innebär hälsorisker. Men av hormonstörande ämnen går det inte att beräkna hur mycket som är 

för mycket, tills det blir skadligt i våra kroppar. Det är praktiskt taget omöjligt att sätta några 

gränsnivåer för vad som är för mycket respektive godtagliga nivåer av hormonstörande ämnen i 

plaster. Detta gör att all plast måste kastas trots att materialet innehåller minimalt av dessa 

ämnen.  

 

Något som kom att kallas för cocktail-effekten blev känd 1996 (Arnold, Klotz, Collins, Vonier, 

Guillette, McLachlan, 1996).  Forskningsartikeln syftade till hur forskare hade upptäckt hur flera 

svaga hormonliknande substanser, tillsammans, kunde orsaka hälsorisker. Däremot kunde andra 

forskare inte finna samma samband som det påstods i publikationen (Nohyne, Borgert, Dietrich 

och Rozman, 2013). Och numera är forskningsartikeln retrakterad. Vandenberg et al. (2012) 

beskriver en hypotes om att hormonstörande skulle kunna orsaka en cocktail-effekt som ger 

negativa effekter på vår hälsa. Dessa hypoteser avfärdas av forskarna som fick den första 

publikationen från 1996 annulerad, genom att beskriva hur dessa ämnen måste agera 

tillsammans i en osannolik kombination för att detta ska inträffa. Därav är inte hormonstörande 

ämnen i plaster så farliga som det påstås, menar dessa forskare. 

 

 

I regeringens skrivelse 2015/16:169 följs propositionen På väg mot en giftfri vardag – plattform 

för kemikaliepolitiken (prop. 2013/14:39) upp. Där finns att läsa att Sverige ska vara i framkant 

när det gäller miljöpolitik. Kemikalieinspektionen har upprättat en handlingsplan som gäller 

mellan 2015–2017. Att Kemikalieinspektionen, som är en myndighet under regeringen, rensar ut 

material ur förskolan grundar sig inte på huruvida forskningen är samstämmig i hur kemikalier 

påverkar vår hälsa. Den har sin grund i försiktighetsprincipen som står i Europeiska 

kommissionens direktiv Toy Safety Directive. Det innebär att det inte behöver vara bevisat hur 

ett ämne påverkar barnen; exponering av kemikalier som kan vara skadliga skall undvikas av 

försiktighetsskäl (Direktiv 2009/48/EC). 

 

  

I regeringens proposition finns att läsa att hormonstörande ämnen misstänks vara skadliga: 

 

”Hormonstörande ämnen misstänks ha ett samband med uppkomsten av vissa cancerformer, 

tidigarelagd pubertet, ökad frekvens av missbildade könsorgan, försämrad spermieproduktion 
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och spermiekvalitet samt övervikt, diabetes och beteendestörningar. Vissa hormonstörande 

ämnen misstänks ge skadliga effekter vid mycket små doser och de skadliga effekterna av 

ämnena kan uppträda långt efter tidpunkten för exponering.” (prop.) 2013/14:39 
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2. Bakgrund 
 

För att inleda studien samlades material in för att få en teoretisk grund att bygga vidare på.  

Studier kring förskollärares attityder kring leksaker ur ett kemikalieperspektiv är begränsad, 

trots ett otaligt antal sökningar hittade jag ingen studie som behandlade detta. Jag tänker därför i 

min bakgrund fokusera på att reda ut hur lagarna kring kemikalier i leksaker ser ut, hur leksaker 

väljs ut, och hur det ser ut i länder som inte har dessa lagstadgade förordningar om kemikalier. 

 

2.1 Vilka regler gäller för leksakers kemikaliska egenskaper utanför 

EU? 

 

Intressant är att veta hur det skulle kunna se ut i Sverige utan lagar och regler över vilka material 

som leksaker får tillverkas av. Om vi jämför Sverige med Libanon ser vi tydliga skillnader. 

Många av dem leksaker som barn leker med dagligen i Libanon skulle aldrig få säljas i Sverige 

på grund av hälsorisken dem medför för barnen. 

 

Korfali, Sabra, och Jurdi (2013) skriver att många giftiga ämnen förekommer i leksaker i 

Libanon som är ett land utanför EU. Där finns det ingen lagstiftning som reglerar halterna av 

kemikalier i leksaker, studien visar bland annat att 10 % av leksakerna innehöll för hög 

koncentration av bly jämfört med EU:s direktiv för vad en leksak bör innehålla, i 

modelleringslera förekom höga halter av Kadmium och arsenik. Kadmium som är en särskilt 

farlig metall, återfanns i 83 % av leksakerna med ett snittvärde på 9,1 ug/g i jämförelse med EU-

direktivet som säger att mer än 1,9 ug/g är ett för stort innehåll av metallen i leksaker. En del 

leksaker innehöll 25,7 procent av di (4-oktyl) ester-tereftalsyra som är en typ av ftalat, 

mjukgörare i plast. Libanon som är en del av Asien omfattas inte av EU-kraven, enligt studien 

var endast 17 % av föräldrarna till barn i Libanon medvetna om att leksaker kunde innehålla 

farliga kemikalier. 

 

Finch, Hylliver och Leopold (2015) skriver att den första lagen i USA om en reglering av 

bly i leksaker kom 2009. 2012 kom de rådande kraven om att leksaker i USA ska följa en 

standard för att säkerställa att de inte innehåller för stor andel farliga tungmetaller.  
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2.2 Vilka regleringar finns i EU och Sverige för leksakers kemiska 

innehåll? 

 

Inom medlemsländerna i EU samt Island, Lichtenstein och Norge måste leksaker vara CE-

märkta. På Europeiska kommissionens framgår vad som krävs av en tillverkare för att en 

produkt ska få märkningen. Det sex punkter som ska följas, bland annat innefattar detta att 

direktiven om EU-standard ska följas. Det finns även en hel del andra förordningar som är till 

för att säkerställa nivåerna av kemikalier i leksaker (kemikalieinspektionen, 2016). EU-

parlamentets direktiv 2009/48/EG innebär att det finns en reglering av ämnen som får 

förekomma i en leksak. Leksaken får inte innehålla en för stor andel farliga kemikalier eller vara 

osäker för ett barn att använda (Europeiska unionen, 2017). 

 

REACH är ett direktiv som upprättats av Europakommissionen som ska reglera användningen 

av kemikalier i nyproducering av material. Mängden kemikalier har ökat lavinartad från 50-talet 

fram till nu, och under många år har material framställts med mängder av kemikalier för att 

exempelvis göra varan mer motståndskraftig mot fukt, brand etc. Trots mängden av kemikalier 

skriver också Europakommissionen i direktivet att forskningen är begränsad kring kemikalier 

(EG nr 1907/2006). 

 

Att kemikalier inte får förekomma i leksaker innebär dock inte att de inte gör det. 

Kemikalieinspektionens undersökningar visar att var sjunde leksak innehåller för höga värden 

av ftalater och ett cancerframkallande ämne. Det är inget som orsakar omedelbar fara för barnen, 

men på sikt kan skada deras hälsa (Kemikalieinspektionen, 2016). 

 

 

2.3 Vad är en kemikaliesmart förskola? 

 

En kemikaliefri förskola är en del av ett större begrepp. Vad lämnar vi efter oss till kommande 

generationer? Lärande för hållbar utveckling ska enligt Enligt Statens offentliga utredning (SOU 

2004:104) Att lära för hållbar utveckling genomsyra förskoleverksamheten. Det handlar om 

ekologisk hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. En demension av detta är att 

gå igenom vad förskolan har för material i dess verksamhet för att nå upp till dessa intensioner. 

Barnen är vår framtid och vi behöver därför begränsa kemikalieanvändningen för att de ska få en 
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värld som det går att leva i. Att våra framtida generationer får leva i en värld som har ren luft, 

vatten och utan skadliga kemikalier. I december 2010 gav regeringen kemikalieinspektionen ett 

uppdrag, förbättringsåtgärder skulle göras för att miljö- och hälsofarliga ämnen på sikt skulle 

försvinna från förskolorna (Kemikalieinspektionen, 2014). Leksaker som är tillverkade före 

2007 ville regeringen att förskolorna på eget bevåg skulle rensa ut, de hade ett tveksamt innehåll 

ansåg de, då de innehöll ftalater som blev förbjudna 2007 (Länsstyrelsen Östergötland, 2016). 

Ftalater ansågs vara det mest akuta att rensa ut enligt regeringens skrivelse giftfri vardag 

2015/16:169 (Regeringen, 2016). För barnens hälsa ville kemikalieinspektionen få verksamheter 

att göra en inventering av dessa leksaksmaterial. Stora mängder av pedagogiskt material 

slängdes (Naturskyddsföreningen).   

 

 

 

2.4 Vem väljer leksakerna på förskolorna? 

 

Tre olika studier som gjorts visar att Österrike, Frankrike och Sverige har ett liknande 

tillvägagångssätt beträffande hur valet av leksaker går till i förskoleverksamheten, det är 

förskolechefen och förskollärarna som väljer ut materialet. Valet av leksaker skiljs åt mellan 

olika länder och förskolor med påverkan av olika lekkulturer. Sverige och Österrike är mer 

jämförbara än Frankrike som har färre antal leksaker till förmån för undervisning (Hartmann & 

Brougère 2004). 

 

Studierna visade att materialet köptes in och bestämdes av förskollärare tillsammans med 

ledningen. Det beskrevs av dem, som att det var barnen som hade det slutliga ordet för vilka 

leksaker som beställdes, men hela förskolemiljön är uppbyggd av de vuxna. Barnen har inte så 

mycket att säga till om i valet av material som det påstås visade resultatet. Leksaker i hemmiljön 

och i förskoleverksamheten skiljdes åt och efter att intervjuer gjorts med barn kunde resultatet 

visa att deras favoritleksaker inte var de som främst köptes in till verksamheten (Hartmann & 

Brougère 2014).  

 

Nelson och Svensson (2005) menar också att det är förskollärarna som väljer leksaksmaterialet, 

förskollärarens intentioner till vad de tror att barnen ska få ut av leksakerna styr valen. 

Förskollärarna är begränsade till att välja bland det material som är upphandlade från företagen i 

respektive kommuns upphandlingar. Från kataloger väljs materialet ut och beställs sedan till 
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förskolan. Materialet i katalogerna är sådant som anses främja barnens utveckling och som ger 

barnen positiva lek- och lärande situationer. Katalogernas innehåll baseras på att den som väljer 

ska få en bra bild av leksakerna. Det är förskolläraren som ska bli övertygad om att leksaken är 

bra i deras verksamhet. Därför är det viktigt för företagen hur leksakerna framställs, de ska vara 

pedagogiska och lärorika samtidigt som de är roliga för barnen att använda. De leksakerna som 

anses vara pedagogiska är ofta könsneutrala. Förskolläraren har ofta en förkärlek för 

pedagogiska leksaker på grund av den egna tanken om vad leksaker bör ge barnen. Alla leksaker 

i katalogerna är CE-märkta enligt rådande standard i Sverige. 

 

Norell Beach (1995) tillskriver leksakerna olika funktioner, hon tycker inte att leksaksmaterialet 

ska begränsas till pedagogiska leksaker. En mångfald bland leksakerna ger barnen perspektiv 

och barnen kan diskutera om leksaksmaterialet.  

 

När leksakerna rensas bort, förvinner då leksaker som varit intressanta för barnen? 
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3. Syfte och frågeställning 
 

Syftet med studien är att få veta hur förskollärarna resonerar kring valet av leksaker och om det 

finns några synpunkter på utrensningen av material. Jag vill undersöka vad förskollärare tycker 

om kommunernas förhållningsätt gentemot regeringens förslag.  

 

Hur resonerar förskollärarna kring de åtgärder som vidtagits med att rensa ut leksaksmaterial? 

 

Saknar barnen eller förskollärarna något av de material som man inte längre bör använda? 

 

  



13 
 

4. Metod  
 

Som metod har jag valt att, via mejl, intervjua förskollärare som arbetar i olika förskolor och 

kommuner. Anledningen till att jag valt intervju som metod har sin grund i att jag vill få en 

överblick över förskollärares erfarenheter och åsikter inom det ämnet jag intresserat mig för, den 

skrivna texten öppnar upp för förklarande tankar. Jag har valt att använda mig av i förväg 

uttänkta frågor som, till skillnad från enkäter, kan bli till följdfrågor. Dessa har jag sedan kunnat 

skicka tillbaka till deltagarna på dess svar. Den här processen har kunnat ge en vidare bild och 

mer öppna svar på mina frågor. Valet av att ha en mejlkontakt som metod grundar sig i att 

förskollärarna befinner sig på olika platser i landet då syftet är att undersöka hur förskollärare i 

olika delar av landet tänker om hur deras kommuner arbetar med att göra förskolan 

kemikaliesmart. Att intervjua deltagarna muntligt hade därför inte varit möjligt. 

 

4.1 Val av metod 

 

James (2016) skriver att fördelen med mejl som metod i en kvalitativ intervju är att 

respondenten ges möjlighet till att reflektera på dess egna villkor, svarsformuleringen kan tänkas 

igenom noga. Svaren behöver inte skrivas ner eller berättas på en gång och kan ändras innan de 

slutligen skickas iväg. Den svarande kan fritt välja tid och plats där frågorna besvaras.  

 

Att den personen som intervjuar inte behöver tänka på att välja ut plats, att bestämma tid, att 

tänka på framtoningen, och val av klädsel är också fördelen med en mejlkontakt med 

respondenterna som Trost (2010) skriver är viktigt att tänka på i en muntlig intervju. 

Nackdelarna med e-posten är dock att varken känslouttrycken eller kroppsspråket går att läsa av.  

 

4.2 Fördelar och nackdelar med mejlkonversation 

 

Trost (2010) skriver att det är av vikt att tänka på hur frågorna utformas. Det måste vara enkelt 

för deltagaren att förstå vad hon/han ska svara på. Två frågor ställda samtidigt kan vara 

förvirrande och frågorna får inte vara utformade så den svarande utläser hur frågan ska besvaras. 

Frågorna får inte vara ställda som påståenden utan ska vara öppna och nyfikna inför vad 

deltagaren har för resonemang kring begreppet. Både Stukát (2005) och Trost (2010) skriver att 

nyfikenheten hos intervjuaren ska föra samtalet framåt, men frågorna ska hållas inom ramarna 

för vad undersökningsområdet är. Intervjuaren bör inte sväva ur ramen med frågorna som ställs. 

Det måste alltid finnas i tanken hos intervjuaren vad syftet med undersökningen är. 
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Jag har tagit dessa kriterier i beaktning när jag utformat frågorna. Att ställa nyfikna och öppna 

frågor inom ramen för mitt undersökningsområde. 

 

4.3 Frågornas utformning  

 

Trost (2010) skriver att det är av vikt att tänka på hur frågorna utformas. Det måste vara enkelt 

för deltagaren att förstå vad hon/han ska svara på. Två frågor ställda samtidigt kan vara 

förvirrande och frågorna får inte vara utformade så den svarande utläser hur frågan ska besvaras. 

Frågorna får inte vara ställda som påståenden utan ska vara öppna och nyfikna inför vad  

deltagaren har för resonemang kring begreppet. Trost (2010) skriver att 

nyfikenheten hos intervjuaren ska föra samtalet framåt, men frågorna ska hållas inom ramarna 

för vad undersökningsområdet är. Intervjuaren bör inte sväva ur ramen med frågorna som ställs. 

Det måste alltid finnas i tanken hos intervjuaren vad syftet med undersökningen är. 

 

Jag har tagit dessa kriterier i beaktning när jag utformat frågorna. Att ställa nyfikna och öppna 

frågor inom ramen för mitt undersökningsområde. 

 

4.4 Genomförandet av intervjuerna 

 

Jag började med att tänka fram ett formulär med frågor som mina deltagare kunde svara på. Jag 

funderade på vilka frågor som kunde vara relevanta för min undersökning och till syftet. Sedan 

skrev jag ett mejl till ett 20-tal förskolechefer och frågade om mitt mejl kunde vidarebefordras 

till förskollärarna som arbetade på förskolechefens område. Sedan började svaren komma till 

min mejl från förskolelärarna. Två av respondenterna fick jag ta kontakt med på nytt för att få 

mer uttömmande svar. Följdfrågorna syftade till att förskolläraren skulle berätta mer då svaren 

var korta och koncist. 

 

4.5 Urval 

 

Förskollärarna jag valde, valdes ut beroende på att de arbetade i olika kommuner som 

resonerade olika om hur materialet skulle fasas ut, en del kommuner slängde allt material med 

fataleter som innehåll och andra hade bestämt att materialet fick kasseras lite då och då i mindre 

omfattning. Karlskrona var kommun som jag fick kontakt med som hållit tillbaka lite i 
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utrensningen. Jag ville undersöka hur förskollärarna resonerade om hur deras kommuner ställde 

sig till utrensningen och hur det blev synligt på deras förskolor därför valdes deltagarna ut 

baserat på dessa kriterier. Jag skickade ut mina frågor till ett 20-tal förskolechefer till att börja 

med enligt Löfdahl (2014) ska frågan om intervjuer får göras med förskollärarna först ställas till 

förskolläraren innan vidare forskning sker. Förskolechefen tar beslut om detta får ske på 

området där förskolechefen verkar. Jag fick svar av ungefär en fjärdedel av de tillfrågade om 

mina frågor fick mejlas ut, och slutligen fick jag svar tillbaka på intervjun från åtta stycken av 

dessa förskollärares som mejlades och en förskolechef.  

 

Svaren jag fick kom från en förskolechef och sju förskollärare.  

 

Jag fick svar av en förskolechef att jag fick intervjua denna och har också använt den personens 

svar i mitt resultat, jag hade för avsikt att få in fler svar från fler förskolechefer och förskollärare 

om mitt undersökningsområde därför att intresset också låg i att jämföra förskolechefens svar 

med förskollärarna för att upptäcka om det fanns skillnader i resonemangen eller inte, därav ville 

jag ha svaren från både förskollärare och chefer. Det framkommer i resultatet att den personen 

arbetar som förskolechef. Jag fick godkännande av mina informanter att använda deras svar i 

mitt resultat. 

 

Jag har valt ut förskollärare som är olika varandra, för att förhoppningsvis få en bredd i mitt 

arbete. En av mina informanter arbetar exempelvis i en montessoriskola och en annan i en 

Reggio Emilia inspirerad förskola. En av informanterna arbetar med barn som är 3–5 år, en 

annan på en smådelsavdelning.  

 

4.6 Etiska ställningstaganden 

 

Vetenskapsrådet (2011) Jag har förhållit mig konfidentialitetskravet i min studie som innebär att 

mina deltagare i intervjuerna får andra namn. Namnen är fingerade med ett kvinno- eller 

mansnamn oberoende av kön på den verkliga personen. Det blir därav svårt för andra att veta 

vilka dessa personer är. Enligt nyttjandekravet ska den insamlade data enbart användas i 

forskning. Informationskravet har tagit i beaktning genom att ett informationsbrev som återfinns 

som bilaga i detta arbete har skickats ut till respondenterna. Där har också samtyckeskravet 

behandlas genom att deltagarna fått välja om de velat delta eller inte i studien genom att 

vidarebefordra svaren till mig 
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4.7 Datainsamling 

 

Jag valde att använda kvalitativ metod i min studie, eftersom att jag är intresserad av vad 

förskollärarnas har för erfarenheter kring studiens frågeställning. Den kvalitativa metoden syftar 

till att förklara och beskriva (Ahrne, 2015). Med tanke på studiens utformning, passade denna 

metod bäst. Då jag ville ha svar på hur förskollärarna resonerade. 
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5.  Resultat och analys 
 

5.1 Hur utrensningen av leksakerna synliggjorts för 

förskollärarna 

 

Sju (inkl. förskolläraren) av de sju förskollärarna och en förskolechef som intervjuats svarade att 

de märkt av regeringens uppdrag om utrensning genom att stora mängder material kasserats och 

ersatts med nya leksaker. En stor del av de material som var gjord av plast hade numera ersatts 

av trä. 

 

En av förskollärarna som arbetar i en kommun som inte är ansluten till giftfri förskola, tyckte 

inte att utrensningen märkts av, och berättade att kommunen inte var med i initiativet ”operation 

giftfri förskola”.  

 

”Nja, vi har väl kastat något, men inte så att det är märkbart att det skulle vara en utrensning 

det handlat om. jag har mest läst om hur vissa kommuner blivit som tokiga och slängt material 

för tusentals kronor.” 

 

Majoriteten av mina informanter svarade att mycket hade kasserats. Allt hade rensats både ute 

och inne.  

 

5.2 Kontrolleras leksakernas säkerhet på förskolan?  

 

Sex av åtta förskollärare svarade att de kontrollerade leksakerna på förskolan, medan 

förskolechefen förklarade att de tillsammans på förskolan gått igenom allt material för att kunna 

kassera allt som var tillverkat före 2007 i en form av kontroll att upprätthålla säkerheten.  

 

Två av förskollärarna hade för vana att kontrollera så att leksakerna inte var trasiga när barnen 

ska leka med dem. Medan en annan förklarade att det var allt för sällan som leksaker 

kontrollerades på grund av tidsbristen hon upplevde i yrket. Fyra av informanterna svarade att 

de kontrollerade, men inte hur eller när. 

 

5.3 Leksakernas attribut 

 



18 
 

Förskolechefen och en av förskollärarna svarade gemensamt att leksakerna ska vara giftfria och 

könsneutrala. Medan tre av förskollärarna ansåg att det viktigaste var att leksakerna var lärorika. 

Gemensamt för de tre var även att deras inställning till rensningen av leksaker var mer 

återhållsam än de andra fem förskollärarna. Den förskollärare och den förskolechef som var 

positivt inställda till åtgärderna med att göra förskolan giftfri, tyckte även att leksakerna skulle 

vara könsneutrala.  

 

5.4 Hur förskollärarna resonerade kring åtgärderna 

 

”Jag känner mig lite tveksam till att slänga så stora mängder material. Man tänker på 

barnen men inte på miljön när så stora mängder material kastas. Sedan verkar inte 

regeringen tänkt på hur vi pedagoger ska rengöra de nya leksakerna som är främst i trä. 

När vi hade mest plastleksaker så gick det väldigt enkelt att rengöra leksakerna genom att 

lägga allt i vattenbad, skölja av och diska. Medan nu så är det svårt då leksakerna blir 

genomblöta om vi skulle hantera de på samma sätt som leksakerna i plast.” 

 

Tre av förskollärarna kände sig alla tveksamma till den stora mängden material som kasserats 

under de senaste åren. Är det rimligt att kasta material för tusentals kronor baserat på några få 

studier? Och hur vävs miljöaspekten in i detta var svar som framkom i intervjuerna.  En av mina 

informanter ansåg att det blir löjeväckande att slösa så mycket pengar på något som det inte 

finns klara bevis för att stämmer, och fick medhåll av en annan svarande som trodde att det inte 

är så farligt med dessa plastleksaker som denna utrensning kanske får oss att tro.  

 

Förskolechefen och en av förskollärarna höll inte med de andra av informanterna, de såg bara 

utrensningen med positiva ögon. De instämde med varandra och en av de sa i svaret att barnen 

kommer utsättas för så mycket kemikalier i sina liv och att det är bra att undvika så mycket 

gifter vi kan för barnens skull. 

 

5.5 Ersättare till materialet 

 

 

 

Endast två av de åtta förskollärarna som medverkade i intervjuerna saknade leksaksmaterial som 
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hade rensats ut ur giftsynpunkt. Förskolechefen saknade för barnens räkning de stora 

byggkuddarna de haft i många år som barnen tyckte det var roligt att leka med. En av 

förskollärarna saknade allt material som kasserats som var av plast. Ersättaren till 

plastleksakerna hade blivit leksaker gjorda av trä och förskolläraren ansåg att det gjorde att 

materialvården blev eftersatt eftersom att det numera var omständligt att rengöra 

leksaksmaterialet. Som de inte hade någon tid för. Tidigare hade de diskat, sköljt av eller ställt 

en del av leksaksmaterialen i diskmaskinen en gång i veckan. Förskolläraren trodde att 

träleksakerna som i princip aldrig rengjordes för att de inte kunde blötläggas eller diskas i 

maskin gjorde att smittor lättare sprids i förskolan. Sex av förskollärarna svarade att de inte 

saknade något gammalt material alls. En av dem sa sig uppleva att varken förskollärarna eller 

barnen saknade något, de hade köpt så mycket annat roligt, lärorikt material.  

 

En av förskollärarna svarade dock att barnen hade frågat om däcken ute på gården som de haft i 

en hinderbana som tagits bort och gungorna som också var gjorda av däck som även de är 

hälsofarliga.  Däcken hade bytts ut mot bland annat rör och stockar. Barnen verkade acceptera 

den nya gården fort, och förskolläraren upplevde att det blev en positiv utveckling av att ta bort 

gungorna. Många skador hade skett när gungorna var framme under den varmare årstiden var 

det ofta bråk och kö till dem. När gungorna försvann minskade konflikterna barnen emellan.  

 

Tre av förskollärarna instämde att det var bra att materialet bytts ut på grund av de potentiella 

farorna materialet kunde bidra till. Det bästa som gjorts enligt en av de var att de gamla 

sovmadrasserna (som bland annat är gjorda av gammal plast och flamskyddsmedel) bytts ut till 

nya giftfria madrasser inköpta från lek och lär. En stor kostnad men en mycket viktig åtgärd. 

Två av de andra förskollärarna var av samma åsikt. En berättade att numera var dockorna och 

plastmatartiklarna kasserade, och även alla leksaker som inte var märkta. Barnens plastbestick, 

tallrikar och glas var utbytta och det tyckte de var en positiv utveckling. Dockorna hade istället 

köpts in i tyg och leksakerna hade bytts mot godkänt material.  
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6.  Diskussion 
 

6.1 Diskussion av metoden 

 

Syftet med studien var att få veta hur förskollärarna resonerade kring åtgärderna 

om att kassera material som anses vara hälsofarliga. Majoriteten av de förskollärarna som 

deltagit tyckte att utrensningen var positiv, med tanke på att det inte var fler deltagare går det 

inte med säkerhet säga att förskollärare överlag är gynnsamt inställda till rensningen av material 

eller inte. Enkäter hade kunnat svara på den frågan bättre i och med att det antagligen hade varit 

ett större antal svaranden. Att respondenten behöver skriva utförliga svar i ett mejl kan kännas 

jobbigt för deltagaren och den kanske därav inte väljer att svara för att det är tidskrävande. Det 

tror jag ledde till att många svar uteblev. Med tanke på att arbetet har en tidsram att förhålla sig 

till, blir det också svårt att gå igenom det antalet svar man skulle behövt för att reliabiliteten 

skulle anses trovärdig.  Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) skriver dock att intervjuer där 

minst sex respondenter svarat ökar trovärdigheten om att studien inte styrs av en persons 

enskilda åsikter. 

 

Fördelen med den skriftliga intervjun över mejl är att som Ahrne (2015) och James (2016) 

skriver att det kan bli stressigt för respondenten att svara på frågorna då tiden är begränsad i en 

muntlig intervju och därav är en intervju som sker via mejl att föredra för att respondenten i lugn 

och ro kan beskriva och förklara svaren. Nackdelen är dock om intervjufrågorna inte förstås av 

respondenten och den inte har någon att fråga om ett förtydligande kring frågorna.  

 

Upplevelsen av svaren på intervjufrågorna var att respondenten svarat på frågan men ibland inte 

med de utförliga svaren som önskats, det hade varit intressant att veta exempelvis varför vissa 

leksaker saknades eller inte, vad som hade kompletterat materialet. Även på frågan hur 

diskussionerna sett ut i arbetslaget om leksakerna ur ett kemikalieperspektiv fick korta svar. 

Kanske skulle frågan formulerats annorlunda. Svaren blev om det diskuteras, men inte hur de 

diskuterar om det. I en muntlig intervju hade detta kunnat beskrivas, att det hade önskats ett mer 

utförligt svar på frågan.  
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6.2 Diskussion av resultatet 

 

Att Sverige vill vara ett föregångsland i miljöpolitiken (Regeringen, 2016) anser jag är positivt, 

men kanske tar man i för mycket? Som en av förskollärarna beskrev det. Det blir stora 

konsekvenser av allt material som slängs. Material som tillverkas, transporteras, används och 

kasseras påverkar vår miljö och kemikalier hamnar i vårat ekosystem. Det skadar planetens 

fortsatta överlevnad (Karlstads kommun, 2015). Det är miljontals kronor som finns i fungerade, 

bra leksaker för barn som bara kasseras. Och som en av förskollärarna uttrycker det så 

missgynnas miljön av de här åtagandena. När det faktiskt inte finns övergripande forskning på 

området om hormonstörande ämnen är farliga.  

 

Wold skriver i en debattartikel i Nya Wermlands tidning, hur hon ställer sig frågande till att byta 

ut leksaksmaterialet i förskolan till trä istället för plast, Wold menar att trä förmodligen är 

giftigare än plast då det har ett högre innehåll av giftiga ämnen. Plast kommer inte ge dig cancer 

eller hormonstörningar. Det finns ingen anledning att rensa ut plasterna för den ger inga 

negativa hälsoeffekter på barn, menar hon. (Nya Wermlands Tidningen, 2016). 

 

Med tanke på Wolds uttalanden som bakteriolog och överläkare kan hela denna debatt riskera att 

förskolelärare vaggas in i en ovetande trygghet av att trä är ett renare material än plast ur ett 

hälsoperspektiv. Att ta ställning till olika kommunala beslut måste vara svårt, när tidningen 

skriver att plast inte är sämre i något avseende än trä utifrån en bakteriologs kunskaper. Som en 

av förskollärarna beskriver i intervjun så blir kanske dels bakterier lättare samlade om 

rengöringen av materialet blir eftersatt. Trä har en hög permeabilitet, vilket innebär att trä 

absorberar fukt (http://www.träleksaker.com). Att blöta upp materialet är därför inte lämpligt på 

samma sätt som plast, plastmaterial tål i regel hur mycket fukt som helst i jämförelse. Att torka 

av varje leksak för sig blir mer tidskrävande. Om materialet innehåller ämnen som också kan 

vara tveksamma gör utrensningen varken till eller från, vi byter bara problem, ett hälsofarligt 

ämne till ett annat, då har vi bara skapat ett sopberg, slösat pengar och gynnat industrin. Pengar 

som kunnat använts till andra viktiga åtgärder i samhället.  

 

Att Sverige har en lagstiftning kring kemikalier väldigt bra, att det finns en reglering av ämnen 

som är bevisat farliga.  Att barn får sig arsenik, bly och farliga metaller i andra länder, såsom 

Libanon är oroväckande och också den skrala kunskap som finns om det från föräldrarna sida, 

att endast 17% är medvetna om att det här kan förekomma i leksaker som de ger till sina barn. 
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(Korfali, Sabra, och Jurdi, 2013). Vårt mående och framtid måste stå i fokus i förhållande till 

billigt material.  

 

Positivt är att barnen och förskollärarna överlag inte tycks sakna de leksaker som behövts 

kasseras, gungorna behöver exempelvis tas bort då däcken är av tveksamt innehåll, och andra 

däck i hinderbanor etc. ersätts på vissa förskolor av stubbar istället. Det går kanske att tillverka 

gungor av annat material än däck som inte behöver vara så dyra att köpa in, men om utemiljön 

blir bättre av att ta bort däcken på fler förskolor kanske vi borde fråga oss om gungorna ens 

behövs. Material som tas bort och inte ersätts ska kanske ses med positiva och välkomnande 

ögon, då kanske de också blir det? Och skulle materialet kännas som om de vore oersättliga tror 

jag att vi med hjälp av påtryckningar till företagen och tillverkarna kan påverka att nya material 

och leksaker ska framställas som substitut som innehåller pålitliga ämnen för barnens hälsa. 
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1. Bilagor 
 

Bilaga 1  

 

Informationsbrev till dig som valt att delta i denna skriftliga intervju  

 

Jag vill börja med att tacka dig för att du tar dig tiden att svara på mina frågor kring 

arbetssättet med val av leksaker. Mitt syfte är att undersöka hur förskollärare resonerar 

kring val av leksaker, och de åtgärder som tagits. Jag är tacksam för sanningsenliga svar 

på frågorna för att examensarbetet ska bli tillförlitligt. Denna insamlande data kommer 

att hanteras konfidentiellt, och svaren kommer enbart att nyttjas till detta examensarbetet. 

Deltagandet i denna skriftliga intervju är frivilligt och det innebär att du kan välja att inte 

svara på dessa frågor, när svaren vidarebefordrats till mig har du godkänt din medverkan. 

 

Med vänlig hälsning, Evelina Söderholm, ofk14eso@hig.student.se. 
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1. Bilaga 2  

 

Intervjufrågor: 

 

 

 

1.Vad är en leksak enligt dig?  

 

 

2. Vem väljer vilket material som ska köpas in? Har du inflytande över vilka leksaker som 

väljs? 

 

Om ja – Vad är intressant i valet av leksaker?  

 

Om nej, vad beror det på att du inte är med och väljer sakerna? 

 

 

3. Hur resonerar arbetslaget om leksakerna ur kemikaliesynpunkt på förskolan? 

 

 

4. Hur har du märkt att leksaker rensas ut? 

 

 

5.Hur tänker du kring de åtgärder som tagits till med att rensa ut leksaker? 

 

 

6. Hur tänker du att de nya leksakerna som köps in ska vara? 

 

 

 

7. Är det någon leksak som rensats ut, som barnen respektive förskollärarna saknar?  


