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Kemikalielagstiftningen – vårt ”säkerhetsbälte” 

Översikt av europeisk kemikalielagstiftning – Chemical Safety in Science Education (chesse.org)

● Förordningen om klassificering, märkning och förpackning (CLP)

● Förordningen om registrering, utvärdering, auktorisering och begränsning av kemikalier (REACH)

https://chesse.org/sv/lagstiftning/oversikt-av-europeisk-kemikalielagstiftning/


Allmänna principer för EU:s kemikalielagar

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.



Behövs kemikalier 
i undervisningen?



Myndigheter med relevant koppling till skolans kemi

Arbetsmiljö

Brandfarliga och 
explosiva ämnen

Yttre miljö och avfall

Ämnesplaner

Information till 
producenter

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

• Myndighetsutövning  - Författningar med lagar - Allmänna råd – Inspektioner
• Myndigheterna har inte någon skyldighet att aktivt informera. 



Arbetsmiljöverket (AV)

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) AFS 2001:1 Kemiska arbetsmiljörisker AFS 2011:19
Första hjälpen AFS 1999:7 Arbetsplatsens utformning AFS 2020:1

https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/systematiskt-arbetsmiljoarbete-foreskrifter-afs2001-1.pdf
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/kemiska-arbetsmiljorisker-2011-19-foreskrifter/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/forsta-hjalpen-och-krisstod-afs-19997-foreskrifter/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/arbetsplatsens-utformning-afs-20201-foreskrifter/


Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 
– brandfarliga ämnen

• 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

https://www.msb.se/sv/publikationer/brandfarliga-varor--gasol-i-skolor/
https://www.msb.se/siteassets/dokument/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/brandfarligt-och-explosivt/handbok/handbok-forestandare-brandfarliga-varor.pdf


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

Modul 5

https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/11572.pdf
https://www.krc.su.se/utbildningsmaterial/7-9/s%C3%A4kerhet/s%C3%A4kerhetslaborationer
https://www.krc.su.se/utbildningsmaterial/laborationer/a-c/acetylenframst%C3%A4llning-och-egenskaper-1.479371?cache=1%27
https://www.krc.su.se/utbildningsmaterial/laborationer/a-c/bensin-och-fotogen-1.479335
https://www.krc.su.se/utbildningsmaterial/laborationer/d-f/davys-gruvlampa-1.483256?cache=1%27
https://www.krc.su.se/utbildningsmaterial/laborationer/d-f/etanol-i-pet-flaska-1.483267
https://www.krc.su.se/utbildningsmaterial/laborationer/p-r/pulver-som-brinner-1.324467


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)

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 (Tidigare 

nummer - Kemilärarnas resurscentrum)

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publikationer-och-material/publikationsarkiv/k/konsoliderad-version-av-fohmfs-2014-4-folkhalsomyndighetens-foreskrifter/
https://www.krc.su.se/polopoly_fs/1.589461.1640122692!/menu/standard/file/Får%20man%20destillera%20etanol%20i%20skolan%3F.pdf
https://www.krc.su.se/om-oss/informationsbrev/tidigare-nummer


Gruppdiskussion – erfarenhet/frågor om:

• Inspektioner - t.ex. från 

AV/Kommun/Miljöförvaltning/Räddningsverk?

• Att söka tillstånd för kemikalier?

• Övergripande kemikalielagstiftning?

Foto: KRC



Vilka arbetsuppgifter ingår i en kemi-/NV-lärartjänst?

Hämtad från Flickr.com



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

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


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.

https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/systematiskt-arbetsmiljoarbete-foreskrifter-afs2001-1.pdf
https://pp-prod-admin.it.su.se/polopoly_fs/1.517884.1600865264!/menu/standard/file/2019%20IB3%20Ansvar%20och%20arbetsfo%CC%88rdelning%20kring%20skolans%20kemikaliehantering.pdf
https://www.krc.su.se/om-oss/informationsbrev/tidigare-nummer


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.

I den mån tillräckliga resurser saknas ska arbetsgivaren kontaktas för att prioritera arbetsuppgifter. 

(AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö) 

https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/systematiskt-arbetsmiljoarbete-foreskrifter-afs2001-1.pdf
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/organisatorisk-och-social-arbetsmiljo-afs-20154/?hl=2015:4


Fördelade uppgifter ska vara tydliga och realistiska



Redigerbara dokument om fördelning av säkerhetsuppgifter

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

• Länk till dokumenten 
på KRC:s hemsida.

https://chesse.org/sv/ansvar-rutiner-och-utbildning/ansvar/
http://www.krc.su.se/utbildningsmaterial/gymnasiet/kemi-2/2.49017/delegering-1.401199


Gruppdiskussion

Hur ser strategin ut på din skola gällande 

fördelningen av arbetsuppgifter kring 

kemi-/NV-institutionen?

Foto: KRC
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Kemikalier med farliga egenskaper



Förteckning av kemikalier - 6 § AFS 2011:19

• Namn och datum för när uppgifter förtecknas,

• farliga egenskaper - faroangivelser

• 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.

https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/kemiska-arbetsmiljorisker-2011-19-foreskrifter/
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/hygieniska-gransvarden-afs-2018-1.pdf


Kemikalieförteckning i praktiken 

Länk till KRC:s kemikalieförteckning
Länk till CheSSE:s kemikalieförteckning (embryo)

http://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/checklistor-och-verktyg/


Hur får vi information om kemikaliernas egenskaper?

• Säkerhetsdatablad (SDB), VWR, Sigma 

Aldrich

• Kemikaliehanteringssystem 

(KemRisk, Chemgroup, Klara…)

• KRC:s kemikalieförteckning

• CheSSE – vanliga kemikalier LÄNK

https://se.vwr.com/store/content/externalContentPage.jsp?path=/se.vwr.com/sv_SE/products.jsp
https://www.sigmaaldrich.com/SE/en
https://chesse.org/sv/markning-forvaring-och-avfallshantering/markning/


Vilka faropiktogram har 0,15 mol/dm3 kopparsulfat CuSO4?

https://chesse.org/sv/markning-forvaring-och-avfallshantering/markning/

https://chesse.org/sv/markning-forvaring-och-avfallshantering/markning/


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/sv/markning-forvaring-och-avfallshantering/markning/

https://chesse.org/sv/markning-forvaring-och-avfallshantering/markning/


Säkerhetsdatablad - Farliga egenskaper 

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

Upplysningsfraser t.ex. EU066

https://chesse.org/sv/markning-forvaring-och-avfallshantering/markning/

https://pp-prod-admin.it.su.se/polopoly_fs/1.409407.1541500293!/menu/standard/file/CLP_H_fraser_faroangivelser.pdf
https://pp-prod-admin.it.su.se/polopoly_fs/1.409408.1541500341!/menu/standard/file/CLP_P_fraser_skyddsangivelser.pdf
https://chesse.org/sv/markning-forvaring-och-avfallshantering/markning/


Koncentration Faropiktogram Signal-
ord

H-fraser P-fraser

C ≥ 6,8 M
C ≥ 25 %

Fara Orsakar allvarliga 
frätskador på hud 
och ögon. 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/sv/markning-forvaring-och-avfallshantering/markning/

https://chesse.org/sv/markning-forvaring-och-avfallshantering/markning/


Koncentration Faropiktogram Signal-
ord

H-fraser P-fraser

C ≥ 6,8 M
C ≥ 25 %

Fara Orsakar allvarliga 
frätskador på hud 
och ögon. 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 Orsakar 
hudirritation. 
Orsakar allvarlig 
ögonirritation. 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/sv/markning-forvaring-och-avfallshantering/markning/

https://chesse.org/sv/markning-forvaring-och-avfallshantering/markning/


Koncentration Faropiktogram Signal-
ord

H-fraser P-fraser

C ≥ 6,8 M
C ≥ 25 %

Fara Orsakar allvarliga 
frätskador på hud 
och ögon. 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 Orsakar 
hudirritation. 
Orsakar allvarlig 
ögonirritation. 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/sv/markning-forvaring-och-avfallshantering/markning/

https://chesse.org/sv/markning-forvaring-och-avfallshantering/markning/


15. Gällande föreskrifter

Gravida och ammande 
kvinnor

Särskild försiktighet Länk till artikel i IB 
2022 Nr2
Tidigare nummer -
Kemilärarnas 
resurscentrum

Utfasningsämnen bör 
inte användas

• CMR - Cancerogena, Mutagena 
och Reproduktionshämmande

• Särskilt (miljö-)farliga metaller

Fenolftalein, bensin, 
koboltklorid, bly

https://www.krc.su.se/polopoly_fs/1.624895.1662400062!/menu/standard/file/Kemiundervisning%20under%20graviditet.pdf
https://www.krc.su.se/om-oss/informationsbrev/tidigare-nummer


15. Gällande föreskrifter

Gravida och ammande 
kvinnor

Särskild försiktighet Länk till artikel i IB 
2022 Nr2
Tidigare nummer - Kemilärarnas 
resurscentrum

Utfasningsämnen bör 
inte användas

• CMR - Cancerogena, Mutagena 
och Reproduktionshämmande

• Särskilt (miljö-)farliga metaller

Fenolftalein, bensin, 
koboltklorid, bly

Prioriterade 
riskminskningsämnen 
bör ges särskild 
uppmärksamhet

Akut giftiga, allergiframkallande och 
miljöfarliga ämnen. 

Brom, heptan, 
kopparsulfat, 
kaliumpermanganat

Länk – text om restriktioner (CheSSE)Länk – exempel på PRIO-ämnen (KRC)

https://www.krc.su.se/polopoly_fs/1.624895.1662400062!/menu/standard/file/Kemiundervisning%20under%20graviditet.pdf
https://www.krc.su.se/om-oss/informationsbrev/tidigare-nummer
https://chesse.org/sv/lagstiftning/lagstiftning-som-begransar-anvandningen-av-kemikalier/
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


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


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

Laborationens eller demonstrationen syfte? 

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


Didaktiska resonemang kring användningen av kemikalier i 
gymnasieskolans kemiundervisning

• Erfarna gymnasielärare i kemi/nk
intervjuades

• Varför, när och hur använder du (inte) 
kemikalier?

• Hur tänker du kring kemikalier som 
betecknas som farliga?  

LÄNK till info på svenska

Hela artikeln: https://doi.org/10.1021/acs.jchemed.2c00511

https://pp-prod-admin.it.su.se/preview/www/2.2982/2.6417/2.46304/2.46328/2.46330/1.636178
https://doi.org/10.1021/acs.jchemed.2c00511


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

Hela artikeln: https://doi.org/10.1021/acs.jchemed.2c00511

https://doi.org/10.1021/acs.jchemed.2c00511


Innehåll 

09.00
Lagstiftning
Fördelning av arbetsuppgifter

10.30 Fika

10.50 Kemikalieförteckning och Substitution 

11.35 Riskbedömning

12.20 Lunch

13.30 Förvaring – Märkning – Avfall

14.00 Plastexperimentet

15.00
Rutiner och information
Fika med gruppövning

15.40 Sammanfattning 

16.30 Sluttid



Risken beror på…

Enkla 
konsekvenser

Svåra
konsekvenser

Sker sannolikt
inte

Sker med stor 
sannolikhet

“LIVET”

AVSTÅÖVA



Kemikalier med farliga egenskaper



Riskbedömning enligt 10§, AFS 2011:19

Skolan ska 

- identifiera riskkällor, (kemikalier/arbetsmoment.)

- vidta skyddsåtgärder och försiktighetsmått,

- ge arbetstagarna (lärarna/eleverna) information om 
risker

- Ha skriftlig dokumentation som är daterad, 

underskriven och tillgänglig. 

Sista delen, ”anteckningar i kanten”, gör varje lärare själv. Dessa behöver inte sparas.

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


Faktorer som påverkar risken

• Lärardemonstration eller elevaktivitet

• Elevernas erfarenheter t.ex. att koka i 
provrör, att hantera brännare

• Klassrums-/gruppstorlek 

• Tillgång till skyddsutrustning

• Lärarens erfarenhet

• Riskbedöm!

• Försiktighetsåtgärder – mikroskala, 
substitution, filmad demo, tillgång till antidot

• Vad behöver eleverna vara särskilt 
uppmärksamma på?

Möjliga åtgärder

Vad händer om man har gjort “fel” i sin 
riskbedömning?



Förslag på övergripande riskbedömning

Vad är riskbedömt? Skyddsutrustning Övriga åtgärder? Vilka deltog? Datum +
Underskrift

Lärares arbete med 
koncentrerade syror 

Rock, skyddsglasögon, 
handskar, dragskåp

Arbetet får inte 
genomföras ensam

Arbetsgivare
Kemilärare

Acetylenframställning 
och egenskaper

Labbrock, uppsatt hår, 
skyddsglasögon

Se separat 
riskbedömning

NV-lärarna

Arbete med brännare Labbrock, uppsatt hår Krav på brännarkörkort 
enligt bilaga X

Lärare i NV, rektor

Byte av gasolflaskor Ingen särskild Använd läckspray, se 
rutin X

Föreståndare för 
brandfarlig vara



Riskbedömning av laborationer

Länk till KRC:s risk-
bedömningsunderlag

• Riskbedömningen ska vara 
användbar och tillgänglig.

• Utgå ifrån andras mallar 
eller gör egna dokument.

Riskbedömningsunderlag ChESSE

http://www.krc.su.se/utbildningsmaterial/gymnasiet/kemi-2/2.49017/riskbed%C3%B6mningsblankett-1.330454
https://chesse.org/sv/riskbedomning-och-substitution/riskbedomning/


Uppgift: Riskbedömning av tre laborationer

Labbinstruktionerna hittar du här
Säkerhetskurs i Malmö 24 mars - Kemilärarnas 
resurscentrum

https://www.krc.su.se/kurser/s%C3%A4kerhetskurser/s%C3%A4kerhetskurs-i-malm%C3%B6-24-mars-1.648414
https://www.krc.su.se/kurser/s%C3%A4kerhetskurser/s%C3%A4kerhetskurs-i-malm%C3%B6-24-mars-1.648414


Hur gick uppgiften?



Innehåll 

09.00
Lagstiftning
Fördelning av arbetsuppgifter

10.30 Fika

10.50 Kemikalieförteckning och Substitution 

11.35 Riskbedömning

12.20 Lunch

13.30 Förvaring – Märkning – Avfall

14.00 Plastexperimentet

15.00
Rutiner och information
Fika med gruppövning

15.40 Sammanfattning 

16.30 Sluttid



Förvaring

chesse.org/sv/forvaring-av-kemikalier/

https://chesse.org/sv/markning-forvaring-och-avfallshantering/forvaring-av-kemikalier/


Förvaring

Om en kemikalie har flera 
faropiktogram, bör den 
förvaras i den högsta 
prioritetskategorin. 

Oxidationsmedel har 
högsta prioritet följt av 
brandfarliga ämnen. 

Prioritetsordning

Förvaring av kemikalier –
Chemical Safety in Science 
Education (chesse.org)

https://chesse.org/sv/markning-forvaring-och-avfallshantering/forvaring-av-kemikalier/


Exjobb om kemikaliehantering i Umeåskolor 2022 

Suzanne Bruks presenterar sina resultat i
Kemilärarnas informationsbrev nr 1 2023 - Kemilärarnas resurscentrum

https://www.krc.su.se/om-oss/informationsbrev/kemil%C3%A4rarnas-informationsbrev-nr-1-2023-1.643295


I praktiken är det inte lätt att få 

till det - man får göra sitt bästa.

Förvaring av kemikalier – Chemical Safety in Science Education (chesse.org)

• syror – baser   t.ex. NH3 och HCl

• brännbart – oxiderande 

t.ex. Mg (pulver) och KMnO4 eller 

KIO4

• brandfarliga vätskor - brandfarlig gas

t.ex. etanol och vätgas

Olämplig samförvaring

https://chesse.org/sv/markning-forvaring-och-avfallshantering/forvaring-av-kemikalier/


Förvaring av brandfarliga varor och gaser

Brandfarliga gaser, gasol och vätgas: i EI 30-skåp

(Pragmatisk brandingenjör tycker att vätgas kan samförvaras med 

gasol med skiljevägg eller avstånd.)

Säker och trygg skola (Storstockholms brandförsvar)

Säker förvaring av brandfarlig vara, artikel i KRC:s IB 1 2021
Kemilärarnas informationsbrev nr 1 2021 - Kemilärarnas resurscentrum

Andra gaser

Icke brännbara gaser: syrgas, kvävgas, koldioxid, komprimerad luft.

OBS: Kvävande gaser som CO2 – kräver god ventilation

https://www.storstockholm.brand.se/kunskapsartiklar/saker-och-trygg-skola/
https://pp-prod-admin.it.su.se/polopoly_fs/1.540122.1612874957!/menu/standard/file/IB%201%202021_%20Sa%CC%88ker%20fo%CC%88rvaring%20av%20brandfarlig%20vara.pdf
https://www.krc.su.se/om-oss/informationsbrev/kemil%C3%A4rarnas-informationsbrev-nr-1-2021-1.533727


Minimikrav för märkning på kemikalieflaskor

Egna lösningar ska märkas med

• namn

• faropiktogram 

• piktogramtext

• Särskild info, t.ex. om CMR

(Datum och namn på den som gjort lösning 

kan vara praktiskt)

Målet är att användaren ska ha rätt information. 

(AFS 2011:19)

Etikettgenerator på Chesse.org

https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/kemiska-arbetsmiljorisker-2011-19-foreskrifter/
https://chesse.org/sv/checklistor-och-verktyg/


Avfall

https://chesse.org/sv/m
arkning-forvaring-och-
avfallshantering/avfallsh
antering/

https://chesse.org/sv/markning-forvaring-och-avfallshantering/avfallshantering/


Avfallskärl

typ av riskavfall Förvaring

1 Miljöfarliga oorganiska salter* plastdunk utan lock

2 Organiska ämnen utan halogener Plastdunk** med lock i ventilerat utrymme

3 Halogenerade organiska ämnen Plastdunk* med lock i ventilerat utrymme

4 Metallpulver (bitar återanvänds) Plåtbehållare med lock

5a Vanligt sodaglas (flaskor, enkla 
provrör)

Glaskrossbehållare

5b Värmetåligt borsilikatglas (t.ex
Durex)

Glasskrossbehållare (deponi)

6 (Mineralsyror och baser) Spädes eller neutraliseras innan de hälls ut

7 (Biologiskt riskavfall)

** Det ska vara 
lösningsmedelsbeständiga kärl. 
Avfallsdunkar brukar vara 
gjorda av polypropen (PP) och 
polyeten (PE). 

*Metalljoner från näringsämnen kan hällas ut i slasken.



Avfallskärl - övrigt

• Fasta metaller bör återanvändas (t.ex. kopparbitar) 
eller omvandlas till joner (destruktion) genom 
reaktion (t.ex. magnesium i syra som ger 
magnesiumklorid och vätgas).

• Små mängder flytande fetter och oljor kan läggas i 
en förseglad behållare (t.ex. en mjölkkartong) och 
slängas med det vanliga avfallet. Större mängder 
bör samlas in och levereras som särskilt avfall.



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 prekursorer 

(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

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1148
mailto:prekursor@polisen.se


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 enligt MSBFS 

2019:1.

• 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.
(Kemilärarnas informationsbrev nr 1 2020 - Kemilärarnas resurscentrum)

Exempel: Fullständig förbränning 

av kaliumperklorat

Foto: KRC

https://www.msb.se/sv/regler/gallande-regler/brandfarliga-och-explosiva-varor/msbfs-20191/
https://pp-prod-admin.it.su.se/polopoly_fs/1.540127.1612875121!/menu/standard/file/IB%201%202021_Explosiva%20a%CC%88mnen%20inte%20bara%20dynamit.pdf
https://www.krc.su.se/om-oss/informationsbrev/kemil%C3%A4rarnas-informationsbrev-nr-1-2020-1.477331
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Plastexperimentet
Nästa insamlingstillfälle pågår den 17 
april – 31 maj 2023

59

Plastexperimentet – Håll Sverige rent

Regeringsbeslut om engångsplast i från 2021 eoes.se, Nationell final, kemiprov 2023

http://www.plastexperimentet.se/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/11/engangsplastens-miljoeffekter-ska-minska/
https://eoes.se/


Industriell plastsortering i Motala

60Film om plastsortering i Motala

https://www.svenskplastatervinning.se/sa-funkar-plastatervinning/


Plastbitar – lika men ändå olika

https://forskarfredag.se/forskarfredags-
massexperiment/plastexperimentet/

https://forskarfredag.se/forskarfredags-massexperiment/plastexperimentet/
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Antänd en plastbit och ta ut den ur lågan.

Slocknar snabbt → PA eller PVC

Brinner länge → PS, PMMA eller PET

Laboration - Plastsortering

Lägg provet i aceton, plocka upp och lägg i 
kokande vatten.

Provet sväller → PS

Provet sväller inte→ PMMA eller PET

https://forskarfredag.se/forskarfredags-
massexperiment/plastexperimentet/

https://forskarfredag.se/forskarfredags-massexperiment/plastexperimentet/
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Plastexperimentet - riskbedömning

https://forskarfredag.se/forskarfredags-
massexperiment/plastexperimentet/

https://forskarfredag.se/forskarfredags-massexperiment/plastexperimentet/
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Personlig skyddsutrustning

Bild hämtad från franska 
hemsidan Chimactiv

Exempel på 
påbudsskylt som 
information. 

Ögat med salpetersyra
Ögat med lins

Demonstration på KRC

Akta händerna - välj rätt 
skyddshandskar mot kemikalier (ADI 
549), broschyr - Arbetsmiljöverket 
(av.se)

http://chimactiv.agroparistech.fr/en/securite/protection/protections-individuelles
https://youtu.be/bipISb7-QrE
https://youtu.be/1uoVMo7b6Go
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/broschyrer/akta-handerna---valj-ratt-skyddshandskar-mot-kemikalier/


Arbetsplatsens utformning

• Nöddusch, ögondusch

• Första hjälpen

• Brandsläckare

• Brandfiltar

• Nödutgång

Arbetsplatsens utformning  AFS 2020:1

https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/arbetsplatsens-utformning-afs-20201-foreskrifter/


Dragskåp

Artikel om dragskåp med filter IB1-2022
(Kemilärarnas informationsbrev nr 1 2022 - Kemilärarnas resurscentrum)

https://www.krc.su.se/om-oss/informationsbrev/kemilärarnas-informationsbrev-nr-1-2022-1.588947
https://www.krc.su.se/om-oss/informationsbrev/kemil%C3%A4rarnas-informationsbrev-nr-1-2022-1.588947


Rutiner

https://chesse.org/sv/ansvar-rutiner-och-utbildning/rutiner-for-kemisakerhetsarbete/

Utarbetade skriftliga rutiner behövs 
för återkommande arbetsuppgifter. 

• Kontroll av skyddsutrustning

• Riskbedömning

• Tillbud/olycksfall

• Avfallshantering

• Inköp

• Städning

• Brännarkörkort, tvätta händerna

https://chesse.org/sv/ansvar-rutiner-och-utbildning/rutiner-for-kemisakerhetsarbete/


• Finns den utrustning som behövs?

• Vad behöver kontrolleras? 

• Hur ofta? Av vem?

• Skyddsronder - skyddsombud

Checklistor

https://chesse.org/sv/ansvar-rutiner-och-utbildning/rutiner-for-kemisakerhetsarbete/

https://chesse.org/sv/ansvar-rutiner-och-utbildning/rutiner-for-kemisakerhetsarbete/


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

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

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


Checklistor och verktyg – Chemical Safety in Science Education (chesse.org)

https://chesse.org/sv/checklistor-och-verktyg/


Checklistor och verktyg – Chemical Safety in Science Education (chesse.org)

Vilka erfarenheter eller funderingar har ni 
kring information och rutiner?

Personlig skyddsutrustning? 

Gruppdiskussion

https://chesse.org/sv/checklistor-och-verktyg/
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Uppgift att genomföra i par/grupp eller enskilt

Väj ett av följande dokument och anpassa till den egna skolan

• Rutin för riskbedömning (/Rutiner för riskbedömning)

• Rutiner för NV-lärares fortbildning om kemisäkerhet (/Rutiner för utbildning och fortbildning)

Alla dokument finns i https://chesse.org/sv/checklistor-och-verktyg/

https://chesse.org/sv/checklistor-och-verktyg/


Hur gick gruppuppgiften?

Väj ett av följande dokument och anpassa till den egna skolan

• Rutin för riskbedömning (/Rutiner för riskbedömning)

• Rutiner för NV-lärares fortbildning om kemisäkerhet (/Rutiner för utbildning och fortbildning)

Alla dokument finns i https://chesse.org/sv/checklistor-och-verktyg/

https://chesse.org/sv/checklistor-och-verktyg/


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



chesse.org

Konferens i 
Helsingfors

Helsingfors 7-9 juni LÄNK

https://www.krc.su.se/om-oss/evenemang/europeisk-konferens-om-kemis%C3%A4kerhet-i-helsingfors-anm%C3%A4lan-%C3%A4r-%C3%B6ppen-1.640596


Elearning | Kemi (dinkemi.se)

https://dinkemi.se/elearning


Kommande evenemang

79

www.krc.su.se

Informationsbrev

https://forskarfredag.se/forskarfredags-massexperiment/plastexperimentet/
http://www.krc.su.se/
https://pp-prod-admin.it.su.se/preview/www/2.2982/2.6417/2.46304/2.46328/2.49041


Tack!
https://survey.su.se/Survey/49367 QR-kod till utvärdering

https://survey.su.se/Survey/49367

