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Behövs kemikalier i undervisningen?

Vad är en 
kemikalie? 

Foton (Wikimedia commons)



Fara och risk

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

brandfarligt 

Risk – sannolikheten att faran kommer att orsaka skada.

Små
konsekvenser

Stora
konsekvenser

Låg sannolikhet

Hög sannolikhet

“LIVET”

AVSTÅ



Centrala myndigheter och ansvar

Yttre miljö och avfall

Arbetsmiljö

Tillsyn av 
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produkter

Brandfarliga och 
explosiva varor

Ämnesplaner

Kommunala  
och privata 
skolhuvudmän

Med flera



Resultat från inspektionerna 2018-2019

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

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

Bild: KRC

LÄNK till pressmeddelande

https://www.av.se/press/manga-brister-i-hanteringen-av-farliga-amnen-pa-jobbet/


Förutsättningar för arbetet på 

institutionen - underhåll eller nystart

Förvaring kemikalierna förvaras och hanteras enligt 21-22 §§
AFS 2011:19, SÄIF 2000:2

Märkning kemikaliemärkningen är uppdaterad enligt CLP-
förordningen, (EG) nr 1272/2008

Förteckning en kemikalieförteckning är upprättad enligt gällande 
regler (6 § AFS 2011:19)

Utrustning Arbetsplatsens utformning och utrustning uppfyller 
AFS 2009:2

Rutiner Utarbetade rutiner för inköp, avfall, information mm 



Rutiner och information
Kemiska arbetsmiljörisker AFS 2011:19

Vem gör vad? - Fördelning av arbetsuppgifter

Vilka riskfyllda arbetsmoment finns? – dokumentera -
skriftliga rutiner 

Kontroll – bra med checklistor

Nödvändig information (till vårdnadshavare, elever, 
nyanställda etc)

Om en olycka sker - Vem gör vad? (Första hjälpen, 
krisplan) 

Saknas förutsättningar? Hur prioritera? – Ta hjälp av 
skolledningen



Arbetstagarens ansvar

Läraren ska:
• Förstå att elever i utbildning likställs med arbetstagare. 

• Känna till och följa givna föreskrifter samt använda  skyddsutrustning som 
arbetsgivaren tillhandahåller.

• Iaktta försiktighet så att ohälsa och olycksfall förebyggs.

• Anmäla till arbetsgivaren om arbetet innebär omedelbar fara.

• Göra riskbedömningar.

• Anmäla olyckor och “nära-händelser”. (AFS:ar bygger på detta.)

Även elever bör delta i arbetsmiljöarbetet. Elevskyddsombud ska utses av eleverna.



Ansvar och arbetsfördelning

Arbetsgivaren ska:

• undersöka, åtgärda och följa upp verksamheten för att 
förebygga olyckor och ohälsa enligt föreskrift AFS 2001:1, 
systematiskt arbetsmiljöarbete.

• fördela uppgifter så att de som får arbetsuppgifter är 
tillräckligt många och har de befogenheter och resurser 
som behövs. (AFS 2001:1)

I den mån tillräckliga resurser (AFS 2015:4 Organisatorisk och 
social arbetsmiljö ) saknas ska arbetsgivaren kontaktas för att 
prioritera arbetsuppgifter. 

Länk till artikeln i KRC:s Informationsbrev om ansvar 
och arbetsfördelning med Gunnar Sundquist från SKR 
(nr 3 2019, s. 18 )

https://pp-prod-admin.it.su.se/preview/www/2.2982/2.6417/2.46304/2.46328/2.49041/1.454442


Ansvar och arbetsfördelning



Centrala myndigheter

Yttre miljö och avfall

Arbetsmiljö

Tillsyn av 
leverantörer, 

produkter

Brandfarliga och 
explosiva varor

Ämnesplaner Publikation från 
www.av.se

http://www.av.se/


Kemikalielagstiftning

Svensk nivå Miljöbalken (1997)

• Kunskapskrav

• Försiktighetsprincipen

• Substitution (produktvalsprincipen)

→ Egenkontroll

Myndighetsutövning
• Författningar med lagar, förordningar och 

myndighetsföreskrifter - måste följas

• Allmänna råd - bör följas

• Inspektioner (förbud och förelägganden)

EU-nivå (ECHA) REACH - registrering, utvärdering, tillstånd och 

begränsningar av kemiska ämnen. 

Global nivå GHS – Globally Harmonized System of

Classification and Labelling of Chemicals. 



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.

Summering 191106, länk till 
pressmeddelande.

Tillbakablick

Foto (KRC)

https://www.av.se/press/manga-brister-i-hanteringen-av-farliga-amnen-pa-jobbet/


Demonstrationer

1. Skyddsglasögon (Demo)

2. Vilket ljus slocknar först (Demo)

Länk till KRC:s samlade ”säkerhetslaborationer”

http://www.krc.su.se/polopoly_fs/1.410343.1542105959!/menu/standard/file/Sa%CC%88kerhetslaborationer%20med%20la%CC%8Ada%20181109.pdf


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.

→ Utdrag ur AFS 2011:19

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/


Hur ska §6 AFS 2011:19 tolkas?

1. Vad menas med en kemisk riskkälla?

Var används eller bildas skolans 
kemiska riskkällor?

2. Vad menas med hygieniskt gränsvärde? 

- Minimikrav - Ja/Nej 
- I skolan är risken nästan alltid låg. 
(Obs. ammoniak)

Foto: Wikimedia Commons



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


Säkerhetsdatablad

del innehållsrubrik del innehållsrubrik

1 Namnet på ämnet/beredningen 9 Stabilitet och reaktivitet 

2 Farliga egenskaper 10 Toxikologisk information

3 Sammansättning om beståndsdelar 11 Ekologisk information

4 Åtgärder vid första hjälpen 12 Avfallshantering

5 Brandbekämpningsåtgärder 13 Transportinformation

6 Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp 14 Gällande föreskrifter

7 Hantering och lagring 15 Annan information 

8 Begränsning av exponeringen 16 Personligt skydd

9 Fysikaliska och kemiska egenskaper

Säkerhetsdatablad (SDB) 
tillhandahålls av 
kemikalieleverantörerna 
t.ex. VWR eller Merck

https://se.vwr.com/store/content/externalContentPage.jsp?path=/se.vwr.com/sv_SE/products.jsp
https://se.vwr.com/store/content/externalContentPage.jsp?path=/se.vwr.com/sv_SE/rd_pharma_merck_hgp.jsp


H- och P-fraser

Faroangivelser H (hazardous)
- Fysikaliska faror, H200 
- Hälsofaror, H300 
- Miljöfaror, H400

Skyddsangivelser P (precautionary)
- Förebyggande och …
- vad göra om något händer.

Upplysningsfraser t.ex. EU066

Kompletteras med signalord:
- Fara = allvarlig fara
- Varning = något mindre allvarlig fara

Saltsyra, 25-100 %



Saltsyra, 0-10 %

Ej märkningspliktig

Saltsyra i olika koncentrationer

Saltsyra, 10-25 %

Saltsyra, 25-100 %



Klassificering och märkning

Kemikaliemärkning enligt EU-regler; 

CLP-förordningen (Classification, Labelling, Packaging) 

Utfasningsämnen

• CMR-ämnen: cancerogena (H350), mutagena (H340), och 
reproduktionshämmande ämnen (H360)

• Hormonstörande, ozonnedbrytande (H420, EUH059) t.ex. 
vissa farliga metaller: Cd, Pb, Hg och deras föreningar 

Prioriterade riskminskningsämnen (PRIO)

- Akut giftiga, allergiframkallande eller miljöfarligaAlla kemikalier ska vara märkta 
enligt CLP från 1 juni -19



Substitution – aktuellt i skolan?

Länk till vägledning på Kemikalieinspektionens hemsida.

Ge exempel på något 
oönskat ämne.

Anser du att det kan 
substitueras eller inte?

https://www.kemi.se/kemiska-amnen-och-material/substitution-av-farliga-amnen


KRC:s riskbedömningsblankett

Länk till riskbedömningsunderlag Har du lyckats ladda ner blanketten?

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


Laborationer

3. Davys gruvlampa (DEMO + pröva själv)

4. Pulver som brinner (DEMO + pröva själv)

6. Acetylenframställning och egenskaper

Länk till KRC:s samlade ”säkerhetslaborationer”

http://www.krc.su.se/polopoly_fs/1.410343.1542105959!/menu/standard/file/Sa%CC%88kerhetslaborationer%20med%20la%CC%8Ada%20181109.pdf
http://www.krc.su.se/utbildningsmaterial/laborationer/s-u/s%C3%A4kerhetslaborationer-med-l%C3%A5da-1.438811


Riskbedömning enligt AFS 2014:43, 
Kemiska arbetsmiljörisker

Undersökning och riskbedömning är ett måste

Läraren ska 

- Riskbedöma specifik situation 

- och avgöra vilka åtgärder som behövs för att arbetet ska 
vara säkert.

Hanterings- och skyddsinstruktioner 

Arbetsplatsen ska upprätta tydliga rutiner för säkert arbete.

Information ska kunna ges och dokumentation ska finnas.

Eleverna ska få information om risker.



• Skriftliga riskbedömningsunderlag utarbetas och 
dokumenteras på skolan. 

• Dokument kan utgå ifrån någon annans underlag.

• Det signeras av rektorn eller någon som tilldelats 
denna arbetsuppgift.

• Riskbedömningsunderlaget ska finnas tillgängligt. 

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

Riskbedömning är en process

Källa: Flickr



Avfallshantering

Hanterings- och skyddsinstruktioner - för rengöring och sanering vid risk för spill.

typ av riskavfall Förvaring

1 Salter av tungmetaller plastdunk utan lock

2 Organiska ämnen utan halogener plastdunk med lock i ventilerat utrymme

3 Halogenerade organiska ämnen plastdunk med lock i ventilerat utrymme

4 Metallpulver (bitar återanvänds) Plåtbehållare med lock

5a Vanligt sodaglas (flaskor, enkla provrör) Glaskrossbehållare

5b Värmetåligt borsilikatglas (t.ex Durex) Glasskrossbehållare (deponi)

6 (Mineralsyror och baser) kan spädas med mycket vatten (eller 
neutraliseras) och sen hällas ut.

7 (Biologiskt riskavfall)



Kemikalieförvaring

Kemikalie Ventilation

1. Mycket giftiga, giftiga. Låsbart. separata mekaniska utsug

2. Koncentrerade syror (syrabeständigt) separata mekaniska utsug

3. Baser separata mekaniska utsug

4. Brandfarliga ämnen separata mekaniska utsug

5. Brandfarliga gaser (gasol, vätgas) EI 30-skåp självdrag vid yttervägg 

6. Övriga gaser

7. Övriga torra ämnen

Besiktning av  ventilationssystem i kemikalieförvaring vart 3:e år



Vid behov av samförvaring

Olämplig samförvaring

• syror – baser   
t.ex. NH3 och HCl

• brännbart – oxiderande 
t.ex. KMnO4 och glycerol    

• brandfarliga vätskor - brandfarlig gas
t.ex. etanol och vätgas

Hur? Kräver rutiner och samordning

Obs! Risk för gnistbildning i vanligt kylskåp.



Gashantering

Brandfarliga gaser, gasol och vätgas i EI 30-skåpVätgas kan 
samförvaras med gasol med skiljevägg eller avstånd. 

Icke brännbara gaser 
syrgas, kvävgas, koldioxid, komprimerad luft.

OBS: Kvävande gaser som CO2 – kräver god ventilation

En publik verksamhet som har mer än 2 lite brandfarlig 
gas inomhus behöver ha en föreståndare för 
brandfarlig vara. Bra info från MSB: Gasol i skolor

Publikation från 
www.msb.se

https://www.msb.se/siteassets/dokument/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/brandfarligt-och-explosivt/handbok/gasol-i-skolor-2016.pdf
http://www.av.se/


Brandfarlig vara inkluderar vätskor

Brandfarliga vätskor har en flampunkt under eller lika med 100 C. 

Piktogram Signalord Faroangivelse Flampunkt

Fara Extremt brandfarlig 
vätska och ånga

Under 23 °C
Kokpunkt under 35 °C

Varning Mycket brandfarlig 
vätska och ånga

Under 23 °C
Kokpunkt över 35 °C

23-60 °C

Exempel

Bensin (fp -40 °C, kp 25-220 °C)

Aceton (fp -18 °C,  kp 56 °C)
etanol (fp 12 °C, kp 78 °C)

Fotogen (fp 39 °C, kp 150-290 °C)
Linolja (fp > 150 °C, kp 285 °C)



Flyktiga kemikalier

• Hantering av kemikalier som kan bilda hälsofarliga luftföroreningar. 

• Antal dragskåp? 

-1 dragskåp för lärares förberedelser (Arbetsmiljöfråga!)

-Två elever per dragskåp (önskvärt)

-1 för demonstrationsförsök 

• Dokumenterad kontroll av larmsystemets funktion (lufthastigheten 0,5 
m/s) av behörig tekniker en gång/år.

• Funktionskontroll görs lätt med tändsticka eller papperslapp.

Källa: Wikimedia commons

Tips:
Brandfarliga vätskor på utflykten
”Släcka bränder hemma”, 
(5 min för åldrarna 12-16, MSB)

https://www.youtube.com/watch?v=btSJsO-9L34
https://www.youtube.com/watch?v=0rueaOpoq2A


Laborationer – brandfarliga vätskor

7.    Bensinexplosion i chipsrör

8. Bensin och fotogen

9. Etanol i petflaska (DEMO + själva)

Undre     Övre (Volym% i luft)
Fotogen 1 5
Bensin 2 9
Gasol 4 11
Aceton 4 12
Etanol 3 19
Metanol 7 38
Vätgas 5 72 
Acetylen 2 82

TABELL: Brännbarhetsgränser för några olika ämnen.
Nobel special

En enkel batterilaboration.
Beskrivning hittar du här.

http://www.krc.su.se/om-oss/nyheter/fira-%C3%A5rets-nobelpris-med-en-batterilaboration-1.468261


Hur kan laborationerna användas?

7.    Bensinexplosion i chipsrör

8. Bensin och fotogen

9. Etanol i petflaska (DEMO + själva)

Undre     Övre (Volym% i luft)
Fotogen 1 5
Bensin 2 9
Gasol 4 11
Aceton 4 12
Etanol 3 19
Metanol 7 38
Vätgas 5 72 
Acetylen 2 82

TABELL: Brännbarhetsgränser för några olika ämnen.
Nobel special

En enkel batterilaboration.
Beskrivning hittar du här.

http://www.krc.su.se/om-oss/nyheter/fira-%C3%A5rets-nobelpris-med-en-batterilaboration-1.468261


Vilka rutiner saknar du på din skola?

Fulfilm från KRC: Spädning av syror

file://///Users/cest8920/Box%20Sync/Informationsbrev/IB%202019/IB3-2019/8AB94D5E-5074-47A2-8E26-BBD61A3EC42CiCloudHD%202.mp4


SAM med kollegorna

• Vilka arbetsmoment kan utföras gemensamt för att spara tid och 
öka säkerheten? Stötta varandra och utbyt erfarenheter.

• Diskutera regelbundet arbetsmiljön på ämneskonferenser och skapa 
en säkerhetskultur.

• Hur arbeta för att uppfylla lagkraven? (”Compliance”= att säkra att 
organisationen följer alla lagar och regler inom aktuellt område.)



Arbetsmiljöarbete med eleverna

Diskutera med eleverna:

• skyddsutrustningens betydelse 

• arbetsrutiner på ”arbetsplatsen”?

• farligt/ofarligt, giftigt/inte giftigt

• miljö/avfallshantering

• riskbedöma och diskutera hantering av kemikalier på labb och hemma

Påpeka betydelsen av att 
ALLTID läsa på etiketten. 

Använd exempelvis www.hannashus.se från KemI

http://www.hannashus.se/


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


Aktuellt om kemisäkerhet

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

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

skolor Länk
• Första pris för kemisäkerhet i skolan Länk 28 oktober 2019

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

https://www.prevent.se/amnesomrade/kemiska-risker/kemihjalpen/good-practice-awards/
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://skolvarlden.se/artiklar/larm-om-osaker-arbetsmiljo-kemilarare-kan-vara-farlig


Så här kan KRC hjälpa till

KRC:s
aktiviteter om 
kemisäkerhet 

2019

Kurser

* Endagskurser

* Distanskurs, 7,5 hp

Rådgivning via 
telefon och e-post

Samverkansmöten mellan 
AV, KemI, SKL, Skolverket, 
LR, kommuner och skolor

Infodag 7 februari 2020

Uppstart av Nordiskt projekt 
maj 2019 om samverkan 

kring säkerhet i NV-
undervisningen. Mer info

Iterativ utveckling 
av stödmaterial

Bilder (Sveriges från Flaggfabriken och övriga pixabay.com)

http://www.krc.su.se/kurser/s%C3%A4kerhetskurser/s%C3%A4kerhetskurser-p%C3%A5-krc-en-%C3%B6versikt-1.386036
http://www.krc.su.se/kurser/s%C3%A4kerhetskurser/informationsdag-om-kemikaliehantering-1.448659
http://www.krc.su.se/om-oss/nyheter/nordic-collaboration-to-support-teachers-with-safety-in-practical-science-education-1.439491


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.-19, Umeå nov.-20) 
Berzeliusdagarna (31/1-1/2-20)
- 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/
berzeliusdagarna.se
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/


https://survey.su.se/Survey/31822

Länk till utvärdering KRC 7/1-20

Lågfärger (Foto KRC)

https://survey.su.se/Survey/31822

