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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%)


