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SÄKERHET I BIOLOGIUNDERVISNINGEN
• Kemikalier i biologin: KRC riktlinjer och råd (samarbete)
• Bioresurs arbetar med tre områden:

• 1. Laborationer med mikroorganismer samt 
genetiskt modifierade mikroorganismer
(smittrisker, sterilteknik, avfallshantering)

• 2. Djur i undervisningen
(dissektionsmaterial, djurförsök)

• 3. Blodlaborationer i undervisningen
(smittrisker, råd och regler) Nationellt resurscentrum 

för biologiundervisning
WWW.BIORESURS.UU.SE
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Varje heltimme har vi c:a 10 minuters paus.



Kemikalielagstiftningen – vårt ”säkerhetsbälte”

https://chesse.org



https://chesse.org

Allmänna principer för EU:s kemikalielagar
Det finns flera EU-lagar som är tillämpliga på kemiska risker. De allmänna principerna för EU:s 
kemikalielagar är:
•Förebyggande princip
Det är bättre att förebygga än att reparera.
•Försiktighetsprincipen
Produkter som sannolikt är farliga kan tas bort från marknaden, där vetenskapliga data inte 
tillåter en fullständig utvärdering av risken.
•Principen om att förorenaren betalar
Den som orsakar föroreningar i miljön ansvarar för att betala för skadan.



https://chesse.org

EU-förordningar
EU:s förordningar är bindande lagstiftningsakter för alla medlemsstater och 
är direkt tillämpliga i alla EU-länder. Det finns två bestämmelser av särskild 
betydelse för kemikaliesäkerhet:
•Förordningen om klassificering, märkning och förpackning 
(CLP) reglerar hur kemiska produkter klassificeras med avseende på fara, och 
hur fara kommuniceras i produktinformation. Alla kemiska produkter i EU 
måste märkas enligt CLP-kraven, inklusive lösningar som förbereds och 
lagras i skolor.

•Förordningen om registrering, utvärdering, auktorisering och 
begränsning av kemikalier (REACH) begränsar användningen av vissa 
kemikalier på grund av hälso- eller miljöfaror och kräver att du som 
professionell användare läser och följer informationen i säkerhetsdatabladet 
för alla kemiska produkter du använder.



https://chesse.org

EU-direktiv
EU-direktiv antas på EU-nivå och införlivas i den nationella 
lagstiftningen i EU-länder så att direktiven blir nationella eller 
regionala lagar. Ramdirektivet för avfall (WFD) och 
cancerframkallande och mutagena direktivet (CMD) är 
exempel på EU-direktiv.

Ytterligare nationella lagar

Både EU-förordningar och EU-direktiv är bindande rättsakter. 
Medlemsstaterna kan dock ha nationell lagstiftning som är mer 
restriktiv än EU:s krav.



Svensk nivå

• Miljöbalken (1997)

• Kunskapskrav - Försiktighetsprincipen – Substitution → 
Egenkontroll

• Myndighetsutövning  - Författningar med lagar -
Allmänna råd - Inspektioner



Vilken lagstiftning är relevant för skolans kemi?

Arbetsmiljö

Information till 
producenter

Brandfarliga och 
explosiva ämnen

Yttre miljö och avfall

Ämnesplaner •Både arbetet i klassrummet och lärarnas för-
och efterarbete omfattas.



Behövs kemikalier i 
undervisningen?



Hur når informationen fram?

• Myndigheterna har inte någon skyldighet att aktivt informera. 

• Fram till 1991 hade Skolöverstyrelsen ett uppdrag att samordna och kontrollera 
det praktiska arbetet, men det har inte Skolverket. 





Kemiska arbetsmiljörisker AFS 2011:19

• Förvaring
• Ventilation
• Kompetens
• Personlig skyddsutrustning
• Skyltning  
• Märkning av kemikalier och gas
• Kemikalieförteckning 
• Riskbedömningar



Arbetsplatsens utformning AFS 2020:1

• Dragskåp
• Ögonduschar 
• Nöddusch 
• Ventilation 
• Gashantering
• Utrymningsvägar 
• Skyltning och varselmärkning 
• Larm 

Artikel om dragskåp med filter IB1-2022



Första hjälpen AFS 1999:7
Första hjälpen
Förbandslåda, Städutrustning  

Brandskydd 
Brandsläckare, brandfilt, brandlarm, telefon

Avfallsförordningen SFS 2020:614

• Kärl och plats för avfall
• Hämtning av avfall 



Brandfarliga varor
• Brandfarliga gaser, vätskor, brandreaktiva och explosiva ämnen.

• Om verksamheten har mer än 2 liter gasol (4 små campingflaskor) 
behövs tillstånd. MSB: Gasol i skolor

 Föreståndare för brandfarlig vara

Foto: KRC



Explosiva ämnen

Fasta eller flytande ämnen eller blandningar som i sig själva 
genom kemisk reaktion kan alstra gaser med sådan temperatur 
och sådant tryck, samt med sådan hastighet att de kan skada 
omgivningen. 

• Tillverkning av explosiva varor är tillståndspliktig. 

• Tillstånd ska sökas hos MSB. 

• Undantag: Tillverkning av upp till 300 g tomtebloss vid 
lärarledd undervisning.

Länk till artikel i KRC:s IB nr 1 2020.

Exempel: Fullständig förbränning 
av kaliumperjodat

Foto: KRC



Sprängämnesprekursorer

• …ämnen som kan användas som utgångsämnen vid 
sprängämnestillverkning.

• Ny EU-förordning 2019/1148. Tillämpas från 1 februari 2021

• Slutanvändarförsäkring

• Krav på att rapportera - stölder, försvinnanden samt 
”misstänkta transaktioner” inom 24 timmar.

T.ex. att någon som försöker få tillgång till en 
sprängämnesprekursor (som inte borde ha det)
prekursor@polisen.se eller 114 14

Bilaga I

Väteperoxid

Nitrometan

Salpetersyra

Kaliumklorat 

Natriumklorat

Kaliumperklorat

Natriumperklorat

Svavelsyra

Ammoniumnitrat

Bilaga II

Aceton

Hexamin

Kaliumnitrat

Natriumnitrat

Kalciumnitrat

Kalciumammoniumnitrat

Magnesiumnitrat

Aluminiumpulver

Magnesiumpulver



Etanol i skolan

För tillverkning av etanol i skolan krävs 
tillstånd från Folkhälsomyndigheten och 
Skatteverket, vilket inte ges till skolan. Läs 
artikel i KRC:s IB nr 1 2022

”Utöver vad som anges i 6 kap. 5 § alkohollagen om 
vem som har rätt att köpa teknisk sprit gäller 
följande

1. Grund- och gymnasieskolor får för sin 
verksamhet köpa in teknisk sprit som inte är 
fullständigt denaturerad med högst 15 liter per 
år.”

Ur Folkhälsomyndighetens föreskrifter om teknisk 
sprit (FoHMFS 2014:4)



Gruppdiskussion

Har någon i gruppen erfarenhet/frågor att dela med sig rörande:

• En inspektion från t.ex. AV/kommun/Räddningsverket?

• Att söka tillstånd för någon kemikalie?

• Annat om övergripande kemikalielagstiftning?

Foto: KRC
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Är eldkunskap jämförbar med simundervisning?

Fascination inför eld utvecklas vid två-tre års ålder. De flesta barn i grundskoleåldrarna 
leker med eld, och störst är andelen (80 %) i åldern 12-14 år enligt Att leka med Elden – en 
bok om barn, eld och brand, 1999, pdf-bok . Ofta sker olyckor i grupp och oavsiktligt.

”Säkerhetslaborationer” från KRC
1. Acetylenframställning
2. Bensin och fotogen
3. Davys gruvlampa 
4. Etanol i PET-flaska
5. Pulver som brinner

CTAM21



Slide 22

CTAM21 Camilla Therese Alexandra Mattsson; 2022-05-19



Kemikalier med farliga egenskaper



Förteckning av kemikalier - 6 § AFS 2011:19
• Namn och datum för när uppgifter förtecknas,

• farliga egenskaper

• var en kemisk riskkälla förvaras, används eller bildas,

• hygieniskt gränsvärde om det finns (AFS 2018:1 LÄNK)

• andra bestämmelser om arbetsmiljö som 
gäller specifikt för ämnet.



Kemikalieförteckning

1 2 3 4 5 6 7 8-11 14 17 18 19
Ämne Datum Aggregations

-tillstånd/
Koncentratio
n

Förvarin
g

Förekomst Risk-
bedömd
*

Faroord Piktogram
-ord 1-4

H-fraser 
lång

Hygieniskt 
gränsvärd
e 

Riskbedömning
vid "ja" i 
kolumn 17

Särskilda 
regler 
(allergi/CMR)

Borax, 
natrium-
borat, 
Na3BO3

19022
0

lösning, 
0 - 8,5 %,  
0 - 0,2 M

Skåp 2, 
Hylla 3

Labora-
tioner och 
demon-
strationer

Ja, ref 1 Ej 
märkes-
pliktig

Ja, 
NVG: 2 
mg/m3, 
KGV: 5 
mg/m³

Gränsvärdet 
kommer ej att 
överskridas. 

Borax, 
natrium-
borat, 

19022
0

fast, lösning, 
8,5 - 100%, 
0,2 M- konc

Skåp 2, 
Hylla 3

Demon-
strationer

ja, ref 1 Fara Hälsofarlig H360FD 
Kan skada 
fertilitete

Ja,
NVG: 2 
mg/m3, 

Kan överskridas 
om det inte 
hanteras i 

Reproduktio
ns-störande 

Länk till KRC:s variant



Hur får vi information om kemikaliernas egenskaper?

• Säkerhetsdatablad, VWR, Sigma Aldrich

• Kemikaliehanteringssystem 
(Chemsoft, Chemgroup, Klara…)

• KRC:s förteckning

• CheSSE – vanliga kemikalier



Säkerhetsdatabladets delar

1 Namnet på ämnet/blandningen, producent 9 Fysikaliska och kemiska egenskaper

2 Farliga egenskaper inklusive märkning 10 Stabilitet och reaktivitet 

3 Sammansättning 11 Toxikologisk information

4 Åtgärder vid första hjälpen 12 Ekologisk information

5 Åtgärder vid brandbekämpning 13 Avfallshantering

6 Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp 14 Transportinformation

7 Hantering och lagring 15 Gällande föreskrifter

8 Begränsning av exponeringen/personligt skydd 16 Annan information 

https://chesse.org/labelling-storage-waste-management/labelling/



Säkerhetsdatablad - Farliga egenskaper

Översikt faroangivelser H (hazardous) Länk Översikt försiktighetsangivelser P-fraser 
(precautionary) Länk

Upplysningsfraser t.ex. EU066

https://chesse.org/labelling-storage-waste-management/labelling/



Koncentration Faropiktogram Signal-
ord

H-fraser P-fraser

C ≥ 6,8 M
C ≥ 25 %

Fara H314 Orsakar 
allvarliga frätskador 
på hud och ögon. 
H335 Kan orsaka 
irritation i 
luftvägarna.

Använd ögonskydd. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE 
kräkning. VID HUDKONTAKT (eller håret): Ta genast av alla 
nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten [eller duscha]. VID 
KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. 
Ta bort kontaktlinser, om sådana finns och lätt att göra. Fortsätt 
skölja. Ring omedelbart en läkare.

Märkning – Exempel saltsyra HCl

https://chesse.org/labelling-storage-waste-management/labelling/



Koncentration Faropiktogram Signal-
ord

H-fraser P-fraser

C ≥ 6,8 M
C ≥ 25 %

Fara H314 Orsakar 
allvarliga frätskador 
på hud och ögon. 
H335 Kan orsaka 
irritation i 
luftvägarna.

Använd ögonskydd. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE 
kräkning. VID HUDKONTAKT (eller håret): Ta genast av alla 
nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten [eller duscha]. VID 
KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. 
Ta bort kontaktlinser, om sådana finns och lätt att göra. Fortsätt 
skölja. Ring omedelbart en läkare.

6,8 M > C ≥ 2,7 M
25 % > C ≥ 10 %

Varning H315 Orsakar 
hudirritation. H319 
Orsakar allvarlig 
ögonirritation. H335 
Kan orsaka irritation 
i luftvägarna.

Tvätta händerna noggrant efter hantering. Använd ögonskydd. VID 
KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. 
Ta bort kontaktlinser, om sådana finns och lätt att göra. Fortsätt 
skölja. Om ögonirritation kvarstår: Sök läkarvård.

Märkning – Exempel saltsyra HCl

https://chesse.org/labelling-storage-waste-management/labelling/



Koncentration Faropiktogram Signal-
ord

H-fraser P-fraser

C ≥ 6,8 M
C ≥ 25 %

Fara H314 Orsakar 
allvarliga frätskador 
på hud och ögon. 
H335 Kan orsaka 
irritation i 
luftvägarna.

Använd ögonskydd. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE 
kräkning. VID HUDKONTAKT (eller håret): Ta genast av alla 
nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten [eller duscha]. VID 
KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. 
Ta bort kontaktlinser, om sådana finns och lätt att göra. Fortsätt 
skölja. Ring omedelbart en läkare.

6,8 M > C ≥ 2,7 M
25 % > C ≥ 10 %

Varning H315 Orsakar 
hudirritation. H319 
Orsakar allvarlig 
ögonirritation. H335 
Kan orsaka irritation 
i luftvägarna.

Tvätta händerna noggrant efter hantering. Använd ögonskydd. VID 
KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. 
Ta bort kontaktlinser, om sådana finns och lätt att göra. Fortsätt 
skölja. Om ögonirritation kvarstår: Sök läkarvård.

C < 2,7 M
C < 10 %

Ej märkningspliktig

Märkning – Exempel saltsyra HCl

https://chesse.org/labelling-storage-waste-management/labelling/



Säkerhetsdatablad
15. Gällande föreskrifter

Information vid graviditet och ammande kvinnor

Utfasningsämnen bör inte användas
• CMR - Cancerogena, Mutagena och Reproduktionshämmande
• Särskilt (miljö-)farliga metaller

Exempel: Fenolftalein, bensin, koboltklorid, bly

Prioriterade riskminskningsämnen bör ges särskild uppmärksamhet

• Akut giftiga, allergiframkallande och miljöfarliga ämnen. 
Exempel: Brom, heptan, kopparsulfat, kaliumpermanganat Länk info på KRC:s sida om 

risk- och utfasningsämnen



LÄNK till mer info

SAMLA 
INFORMATION OM 
KEMIKALIEINNEHÅLL

IDENTIFIERA 
OÖNSKADE 
ÄMNEN

HITTA MÖJLIGA 
ALTERNATIV

UTVÄRDERA OCH 
VÄLJ ALTERNATIV

UTVECKLA NYA 
ALTERNATIV

Substitution

https://chesse.org/risk-assessment-and-substitution/substitution/



Exempel på handlingsplan för substitution

LÄNK till artikel 
IB nr 2 2021



Gruppdiskussion

SAMLA 
INFORMATION OM 
KEMIKALIEINNEHÅLL

IDENTIFIERA 
OÖNSKADE 
ÄMNEN

HITTA MÖJLIGA 
ALTERNATIV

UTVÄRDERA OCH 
VÄLJ ALTERNATIV

UTVECKLA NYA 
ALTERNATIV

Hur är kemikalierna förtecknade på din skola?

Hur tänker du kring substitution av kemikalier?



Lågfärger



Laboration – en variant av lågfärger

Praktiskt utförande
1. Häll upp 1 msk handsprit i en aluminiumform som 

är nollprov och antänd.
2. Häll upp 1 msk handsprit i två aluminiumformar. I 

den ena tillsätter du 1 krm natriumklorid. Tänd 
båda formarna.

3. Upprepa försöket med först kalciumklorid och 
sedan litiumklorid.

Laboration: lågfärger



Astronomi

Ämnens egenskaper

Periodiska systemet

Fyrverkerier

Uppvärmning av saltet
Ämnet finns kvar!

Förbränning av handspriten

Laboration – Lågfärger

Systematiskt undersökande

Riskbedömning

Dokumentation

Demonstration/elevförsök

Analysmetod

Vilket syfte kan man ha med laborationen?
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Ansvar och arbetsfördelning

https://chesse.org/managing-chemical-safety/



Arbetsgivarens ska
• undersöka, åtgärda och följa upp verksamheten för att 

förebygga olyckor och ohälsa.

• fördela uppgifter så att de som får arbetsuppgifter är 
tillräckligt många och har de befogenheter och resurser 
som behövs. 

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



Specifika uppgifter som kan fördelas av rektorn

Härmed tar jag på mig följande ikryssade uppgifter:

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) i kollegiet
 Samordna SAM kring riskbedömning
 Informera kollegor och nyanställda
 Tillgängliggöra kemikalieförteckningen
 Initiera och revidera kemikalieförteckningen
 Delta i skyddsronder

Inför varje läsårsstart samverka med  
arbetsgivaren kring
 information till nyanställda och vikarier
 förbättringar av SAM på skolan
 arbetsrutiner för lokalvårdare på kemi-/NO-
institutionen

Arbetsuppgifterna fördelas av arbetsgivaren till en eller flera personer.



KRC har tagit fram förslag på dokument att utgå ifrån

Länk till dokumenten 
på KRC:s hemsida.

https://chesse.org/ma
naging-chemical-
safety/legal-
responsibilities/



Fördelade uppgifter behöver vara tydliga och realistiska



Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) (AFS 2001:1)

Arbetsgivaren ska Arbetstagaren ska

vidta åtgärder som 
behövs för att 
förebygga ohälsa och 
olycksfall. 

iaktta försiktighet så 
att ohälsa och 
olycksfall förebyggs.

ta hänsyn till 
minderåriga elevers 
speciella 
förutsättningar.

känna till att elever i 
utbildning likställs 
med arbetstagare i 
många avseenden.



forts. Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1)

Arbetsgivaren ska Arbetstagaren ska

se till att skriftliga rutiner finns och att 
årliga uppföljningar görs i SAM-arbetet.

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

informera arbetstagarna om riskerna i 
arbetet samt skydds- och 
hanteringsinstruktioner.

anmäla till arbetsgivaren om arbetet 
innebär omedelbar fara.

skriftligt fördela arbetsmiljöarbetet 
samt ge befogenheter och resurser till 
berörda.

genomföra de tilldelade 
arbetsuppgifterna eller informera rektor 
om det inte är möjligt.

Hur kan man samarbeta kring ovanstående punkter?



Vilka arbetsuppgifter ingår i en kemi-/NO-lärartjänst?

Kemikalieförteckning

Märkning

Riskbedömning

Kontroller

Information 

Om en olycka sker? 

Vem har ansvar?

Flickr.com



Diskussionsfrågor – Padlet https://padlet.com/cecilia_stenberg/172l4mt2ie1qvlu3
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Länk till utvärdering 19/9 - 22

https://survey.su.se/Survey/47086

Vi ses på torsdag!


