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Informationsdag om skolans 
kemikaliehantering

Foto (KRC)

Bakgrund Under 2 års tid har KRC jobbat extra intensivt 
med att försöka hitta ökat stöd när det gäller 
skolans kemikaliehantering. Vi har uppvaktat 
olika aktörer. 

AV:s inspektionskampanj i oktober 2018 har 
katalyserat denna process.

Dagens mål Att dela nya insikter och aktuell information.

Att diskutera framtida behov och möjligheter.

Regler Alla idéer är goda.



Presentationsrunda

Örebro, Härryda, Sunne, Stockholm, Nässjö, 
Danderyd, Karlstad, Vänersborg, Linköping, 
Botkyrka, Katrineholm, Sollentuna, Norrköping, 
Klågerup, Malmö, Haninge, Sandviken och 
Uddevalla.

• Namn 
• Kommun
• I vilken roll är du här idag?
• Förväntningar på dagen?Picture: Pixabay



Dagens program

9.00 Bakgrund

AV:s inspektioner HT18 - erfarenheter

Fika

10.30 AV informerar om aktuella föreskrifter

Diskussion

Lunch

13.00 Föredrag med workshopinslag (inkl. fika)

• Förteckning av kemiska riskkällor
• Riskbedömning
• Fördelning av arbetsuppgifter

15.30 Sammanfattning

16.00 Slut
Foto (KRC)



1991 Skolöverstyrelsen lades ner. 

1997 Ökade lagkrav, bl.a. Miljöbalken 
och AFS 1997:10 ”Laboratoriearbete 
med kemikalier”

2005 AV inspekterade 500 kemi-
laboratorier i skolor. Enbart 
16 klarade sig utan begäran om 
komplettering.

Vad hände sen?

Tillbakablick

Foto (KRC)



15 år av kemisäkerhetskurser

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

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

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

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

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

Dessutom finns många frågor som KRC inte 
lyckas besvara.

Foto (KRC)



Utmaningar som KRC identifierat

Foto (KRC)

• Tolkning av lagkrav

• Att hålla sig uppdaterad

• Nödvändiga kemikalier och material 
på lab? 

• Vilka kompetenser behövs?

• Många känner skam och frustration

• Dubbelarbete – kommunal 
samverkan

• Vad är ”Good enough”?

• Nationella riktlinjer saknas



Behövs kemikalier i undervisningen?

Centralt innehåll från Skolverkets 
kursplan i kemi för årskurs 7-9

• Vanliga kemikalier i hemmet och i 
samhället, till exempel rengörings-
produkter, kosmetika, färger och 
bränslen samt hur de påverkar 
hälsan och miljön. 

• Hur man hanterar kemikalier och 
brandfarliga ämnen på ett säkert 
sätt.

Foton (Wikimedia commons)



Myndigheters möjlighet att stödja?

Publikation från 
www.av.se

KRC:s dörrknackning

• AV:s publikation gratis pdf?

• Råder kontrollerade förhållanden i skolans 
kemiundervisning?

• Föreståndare för kemikalier?

• Säkerhetsmodul för NO-lärare på Skolverket?

10 maj 2019 höll KRC ett möte i frågan
AV, KemI, Skolverket, SKL, NTA, 
Substitutionscentrum, Stockholms stad 
och Kunskapsskolan deltog.

http://www.av.se/


Kampanjen Ett hälsosamt arbetsliv 2018–2019

”Friska arbetsplatser hanterar farliga  

ämnen på ett säkert sätt”

I oktober 2018 inspekterades kemiinstitutionerna på omkring 400 
skolor. Enligt AV:s pressmeddelande visar 8 av 10 av de 
inspekterade arbetsplatserna brister i kemikaliehanteringen.

Bild (AV)

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


Regler och ansvar

Yttre miljö och avfall

Arbetsmiljö

Tillsyn av 
leverantörer, 

produkter

Brandfarliga och 
explosiva varor

Ämnesplaner

Kommunala 
och privata 
skolhuvudmän

Politisk fråga?



Cecilia Stenberg, Kungsholmens gymnasium
Jonny Gullstrand, Utbildningsförvaltningen 

Perspektiv på AV:s inspektioner

Foto (KRC)



Karin Staaf Arbetsmiljöverket

AV:s föreskrifter kring kemikalie-
hantering – egen presentation

Foto (KRC)



EPA

• Är det något under förmiddagens 
presentationer som har förvånat dig?

• Finns det fler stenar att vända på?

Foto (KRC)

Foto (KRC)



Tre delar har utkristalliserats:
• Kemikalieförteckning 
• Riskbedömningsunderlag
• Arbetsfördelning (delegering)

Önskelista
• Förbättringar av utvecklat material 

(utskrift av etiketter)
• Material anpassat för åk 1-6
• Stöd kring utrustning på 

kemilaboratoriet
• etc

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


Kemikalieförteckningen

Länk till presentation

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


Beware of the folly of numbering the axes!

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

Risk – sannolikheten att faran kommer att orsaka skada..

Fara och risk

Enkla
konsekvenser

Svåra konsekvenser

Sker sannolikt inte

Stor möjlighet att
det händer något

Råder kontrollerade 
förhållanden i skolans 
kemiundervisning?

Råder samma förhållanden i 
alla situationer?



AFS 2014:43 Kemiska arbetsmiljörisker anger att det i 

dokumentationen av riskbedömningens resultat ska 

framgå 

1. vilka delar av verksamheten som ingått i 
undersökningen och riskbedömningen,

2. vilka situationer eller utrymmen en kemisk risk 
behöver undanröjas eller begränsas,

3. vilka skyddsåtgärder som ska vidtas när man utför 
olika typer av arbetsuppgifter och vilka 
skadebegränsande som ska vara förberedda.

Riskbedömning



Säkerhetsdatablad etc.

Lagar och regler från 
myndigheter Riskbedömning - en del i 

skolans övergripande 
arbetsmiljöarbete

Lärarens 
lektionsplanering

Praktiskt tips från Storbritannien

http://www.cleapss.org.uk/

Riskbedömningen är 
mer än ett dokument



Riskbedömning i praktiken

• Ett skriftligt riskbedömningsunderlag utarbetas och 
dokumenteras på skolan. 

• Dokumentet kan utgå ifrån någon annans underlag.

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

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

Blankett för riskbedömningsunderlag

Övning: Acetylenframställning 
och egenskaper

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


Delegering av arbetsuppgifter

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

Återlämning av fördelade specifika arbetsuppgifter
I den mån tillräckliga resurser (AFS 2015:4 
Organisatorisk och social arbetsmiljö ) saknas för att 
genomföra arbetsuppgifterna ska rektor kontaktas för 
att diskutera förutsättningar och prioritera 
arbetsuppgifter. 

Om bristande förutsättningar kvarstår, ska de delar av 
arbetsfördelningen som inte fungerar på ett 
tillfredsställande sätt återlämnas.

Foto (KRC)



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


Fyra-hörn-övning

Ansvar för skolornas kemi- och NO-institutioner

Positivt

Negativt

Hinder

Möjligheter 



KRC-info

• Hemsidan www.krc.su.se

• Informationsbrev – gratis i pappersformat och digitalt

• Fråga oss:  krc@krc.su.se

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

• Vi har kontakt med olika myndigheter (AV, KemI, MSB, Skolverket 
och SKL) och lobbar för förbättrade arbetsvillkor för NO/kemilärare i 
kontakt med.

• Nordisk samverkan kring säkerhet i NV-undervisningen.

• 7,5 hp-kurs om kemisäkerhet, 
anmälan till HT19 15/3-15/4 

Periodiska systemets år 2019 

- Konferens i Garpenberg 19-20/9

- Filmtävling Periodiska systemet 150 år 2019

http://www.krc.su.se/
mailto:krc@krc.su.se


Fler nationella resurscentra

Bioresurs Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik, Uppsala

CETIS Centrum för tekniken i skolan, Norrköping

KRC Kemilärarnas resurscentrum, Stockholm

NCM Nationellt centrum för matematikutbildning, Göteborg

NRCF Nationellt resurscentrum för fysik, Lund

NATDID Nationellt centrum för Naturvetenskapernas och Teknikens 
Didaktik, Linköping

NC Nationellt centrum för svenska som andraspråk

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


Mer av intresse för kemi-/NO-lärare

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

Kemins Dag – 1000 skolor deltar varje år

Allkemi – gratis tidskrift från IKEM för elever

Järnkoll/Urbankoll - Jernkontoret

NT-moduler på Skolverkets lärportal

Forskarfredag (Europeiskt projekt)

EUSO - European Union Science Olympiad
Science in School

Science on Stage

LMNT – lärare i matematik, naturvetenskap och teknik.

Skicka in bidrag senast 20 september. Mer info

http://www.krc.su.se/om-oss/nyheter/f%C3%A5nga-kemins-grundl%C3%A4ggande-best%C3%A5ndsdelar-1.436589


Till sist

Utvärdering: https://survey.su.se/Survey/28720

Foto (KRC)

https://survey.su.se/Survey/28720

