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1991 Skolöverstyrelsen lades ner. 

1997 Miljöbalken och AFS 1997:10 
”Laboratoriearbete med kemikalier”

2005 AV inspekterade 500 skol-
laboratorier. Enbart 16 klarade sig 
utan krav.

2018 AV inspekterade kemikalie-
hanteringen på c:a 400 skolor. Åtta 
av tio fick krav.

2019 Nya skolor inspekteras i oktober. 

Tillbakablick

Foto (KRC)



KRC - 15 år av kemisäkerhetskurser

Lagar, kemikaliehantering, riskbedömning, 
information, rutiner, ansvar och delegering.

- Distanskurs på 7,5 hp, 20-40 deltagare/år.

- Endagskurser runtom i Sverige, ~250 
deltagare/år.

I Sverige finns omkring 6000 behöriga lärare 
som undervisar i kemi för åk 7-9 eller gy.

…c:a 24 år innan alla har gått en säkerhetskurs 
på KRC!

Dessutom finns många frågor som KRC inte 
lyckas besvara

Foto (KRC)



Centrala myndigheter och ansvar

Yttre miljö och avfall

Arbetsmiljö

Tillsyn av 
leverantörer, 

produkter

Brandfarliga och 
explosiva varor

Ämnesplaner

Kommunala 
och privata 
skolhuvudmän

http://www.av.se/


Exempel på problem

Foto (KRC)

• Tolkning av lagkrav

• Att hålla sig uppdaterad

• Nödvändiga kemikalier och material på 
labb? 

• Vilka kompetenser behövs?

• Många känner skam och frustration

• Dubbelarbete

• Nationella riktlinjer saknas



Att hålla sig uppdaterad

Kemikaliemärkning enligt EU-regler; CLP-förordningen 

(Classification, Labelling, Packaging) 

Piktogram

Faroklasser

fysikaliska, hälso- och miljöfaror. 

Alla kemikalier ska vara märkta enligt 
CLP från 1 juni -19



Pågående arbete 

Foto (KRC)

Flera myndigheter samverkar med KRC kring 
förtydligad information till NO- och kemilärare. 
(AV, KemI, MSB, Skolverket och SKL) mer info

Bilder (Sveriges från Flaggfabriken och övriga pixabay.com)

Uppstart av Nordiskt projekt maj 2019 om 
samverkan kring säkerhet i NV-undervisningen. 
Mer info

http://www.krc.su.se/om-oss/nyheter/informationsdag-om-hantering-av-kemikalier-i-skolans-undervisning-1.442121
http://www.krc.su.se/om-oss/nyheter/nordic-collaboration-to-support-teachers-with-safety-in-practical-science-education-1.439491


KRC:s förslag på kemikalieförteckning 2019

Länk till förteckningen.

1 2 3 4 5 6 7 8-11 14 17 18 19

Ämne Datum Aggregations-
tillstånd/
koncentration

Förvaring Förekomst Risk-
bedömd*

Faroord Piktogram-
ord 1-4

H-fraser 
lång

Hygieniskt 
gränsvärde 

Riskbedömning 
vid "ja" i 
kolumn 17

Särskilda 
regler 
(allergi/CMR)

Borax, 
natrium-
borat, 
Na3BO3

190220 lösning, 
0 - 8,5 %,  
0 - 0,2 M

Skåp 2, Hylla 
3

Labora-tioner
och demon-
strationer

Ja, ref 1
(hänvisning till 
grupp-
riskbedömning)

Ej märkes-
pliktig

Ja, 
NVG: 2 mg/m3, 
KGV: 5 mg/m³ 
(Totaldamm Borax). 
Anmärk-ningar H, V 
Bekämpnings-
medelsklass 2, 3

Gränsvärdet 
kommer ej att 
överskridas. 
Vattenlösning och 
låg koncentration

Borax, 
natrium-
borat, 
Na3BO3

190220 fast, lösning, 
8,5 – 100 %, 
0,2 M- konc

Skåp 2, Hylla 
3

Demon-
strationer

ja, ref 1 Fara Hälsofarlig H360FD 
Kan skada 
fertiliteten. 
Kan skada det 
ofödda barnet.

Ja,
NVG: 2 mg/m3, 
KGV: 5 mg/m³ 
(Totaldamm Borax). 
Anmärk-ningar H, V 
Bekämpnings-
medelsklass 2, 3

Kan överskridas om 
det inte hanteras i 
dragskåp. 

Reproduktions-
störande 

6§ i AFS 2011:19 (Kemiska arbetsmiljörisker) klargör vad som ska ingå i en förteckning 
över de kemiska riskkällorna på en arbetsplats. 

Hur tolkas detta för skolan?

Foto (KRC)

http://www.krc.su.se/utbildningsmaterial/gymnasiet/kemi-2/2.49017/kemikalief%C3%B6rteckning-f%C3%B6rslag-p%C3%A5-lista-1.435450
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/kemiska-arbetsmiljorisker-201119.-andrad-och-omtryckt-i-afs-201443-foreskrifter/


Beware of the folly of numbering the axes!

Farliga egenskaper – inneboende egenskaper, t.ex. frätande eller eldfarligt 

Risk – sannolikheten att faran kommer att orsaka skada..

Fara och risk

Råder kontrollerade 
förhållanden i skolans 
kemiundervisning?

Råder samma förhållanden i 
alla situationer?

Små
konsekvenser

Stora
konsekvenser

Stor sannolikhet att
något sker

Sker sannolikt inte

“LIVET” RISKBEDÖM

ÖVA/UTBILDA AVSTÅ



Märkning varierar med koncentration

På det kärl där en kemikalie förvaras ska det finnas märkning med kemikaliens namn och  koncentration, samt 
märkning enligt tabellen med signalord och piktogram.

Tabellen presenteras i KRC:s informationsbrev nr 3 2019.

http://www.krc.su.se/om-oss/informationsbrev


Riskbedömning i praktiken

• Ett skriftligt riskbedömningsunderlag utarbetas och 
dokumenteras på skolan. 

• Dokumentet kan utgå ifrån någon annans underlag.

• Det signeras av rektorn eller någon som fått uppgiften 
delegerad.

• Riskbedömningsunderlaget ska finnas tillgänglig. 

• Sista delen gör varje lärare själv. Det kan vara ”anteckningar i 
kanten”. Dessa behöver inte sparas.

Blankett för riskbedömningsunderlag

Riskbedömningen är 
mer än ett dokument

http://www.krc.su.se/utbildningsmaterial/gymnasiet/kemi-2/2.49017/riskbed%C3%B6mningsblankett-1.330454


Rutiner är viktiga

Fulfilm från KRC: 
Spädning av syror

Rutinen presenteras i KRC:s informationsbrev nr 3 2019.

file://///Users/cest8920/Box%20Sync/Informationsbrev/IB%202019/IB3-2019/8AB94D5E-5074-47A2-8E26-BBD61A3EC42CiCloudHD%202.mp4
http://www.krc.su.se/om-oss/informationsbrev


Fördelning av arbetsuppgifter

AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete
12 § När kompetensen inom egen verksamhet inte räcker för arbetsmiljöarbetet 
med kemikalier, ska arbetsgivaren anlita företagshälsovård eller motsvarande 
sakkunnig hjälp. 

Fördelning av specifika arbetsuppgifter
Endast en person har ansvar för en viss arbetsuppgift men olika 
arbetsuppgifter kan fördelas till olika personer. (AFS 2001:1 §6 
Systematiskt arbetsmiljöarbete)

Återlämning av fördelade specifika arbetsuppgifter
I den mån tillräckliga resurser saknas ska rektor kontaktas för att 
prioritera arbetsuppgifter. (AFS 2015:4 Organisatorisk och social 
arbetsmiljö) Om bristande förutsättningar kvarstår, ska de delar av 
arbetsfördelningen som inte fungerar återlämnas.



Fördelning av uppgifter kring 
skolans kemi-/NO-institution

Länk till redigerbara dokument 
på KRC:s hemsida.

http://www.krc.su.se/utbildningsmaterial/gymnasiet/kemi-2/2.49017/delegering-1.401199


KRC-info

• Hemsidan www.krc.su.se

• Informationsbrev – gratis till skolan och 
digitalt på nätet. (prenumerera på e-utskick.)

• Fråga oss:  krc@krc.su.se

• Facebook: ”KRC” (grupp), ”KRC-sidan”. Fler 
bra sidor är ”NO i grundskolan” o 
”Kemilärarna”

• Säkerhetskursdag 4/10 eller 7/1

• Informationsdag 7/2.

• Distanskurs kemisäkerhet, 7,5 hp, okt-april.

Periodiska systemets år 2019 

- Mycket material på hemsidan

http://www.krc.su.se/
http://www.krc.su.se/om-oss/informationsbrev
mailto:krc@krc.su.se
http://www.krc.su.se/kurser/s%C3%A4kerhetskurser/s%C3%A4kerhetsdag-p%C3%A5-krc-4-oktober-1.427595
http://www.krc.su.se/kurser/s%C3%A4kerhetsdag-p%C3%A5-krc-7-januari-1.452224
http://www.krc.su.se/kurser/s%C3%A4kerhetskurser/informationsdag-p%C3%A5-krc-om-kemikaliehantering-1.448659


Fler nationella resurscentra

Bioresurs Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik, Uppsala

CETIS Centrum för tekniken i skolan, Norrköping

KRC Kemilärarnas resurscentrum, Stockholm

NCM Nationellt centrum för matematikutbildning, Göteborg

NRCF Nationellt resurscentrum för fysik, Lund

NATDID Nationellt centrum för Naturvetenskapernas och Teknikens 
Didaktik, Linköping

NC Nationellt centrum för svenska som andraspråk

http://www.bioresurs.uu.se/
https://liu.se/cetis/
http://www.krc.su.se/
http://ncm.gu.se/
http://www.fysik.org/
https://liu.se/forskning/natdid
https://www.andrasprak.su.se/


Mer av intresse för kemi-/NO-lärare

Experimentell kemi för högstadielärare (Perstorp, augusti) och 
Fortbildningsdagar för kemilärare (Kalmar nov. 2019) -
Nationalkommittén för kemi och Svenska Kemisamfundet

Kemins Dag – 1000 skolor deltar varje år

Allkemi – gratis tidskrift från IKEM för elever

Järnkoll - Jernkontoret

Skolverket NT-moduler, fyra Ma/NO-konferenser i höst, 
kursplanerevidering externa remissen är mellan 25/9-23/10

UR skola – ny serie ”Explainers” på gång

Forskarfredag (Europeiskt projekt)

EUSO - European Union Science Olympiad
Science in School, Science on Stage

LMNT – lärare i matematik, naturvetenskap och teknik.

Periodiska systemet 150 år 2019

Skicka in bidrag senast 20 
september. Mer info

http://www.nokemi.se/
http://www.natkomkemi.se/fortbildningsdagar-for-kemilarare-2/
https://www.ikem.se/ikem-skola/kemins-dag/
https://www.ikem.se/ikem-skola/allkemi/
https://www.jernkontoret.se/sv/forskning--utbildning/gymnasiesamverkan/jarnkoll/
https://larportalen.skolverket.se/#/moduler/2-natur/alla/alla
http://www.krc.su.se/om-oss/nyheter/utveckla-undervisningen-i-ma-nt-1.442471
https://www.skolverket.se/om-oss/var-verksamhet/skolverkets-prioriterade-omraden/sa-arbetar-vi-med-att-revidera-kurs--och-amnesplanerna
https://forskarfredag.se/
http://euso.se/
https://www.scienceinschool.org/
https://www.science-on-stage.eu/page/display/2/2/80/SE/Sweden
http://lmnt.org/
http://www.krc.su.se/om-oss/nyheter/f%C3%A5nga-kemins-grundl%C3%A4ggande-best%C3%A5ndsdelar-1.436589


Tack!
Jenny Olander
Jenny.olander@krc.su.se
Kemilärarnas resurscentrum


