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13.00 Kemikaliehantering

Lab-along och riskbedömning

Rutiner

Sammanfattning

16.30 Sluttid

Eftermiddagens program

10 minuters paus kl. 14 och kl. 15



Vad innebär kemisäkerhet i åk 4-6?

Länk till artikel i KRCs IB, nr2 2022

• Vad menas med ”vanliga kemikalier 
i hemmet”?

• Vad behöver vi tänka på
• Vilka farliga egenskaper har de?
• Hur bedömer man riskerna

tillräckligt noga?
• Vilka rutiner är lämpliga att ha?

https://www.krc.su.se/polopoly_fs/1.624890.1662399660!/menu/standard/file/Kemisa%CC%88kerhet i a%CC%8Arskurs 4-6.pdf


Kemikalielagstiftningen – vårt ”säkerhetsbälte” 

Källa: Chemical Safety in Science Education (chesse.org)

https://chesse.org/sv/


Svenska myndigheter som reglerar 
kemikalieanvändning i exempelvis skolan

Arbetsmiljö

Brandfarliga och 
explosiva ämnen

Yttre miljö och avfall

Ämnesplaner

Information till 
producenter

• Myndigheterna har inte någon skyldighet att aktivt informera.
• Man får hjälpas åt och göra sitt bästa.



Behövs kemikalier i undervisningen?

Ur Centralt innehåll i kemi för åk 4-6 Lgr22 

• Vanliga kemikalier i hemmet. Deras användning 
och påverkan på miljön och människan samt hur 
de är märkta och bör hanteras. 

• Indelning av ämnen och material utifrån 
egenskaperna löslighet, ledningsförmåga, surt 
eller basiskt. 

• Observationer och experiment med såväl 
analoga som digitala verktyg. Planering, 
utförande, värdering av resultat samt 
dokumentation med ord, bilder och tabeller. 

Foto (Wikimedia commons)
Kommentarmaterial till kursplanen i kemi – grundskolan - Skolverket

https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr22-for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-fritidshemmet?url=-996270488%2Fcompulsorycw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DGRGRKEM01%26tos%3Dgr&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa219f
https://www.skolverket.se/publikationsserier/kommentarmaterial/2022/kommentarmaterial-till-kursplanen-i-kemi---grundskolan


Länk till artikeln "Därför är det fel att ta bort labbarna från de 
nationella proven", publicerad 16 december 2022

https://www.vilarare.se/amneslararen-matte-no/kronika2/ekblad-darfor-ar-det-fel-att-ta-bort-labbarna-fran-de-nationella-proven/


Lågfärger

LÄNK till laborationen

https://www.krc.su.se/utbildningsmaterial/laborationer/j-l/l%C3%A5gf%C3%A4rger-1.466429
https://pp-prod-admin.it.su.se/preview/www/2.2982/2.6417/2.46304/2.46315/2.49626/2.50166/1.466429


Diskussion
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• Hur tänker du kring genomförandet av laborationen i ett 
4-6-klassrum?

• Vad tror du att eleverna skulle få ut av laborationen?



Vilka syften kan laborationen möta?

Astronomi

Ämnens egenskaper

Periodiska systemet

Fyrverkerier

Uppvärmning av saltet
Ämnet finns kvar!

Förbränning av handspriten

Laboration – Lågfärger

Systematiskt undersökande

Riskbedömning

Dokumentation

Demonstration/elevförsök

Analysmetod

LÄNK till 
laborationen

https://www.krc.su.se/utbildningsmaterial/laborationer/j-l/l%C3%A5gf%C3%A4rger-1.466429
https://pp-prod-admin.it.su.se/preview/www/2.2982/2.6417/2.46304/2.46315/2.49626/2.50166/1.466429


• Vad kan vara farligt i den här aktiviteten?

• Hur stor är sannolikheten att det sker?

• Vilka risker kan finnas med aktiviteten?

Riskbedömning

SANNOLIKHET 
ATT OLYCKOR 

SKER

RISK

FARA



Kemikalier med farliga egenskaper



Några olika syror

• 1 kryddmått

• 1 matskedsmått

• 3 teskedar (för omrörning)

• 1 bricka (som tål värme)

• 3 glas eller bägare



Vilka kemikalier behöver förtecknas?

Det är skillnad på att använda kemikalier som 

konsument och inom yrket. Men tänk 

pragmatiskt.



Förteckning av kemikalier
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● Är en sån här lista användbar? Andra förslag?

● Vilka kolumner behövs/saknas?



Användbart material

Tips:
• Kemikaliesmarta tips i 

skolan, Håll Sverige rent 
• Hannas hus, 

Kemikalieinspektionen

https://skola-kommun.hsr.se/materialrum-larare-och-pedagoger/kemikaliesmart-skola-och-forskola/kemikaliesmart-skola
http://www.hannashus.se/


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. Ofta sker olyckor i 

grupp och oavsiktligt.

Länk till pdf-bok från 1999.

https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/11572.pdf


Eld i undervisningen
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Foto (KRC)

Eld och lågor

Systematiska
undersökningar

Språk och
kommunikation

Materiens
egenskaper
och kretslopp

Eld

Säkerhet

Utomhusdidaktik i
kemiundervisningen



Exempel: Eldkunskap utomhus

Länk till artikel: IB 1 2020 
Eld och lågor

Utförande i kortform:
1. Väg ett vedträ. 
2. Spänta veden till små stickor. 
3. Gör i ordning en eldburk, som står 

stadigt på en plåt.
4. Använd tändmaterial för att göra 

upp eld i burken. 
5. Mata elden med de späntade 

trästickorna.
6. Sköt om elden så att alla stickor 

brinner upp. 
7. Väg askan.

https://www.krc.su.se/polopoly_fs/1.540207.1612881198!/menu/standard/file/IB%201%202020%20Eld%20och%20la%CC%8Agor.pdf


Riskbedömning inför eldövning

Material till elever Material till lärare

Vad behöver man tänka på?
• Förberedelser
• Genomförande
• Om något händer
• Efterarbete

Länk till Eldövning

https://www.krc.su.se/utbildningsmaterial/laborationer/d-f/eld%C3%B6vning-1.476156


Länk riskbedömningsblankett

Förslag på blankett för 
riskbedömning

http://www.krc.su.se/utbildningsmaterial/4-6/s%C3%A4kerhet/st%C3%B6d-f%C3%B6r-riskbed%C3%B6mning-1.481596


• Formatet är valfritt, välj något som är 
användbart.

• ska finnas tillgängliga. 

• kan göras gruppvis för liknande risker.

• kan utgå ifrån någon annans underlag.

• signeras av rektorn eller någon som tilldelats 
denna arbetsuppgift.

Lärare behöver givetvis även riskbedöma varje 
tillfälle, som ”anteckningar i kanten”. Dessa 
behöver inte dokumenteras.

Riskbedömning är en process

Enligt 8 § och 10 § i Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 
2001:1) ska  riskbedömning genomföras

https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/systematiskt-arbetsmiljoarbete-afs-20011-foreskrifter/


Riskbedömning

Tänk på…

• Lärarens erfarenhet

• Lärardemonstration eller elevaktivitet

• Elevernas

erfarenheter/kunnande/beteende

• Klassrumsstorlek

• Skyddsutrustning i klassrummet

• Lämpliga försiktighetsåtgärder

• Vad behöver eleverna vara särskilt

uppmärksamma på?
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Förebyggande åtgärder

● Går det att välja plats, material, 

utrustning och organisation av 

aktiviteten för att minska riskerna?

● Vad gör jag om det trots allt händer?

● Vad packar jag med mig i min 

lärarkasse?



Beware of the folly of numbering the axes!

Tips: youtubefilm från ny webbkurs om utedidaktik från Skolverket

Filmtips: Säker ute…
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https://www.youtube.com/watch?v=ywDuJooEw3M&feature=youtu.be


Riskbedömning utifrån moment

Är åtgärderna tillräckliga? Har de avsedd effekt? 10 § AFS 2011:19

https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/kemiska-arbetsmiljorisker-2011-19-foreskrifter/


Rutiner för kemiundervisning i åk 4-6

Exempel:
• Rutiner för inköp
• Rutiner för hur avfall hanteras.
• Rutiner för arbete med vanliga syror.
• Upprättande och underhåll av en 

kemikalieförteckning med 
information om de kemikalier man 
har.

• Hur formellt behöver det vara och när 
duger det? Hur håller man sig uppdaterad?

• Vilket material är nödvändigt? (Nationella 
riktlinjer saknas.)

• Vilka resurser behövs? Kompetens och tid. 

• Vem har ansvar?



Information kring skolans kemiundervisning

● till elever och vårdnadshavare om 
arbetsregler på labb och rutiner 
kring olycksfall 

● till nyanställda och vikarier som 
ska använda kemi-/NV-labbet

● till vaktmästeri och lokalvårdare

● beredskapsplan vid utrymning av 
lokaler

Reviderbara exempel utvecklade med tanke på undervisning i åk 7-9 + gy
https://chesse.org/sv/ansvar-rutiner-och-utbildning/utbildning-i-kemisakerhet/

https://chesse.org/sv/ansvar-rutiner-och-utbildning/utbildning-i-kemisakerhet/


13.00 Kemikaliehantering

Lab-along och riskbedömning

Rutiner

Sammanfattning

16.30 Sluttid

Eftermiddagens program



www.krc.su.se

• Stöd i kemisäkerhet

• Labbinstruktioner, 
kompendier 

Kursdagar Mer info

Informationsbrev Länk

Självständigt arbete i 
samarbete med KRC.  Mer 
info

Nationella resurscentrum för lärare

Fler centrum
Bioresurs Nationellt centrum för

biologiundervisning, Uppsala

CETIS Centrum för tekniken i 
skolan, Norrköping

NATDID Nationellt centrum för 
naturvetenskapernas och 
teknikens didaktik, Linköping

NC Nationellt centrum för 
svenska som andraspråk, 
Stockholm

NCM Nationellt centrum för 
matematikutbildning, 
Göteborg

NRCF Nationellt resurscentrum för 
fysik, Lund

Vilken fortbildning behöver verksamma lärare? 

G
ö

te
b

o
rg

www.krc.su.se

http://www.krc.su.se/
http://www.krc.su.se/utbildningsmaterial/gymnasiet/s%C3%A4kerhet
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/om-oss/informationsbrev
http://www.krc.su.se/kurser/sj%C3%A4lvst%C3%A4ndiga-arbeten-med-krc
https://bioresurs.uu.se/
https://liu.se/cetis/
https://www.andrasprak.su.se/
http://ncm.gu.se/
https://www2.fysik.org/
https://pp-prod-admin.it.su.se/preview/www/2.2982/2.6417/2.46304/2.46328/2.46330/1.643327
http://www.krc.su.se/


För dig som lärare - dinkemi.se

https://dinkemi.se/elearning


Plastexperimentet VT 2023
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Plastexperimentet – Håll Sverige rent

Anmälan Plastexperimentet 2023

Home Page - RealtimeView (statisticon.se)

http://www.plastexperimentet.se/
https://forskarfredag.se/forskarfredags-massexperiment/plastexperimentet/anmalan-till-plastexperimentet/
https://apps.statisticon.se/Plastexperimentet/app/
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https://survey.su.se/Survey/48989

Utvärdering

https://survey.su.se/Survey/48989
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TACK! 

Hör gärna av dig med tips 
eller frågor om kemi

Jenny Olander
Kemilärarnas resurscentrum www.krc.su.se

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

