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Kemikalier med farliga egenskaper



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?

Laboration: lågfärger

https://www.krc.su.se/utbildningsmaterial/laborationer/j-l/l%C3%A5gf%C3%A4rger-1.466429


Olika traditioner i relation till läroplanens roll 

Curriculumtradition

● Läroplan som manual –

vägleder, styr och kontrollerar det 

rutinmässiga klassrumsarbetet

● Lärare som anställd i skolsystemet -

implementerar systemets läroplaner på ett 

relativt mekaniskt sätt.

Didaktiktradition

● Läroplanen ett ramverk – kräver tolkning och 

didaktisk analys

● Betoning på lärares professionella autonomi och 

på deras frihet att undervisa

● Ställer högre krav på den enskilde läraren att 

engagera sig i didaktisk analys.

(Hudson, 2022)

Svenska skolan befinner sig i ett spänningsfält mellan dessa traditioner. (Florin Sädbom, 2015)



Didaktiska resonemang kring användningen av kemikalier i 
gymnasieskolans kemiundervisning

I studien intervjuades erfarna gymnasielärare i 
kemi i Sverige kring varför, när och hur de 
använder (eller inte använder) kemikalier, i 
synnerhet kemikalier som betecknas som 
farliga.  

LÄNK

https://pp-prod-admin.it.su.se/preview/www/2.2982/2.6417/2.46304/2.46328/2.46330/1.636178


Resultat från studien

Elevers lärande

• Illustrera begrepp och fenomen
• Naturvetenskapligt undersökande 

arbetssätt
• Hantering av farliga kemikalier

Lärarperspektiv

• Lärarstrategier
• Kunskaper och attityder gällande 

farliga kemikalier
• Lust

Praktiska förutsättningar

• Organisation
• Kollegiala beslut om skolans 

kemikalier

Traditioner

• Traditioner inom 
kemiundervisningen



Frågor för didaktisk reflektion kring kemikalieanvändning

● Vad är syftet med att använda en specifik kemikalie i laborativt arbete?

● På vilket sätt är den specifika kemikalien viktig i förhållande till målen för 

elevers lärande?

● I vilka specifika fall kan det vara motiverat att låta eleverna använda farliga 

kemikalier? Vilka försiktighetsåtgärder bör då vidtas?

● Vilka kemikalier är centrala för kemiundervisningens traditioner? Vilka 

traditioner är värda att bevara och varför?



Substitution

https://chesse.org/sv/riskbedomning-och-substitution/substitution/

https://chesse.org/sv/riskbedomning-och-substitution/substitution/


Exempel på rutin för substitution

Baserad på förslag från Irene Gustafsson, 
Göteborg 2021
Länk till rutin LÄNK

https://pp-prod-admin.it.su.se/preview/www/2.2982/2.6417/2.46304/2.46315/2.46560/2.48999/2.49017/1.501664


Mer information från KRC om kemisäkerhet

1. Stöd med kemikalieförteckning: LÄNK
2. Substitution i skolan LÄNK – CheSSE
3. Utfasningsämnen och Prioriterade riskminskningsämnen i skolan, med länk till rutin LÄNK
4. Avfallshantering – skolans laborationskemikalier LÄNK

https://www.krc.su.se/utbildningsmaterial/gymnasiet/kemi-2/2.49017/kemikalief%C3%B6rteckning-f%C3%B6rslag-p%C3%A5-lista-1.435450
https://chesse.org/sv/riskbedomning-och-substitution/substitution/
https://pp-prod-admin.it.su.se/preview/www/2.2982/2.6417/2.46304/2.46315/2.46560/2.48999/2.49017/1.501664
https://chesse.org/sv/markning-forvaring-och-avfallshantering/avfallshantering/


11

Stöd från KRC för kemisäkerhet

• Webbinarier
• Rådgivning via e-

post och telefon

https://chesse.org/www.krc.su.se/kurser/kemisäkerhet
-självstudiematerial
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