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Förseminarium om kemisäkerhet
Susann Kristiansen, Nisse Nylund, Jenny Olander och Cecilia Stenberg,  
Kemilärarnas resurscentrum

10.00

• Aktuellt om kemisäkerhet

10.30-12 gruppvis, 30 min/pass

1. Laborationer, Nisse och Susann

2. Riskbedömning, Cecilia

3. Fördelning av arbetsuppgifter, Jenny

Foto (KRC)



1991 Skolöverstyrelsen lades ner 

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

2005 Arbetsmiljöverket (AV) inspekterade 
500 skollaboratorier. Enbart 16 klarade 
sig utan krav.

2018-2019 Av inspekterade kemikaliehanteringen 
på c:a 800 skolor. Åtta av tio fick krav.

Tillbakablick

Foto (KRC)



Kemikalie-
hantering

• Generellt högre 
prioriterat 

• Uppdatering av 
märkning och listor

• Ansvar och resurser

Hela 
skolan

• Kemiska riskkällor 
inte bara i 
kemisalarna

Risk-
bedömning

• Lärares eget 
förberedelsearbete 
uppmärksammades

Bild: KRC

Synpunkter beträffande inspektionerna 



Hygieniska 
gränsvärden

• Oklarheter kring 
förteckning av 
dessa

Risk-
bedömning

• Riskbedömning av 
kemiska riskkällor 
som kan bildas i 
verksamheten

Kontakt med 
inspektör

• Inspektörernas 
kunskap om 
kemikalier och om 
skolans verksamhet 
påverkade starkt

Synpunkter beträffande inspektionerna 
– fortsättning

Bild: KRC



Så här har synpunkterna samlats in

KRC:s
aktiviteter om 
kemisäkerhet 

2019

12 endagskurser, på 
skolor från Bjärred 

till Luleå 

Distanskurs, 7,5 hp,

Rådgivning via 
telefon och e-post

Samverkansmöten 
mellan AV, KemI, SKL, 

Skolverket, LR, 
kommuner och skolor

Inspektionsmeddelanden 
från olika skolor, bl.a. 

genom Stockholms stads 
Utbildningsförvaltning

Iterativ utveckling 
av stödmaterial



Centrala myndigheter och ansvar

Yttre miljö och avfall

Arbetsmiljö

Tillsyn av 
leverantörer, 

produkter

Brandfarliga och 
explosiva varor

Ämnesplaner

Kommunala 
och privata 
skolhuvudmän



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


Aktuellt om kemisäkerhet

18 oktober 2019 i
• Säkra kemisalar - så gör man i Tyresös 

skolor Länk
• Första pris för kemisäkerhet i skolan Länk

Atlas Copco och KRC vann svenska finalen 
av Good Practice Awards 2019 Länk

28 oktober 2019
Larm om osäker arbetsmiljö för kemilärare: 
”Kan vara farlig” Länk

https://www.suntarbetsliv.se/artiklar/fysisk-arbetsmiljo/sakra-kemisalar-sa-gor-man-i-tyresos-skolor/
https://www.suntarbetsliv.se/artiklar/fysisk-arbetsmiljo/kemisakerhet-for-bade-larare-och-elever/?utm_source=apsis&utm_medium=email&utm_campaign=artiklar2019vecka42&utm_content=kemisakerhet-for-bade-larare-och-elever
https://www.prevent.se/amnesomrade/kemiska-risker/kemihjalpen/good-practice-awards/
https://skolvarlden.se/artiklar/larm-om-osaker-arbetsmiljo-kemilarare-kan-vara-farlig


Tre huvudområden i nuläget

• Kemikalieförteckning 
• Riskbedömningsunderlag
• Arbetsfördelning (delegering)

Stödmaterial på KRC

Foto (KRC)

https://pp-prod-admin.it.su.se/preview/www/2.2982/2.6417/2.46304/2.46315/2.46560/2.48999/2.49017/1.435450
https://pp-prod-admin.it.su.se/preview/www/2.2982/2.6417/2.46304/2.46315/2.46560/2.48999/2.49017/1.330454
https://pp-prod-admin.it.su.se/preview/www/2.2982/2.6417/2.46304/2.46315/2.46560/2.48999/2.49017/1.401199


Enligt 6§ i AFS 2011:19 (Kemiska arbetsmiljörisker) ska 
följande information ingå i en förteckning över kemiska 
riskkällor:

- Namn och datum för när uppgifter förtecknas,

- Farliga egenskaper

- Var en kemisk riskkälla förvaras, används eller bildas,

- hygieniskt gränsvärde om det finns

- andra bestämmelser om arbetsmiljö som gäller 
specifikt för ämnet.

Regler för kemikalieförteckning

Foto (KRC) www.av.se

https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/kemiska-arbetsmiljorisker-201119.-andrad-och-omtryckt-i-afs-201443-foreskrifter/


KRC:s förslag på kemikalieförteckning 2019

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
(hänvisni
ng till 
grupp-
riskbedö
mning)

Ej 
märkes-
pliktig

Ja, 
NVG: 2 
mg/m3, 
KGV: 5 
mg/m³

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 

Kan överskridas 
om det inte 
hanteras i 
dragskåp. 

Reproduktions
-störande 

Här är en länk till hela förteckningen, en introducerande artikel och en pptx-presentation
Och länk på gruppvis riskbedömning av riskkällor med frätande syror.

http://www.krc.su.se/utbildningsmaterial/gymnasiet/kemi-2/2.49017/kemikalief%C3%B6rteckning-f%C3%B6rslag-p%C3%A5-lista-1.435450
http://www.krc.su.se/utbildningsmaterial/gymnasiet/kemi-2/2.49017/underlag-f%C3%B6r-gruppriskbed%C3%B6mnig-1.453644?cache=%2Fcourses-programmes%2Forientation-week


Laborationer

1. Tillverkning och destruktion 
av halogenlösningar
Länk till filmad instruktion

2. Raketförsök med väte och syre

Länk till filmad instruktion 

https://www.youtube.com/watch?v=lBZUoM9dBrw
https://www.youtube.com/watch?v=7t1svjOd2HE&t=22s


KRC:s riskbedömningsunderlag

Blankett för riskbedömningsunderlag

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


Fördelning av uppgifter kring 
skolans kemi-/NO-institution

Länk till dokumenten på KRC:s hemsida.

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


Laboration
Nisse o Susann
i sal XXX

Riskbedömning 
Cecilia
i sal XXX

Arbetsfördelning
Jenny
i sal XXX

10.30  - 11.00 A C B

11.00  - 11.30 B A A

11.30  - 12.00 C B C

Workshops



Prenumeration av Kemilärarnas 
Informationsbrev

Länk till Prenumeration av Kemilärarnas Informationsbrev

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


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/


Annat av intresse för kemi-/NO-lärare

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

Skolverket NT-moduler, kursplanerevidering 

UR skola – ny serie för åk 7-9: Snabbkoll

Forskarfredag Science in School, Science on Stage (Europeiska projekt)

EUSO - European Union Science Olympiad
Kemiolympiaden
LMNT – lärare i matematik, naturvetenskap och teknik

IKEM Skola Allkemi, Kemins Dag, Kemikarriär mm

Järnkoll - Jernkontoret

Periodiska systemet 150 år 2019

http://www.nokemi.se/
http://www.natkomkemi.se/fortbildningsdagar-for-kemilarare-2/
https://larportalen.skolverket.se/#/moduler/2-natur/alla/alla
https://www.skolverket.se/om-oss/var-verksamhet/skolverkets-prioriterade-omraden/sa-arbetar-vi-med-att-revidera-kurs--och-amnesplanerna
https://urplay.se/serie/213575-snabbkoll
https://forskarfredag.se/
https://www.scienceinschool.org/
https://www.science-on-stage.eu/page/display/2/2/80/SE/Sweden
http://euso.se/
https://kemisamfundet.se/kemi-i-skolan/kemiolympiaden/
http://lmnt.org/
https://www.ikem.se/ikem-skola/
https://www.jernkontoret.se/sv/forskning--utbildning/gymnasiesamverkan/jarnkoll/

