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Barnes hälsa måste prioriteras på förskolan 
 

Barnen är vår framtid och käraste samhällsmedlem. Ändå låter vi dem 
spenderas sina dagar i ostädade lokaler omgivna av giftiga leksaker i dåligt 
ventilerade lokaler - varför? Tid och resurser räcker inte alltid till och det 
förfaller vara en stor risk att det är inomhusmiljön och utomhusvistelsen 
som får stryka på foten när förskolechefen måste prioritera. En ökad 
kunskap om riskerna med damm och om farliga kemiska ämnen i leksaker, 
samt en bättre utomhusmiljö, kan sannolikt bidra till en bättre fysisk miljö 
för barnen på förskolorna i Malmö. Ansvarsfördelningen mellan olika 
aktörer (förskolechef, fastighetsägare, miljöförvaltningen) är också en 
avgörande faktor. 
 
Barn är en känslig grupp i samhället. Deras kroppar är inte färdigutvecklade och 
kan lätt påverkas av en rad olika miljöfaktorer. Då många barn har föräldrar som 
arbetar heltid är det mycket vanligt att barn tillbringar en stor del av sin vardag 
på förskolan – därför är miljön på förskolan intressant att undersöka. I 
uppsatsen Barns miljö på förskolan har genom en forskningsgenomgång 
undersökts vilka hälsorisker som barn kan utsättas för i förskolemiljön. En 
enkätundersökning genomfördes sedan för att se vilka av dessa risker som är 
mest förekommande på Malmös förskolor.  
 
Risker 
En god ventilation är A och O för en bra inomhusmiljö. Ett bra luftflöde gör att 
smittspridningen minskar och att barn och personals hälsa blir bättre. I 
enkätundersökningen framkom att det råder brist i kunskap om vikten av att 
underhålla och uppdatera ventilationssystemet.  
 
PVC-golv är vanligt förekommande på förskolor i Malmö. Dessa innehåller ofta 
mjukgörande ämnen (ftalater) som kan vara hormonstörande och hälsofarliga. 
Helst bör alla golv på förskolor bytas ut men i väntan på detta är högsta prioritet 
att se till att det städas ordentligt då mycket av de skadliga ämnena som läcker ut 
fastnar i damm. Att städningen på förskolor är effektiv och frekvent är viktigt 
även av andra anledningar. Damm fungerar som en reservoar för kemikalier, 
kvalster och mögel, och genom att minska dammet minskar man risken för att 
utveckla sjukdomar och allergi. 
 
Ytterligare brister som framkommit är att många förskolegårdar är små och 
sällan innehåller naturinslag. Barnens fysiska aktivitet minskar med en mindre 
utemiljö och risken för ökad ohälsa ökar då barnen blir mer stillasittande. 
Forskning visar på att barn mår bra av och utvecklas av en miljö med naturinslag 
såsom träd, gräs och buskar.  
 
Kunskapsnivån om att det förekommer farliga kemikalier i leksaker är relativt 
hög, men vid inköp tas inte mycket hänsyn till detta. Risken att det förekommer 
leksaker som innehåller farliga kemikalier på förskolan är således ganska hög. 
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