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Föreståndarens rader
När den här tidningen kommer i tryck laddar vi på KRC 
för fullt för konferensen ”Kemi för alla”, som kommer att 
samla ett 80-tal deltagare kring hur vi genomför kemiun-
dervisning grundad på vetenskaplig forskning och beprövad 
erfarenhet. Under workshop-passen i anslutning till de åtta 
olika föreläsningarna kommer deltagarna att tillsammans 
ta fram nytt undervisningsmaterial, som ska presenteras 
på KRC:s hemsida. 

Under året har vi försökt att samla olika myndigheter i 
att bättre stötta lärare i det praktiska arbetet kring skolor-
nas kemi- och NV-institutioner. Som ett led i arbetet bjöd 
Skolverket in Kemikalieinspektionen, Arbetsmiljöverket, 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Sveriges 
Kommuner och Landsting och representanter från natio-
nella resurscentra för kemi, biologi och fysik till ett möte 
den 22 augusti. Viljan finns men varje myndighet har tydli-
ga gränser för sina uppdrag och det krävs fantasi för att se 
hur  arbetet ska avancera. Det finns mycket information om 
säkerhets- och arbetsmiljöfrågor i dett nummer. När det 
gäller kemisäkerhet så ska vi under hösten försöka ta fram 
ytterligare en riskbedömningsblankett som kan användas 
för enklare laborationer och för elever i yngre åldrar. Här 
samarbetar vi med pedagoger från Science Centra, NTA och 
givetvis med verksamma lärare.

I det här numret av KRC:s informationsbrev presente-
ras mycket spännande undervisningsmaterial som är fritt 
tillgängligt; ”Maträtt” från Jordbruksverket, en hel rad med 
lektionsförslag från ”Håll Sverige rent” och nyframtaget 
material för arbete med Storytelling från NRCF och lite till. 

Läs själv!

Jenny Olander
Föreståndare från KRC
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Tid:  29 oktober 2018
Plats: Stockholms universitet
För vem: kemi/NO-lärare i hela grundskolan och 
gymnasiet
Program och anmälan: Se www.krc.su.se 

Välkommen!

Mendelejev fick det periodiska systemet accepterat 1869. Eftersom det nästa år har gått 150 år sedan dess 
har FN deklarerat 2019 som Periodiska systemets år, IYPT 2019. Med anledning av detta inleder KRC höst-
lovsveckan (v.44) med en kursdag om periodiska systemet. 

Information om fler jubileumsevenemang med anledning av periodiska systemets år kommer att presen-
teras på KRC:s hemsida kontinuerligt. Hör gärna av dig till KRC med tips och idéer! 

TIPS: På nästa uppslag kan du läsa en artikel om litium. Liknade artiklar hittar du för många fler grundäm-
nen på Nature Chemistry: https://www.nature.com/nchem/articles?type=in-your-element

Ny svensk app ”Fickfakta kemi”
”Fickfakta” är en samling användbar information om kemi som Svenska Kemisamfundet har tagit fram. 
Nu har häftet reviderats och istället för att som tidigare trycka upp det i en liten folder har Svenska Kemi-
samfundet tagit fram appen ”Fickfakta kemi”. Målet är att appen ska kunna lanseras vid KRC´s kursdag 
under vecka 44 (se nedan). Som deltagare kommer man få möjlighet att vara med och utveckla en lärar-
handledning till appen.

2019 Periodiska systemets år
Bild: Appen under uppbyggnad



4

En oväntad brasiliansk 
upptäckt på Utö 
Grundämnet litium är ett av de 19 grundämnen som upptäckts av svenskar. Under upplysningsti-
den rådde febril aktivitet bland världens naturvetare. Sveriges intresse för gruvbrytning medförde 
att det fanns stor erfarenhet av våtkemiska analyser som hade sin grund i svenska intressen inom 
gruvbrytning. 

Upptäckten
På 1790-talet reste den brasilianske vetenskaps-
mannen och den senare berömde statsmannen 
Jozé Bonifácio de Andralda e Silva (1763-1838) på 
en bildningsresa till Europa och Universitetet i 
Coimbra i Portugal för att studera naturvetenskap. 
Han reste under studierna runt i Europa och kom 
så småningom till Sverige där intresset för gruv-
industrin och minerologin blomstrade. På Utö i 
Stockholms skärgård fanns en gruva där det bröts 
järnmalm och dit kom Andralda år 18001. Där upp-
täckte han ett intressant mineral som han gav 
namnet petalit. 

År 1817 analyserades petalit mer noggrant ef-
ter att minerologen Eric Thomas Svedenstierna 
hade samlat in och försett kemister med en större 
mängd av mineralet. Den svenske kemisten Jöns 
Jakob Berzelius som bland annat var känd för sina 
noggranna atomviktsbestämningar gav sin elev 
Johan August Arfwedson (1792-1841) i uppgift att 
analysera petaliten (XAlSi4O10). 

Från 2,00 g petalit fick Arwedson genom våtke-
miska analyser fram 1,564 g kiseljord (SiO2) samt 
0,356 g lerjord (Al2O3).  Arfwedson kunde vid fort-
satta analyser få fram ännu ett mineral X2O som 

löstes i svavelsyra (H2SO4) enligt reaktionsfor-
meln: 

X2O   + H2SO4   →    X2SO4    + H2O

Han kunde genom fler försök utesluta att X varken 
var kalium (K) eller magnesium (Mg). Då återstod 
det enda kvarvarande kända grundämnet som var 
natrium (Na). Eftersom substansmängden X2O är 
ekvivalent med substansmängden X2SO4 borde 
den förlust han fått fram som var 0,080 g motsva-
ras av den massa X2O som reagerat med svavel-
syran. Fällningen av X2SO4 vägde 0,294 g. Beräk-
ningar visade att det inte kunde röra sig om Na2O 
utan X måste vara en ny och lättare alkalimetall2. 

1 Tarascon J-M, Nature Chemistry 2, 510 (2010) 
2 Arfwedson, J. A., Undersökning af någre vid Utö 
Jernmalmsbrott förekammende Fossilier, och af ett feri 

Pröva själv att räkna på X som Na respektive Li. 
År 1818 bekräftades Arwedsons teorier om ett 
nytt grundämne som fick namnet litium (Li) efter 
grekiskans ”litheos” som betyder sten. Arwedson 
kunde senare påvisa litium även i andra mineraler-
fyndigheter från Utö. Sammansättningen i petalit 
bestämdes till LiAlSi4O10.

Rent metalliskt litium framställdes i omätba-
ra mängder 1821 av både tysken William Thomas 
Brande och av engelsmannen Humphry Davy ge-
nom elektrolys med samma metod som Davy hade 
använt vid sina tidigare upptäckter av natrium och 
kalium 1807. Inte förrän 1855 kunde den tyske ke-
misten Robert Bunsen samt den engelske kemis-
ten Augustus Matthiessen oberoende av varan-
dra framställa större kvantiteter av litium genom 
elektrolys av smält litiumklorid3.

Egenskaper
Litium (Li) har atomnummer 3 och tillhör gruppen 
alkalimetaller. Det är en mjuk silvergrå mycket lätt 
metall med densiteten 0,534 g/cm3 och relativa 
atommassan 6,941 u. Halten litium i jordskorpan är 
20 ppm och i världshaven finns 0,17 ppm3.  Litium-
joner påvisas lätt tack vare sin tydliga karminröda 
lågfärg. Metalliskt litium reagerar lätt med vatten 
under vätgasutveckling. På grund av sin låga den-
sitet är förvaring i flytande fotogen inte optimal 
utan metallen förvaras gärna insmord i vaselin 
eller annat fast fett för att undvika kontakt med 
luft och fukt. Litium är den mest elektropositiva 
metallen i det periodiska systemet vilket gör den 
mycket intressant i elektrokemiska tillämpningar. 

Tillgångar
Det finns omkring 11 miljoner ton litium på jorden, 
vilket av USGS uppskattas räcka för efterfrågan 
fram till år 21004. Elementet förekommer i olika 
granitpegmatiter; petalit, LiAlSi4O10,
lepidolit, K(Li,Al)3(Si,Al)4O10(F,OH)2 och spodumen, 
LiAl(SiO3)2 men över hälften av tillgångarna på li-
tium finns i saltvattenlösningar från saltsjöar med 
höga halter LiCl. 

Litiummetall framställs genom elektrolys av en 
saltsmälta av LiCl och KCl. Den största litiumpro-

funnet eget Eldfast Alkali, Afhandlingar i Fysik, Kemi, och 
Min. (1818).
3 Emsley J, Nature´s builing blocks, Oxford University 
Press, 3rd edition, New York  (2013)
4 D. C. et al,  Lithium, Chapter K of Critical Mineral 
Resources of the United States, USGS, 2017, https://pubs.
er.usgs.gov/publication/pp1802K
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Nedan: Sten från Utö med rosafärgade partier av mineralet lepidolit (Foto: KRC)

duktionen sker i Chile, Australien och Kina. Mellan 
1775 och 2005 ökade produktionen fem gånger till 
omkring 27 0000 ton. I takt med att efterfrågan 
ökar har litiumpriset ökat. 2008 kostade litium $5 
237 per ton jämfört med $16 500 tio år senare5. 

Användning
Litiumföreningar har en mängd olika använd-
ningsområden2,6. Li/Al/Mg-legeringar ger lätta och 
hållfasta konstruktioner vid flygplanstillverkning. 
Litiumklorid (LiCl) är det mest hygroskopiska av 
alla salter och används som torkmedel i klimatan-
läggningar bland annat i u-båtar. Litiumkarbonat 
(Li2CO3) är sedan 1949 känt för sin medicinska ef-
fekt mot bipolär sjukdom. Litiumhydroxid (LiOH) 
kan fungera som luftrenare av astronauters ut-
andningsluft för rymdresor då det mer effektivt än 
andra alkalimetallhydroxider kan absorbera CO2. 
Litiumaluminiumhydrid (LiAlH6) är ett viktigt re-
duktionsmedel vid synteser i den organiska kemin. 

Idag är ändå mest fokus på litiumjonbatterier 
för användning i t.ex. Welbilar, elcyklar och för en-
ergilagring av energi från solceller. Utvecklingen 
har gått mycket snabbt de senaste åren. Litiumko-
boltoxid, LiCoO4, utgör batteriets pluspol och fast 
grafit med litium är minuspol. Mellan pluspol och 
minuspol förflyttas litiumjoner. 

5 https://www.metalary.com/lithium-price/
6 Enghag P, Jordens grundämnen och deras upptäckt, 
vol 3, 215-225, Industrilitteratur (2000) 

Utmaningar
Den begränsande faktorn för litiumjonbatterier är 
främst råvarutillgången på kobolt som är en känd 
konfliktmetall och en kritisk råvara eftersom 50 % 
av världens brytning av koboltmineral sker i södra 
Kongo men det är en annan historia. 

Ett sätt att möta den ökade efterfrågan av li-
tium är förbättrad återvinning. Att återvinna liti-
um från elektronik är svårt, bland annat eftersom 
varje produkt innehåller så lite av ämnet. I Sverige 
samlades enbart 14 % av de sålda litiumbatterier-
na in 2015, så här finns en utvecklingspotenial.7 En 
grupp på Chalmers utvecklar en process för åter-
vinning av litium i samarbete med Nortwolts, så 
en del av utvecklingen sker fortfarande i Sverige 
även om största delen av forskningen kring litium-
batterier sker i Kina.8

LCT-pegmatiter (litium, cesium, tantal) som 
haft geologiska förutsättningar att bildas just 
kring Utö möjliggjorde upptäckten av litium i Sve-
rige och vem vet, kanske statsmannen Andraldas 
oväntade besök på Utö påskyndade upptäckten av 
litium.

(Av Cecilia Stenberg, KRC)

7 http://www.urbanmineplatform.eu/wasteflows/bat-
teries/percentage
8 Nohrstedt, L. Svenskarna kan bli pionjärer i att återvin-
na litium, Ny Teknik, 2018-03-19, https://www.nyteknik.
se/energi/svenskarna-kan-bli-pionjarer-i-att-
atervinna-litium-6903682
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Kan verkligen magnesium bilda 
vätgas med ett salt?
Material: En bägare på 100 ml eller en liten kristallisationsskål, natriumvätesulfat (NaHSO4), sked, 
magnesiumband samt BTB-lösning.

Utförande: Fyll en bägaren med cirka 20 ml kranvatten och tillsätt 4-5 droppar BTB i kranvattnet. Kran-
vattnet är svagt basiskt och får en blå färgton innan saltet läggs ner i vattnet. Lägg i en ½ tesked natri-
umvätesulfat. Det är bra att först mortla saltet, så ökar reaktionshastigheten. Rör om så saltet löser sig 
väl. För ner ett 2-3 cm långt ihopvikt magnesiumband i lösningen. Efter en kort stund ser man det bildas 
gasbubblor från metallens yta och att lösningen gulfärgas.
Försöket syns alldeles utmärkt om det utförs med hjälp av en OH-projektor eller en webbkamera. 

Det finns förutfattade meningar om att alla salter är neutrala, men så är ju inte fallet. Natriumvätesulfat 
löses i vatten och en vätejon  avges och som reagerar med vattenmolekylen och bildar en oxoniumjon. Ox-
oniumjonen kan sen reagera med metallen magnesium. Magnesium oxideras och magnesiumjoner bildas. 
Vätejonen reduceras till vätgas.

NaHSO4 (s)+  H2O        →          NaSO4-   + H3O+

Mg (s)   + 2 H3O+          →         Mg2+  + 2 H2O  +  H2 (g)

TIPS: Fråga eleverna vad de ser, och fråga hur det är möjligt att ett salt löst i  vatten kan agera som en syra. 
Eleverna bör känna till begreppen protolys, svag syra, stark syra och syra-bas från kemin. Som demonstra-
tion är försöket även utmärkt på högstadiet.

Det går utmärkt att använda kaliumvätesulfat (KHSO4) istället för natriumvätesulfat.

(Av Nils-Erik Nylund, KRC)

Foto: Wikimedia Commons
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Torkad rödkålsindikator
Rödkålssaft är en naturlig indikator som är vanlig att man använder sig av i undervisningen när man 
laborerar och som inte är märkningspliktig. Det går att använda torkad rödkål istället för att koka 
av rödkålssaften eller frysa rödkålen.

Vem har inte svurit över att man glömt att ta med sig rödkålen som du skulle använda till laborationen 
eller städat ur en kyl eller frys inför terminsslutet och hittat gammal rödkål. Att torka grönsaker är ett 
traditionellt sätt att ta tillvara maten.  Om du torkar rödkål håller den åtminstone två år och du har den 
lätt tillhands när du behöver göra rödkålsindikator.

Du behöver: rödkål, kniv, osthyvel, tidningspapper, burkar med lock

Dela ett kålhuvud i två delar. Finstrimla kålen med hjälp av en osthyvel men se till att inte ta med stjälken 
eller de grövsta delarna av kålhuvudet. Sprid ut kålen på tidningspapper och låt det ligga tills det är helt 
torrt. När kålen är helt torr går den att smula sönder och lägga i burkar med lock. Vill du ha ett finare pul-
ver kan man köra den torkade kålen i matmixern eller mortla sönder den. Märk dina burkar med torkad 
rödkål, rödkålspulver eller bara rödkål. Din torkade rödkål kan man slamma upp i vatten eventuellt filtrera 
och använda som en naturlig indikatorlösning. 

Det går att göra samma sak med blåbär, och blomblad, t.ex. hortensiablad. Blåbär fungerar alldeles 
utmärkt för att bara se om det är surt eller basiskt.

(Av Cecilia Stenberg, KRC)
efter en idé från Skolelaboratoriet i kjemi, Universitetet i Oslo

Foto: KRC

Foto: KRC



8

Att använda berättelser från 
naturvetenskapernas 
historia i undervisningen
Den här artikeln handlar om hur berättelser från naturvetenskapernas historia kan användas i 
NO-undervisningen. Vi tipsar bland annat om material – tillgängliga på nätet – som innehåller 
berättelser om olika historiska forskare. Dessa material är tänkta att vara en resurs för dig som 
lärare.
  Nationellt resurscentrum för fysik har översatt 
delar av ett sådant material till svenska. I materi-
alet finns berättelser som passar NO-undervisning 
på allt från låg- och mellanstadiet till gymnasie-
skolan. 

Förutom att berättelserna kan vara ett sätt att 
fånga dina elevers intresse för naturvetenskap och 
öka deras begreppsförståelse ges du, som lärare, 
också möjlighet att lyfta fram naturvetenskapens 
karaktär i din undervisning. Naturvetenskapernas 
karaktär handlar om frågor som: Hur har man tagit 
reda på detta? Vad har experiment för funktion? Vad 
kännetecknar relationen mellan teoretiska modeller 
och verkligheten modellerna beskriver? Är forsk-
ningsprocessen enbart logisk och objektiv eller finns 
det också kreativa och subjektiva element? Hur på-
verkas forskningen av samhället/kulturen?

Det är en stark tradition i NO-ämnena att foku-
sera på att utveckla elevers förståelse av begrepp 
och modeller. Ofta fokuserar man i NO-undervis-
ningen på ”fakta” – man beskriver hur det är. Mer 
sällan stannar man upp och pratar om människor-
na som var involverade i forskningen och hur man 
kommit fram till det som idag står beskrivet i sko-
lans NO-böcker. 

Argument som förs fram i forskningslitteratu-
ren för att behandla naturvetenskapernas karak-
tär handlar om att öka elevers intresse, öka förstå-
elsen för begrepp och modeller, men också för att 
det ses som en viktig del av en NO-undervisning 
som har målet att eleverna ska kunna använda 
det de lär sig i skolan i sin vardag och som sam-

hällsmedborgare. Naturvetenskapernas karaktär 
finns också idag med i många länders kursplaner, 
så även de svenska. 

Det finns många olika sätt att behandla na-
turvetenskapernas karaktär i undervisningen. Det 
kan vara genom övningar med ”svarta lådor”, kort-
sorteringar eller andra liknande övningar som inte 
handlar om något specifikt naturvetenskapligt 
område (för exempel se Hansson, Leden & Pendrill 
(2014) och artiklar i samma nummer av LMNT där 
högstadielärare delar med sig av sina erfarenheter 
av sådana aktiviteter, http://www.fysik.org/
fileadmin/nrcf/fortbildning/LMNT_2014-2_NOS.
pdf). 
Det kan också vara genom att lyfta frågor som 
har med naturvetenskapernas karaktär att göra i 
samband med att man arbetar med någon fråga 
med naturvetenskapligt innehåll som diskuteras i 
samhället. Inte sällan kan det i media diskuteras 
om undersökningar är trovärdiga, bias på grund av 
vem som finansierat studien, att forskare inte all-
tid är överens etc. Här kan man naturligt komma 
in på samtal om naturvetenskapernas karaktär. 

Ytterligare ett sätt är att i samband med att 
man arbetar med en specifik modell eller begrepp 
ställa frågan om hur man kommit fram till detta? 
Hur har den här kunskapen utvecklats genom na-
turvetenskapernas historia? Då kan man berätta 
om människorna som varit involverade, experi-
ment som har gjorts, om den tidigare vetenskap-
liga förståelsen av fenomenet i fråga, eller andra 
förutsättningar i samhället och kulturen som var 
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viktiga för att forskningen genomfördes eller för 
hur resultaten tolkades. Du kan läsa mer om hur 
man kan ”fånga tillfället” att undervisa naturve-
tenskapernas karaktär t.ex. i samband med intro-
duktion av en modell eller ett begrepp, eller vid en 
laboration i en artikel i Physics Education (Hansson 
& Leden, 2016, http://iopscience.iop.org/
article/10.1088/0031-9120/51/5/055001/meta). 

Ett problem i skolan har ofta varit att natur-
vetenskapernas karaktär inte ges så mycket plats 
i läromedel och att det kan vara svårt för lärare 
att hitta relevanta material för att kunna knyta 
undervisning av naturvetenskapernas karaktär till 
undervisning av begrepp och modeller.  Vi vill där-
för tipsa om några material som finns tillgängliga 
på nätet:

• http://shipseducation.net/

• https://www.storybehindthescience.org/

• https://www.uni-flensburg.de/en/
project-storytelling/

I dessa material behandlas, på lite olika sätt, na-
turvetenskapernas historia. I det första materialet 
finns bland annat en text om kvinnor i naturveten-
skapen1. En svårighet är annars ofta bristen på lät-
tillgängliga beskrivningar av historiska kvinnliga 
forskare. I alla tre material finns mycket att hämta 
för den som vill arbeta med att lyfta in NO-historia 
i undervisningen.

Nationellt resurscentrum för fysik har fått 
tillstånd att översätta det tredje materialet till 
svenska. Detta material är utvecklat inom EU-pro-
jektet (projekt 518094-LLP-1-2011-1-GR-COMENI-
US-CMP) och projektet ”Science StoryTelling” på 
Europa Universität Flensburg och innehåller berät-
telser, biografier och historiska bakgrunder på eng-
elska och tyska. Nationellt resurscentrum för fysik 
samarbetar nu med Peter Heering vid universitetet 
i Flensburg för att närmare studera undervisning 
som bedrivs med stöd av materialet. 

Redan nu finns översättningar av 8 berättelser 
från naturvetenskapernas historia tillgängliga på 
svenska. De svenska översättningarna hittar du på: 
www.fysik.org/fysikhistoria/

1 http://shipseducation.net/gender/giese.htm

Berättelserna är valda för att passa fysikämnet, 
men flera av dem är i högsta grad relevanta även 
för kemiundervisningen. I det ursprungliga materi-
alet finns ytterligare berättelser hämtade från bio-
logi-, fysik- och kemi-historien. I materialet finns 
också tips om vilka aspekter av naturvetenskaper-
nas karaktär som kan göras tydliga. Berättelserna 
kan även användas för att öka elevers förståelse 
för specifika begrepp och modeller. 

Tanken med materialet är att läraren ska ikläda 
sig rollen som t.ex. Ernest Rutherford, Marie Curie 
eller Otto von Guericke och berätta en ca 5 minu-
ter lång berättelse. I materialet finns en berättelse 
som du gör till din egen – det är t.ex. möjligt att 
lägga tonvikt på olika saker. Du hittar i materialet 
även fördjupande texter i form av en biografi och 
en historisk bakgrund till de naturvetenskapliga 
begrepp/modeller som står i fokus. Dessa texter 
kan du använda dig av i din planering, t.ex. för att 
utveckla berättelsen i någon riktning. 

Det är bra om du lär dig berätta historien så 
fritt som möjligt – det gör berättelsen mer levan-
de. Kanske kan du använda någon enkel rekvisita – 
en hatt, kavaj, eller dylikt som du tar på dig när du 
träder in i rollen som den historiska personen. Det 
kan göra rollen tydligare för eleverna och för dig. 
Det blir också enkelt att se när du går in och ut ur 
rollen. I bildsekvensen nedan spelar Åsa Arvidsson 
rollen som Otto von Guericke.

Vi har sett mellanstadieelever slukas upp av sin 
lärares berättelse och sedan engagerat diskutera 
olika frågor som har med naturvetenskapernas ka-
raktär eller med begreppsförståelse att göra. Men 
materialet är också lämpligt för högstadiet och 
gymnasiet. 

Så välj en berättelse som passar in i ditt nästa 
arbetsområde och prova på!

(av Lena Hanssona, b, Åsa Arvidssona , b

& Ann-Marie Pendrilla)

a Nationellt resurscentrum för fysik, b Högskolan 
Kristianstad
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emot elever i denna miljö. 
Förberedelserna innebär ofta att studenterna 

måste läsa in sig på området. I kemilabbet kan det 
handla om att förstå mer i detalj vad som sker vid 
vissa kemiska reaktioner, att kunna 
beskriva egenskaper och förändringar av ämnen 
i vår omgivning, och att lära sig mer om ett un-
dersökande arbetssätt. I de levande miljöerna kan 
det handla om att lära sig namn på djur och väx-
ter och hur regnskogen eller västerhavet fungerar 
som ekologiska system. I rymden kan det handla 
om att lära sig om hur tyngdlösheten påverkar 
astronauterna som jobbar på rymdstationen, och 
i teknoteket om programmering och hur det kan 
användas för att lösa olika problem. Studenterna 
ska också läsa annan kurslitteratur och fundera 
över hur de kan ta tillvara den unika miljön när 
de planerar sin undervisning. Under tiden får de 
handledning av Universeums pedagoger. 

Kemilabbet invigdes 2017. Där finns höga bord 
att laborera vid, vattenkranar och på en vägg sitter 
ett stort periodiskt system. Karin Örnborg har un-
der flera år varit ansvarig för att ta emot studenter 
och boka klasser till lärarstudenternas klassbesök. 
Hon säger att precis som i alla lärmiljöer på Uni-
verseum går det att fokusera på lärarrollen i kemi-
labbet: "Skillnaden är att det är något mer likt en 
klassmiljö än vi vanligtvis är vana vid här eftersom 
eleverna sitter runt bord i kemilabbet. Vi försöker 
skapa upplevelser som skall inspirera men även 
lära". Som med alla aktiviteter studenter och pe-
dagoger gör på Universeum krävs att man fördju-
par sin kunskap, i detta fallet om kemi. Det bidrar 
ofta till ett positivt kunskapsintag och en nöjdhet 

Universeum i 
lärarutbildningen

Universeum är ett vetenskapscenter i Göteborg 
med både experimentavdelningar och levande mil-
jöer. Till Universeum kommer lärare året om med 
sina klasser för bokade temabesök med Universe-
ums pedagoger, eller på egen hand för att utfors-
ka utställningarna. Universeum är också öppet för 
allmänheten varje dag och för olika företagsevent. 
Under ett par perioder varje år finns möjlighet att 
boka besök som genomförs av lärarstudenter. När 
Universeum öppnar bokningen av dessa besök bru-
kar de snabbt bli fullbokade. 

Kursmomentet har utvecklats genom nära 
samarbete mellan kurslärare vid Göteborgs uni-
versitet och Universeum. Sedan flera år är det ett 
fast inslag i några av de lärarutbildningar som 
universitetet bedriver. Universeums verksamhet 
grundar sig i uppdraget att skapa upplevelser som 
stärker kreativiteten och innovationsförmågan 
och att vara en arena för livslångt lärande, där 
barn och vuxna utforskar världen genom naturve-
tenskap och teknik. Syftet med kursmomentet är 
att studenterna ska få undervisa i en annan miljö, 
men också att ge kunskaper om hur ett besök på 
museum eller vetenskapscentrum kan användas 
av lärare, och ingå som del i skolans undervisning. 

Under de veckor som kursmomentet pågår är 
lärarstudenterna flitiga besökare i Universeums 
utställningar. De arbetar i grupper om tre till fem 
studenter, och varje grupp blir tilldelad ett av Uni-
verseums områden. Det kan exempelvis vara regn-
skogen, västerhavet, rymden, kemilabbet, tekno-
teket eller kropp och hälsa. Under en dryg veckas 
tid får de möjlighet att särskilt lära känna denna 
del av Universeum och förbereda sig för att ta 

I ett kursmoment på lärarutbildningen vid Göteborgs universitet får studenter ta emot skolklas-
ser i utställningarna på Universeum. Att planera undervisning i utställningarna på Universeum 
erbjuder nya utmaningar för studenterna. De måste vara flexibla och snabbt kunna anpassa sig till 
elevgrupper som de inte vet särskilt mycket om innan. Samtidigt erbjuder miljön inspiration och 
spännande möjligheter vid utformningen av lektionsinnehåll. Kursmomentet har blivit ett mycket 
uppskattat inslag bland studenterna.

Foto: Universeum
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hos pedagogen när man kan vägleda, lära och in-
spirera med hjälp av sin kunskap. Bland barn och 
ungdomar är aktiviteter i kemilabbet alltid upp-
skattade eftersom det ofta är en stor och speciell 
händelse att få ta på sig en laborationsrock, agera 
kemist och att göra det på Universeum. Responsen 
är generellt sett mycket positiv.

Klassbesöken genomförs under en halvdag och 
brukar bli väldigt spännande för alla inblandade. 
Varje studentgrupp tar emot två grupper av elever. 
Med en kortare paus mellan finns det möjlighet att 
snabbt utvärdera och göra mindre förändringar in-
för mötet med nästa elevgrupp. Vid klassbesöken 
finns också kurslärarna från universitetet på plats 
och kan ge studenterna respons efteråt. Studen-
terna ska sedan lämna in en individuell skriftlig 
reflektion.  

Sedan 2015 är Alexina Thorén Williams dok-
torand vid CUL:s forskarskola . I sitt avhandlings-
projekt undersöker hon lärarstudenternas process 
när de genomför kursmomentet på Universeum. 
Hon har använt video och spelat in både klassbe-
sök, handledning och lärarstudenternas egna pla-

neringsmöten. Något som fångat hennes intresse 
är hur och i vilken utsträckning lärarstudenterna 
resonerar kring och förstår ett naturvetenskap-
ligt fenomen eller begrepp, när de arbetar kolle-
gialt med sina lektionsplaneringar. Det här kan 
hon studera med hjälp av ett variationsteoretiskt 
perspektiv där variation och urskiljning ses som 
förutsättningar för lärande: "Jag undersöker hur 
studenterna använder sig av variation och inva-
rians samt ett undersökande förhållningssätt för 
att skapa en gemensam förståelse för de naturve-
tenskapliga fenomen som de diskuterar" berättar 
Alexina. Resultaten från studien kommer hon att 
presentera vid en europeisk konferens i Birming-
ham, Storbritannien i september. 

(av Miranda Rocksén)
NATDID-ambassadör, 
Inst för didaktik och pedagogisk profession
Göteborgs universitet

Foto: Universeum
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Slagg från metallindustrin - 
potentiellt material för bättre 
miljö
Att hitta gymnasiearbeten som både utmanar elever att arbeta vetenskapligt men också sätter 
in projektet i ett aktuellt samhällsperspektiv är inte lätt. Inom projektet ”VIFI - Väcka intresse hos 
framtidens ingenjörer” finns möjlighet för gymnasieelever att vara med och utveckla vattenrening 
med hjälp av slagg inom ett gymnasieprojekt som utförs tillsammans med SSAB Merox och Luleå 
Tekniska Universitet (LTU).   

Råvaror vid metallframställning
 Inom processindustrin tillverkas för samhället vik-
tiga metaller och legeringar som koppar, bly, stål, 
rostfritt stål, gjutjärn, aluminium etc. Som råva-
ror för framställningen används både anrikade 
malmer och restprodukter eller delar av uttjänta 
samhällsprodukter som exempelvis datorer, tele-
foner, kylskåp och bilar. Förutom den metall som 
skall utvinnas innehåller råmaterialen andra äm-
nen som skall avlägsnas och om möjligt utvinnas 
i andra processer. I heta processer där metaller 
framställs bildas en slagg (en oxidsmälta som bl. a 
innehåller kalciumoxid (CaO), kiseloxid (SiO2), och 
aluminiumoxid (Al2O3)) som tar hand om de icke 
önskade ämnena. Slaggens sammansättning an-
passas för att styra avskiljningen till slaggen. Sva-
vel (S) kan vara ett sådan oönskat ämne och efter-
som S binds i slaggen som kalciumsulfid (CaS) bör 
slaggen i så fall innehålla tillräckligt mycket av Ca.

Från järnmalm till stål vid SSAB idag
Vid SSABs malmbaserade stålverk i Luleå och 
Oxelösund tillverkas stål i huvudsak från järn-
malmspellets producerade av LKAB i Malmberget 
och Kiruna. I figuren ses schematiskt de processer 

på det malmbaserade stålverk i Luleå som genere-
rar slagg i större utsträckning. För att järnoxiden, 
i huvudsak hematit (Fe2O3) i malmen, som tillförs 
masugnen skall bli metalliskt järn måste syre av-
lägsnas vilket sker i en reduktionsreaktion. I ma-
sugnen fungerar kol och väte som finns i koks och 
kolpulver som reduktionsmedel och vid reduktio-
nen bildas koldioxid (CO2) koloxid (CO) och vatten 
(H2O). 

Masugnsslaggens oxider har sitt ursprung i 
järnmalm och reduktionsmedel, det vill säga i järn-
malmspellets, koks och kolpulver, samt i så kallade 
slaggbildare som tillsätts för att styra slaggens 
sammansättning. Slaggbildare i masugnsproces-
sen är ofta kalksten, i Sverige används även en 
slagg från stålkonverteringen (LD-slagg). 

Järnet som produceras i masugnen svavelre-
nas genom tillsats av svavelreningsreagens såsom 
kalciumkarbid (CaC), magnesium (Mg) och bränd 
kalk under bildning av svavelreningsslagg. Det sva-
velrenade järnet, som innehåller en del inlöst kol, 
transporteras till LD-konvertern där järnet innan 
det konverteras till stål genom syrgasblåsning, 
kombineras med kylskrot för att styra sluttem-

Bild: från LTU



13

Gymnasieprojekt tillsammans med SSAB Merox och 
Luleå Tekniska Universitet (LTU).
Hushåll, jordbruk och industrier använder varje 
dag stora mängder vatten som beroende på till-
lämpning förorenas med olika ämnen innan det 
skickas mot vattenreningsverken. Rätt så ofta har 
vattnet fått ett innehåll av metaller som hamnar 
exempelvis i vattenreningsverkens slam och gör 
slammet omöjligt att använda för gödslingsända-
mål. Metaller kan även följa med vatten till vatten-
drag.

Slagg som är en biprodukt från metallindustrin 
kan vara en möjlig lösning för att binda olika äm-
nen som lösts i vattnet och inte bör nå våra sjöar 
och hav. Att använda slagg för vattenrening renar 
inte bara vattnet utan bidrar också till att en rest-
produkt som slagg blir en värdefull produkt sam-
tidigt som behov av tillverkning av filter från nya 
råmaterial minskas.

I projektet kommer du/ni att få inhämta kunskap 
på området, planera och genomföra laboratorie-
försök med slagg för rening av vatten. Utvärdering-
en av försöken sker med hjälp av kemiska analyser 
på slagg och vattenlösningar samt karakterisering 
av såväl ursprunglig slagg som slagg efter använd-
ning för vattenrening. En metall av speciellt intres-
se för rening av industriellt vatten är zink. Vidare är 
det viktigt att få en indikation om slaggens kapaci-
tet och om slagg som använts som vattenfilter kan 
regenereras. Se även https://www.swerea.se/VIFI 
för mer information.

Kontaktpersoner; 
Lena Sundqvist Ökvist LTU, lensun@ltu.se
Daniel Söderström SSAB Merox, WW
daniel.soderstrom@merox.se

peraturen. Ämnen lösta i järnet som exempelvis 
kisel (Si), vanadin (V) och fosfor (P) oxideras un-
der värmeutveckling och dessa bildar tillsammans 
med bränd kalk och dolomitkalk en slagg. Inlöst 
kol reagerar med syre och bildar CO och CO2. Efter 
LD-konverteringen kan även legeringsämnen och 
aluminum (Al) tillsättas, aluminium skall ta hand 
om de små halter av syre som lösts i stålet under 
konverteringen. Rester av syre kan överföra dyra 
legeringar till oxider som på så vis förloras till slag-
gen. Stålet får sin slutgiltiga sammansättning ge-
nom tillsats av legeringsämnen. Vid gjutningen av 
stål är dess temperatur viktig. Om stålets tempe-
ratur är för låg tillsätts därför aluminium som då 
det oxideras till aluminiumoxid värmer stålet. Om 
temperaturen är för hög kan kylskrot tillsättas. 

Återanvändning av bildad slagg
I Sverige framställs vid de malmbaserade verken 
totalt cirka 300 - 400 kg slagg per ton färdigt 
stålämne om hänsyn tas till slagg från masugn, 
svavelrening, LD och efterbehandling där stålet 
”tätas” och legeras. Efter upparbetning, som be-
roende på slaggtyp kan innebära krossning, sikt-
ning och avskiljning av magnetiskt material bör så 
mycket som möjligt av slaggen återanvändas. Som 
nämnts tidigare kan LD-slagg recirkuleras internt 
som slaggbildare vid masugnen, masugnsslaggen 

kan användas externt i cement eller för vägbygg-
nadsändamål. Slaggen återanvänds inte fullstän-
digt på grund av sammansättning eller partikel-
storlek samtidigt som forskning visar att det finns 
möjligheter till annan användning av slagg. 

Möjligheter för gymnasieelever
Inom projektet ”VIFI - Väcka intresse hos framti-
dens ingenjörer” finns möjlighet för gymnasieele-
ver att vara med och utveckla vattenrening med 
hjälp av slagg inom ett gymnasieprojekt som ut-
förs tillsammans med SSAB Merox och Luleå Tek-
niska Universitet (LTU). VIFI är ett nystartat pro-
jekt som syftar till att fånga ungdomars intresse 
för metall och processindustrin, se faktaruta ned-
an. Vid LTU finns civilingenjörsutbildningen Håll-
bar Process och Kemiteknik där studenterna efter 
inledande studier med kemi som karaktärsämne 
vid sidan av kurser i matematik, fysik etc. kan välja 
inriktning mot metallindustrin eller processindu-
strin. Mer information om utbildningen finns att 
hitta via länken; 
https://www.ltu.se/edu/program/TCKPA/
TCKPA-Civilingenjor-Hallbar-process-och-
kemiteknik-1.168844.

(Av Caisa Samuelsson och Lena Sundqvist-Öqvist, 
LTU)

Var med och utveckla vattenrening med hjälp av 
slagg från metallindustrin!
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Kemikalier i vardagen

”När jag säger kemikalier tror jag att de flesta tänker 
på rengöringsmedel eller andra kemiska produkter – 
och kanske också lim? På de här finns till och med 
olika symboler som varnar användaren. Men 
skadliga kemikalier kan förekomma lite överallt, 
som i gamla mjuka plasthästar, kläder eller mobil-
telefoner. Som tur är finns det enkla saker som du 
kan göra för att få en mer kemikaliesmart vardag – 
vi kommer till det i slutet.”

Så börjar filmen Kemikaliekunskap, en film som 
ger tittaren lite bättre koll på kemikalier – var de 
finns och om de är farliga.

Filmerna är bara en del av allt material som 
Håll Sverige Rent tagit fram i samarbete med Ke-
mikalieinspektionen. Här finns också tretton lek-
tionsupplägg och aktiviteter som alla knyter an till 
kemikalier på något sätt. Det finns något för alla 
från förskoleklass till gymnasiet och de berör olika 
ämnen. 

Bland lektionsuppläggen för yngre åldrar finns 
bland annat ett upplägg där klassen får undersöka 
och prata om hur ämnen sprider sig i vatten. Där 
finns också ett ”äppeltest” där eleverna får använ-
da ett vetenskapligt arbetssätt och diskutera hur 
val i vardagen kan påverka miljön och bidra till en 
hållbar utveckling. 

För äldre åldrar finns exempelvis lektionsupp-
lägget ”Kemikalier nu och då” som förutom den 
historiska aspekten tar upp skillnaden mellan fara 
och risk. I flera av uppläggen får eleverna också un-
dersöka vad en vanlig konsument kan göra för att 
minska mängden skadliga kemikalier i vardagen. I 
det trettonde upplägget kan både elever och lärare 
ta del av en sammanfattning över lagar och regler 
kopplat till kemikalier. 

Till skolmaterialet finns också kemikaliesmar-
ta tips till verksamheten. De kortfattade tipsen är 
kopplade till olika rum i skolan och poppar fram 

när muspekaren förs över bilden. Samtliga tips 
finns också samlade i en PDF för den som vill skriva 
ut. 

Syftet med materialet till skolan är att öka 
kunskapen om kemikalier i vardagen samt bidra 
till mer kemikaliesmarta verksamheter. Att riskbe-
döma laborationer och ha koll på faromärkning är 
viktiga delar – men barn och ungdomar är också 
konsumenter. Det är därför viktigt att öka kunska-
pen hos skolelever om kemikalier i samhället och 
om hållbar konsumtion.

(Av Pia Linghede pia.linghede@hsr.se
Projektledare på Håll Sverige Rent)

Länkar till materialet 
Kemikaliesmarta tips till skolan 
www.hsr.se/kemikalietips
 Affisch/Faktablad för skolan med tillhörande 
övningar och lektionsupplägg och fler filmer,
www.hsr.se/kemikaliesmartskola 
Filmen kemikaliekunskap www.hsr.se/kemikalier 

Håll Sverige Rent erbjuder pedagogiskt material,lek-
tionsuppgifter och inspiration för förskolan upp till 
gymnasieskolan. För mer långsiktigt arbete driver 
Håll Sverige Rent programmet Grön Flagg samt täv-
lingen Unga Reportrar. Håll Sverige Rent arbetar för 
att förebygga och motverka nedskräpningen. Läs 
mer på www.hallsverigerent.se  

Håll Sverige Rent har i samarbete med Kemikalieinspektionen tagit fram 
ett omfattande material om kemikalier i vardagen. Bland materialet finns 
lektionsupplägg för alla åldrar, kemikaliesmarta tips till skolan, filmer och 
en sprillans ny faktaaffisch med tillhörande övningar för högstadiet och 
gymnasiet. 

(Samtliga bilder med godkännande från Håll Sverige rent)
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Läromedlet om 
hållbar mat!
Efter sommarens torka är Jordbruksverkets och LRF:s  skolmaterial MatRätt, 
om hållbar produktion och konsumtion av mat, superhett. Flera av lektioner-
na är anpassade till läroplanerna för årskurs 7-9 i biologi och kemi. Där finns 
även sju idéer för gymnasiearbeten om hållbarhet.

Hållbara matval 
Hållbara matval förutsätter kunskap om hållbar 
matproduktion. Det var förra hösten som Jord-
bruksverket och LRF tillsammans släppte det 
kostnadsfria läromedelsmaterialet MatRätt. Nu 
har det blivit högaktuellt. Med det får du färdiga 
digitala lektioner som tar dig och dina elever på en 
resa från jordbrukarens marker till butiken. Fyra av 
lektionerna är anpassade för biologi- och kemiun-
dervisning. Lektionerna i biologi handlar om våra 
jordar och om jordbrukets inverkan på den biolo-
giska mångfalden i Sverige. De i kemi handlar om 
växtnäring och dess påverkan på miljön samt om 
hur man genom att producera biogas kan minska 
klimatutsläpp.

Passar bra för tematiska samarbeten
Det finns ytterligare åtta lektioner anpassade för 
ämnena hem- och konsumentkunskap, svenska 
och bild. Materialet passar således bra att använ-
da för temaövergripande samarbeten, till exempel 
under temaveckor på din skola.

Vi har märkt att många har starka åsikter om 
hur man bör äta för att äta hållbart, men få har 
kunskaper om vad en hållbar matproduktion inne-
bär. Materialet, som är framtaget med översyn av 
Jordbruksverkets experter, är högaktuellt och be-
rör alla eftersom alla äter. Alla fakta i materialet 
bygger på en rapport i vilken Jordbruksverket sam-
manställt aktuell information om hållbar mat. 
Många ungdomar är väldigt intresserade av frågor 
som rör kosten och sommarens torka har visat hur 
känslig och viktig den svenska matproduktionen 
är.

Självinstruerande digitala elevsidor
Med digitala elevsidor leds eleverna genom lek-
tionen, steg för steg. Eleverna kan arbeta direkt 
med sina uppgifter via dator eller surfplatta. Elev-
sidorna kan även användas för genomgång i hel-
klass på projektor. Till materialet finns en film där 
man får följa två ungdomar under en resa där de 
får lära sig mer om vad hållbar mat är. Materialet 
är tacksamt att använda när det funnits lite tid för 
förberedelser.

Jordbruksverket och LRF samarbetar även med 
både Universeum i Göteborg och Tom Tits i Söder-
tälje, för de skolklasser som ytterligare vill fördju-
pa sig ännu mer i ämnet. Utställningen på Univer-
seum är mer inriktad för yngre elever medan den 
i Södertälje passar bra för både högstadie- och 
gymnasieelever. Vi har tagit fram både lärome-
delsmaterialet och utställningarna för att hjälpa 
Sveriges lärare i undervisningen om hållbarhets-
frågor. Dessa frågor är mycket komplexa och inte 
lätta att sätta sig in i på egen hand. Vi hoppas att 
det ska användas och komma både till nytta och 
till glädje i NO-undervisningen.

(Av Jessica Hagård, Jordbruksverket, delaktig i fram-
tagandet av materialet ”Maträtt”)

Filmen om Danni och Anna; 
https://youtu.be/WfOlj-R-myQ
Läromedelsmaterialet;
https://gratisiskolan.se/all-products?
avsandare=418/
Rapporten ”Hållbar produktion och konsumtion 
av mat”; https://webbutiken.jordbruksverket.se/
sv/artiklar/ra1817.html

(Samtliga bilder med godkännande från Jordbruksverket)
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Tillståndspliktiga kemikalier i 
undervisningen

Vilka kemikalier behöver jag som lärare använda för att mina lektioner ska få ett innhåll som både 
lyfter elevernas lärande och väcka deras nyfikenhet? Råder kontrollerade förhållanden i varje under-
visningssituation? KRC har en dialog med Kemikalieinspektionen (KemI) om dessa två frågor. För 
att få ett underlag till första mötet med KemI gjorde vi en snabbenkät till några erfarna kemilärare 
i Sverige. 

Kemikalielagstiftningen i Sverige följer huvudsak-
ligen de europeiska reglerna. Reach är en EU-för-
ordning som handlar om registrering, utvärdering, 
tillstånd och begränsningar av kemiska ämnen. 
Förordningen innehåller bland annat  bilaga XIV  
där särskilt farliga ämnen, som kräver tillstånd 
för användning, listas. Det finns undantag från 
tillståndsplikten för ”Vetenskaplig forskning och 
utveckling” (artikel 3.23 i Reach)  vilka definieras 
som: 

Vetenskapliga experiment, analyser eller kemisk 
forskning som utförs under kontrollerade förhållan-
den, varvid de använda volymerna understiger 1 ton 
per år.

Ska skolan undantas från reglerna?
Frågan är om laborationer i skolans kemiundervis-
ning ska räknas som analyser och därmed undan-
tas krav på tillstånd? 

KRC ställde frågan till Cecilia Westöö, utredare 
och EU-koordinator. Hon undrar om kontrollerade 
förhållanden alltid kan garanteras i skolor, efter-
som detta är ett krav för undantag från tillstånds-
plikten. Givetvis går det inte att garantera kontrol-
lerade förhållanden i hela skolan, men kanske kan 
det anses göra det vid demonstrationer eller labo-
rationer under fortsättningskurser i kemi på gym-
nasiet? KRC kommer att ha en fortsatt dialog med 
Kemikalieinspektionen om den här frågan.

Använder vi farliga kemikalier i skolan?
För att få en uppfattning om vilka kemikalier från 
bilaga XIV1 och Kandidatlistan2 som i praktiken an-
vänds skickade KRC i maj -18 ut några frågor till 
ett tiotal erfarna kemilärare runtom i Sverige. Här 
följer en översikt av svaren, som vi tror kan ge en 
första bild över vilka ämnen det handlar om.

Fråga 1
Vilka av kemikalierna i bilaga XIV använder du i din 
undervisning? 
Svar
Kromföreningar (flertalet lärare)
• Kaliumdikromat (0,1 M) används skolor i liten 

1 https://www.echa.europa.eu/sv/authorisation-list

2 https://www.echa.europa.eu/sv/candidate-list-table

mängd t.ex. vid laborationen ”Oxidation av al-
koholer”

• Kaliumkromat används i liten mängd och låg 
koncentration vid gelfiltriring.

• Ammoniumdikromat, <10 g/läsår till demon-
strationer

Formaldehyd (en lärare)

Fråga 2
Kandidatlistan  innehåller förutom ämnena i bi-
laga XIV, ämnen som är kandidater för att bli till-
ståndspliktiga. Använder du några av dessa i din 
undervisning? 
Svar
Blyföreningar
• Blynitrat till att demonstrera fällning med ka-

liumjodid, KI (1 g per demo).
• Blynitrat (0,1 M) till laborationerna fällnings-

reaktioner i Ke 1 och enzymaktivitet i Bi 2.
• Blyacetat, 10g/läsår till demonstrationer.

Borax till slime

Fenolftalein (0,1-1% lösning) i små volymer som in-
dikator vid titrering.

Fråga 3 
Är det något av ämnena du skulle ha extra svårt 
att ersätta i din undervisning?

Svar
Här var svaren lite olika. Vissa kemikalier kan av 
olika anledningar vara svåra att klara sig utan. Vil-
ka ämnen det kan vara vill vi gärna lyfta i komman-
de informationsbrev här på KRC.

(Av Jenny Olander, KRC)

KRC efterlyser goda exempel på labo-
rationer för att ersätta och undvika 
farliga kemikalier. Hör gärna av dig!

Bild: Solrosor av Vincent van Gogh från Wikimedia Commons
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Vad säger den nya föreskriften AFS 
2018:2 om användning av ättiksyra-
anhydrid på skollabb?

Ättiksyraanhydrid framställs genom dehydrati-
sering av ättiksyra. Det används bland annat vid 
framställning av acetatestrar, plaster, spräng-
ämnen och parfymer samt som råvara för läke-
medelsproduktion. På skolorna används ättiks-
syraanhydrid exempelvis vid framställning av 
acetylsalicylsyra från salicylsyra. 

Arbetsmiljöverket har i år ändrat föreskrifterna 
om kemiska arbetsmiljörisker, AFS 2011:19. Dessa 
ändringar trädde i kraft 21 augusti 2018 och inne-
bär i korthet att paragrafer om märkning av rör-
ledningar samt paragrafer om mögelsporer och 
tryckluft har ändras. Krav på tillstånd tas bort för 
fem ämnen i bilaga 1, grupp B. Dessa ämnen får dä-
remot hygieniska gränsvärden och kommer därför 
att omfattas av skyldigheten att göra en expone-
ringsbedömning för att visa att exponeringen är 
godtagbar. Mer om detta kan man läsa om på Ar-
betsmiljöverkets hemsida1.

Dessutom kan man läsa följande i den nya fö-
reskriften, AFS 2018:2, § 37e: ”Utbildning krävs 

1 https://www.av.se/nyheter/2018/flera-
andringar-i-reglerna-om-kemiska-
arbetsmiljorisker/

för att leda eller aktivt sysselsättas i ett arbete 
som kan innebära exponering för farliga kemiska 
produkter som innehåller […] 3. organiska syra-
anhydrider […] Utbildningen ska minst innehålla 
information om de risker som arbetet innebär och 
vilka skyddsåtgärder som kan behöva vidtas för 
att arbetet ska kunna utföras på ett säkert sätt. 
Utbildningen för de som leder eller aktivt syssel-
sätts i arbete enligt första och andra stycket ska 
kunna styrkas genom ett högst fem år gammalt 
utbildningsintyg. Den arbetsgivare som låter nå-
gon utan utbildningsintyg leda eller utföra arbete i 
strid med fjärde stycket ska betala sanktionsavgift 
om 10 000 kr för varje sådan person, se 52 §. (AFS 
2014:43)”

KRC frågade Arbetsmiljöverket om ändringen i 
AFS 2018:2 påverkar användningen av ättiksyraan-
hydrid i skolorna? 

Svaret är att den inte gör det. Krav på utbild-
ning gäller för ämnen som har H-klasserna 317 och 
334. Tittar man i säkerhetsdatabladet för ättiks-
syraanhydrid finns dessa H-klasser inte med och 
det är därmed fritt att använda ättikssyranahydrid 
som tidigare i de svenska skolorna. 

Den nya AFSen, Kemiska arbetsmiljörisker hit-
tar du genom att skriva in sökordet AFS 2018:2. 

(Av Camilla Mattsson, KRC)

Ättiksyraanhydrid i skolan
Arbetsmiljöverket har i år ändrat föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker, AFS 2011:19. Den nya 
AFS 2018:2 trädde i kraft 21 augusti 2018. Den innehåller bland annat krav på hygieniska gränsvär-
den för vissa kemikalier samt vissa krav på hantering av anhydrider.

Figur: Ättiksyraanhydrid som utgångsämne vid framställning av acetylsali-
cylsyra. (Bild och reaktionsschema är hämtade från Wikimedia commons)
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Inspektioner i höst med fokus 
på kemiska risker
Elever under utbildning är vår framtid. Om vi från början kan skicka med elever ett risktänk och en 
medvetenhet om sin egen arbetsmiljö har vi gjort en stor insats, inte bara för individer, utan även 
för samhället i stort. Därför inspekterar arbetsmiljöverket under två veckor i oktober kemisalar och 
praktiska gymnasieutbildningar över hela landet med fokus på kemiska arbetsmiljörisker. Ingen 
ska bli sjuk, skadas eller dö av sitt jobb! 

Kemiska risker i skolan 
Kemiska arbetsmiljörisker förekommer i det flesta 
branscher och på de flesta arbetsplatser. I skolans 
värld finns det risker i form av inköpta kemikalier 
t.ex. kemi och annan NO-undervisning. I yrkesut-
bildningar som frisörutbildning, fordonsutbild-
ning, bygg, vård och omsorg och hotell och res-
taurang förekommer kemiska riskkällor både som 
köpta kemikalier och bildade kemiska ämnen och 
blandningar. Kemiska riskkällor kan ge både lång-
siktiga (till exempel mjöldamm, avgaser) och aku-
ta konsekvenser (exempelvis frätande rengörings-
medel och allergiframkallande limmer). Alla dessa 
risker ska arbetsgivaren känna till och informera 
om, vare sig arbetsplatsen blir inspekterad eller 
inte. 

Alla; elever såväl som lärare, lokalvårdare och 
annan underhållspersonal ska veta hur arbetet 
ska utföras säkert! 

Hur går en inspektion till?
Under inspektionen kommer arbetsgivare och 
skyddsombud att få berätta för inspektören hur 
arbetet med de kemiska riskerna på arbetsplatsen 
går till. Om inspektören upptäcker brister i hante-
ringen ställer hen krav. Om din arbetsplats kom-
mer att inspekteras får ni ett brev där vi meddelar 
tid för inspektionen. 
Tre fokusområden för de aktuella inspektionerna

Förteckning
Alla kemiska risker som finns på arbetsplatsen ska 
finnas förtecknade. En undersökning av arbets-
platsen behöver alltså genomföras för att inven-
tera riskerna, skriva ner dem och beskriva dem.

Riskbedömning
En riskbedömning över de risker som listats i för-
teckningen ska genomföras. Vad som kan hända, 
och varför det kan hända ska stå. Arbetsgivaren 
ska sen genomföra de åtgärder som behövs för att 
förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet.

Information 
Arbetstagarna ska informeras om vilka risker som 
finns och hur arbetet ska utföras för att minska 
dessa risker. Arbetsgivaren ska kontrollera att in-
formationen har blivit förstådd. Den som utför 

Bild: Inspektionerna är en del av EU-kampanjen Friska 
arbetsplatser hanterar farliga ämnen på ett säkert sätt. 
(Bild: KemI)

dessa uppgifter (förtecknar, riskbedömer och in-
formerar) ska ha en skriftlig uppgiftsfördelning 
från arbetsgivaren och ha
• Befogenhet 
• Resurser (exempelvis tid) 
• Kunskap 
för att utföra uppgifterna. 

Hur ska kemiska risker hanteras?
Kemiska risker ska hanteras enligt STOP-principen. 
STOP står för Substitution (S), Teknisk lösning (T), 
Organisatorisk lösning (O), Personlig skyddsut-
rustning (P).

• I första hand ska ett farligt ämne bytas ut mot 
ett mindre farligt, så att risken försvinner. 
Till exempel kan ett rengöringsmedel som är 
frätande bytas ut mot ett annat medel med 
mindre farlighet. 

• I andra hand ska en kemisk risk byggas in. En 
dammande degblandare kan exempelvis byg-
gas in för att minska risken för att mjöldamm 
orsakar astma hos användaren.

• I tredje hand ska organisatoriska lösningar 
användas för att minimera risker. Till exempel 
kan schemaläggning göras så att eleverna inte 
gör riskfyllda moment när de är trötta. 

• I sista hand kan arbetstagaren använda per-
sonlig skyddsutrustning.
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Mer information om den aktuella kampanjen hittar du på  
https://www.av.se/friska-arbetsplatser

Vill du läsa mer om hur kemiska risker ska hanteras kan du hitta information på 
https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/luftfororeningar-och-kemiska-risker/vagledningen-till-
foreskrifterna-om-kemiska-arbetsmiljorisker/undersok-och-bedom-riskerna/

Frågor kan ställas till
Elin Löfström-Engdahl (projektledare för tillsynsinsatsen) elin.lofstrom-engdahl@av.se, 
Charlotta Håkansson (projektmedlem) charlotta.hakansson@av.se eller 
Åsa Wallin (kommunikatör för den svenska kampanjen) asa.wallin@av.se. 

Om din arbetsplats kommer att inspekteras får skolan ett brev där vi meddelar tid för inspektionen. 

Konferensernas syfte är att du som lärare ska få 
träffa de som tagit fram modulerna och som visar 
hur du som lärare konkret kan arbeta med materi-
alet på olika sätt för att utveckla undervisning-
en med dina elever inom det ämnesområde som 
modulen tar upp. Det gäller texter, filmer, diskus-
sionsfrågor och prova på uppgifter som finns i mo-
dulen och som ligger öppet för alla på Skolverkets 
hemsida. 

Även de nationella resurscentra inom natur-
vetenskap och teknik kommer finnas på plats och 
ytterligare visa på resurser inom området som du 
kan ha glädje av.

Konferenser om Skolverkets 
NV-moduler

I höst kommer modulerna om hållbar utveckling, 
förmågorna i NO, medicin och hälsa, digitala verk-
tyg, väder och klimat samt digitala världen vara de 
som presenteras. 

Det finns också möjlighet att träffa andra lä-
rare som undervisar i naturvetenskap, teknik och 
hållbar utveckling för att utbyta idéer och erfaren-
heter. 

Anmälningslänkar till de regionala konferenserna 
finns på Skolverkets hemsida, www.skolverket.se. 
Tips: Sök på regionala konferenser. 

Under hösten 2018 ger Skolverket regionala konferenser i naturvetenskap, teknik och hållbar utveck-
ling. Konferenserna äger rum i Göteborg den 26/9, Jönköping 10/10, Malmö 24/10 samt i Karlstad 
den 14/11. 

Bild: Skolverkets moduler är resurser att använda vid kollegialt lärande.
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Förutsättningar för att ta hand 
om kemiinstitutionen i skolan

Från oktober 2017 till april 2018 gick 38 kemilärare från högstadier och gymnasier runtom i Sverige 
distanskursen ”Säkerhet i skolans kemiundervisning”, UM4054, på 4, 5 hp på KRC. I samband med 
kursutvärderingen ställde vi några frågor om lärarnas förutsättningar för att ta hand om sina sko-
lors kemiinstitutioner. 26 lärare svarade på enkäten och här följer deras svar.

Har du fått någon typ av kompensation från din 
huvudman för att gå kursen ”Säkerhet i skolans 
kemiundervisning”?

Ja 8 (30,8%)
Nej 18 (69,2%)

Kommentar
• 5% i min tjänst för att förbättra säkerheten i 

kemiundervisningen. Vilket i stort sett täckt 
kursen och lite implementering av några kurs-
moment på skolan.

• Inte utöver betald ledighet vid kursuppstart. 
[En heldag i Stockholm, red. anm.]

• Jag har detta i mitt första läraruppdrag.
• Ja, nedsatt tid.
• Jag har fått utnyttja viss ämneskonferenstid 

och vissa uppdragstimmar, för kursen.
• Betald resa tor Stockholm.
• Arbetstid
• Jag fick börja jobba kl 11.00 på onsdagar varje 

vecka för att kunna plugga.
• Jag har sagt att jag skulle få hoppa annan 

kurs, inte deltagande men den läsning som 
föregick den. det gav inte alls kompensation.

• Jag räknar med att det lyfter min löneutveck-
ling på sikt och att jag på så sätt får kompen-
sation, lättare att få ett nytt jobb oxå om 
man med tiden vill det även om inte aktuellt 
nu men även därför bra att ha den kompeten-
sen med sig.

Är det någon på din skola som får ersättning i tid 
eller pengar för att ta hand om kemi-
institutionen?
Ja 9 (37,5%)
Nej 15 (62,5%)

Kommentar
• Jag har tid för det men ofta läggs det andra 

möten på den tiden.
• Vet ej
• 10% av en tjänst under nästa läsår.
• Inte i nuläget men det förhandlas om detta.
• Det är jag som har ansvaret och det ingår i 

mitt uppdrag som förstalärare.
• En person har tid i tjänsten för ämnesansvar.

• Två lärare har tillsammans 80 tim.
• Skulle behövas tid!
• I min tjänstefördelning står det institutions-

ansvarig kemi men ingen tid/resurs tilldelad. 
• Det är sånt där som förväntas göras WWi 

övriga uppgifter bara det att kollegor inte har 
dylikt i sin tjänst och inte heller mer undervis-
ning så det går helt utöver. En kunde ju tänka 
sig att en fick en förstelärartjänst åtminstone 
men inte det heller.

• Jag har inte fått nedsättning i min tjänst för 
det, men kommer att få det nu när tjänsterna 
planeras.

• Jag räknar med att få det, tid till hösten tän-
ker jag begära.

Förutsättningar för arbetet kring kemisäkerhe-
ten på din skola. 

På min skola finns tillräcklig utrustning i kemi-
preppen
1 Inte alls  5 (19,2%)
2 1 (3,8%)
3 6 (23,1%)
4 6 (23,1%)
5 Helt 7 (26,9%)
Vet ej/ Ej relevant 1 (3,8%)

På min skola finns tillräcklig utrustning i labora-
tionssalarna
1 Inte alls 3 (11,5%)
2 2 (7,7%)
3 6 (23,1%)
4 6 (23,1%)
5 Helt 8 (30,8%)
Vet ej/Ej relevant 1 (3,8%)

På min skola fungerar organisationen kring 
kemisäkerhet väl.
1 Inte alls 2 (7,7%)
2 6 (23,1%)
3 10 (38,5%)
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50:e IChO i Bratislava/Prag
Sverige deltog som planerat i den internationella kemiolympiaden i Bratislava/Prag i Slo-
vakien/Tjeckien i juli 2018. Sverige har därmed sammanlagt deltagit i 44 gånger. Sverige 
fick en bronsmedalj genom en fin insats av Björn Diemer från Erik Dahlbergsgymnasiet i 
Jönköping.

FAKTA om IChO
Varje landslag har fyra elever som får vara högst 19 år 
och inte får ha påbörjat universitetsstudier. 
10-12% av deltagarna premieras med guldmedalj. 20-22 
% av resterande tävlande erhåller silvermedalj och 30-
32 % av de återstående tävlande får en bronsmedalj. 
Hedersomnämnanden ges till ickemedaljörer som ligger 
inom ramen för 70-71 % av samtliga deltagare. 
Frankrike är nästa års värdland för IChO. Tävlingen ges i 
Paris 20-29 juli 2019. Den internationella juryn för IChO 
har godkänt följande plan för framtida tävlingar: 
Paris, Frankrike 20-29 juli  2019
Konya, Turkiet   2020
Osaka, Japan 24 juli-2 aug 2021
öppet    2022
Zurich, Schweitz   2023

Det svenska deltagandet organiseras av Svenska Kemist-
samfundet och bekostas delvis av Skolverket. Sedan 1988 
har Akzo Nobel gett värdefulla bidrag som gått till de 
svenska uttagningstävlingarna. Övriga sponsorer är Stif-
telsen Bengt Lundqvists Minne, Carl Tryggers Stiftelse, 
Magn. Bergvalls Stiftelse och Chalmers.

Årets jubileumstävling hade 76 deltagande länder. 
Positivt är att fler afrikanska stater deltog; Nigeria, 
Sydafrika, Mali(observing country). Kontinenten 
har tidigare varit dåligt representerat. 
Sedan 2016 har de nordiska länderna; Sverige, Fin-
land, Norge, Danmark och Island träffats för en 
gemensam uppstart under tre dagar för att svetsa 
ihop lagen och fler chanser till förberedelser med 
tävlingsmoment av samma intensiva karaktär som 
studenterna möter i IChO. Oslo Universitet i Nor-
ge var årets värd för NM i ett sommarvarmt Oslo. 
Björn Diemer vann en bronsmedalj. Resan gick sen 
vidare till IChO i Bratislava. 

Det experimentella provet innehöll tre del-
uppgifter; en förvånansvärt väl fungerande kine-
tikuppgift, en syntes och en analys med titrering. 
2 dagar senare genomfördes det teoretiska provet. 
Båda proven var omfattande och ungdomarna fick 
arbeta intensivt under den 5 timmar långa provti-
den. Alla länders översatta prov är publicerade på  
https://50icho.eu/problems/icho-2018-problems/.

Den välproducerade tävlingen visade att det 
går att samverka med fler än ett land som värd. 
Mellan Bratislava och Prag gick resan med tåg. Ex-
tra vagnar kopplades på ordinarie avgång till Prag 
för mentorerna och studenterna fick ett alldeles 
eget tåg dit. 

De teoretiska uppgifterna byggde som tidiga-
re år på ”Preparatory problems” som skickas ut i 
februari. Nivån på uppgifterna är hög. Svenska 
studenter har svårt för frågor inom organisk kemi 
(t.ex. reaktionsmekanismer, val av katalysatorer 
och stereokemi.), kinetik och termodynamik. Varje 
år hålls ett obligatoriskt 4-dagars träningsläger på 
Chalmers i Göteborg  som innehåller föreläsningar 
och gruppdiskussioner med fokus på uppgifterna 
från ”prep problems” som stöd för att höja  kun-
skapsnivån lite över den svenska ämnesplanen i 
kemi. 

Nästa tävling börjar 8 november (frivillig om-
gång) och 7 februari  2019 (omgång 2). Därefter går 
ett urval  studenter till en Sverigefinal i mars 2019.

Foto: Svenska landslaget 2018. Från vänster; 
Alicia van Hees, De la Gardiegymnasiet, Lidköping 
Bronsmedaljören Björn Diemer, ED-gymnasiet, Jönköping
Aron Enliden, ED-gymnasiet, Jönköping 
Ebba Matic, Sigrid Rudebecks gymnasium, Göteborg 
(Foto: Cecilia Stenberg)

EUSO
Den europeiska vetenskapstävlingen för hög-
stadiet och årskurs 1 på gymnasiet kommer som 
vanligt att hållas torsdagen den 7/11 i vecka 45. 
Du kan skicka en en intresseanmälan på EUSO:s 
hemsida; www.euso.se. Där finns nu också flera 
tidigare prov som du kan låta dina elever få träna 
på. Den svenska finalen får 12 högstadie- och 12 

gymnasieelever vara med på och den kommer 
äga rum 27-28/1 2019. KRC uppmanar er lärare att 
uppmuntra era elever att våga låta sig utmanas. 
På Mörbyskolan i Danderyd delas varje år ut 
”Nobelpris” till skolans elever med bäst resultat 
i tävlingen vid deras årliga Nobelfest. Ett trevligt 
inslag för att uppmärksamma de naturvetenskap-
liga ämnena tycker KRC.
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Allkemi - 
Ett magasin för 
unga om kemi

Tvärtemot vad många tror så tycker många ungdomar 
att kemi är roligt. Extra intressant blir ämnet när vi lyckas 
tydliggöra att kemikunskaper kan vara till nytta för att 
lösa framtidsutmaningarna. Det är vår utgångspunkt 
när vi producerar Allkemi – ungdomsmagasinet för bli-
vande kemister.

(av Ulla Nyman, IKEM – Innovations- och kemiindustrierna)

Efter sommarens skogsbränder är klimatet i fokus. 
Det finns en bred koncensus i samhället om att 
klimatförändringen är en av våra viktigaste utma-
ningar och att utsläppen av koldioxid måste ner. I 
Allkemi har klimatfrågan varit i fokus länge.

I ett stort antal artiklar har vi berättat om 
forskning och företagsinitiativ som handlar om 
att byta ut fossila råvaror mot förnybara. Andra 
artiklar har handlat om nya energilösningar, som 
solceller eller om hur nya material kan minska en-
ergiförbrukningen. Den röda tråden är alltid att 
kemisk kunskap är viktig om man vill lösa sam-
hällsutmaningarna. Vi tror att det är det som gör 
tidningen intressant för vår målgrupp.

Ett återkommande inslag i tidningen är repor-
tage om Nobelprisen. I vårnumret har vi varje år 
artiklar som berättar om de pris som delades ut 
i december året innan. Vi skriver förstås om ke-
mipriset, men även priserna i fysik och medicin/
fysiologi brukar vara intressanta att skriva om. 
Gräsen mellan de olika priskategorierna är sällan 
knivskarp.

Ett annat återkommande inslag är personpor-
trätt. I varje nummer finns en artikel om en per-
son som håller på med spännande forskning, har 
vunnit ett fint pris eller helt enkelt har en riktigt 
spännande karriär. I diskussioner om åtgärd för 
att locka unga till kemiutbildningarna lyfts ofta 
behovet av förebilder fram. Det har vi tagit fasta 
på när vi producerar Allkemi.Sen ska artiklarna 
förstås vara spännande och intressant också. Och 
gärna lättlästa. De kvaliteterna uppnår vi genom 

ett samarbete med Kemivärlden/Kemisk Tidskrift. 
Alla artiklar i Allkemi bygger på material som ti-
digare varit publicerat i tidningen. Texterna kortas 
och redigeras för att passa målgruppen och lay-
outen innehåller fler bilder som lättar upp och för-
stärker innehållet i texterna.

IKEM är bransch- och arbetsgivarorganisation 
för företag inom kemiområdet. Utgivningen av All-
kemi är förstås ett sätt att verka för att medlems-
företag ska få tillgång till rätt kompetens, men det 
är inte det ända skälet till att vi ger ut tidningen. 
Vi tycker att det är viktigt att fler ungdomar får en 
inblick i hur spännande och roligt det är med kemi, 
även om de väljer att jobba md andra saker.

Allkemi kommer ut två gånger per år. Ungdo-
mar som går i årskurs 7-9 och på gymnasiet kan 
prenumerera utan kostnad. 

Eleverna beställer sin prenumeration via web-
ben https://kfvit.se/ikem-elev. Då får de också en 
folder om det periodiska systemet och en trevlig 
penna med utdragbart periodiskt system. När de 
går ut gymnasiet får de information om högskole-
utbildningar inom kemiorådet. Allt utan kostnad. 
Lärare får förstås också gärna beställa tidningen, 
oavsett antal är det kostnadsfritt. Länken för att 
beställa är den här: 
https://kfvit.se/ikem-larare. 

De lärare som vill dela ut foldern om periodiska 
kan beställa en klassuppsättning som kostar 150 
kronor + moms och frakt från 
www.industrilitteratur.se. Pennan har vi inte till 
försäljning, den är bara för prenumeranterna på 
Allkemi.



NorDiNa
publicerar forskning om undervisning i naturvetenskap och teknik. 
NorDiNa är en tidskrift som ges ut som ett samarbete mellan Naturfags-
centret vid universitetet i Oslo och institutionen för matematikämnets 
och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND) vid Stockholms universitet. 
NorDiNa publicerar artiklar på engelska och de skandinaviska språken. I tid-
skriftens curriculum development-sektion publiceras även andra bidrag än 
empiriska forskningsartiklar. Det kan röra sig om undervisningsupplägg, un-
dervisningssekvenser eller 
laborationer. Bidrag om kemiundervisning är mycket välkomna!

Huvudredaktörer:
Carl-Johan Rundgren, MND, Stockholms universitet
Are Turmo, Naturfagscentret, universitetet i Oslo

Tidskriftens hemsida: 
https://www.journals.uio.no/index.php/nordina/index

KRC-tipset

Chemistry Teacher International (CTI) - Best Practices in 
Chemistry Education

 är en ny tidskrift på engelska. Den kommer att ges ut 2 ggr/år av kommit-
ten för kemiundervisning inom IUPAC. Tidskriften vill vara en plattform 
för lärare på alla nivåer med fokus på forskning kring kemiundervisning. 
Tidskriftens mål är att: 
1) minska gapet mellan forskning och undervisning, 2) skapa en plattform 
för alla IUPAC:s aktiviteter inom undervsningsområdet samt 3) skapa en 
internationell tidskrift som inte är direkt kopplad till något särskilt områ-
de inom kemiundervisning eller till något utvalt lands undervisning. Ge-
nom att skapa ett kostnadsfritt konto kommer man kunna nå tidskriften.

Huvudredaktörer:
Jan Apotheker, Netherlands

 Iwona Maciejowski, Poland

Tidskriftens hemsida: 
https://www.degruyter.com/view/j/cti?format=INT&amp;rskey=
nE3uix&amp;result=1

Chemical Science
från Royal Sociaty of Chemistry
Chemical Science publiceras varje vecka. Det är den första helt kostnads-
fria vetenskapliga tidskriften med inriktning på kemi. Det innehåller forsk-
ningsartiklar från olika områden inom kemin. RSC:s ambitioner att ha en 
vetenskaplig tidskrift som är gratis för forskare och allmänhet men med 
bibehållen hög kvalitet på artiklarna som publiceras. Över 1000 aktuella ar-
tiklar per år ges ut från hela världen där alla kostnader täcks av RSC. Listan 
över redaktörer som bistår tidskriften är lång och innehåller forskare från 
Cambridge, Southhampton i UK, MIT, Berkeley, Princton m. fl. i USA, EPFL 
i Schweitz, Univ. of Tokyo, Japan , Univ. of Toronto, Kanada och många fler.

Huvudredaktör:
Daniel G Nocera, Harvard University, USA

Tidskriftens hemsida: http://www.rsc.org/journals-books-
databases/about-journals/chemical-science/

Tidskrifter på webben
Inför hösten har KRC spanat in några tidskrifter som är eller kommer att vara fritt tillgängliga via webben 
sk. open-access-tidskrifter. De har alla en koppling till kemi eller kemiundervisning på olika nivåer och 
med lite olika målgrupper och syften.



Kalendarium
Returadress: KRC, MND, Stockholms Universitet, 10691 Stockholm

När? Vad?
26/9 Skolverkets regionala NT-konferens i Göteborg. Se sid 19.

28-29/9 Forskarfredag i hela Sverige (och Europa), https://forskarfredag.se/skola/

1-2/10 KRC-konferens: Kemi för alla i Stockholm. Se www.krc.su.se 

 4/10 Lärarkväll på Tom Tits i Södertälje. KRC medverkar. www.tomtit.se

 10/10 Skolverkets regionala NT-konferens i Jönköping. KRC medverkar. Se sid 19.

 18-19/10 Uppstart till Säkerhet i skolans kemiundervisning, UM4055, 7,5 hp, Stockholms 
Universitet, KRC Mer info: Se www.krc.su.se

 20- 21/10 Kemins dag genomförs! Arrangör: IKEM, #keminsdag

 24/10 Skolverkets regionala NT-konferens i Malmö. Se sid 19.

 26/10 Sista dag för anmälan till EUSO. Se sid 21, samt www.euso.se 

 29/10 KRC-kurs: Periodiska systemet, Se sid 3. Se www.krc.su.se

 30/10 KRC-kurs: Säkerhet i skolans kemiundervisning. Se www.krc.su.se

 8/11 EUSO-provet (80 min) för åk 7-9 + Gy åk 1. Under V45 ges också Kemiolympiadens 
omgång 1 (90 min). www.euso.se

 14/11 Skolverkets regionala NT-konferens i Karlstad, se sid 19.

 16/11 KRC-kurs: Säkerhet i skolans kemiundervisning, Göteborg. www.krc.su.se

 16-17/11 Nationalkommittén i kemi, KVAs  lärardagar i Örebro. www.natkomkemi.se

 22-23/11 Nordisk kemilärarkonferens i Jyväskulä, Finland.

 25-26/1 Berzeliusdagarna i Stockholm. www.berzeliusdagarna.se

 7/2 Kemiolympiaden omgång 2. Öppen för alla vid anmälan. Se sid 21.

 8/2 KRC-kurs: Piller, pulver och plåster. Se www.krc.su.se

 2/3 Periodiska systemet 150 år!

 aug -19 preliminärt, KRC-kurs: Analys av organiska ämnen. Se www.krc.su.se


