
KEMIKALIER OCH 
GIFTFRI MILJÖ  
– GYMNASIET

Fyra lektionsupplägg om kemikalier

Lagar och regler om kemikalier
Låt eleverna läsa om lagar och regler kopplat till kemikalier, prata om texterna 

tillsammans, och avsluta med en frågesport. 

Exempel från: Håll Sverige Rent

Läs och frågesporta om kemikalielagstiftning 
Larm om farliga kemikalier finns lite överallt, men vilka lagar och regler finns? Börja med 
att låta eleverna läsa texten på elevblad 1-4. Det är en sammanfattning över lagar och 
regler kopplat till kemikalier. 

Prata sedan om texterna tillsammans och ta upp syftet med Reach och varför företagen 
ska registrera sina kemikalier. Att det är ett sätt att ta fram information och se till att 
företagen skaffar sig egen kunskap om ämnena. Fånga upp elevernas frågor efter att de 
läst texten. Är det någon del av texten som var svår att förstå? Titta tillsammans på 
exemplet med leksaker (elevblad 4). 

Avsluta med en frågesport: Dela in eleverna i mindre grupper och ge varje grupp en 
mini-whiteboard eller papper. Frågorna hittar du på nästa sida. Efter varje fråga får 
grupperna en liten stund på sig att skriva ned svaret. När läraren säger till ska samtliga 
grupper hålla upp sina svar. Läraren noterar gruppernas poäng (1 rätt = 1 poäng) och 
ställer sedan nästa fråga. 

Besök www.hsr.se/exempelsamling för fler inspirerande exempel!

Plast i fisken?
Det är viktigt att avfallet hamnar rätt. Alltså i soppåsen eller ännu hellre – till 

återvinning. Lär er mer tillsammans och tävla i sopsortering. 

Exempel från: Håll Sverige Rent och Anna-Sofia Preece (lärare)

Gör så här
Börja med att klicka på länken nedan och se UNEPS:s film A Bottle's Odyssey (1min). 
Länk https://www.youtube.com/watch?v=TsfcEoeNY74. Fundera tillsammans på:

• Vad som händer i filmen?
• Vad filmen har för budskap?

Prata om hur soporna ska sorteras och varför det är viktigt att saker hamnar rätt. Utgå 
gärna från frågorna:

• Varför är det viktigt att sopsortera?
• Varför kan inte allt slängas i hushållssoporna och eldas upp?
• Vad händer om ett batteri, en plastflaska eller en gammal dator hamnar i naturen? 
• Vad kan hända om exempelvis nagellack eller medicin spolas ned i avloppet?
• Titta på avfallstrappan tillsammans. Vad betyder de olika stegen? (se elevblad 1)

Besök www.hsr.se/exempelsamling för fler inspirerande exempel!

Kemikalier nu och då
Var allt bättre förr? Lär er mer om kemikalier nu och då, diskutera skillnaden 
mellan begreppen fara och risk och undersök kemikaliesmarta tips för kläder. 

Exempel från: Håll Sverige Rent

Beskrivning
Mycket av det vi använder dagligen innehåller och släpper ifrån sig kemikalier. Alla är inte 
skadliga men det finns ämnen (både gamla och nya) som oroar forskare. Det finns de som 
kan skada genom att till exempel ge allergi. I blodprover och bröstmjölk från människor 
har forskarna hittat över 300 ämnen som egentligen inte borde vara där. En del av dessa 
misstänks kunna påverka hormonsystemet eller nervsystemet. 

Var det bättre förr? Hur oroliga bör vi vara? Vad är skillnaden mellan fara och risk? Och 
vad kan en vanlig konsument göra för att minska mängden skadliga kemikalier i till 
exempel kläder? Det här är några av frågorna som eleverna får jobba med i denna uppgift.

Börja med att låta eleverna fundera på skillnaden mellan fara och risk när det handlar om 
kemikalier i vardagen. Hur tänker de? Dela sedan ut elevbladen. De innehåller både fakta 
och en uppgift till eleverna.

Besök www.hsr.se/exempelsamling för fler inspirerande exempel!

Vad innehåller deodoranten?
Det är inte alltid lätt att förstå innehållsförteckningar. Vad innehåller deodoranten, 

sminket, eller tandkrämen? Kan de påverka hälsan eller miljön? Vad är kemikaliesmart?

Exempel från: Håll Sverige Rent

Gör så här
Börja med att tillsammans titta på innehållsförteckningen på olika typer av kosmetika, till 
exempel hudkräm, tvål, deodorant och något smink. 

Hur många olika ämnen finns det i varje? Låt eleverna räkna! Är det något ämne som 
eleverna känner igen?

Det är ofta krångliga ord eller knepiga förkortningar i innehållsförteckningen. Vad är det 
egentligen? Vad har ämnet för funktion och kan ämnet eller produkten påverka miljön 
eller hälsan på ett negativt sätt? Låt eleverna ta reda på mer om innehållet i en produkt 
och sedan presentera för varandra. På elevbladet finns frågor att utgå ifrån samt förslag 
på källor. 

Tips på presentationsformer: Film, artikel, powerpointpresentation eller poster.

Besök www.hsr.se/exempelsamling för fler inspirerande exempel!
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Introduktion

Håll Sverige Rent har i samarbete med Kemikalieinspektionen tagit fram lektionsupplägg  
kopplat till kemikalier i vardagen. I det här dokumentet har vi samlat fyra av dessa upplägg: 
Kemikalier nu och då, Vad innehåller deodoranten?, Lagar och regler om kemikalier och  
Plast i fisken?

Fler lektionsupplägg hittar ni här: www.hsr.se/skola

Lektionsuppläggen om kemikalier kan vara en del av ert Grön Flagg-arbete. Jobbar ni redan 
med Grön Flagg eller funderar ni på att börja? Läs mer på www.hsr.se/gronflagg

Tips! Vill ni jobba vidare med kemikaliefrågor på ett kreativt och engagerande sätt? Var med i  
tävlingen Unga Reportrar! Elevernas uppdrag blir då att skriva ett reportage, fotografera eller  
göra en kortfilm om en hållbarhetsfråga. Läs mer på www.hsr.se/ungareportrar 

Materialet har tagits fram i samarbete med:

© Håll Sverige Rent 2018
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Kemikalier nu och då
Var allt bättre förr? Lär er mer om kemikalier nu och då, diskutera skillnaden 
mellan begreppen fara och risk och undersök kemikaliesmarta tips för kläder. 

Exempel från: Håll Sverige Rent

Beskrivning
Mycket av det vi använder dagligen innehåller och släpper ifrån sig kemikalier. Alla är inte
skadliga men det finns ämnen (både gamla och nya) som oroar forskare. Det finns de som
kan skada genom att till exempel ge allergi. I blodprover och bröstmjölk från människor
har forskarna hittat över 300 ämnen som egentligen inte borde vara där. En del av dessa
misstänks kunna påverka hormonsystemet eller nervsystemet.

Var det bättre förr? Hur oroliga bör vi vara? Vad är skillnaden mellan fara och risk? Och
vad kan en vanlig konsument göra för att minska mängden skadliga kemikalier i till
exempel kläder? Det här är några av frågorna som eleverna får jobba med i denna uppgift.

Börja med att låta eleverna fundera på skillnaden mellan fara och risk när det handlar om
kemikalier i vardagen. Hur tänker de? Dela sedan ut elevbladen. De innehåller både fakta
och en uppgift till eleverna.

Besök www.hsr.se/exempelsamling för fler inspirerande exempel! 4



Kemikalier nu och då
Var allt bättre förr? Lär er mer om kemikalier nu och då, diskutera skillnaden mellan 

begreppen fara och risk och undersök kemikaliesmarta tips för kläder. 

År 1962 publicerade biologen Rachel Carson en bok med namnet Tyst vår. I boken
varnade hon för att bekämpningsmedel kan skada djur och växter i naturen. Eftersom
många fåglar dog under den här perioden fick boken just namnet Silent spring, eller Tyst 
vår på svenska. Det var en viktig bok som ledde till en intensiv debatt.

År 1967 inrättades Statens Naturvårdsverk och Sveriges riksdag antog en miljöskyddslag
som trädde i kraft 1969. Under samma period förbjöds flera ämnen, bland annat DDT och
PCB. Alkylkvicksilver fick inte längre användas i jordbruket och den högsta tillåtna
blyhalten i bensin sänktes. Sälarna och många fågelarter återhämtade sig så småningom.

Idag har vi betydligt mer kunskap om olika ämnen och dess påverkan på både hälsa och
miljö och Europa har den mest omfattade kemikalielagstiftningen i världen. Samtidigt har
kemikalieproduktionen de senaste femtio åren blivit mer än femtio gånger större.

Viktigt att veta om kemikalier nu och då
Under den första halvan av 1900-talet användes en hel del skadliga kemikalier. Vi visste
inte bättre! PCB användes som isoleringsmaterial, alkylkvicksilver användes i jordbruket
för att bekämpa skadedjur och växtsjukdomar och insektsmedlet DDT användes lite
överallt. På 1950 talet började forskare märka att de här ämnena kanske inte var så bra.
Många fåglar dog, sälarna minskade i antal och fiskar innehöll farligt höga halter av
kvicksilver.

Och även om kemikalielagstiftningen är
världens strängaste så är den långt ifrån
tillräcklig. Det är svårt att hinna testa allt och
för en konsument är det svårt att veta vilka
ämnen en vara (t.ex. en soffa) innehåller. Vi
köper dessutom fler och mer produkter och
prylar och användningstiden är ganska kort.

Besök www.hsr.se/exempelsamling för fler inspirerande exempel! 5



Fara och risk 
Att det finns farliga ämnen i produkter och prylar runt omkring oss kan verka
skrämmande. Men hur stora är egentligen riskerna? En kniv är ett farligt verktyg, men
risken att skadas beror ju på hur den hanteras. Därför är det viktigt att till exempel följa
faromärkningen som finns på kemiska produkter som rengöringsmedel, tändvätska och
diskmedel.

Fara = ämnets inneboende egenskaper. Gäller både hälsa och miljö.
Risk = ämnets hälsofarliga (eller miljöfarliga) egenskaper och hur stor mängd vi utsätts
för.

Hur farliga är då olika ämnen och hur mycket utsätts vi för? Tyvärr är den frågan ibland
svår att svara på.

Farliga ämnen i vardagen
Mycket av det vi använder dagligen innehåller och släpper kemikalier. Alla är inte skadliga
men det finns ämnen (både gamla och nya) som oroar forskare. Det finns de som kan
skada genom att till exempel ge allergi. I blodprover och bröstmjölk från människor har
forskarna hittat över 300 ämnen som egentligen inte borde vara där. En del av dessa
misstänks kunna påverka hormonsystemet eller nervsystemet.

Fara, risk och kombinationseffekter

Kombinationseffekter komplicerar
Människor och miljö utsätts hela tiden för
många olika kemiska ämnen. När vissa av
dessa ämnen kombineras (blandas) i
naturen eller i våra kroppar kan de
samverka på ett sådant sätt att risken för
skador ökar.

De här kombinationseffekterna (cocktail-
effekterna) försöker forskare lära sig mer
om. Än så länge bedöms fara och risk
vanligtvis för ett ämne i taget.

Besök www.hsr.se/exempelsamling för fler inspirerande exempel! 6



Kemikaliesmarta konsumenter

Vi kan alltså konstatera att vi har världens strängaste lagstiftning men att det samtidigt
finns osäkerheter och möjliga risker i vår vardag. Hur oroliga bör vi då vara? Här går
åsikterna isär men varför inte använda sig av försiktighetsprincipen när det går. Nu ska ni
själva få ta reda på kemikaliesmarta knep som ni kan använda i er vardag.

Uppgift: 
Hur kan ni vara kemikaliesmarta i er vardag? Hur är det till exempel med kläder? Ta reda
på mer och gör en lista med era 5 bästa tips. Skriv en motivering till varje tips och ange
även källor. Tro inte på allt ni läser på en gång! Hämta information från flera olika källor
och fundera på vilka tips kan man lita på? Utgå från dessa frågor:

• Vad kan ni göra för att minska mängden farliga ämnen som används när kläderna
tillverkas?

• Hur kan ni undvika att själva komma i kontakt med skadliga kemikalier i kläderna?

Länktips: Kläder och kemikalier:
Konsumentvägledning från Kemikalieinspektionen: www.kemi.se/vagledning-
for/konsumenter/varor-och-kemiska-produkter
Tips från Käppala reningsverk: http://www.kappala.se/Hjalp-oss-och-miljon/Tips-till-
hushall/Miljofarliga-amnen-i-klader/
Rapport om Kemikalier i textilier (Kemikalieinspektionen):
www.kemi.se/global/rapporter/2015/rapport-3-15-kemikalier-i-textilier.pdf
Din rätt att få information (Kemikalieinspektionen): www.kemi.se/vagledning-
for/konsumenter/din-ratt-att-fa-information
Naturskyddsföreningen om farliga kemikalier i stort:
www.naturskyddsforeningen.se/hur-farligt-ar-det-med-farliga-kemikalier

Försiktighetsprincipen
I vissa lägen kan det av försiktighetsskäl vara
klokt att agera utan exakta vetenskapliga
bevis för att någonting är farligt eller orsakar
en bestämd skada på
människors hälsa och miljön.
Principen nämns i flera inter-
nationella miljökonventioner
och andra regelverk.

Besök www.hsr.se/exempelsamling för fler inspirerande exempel! 7
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Vad innehåller deodoranten?
Det är inte alltid lätt att förstå innehållsförteckningar. Vad innehåller deodoranten, 

sminket, eller tandkrämen? Kan de påverka hälsan eller miljön? Vad är kemikaliesmart?

Exempel från: Håll Sverige Rent

Gör så här
Börja med att tillsammans titta på innehållsförteckningen på olika typer av kosmetika, till 
exempel hudkräm, tvål, deodorant och något smink. 

Hur många olika ämnen finns det i varje? Låt eleverna räkna! Är det något ämne som 
eleverna känner igen?

Det är ofta krångliga ord eller knepiga förkortningar i innehållsförteckningen. Vad är det 
egentligen? Vad har ämnet för funktion och kan ämnet eller produkten påverka miljön 
eller hälsan på ett negativt sätt? Låt eleverna ta reda på mer om innehållet i en produkt 
och sedan presentera för varandra. På elevbladet finns frågor att utgå ifrån samt förslag 
på källor. 

Tips på presentationsformer: Film, artikel, powerpointpresentation eller poster.

Besök www.hsr.se/exempelsamling för fler inspirerande exempel! 8



Vad innehåller deodoranten?
Det är inte alltid lätt att förstå innehållsförteckningar. Vad innehåller deodoranten, 

sminket, eller tandkrämen? Kan de påverka hälsan eller miljön? Vad är kemikaliesmart?

Beskrivning av uppgiften
De ämnen vi aktivt smörjer in på huden sitter ibland 
kvar länge. Men vad innehåller de egentligen? Och 
vad händer när de via avloppet hamnar i miljön? Välj 
en produkt och försök att ta reda på så mycket som 
möjligt om dess innehåll. Använd olika typer av källor 
och fundera samtidigt på källornas trovärdighet. 
Glöm inte att notera vilken information som kom 
ifrån vilken källa. Utgå från frågorna på nästa sida.

Fråga din lärare hur arbetet ska presenteras. 

Om hårfärger 
I hårfärgningsmedel finns 
ämnen som kan som kan 

orsaka livslånga allergier. Det är viktigt 
att läsa och följa bruksanvisningen. På 
hårfärger ska det också finnas 
information om att produkten inte är 
avsedd för barn under 16 år. 
Läkemedelsverket avråder också från 
att testa färgen på huden som en del 
tillverkare föreslår. Anledningen är att 
ibland är testet inte tillförlitligt, 
dessutom finns en risk att huden 
reagerar med att utveckla en allergi.

Bara för att ett ämne kommer från 
naturen så betyder det inte att det är 
säkert. Tänk bara på hur giftig en 
pilgiftsgroda kan vara även om den är 
”naturlig”. 

Men andra ord kan även naturliga
ingredienser i kosmetika vara 
till exempel allergiframkallande. 

Bra att veta! 
Är naturliga ämnen 
alltid bra?

Besök www.hsr.se/exempelsamling för fler inspirerande exempel! 9



Frågor till uppgiften

• Vad är det för ämnen i produkten och vad har de för funktion?
• Är det ämnen som kan vara miljö- eller hälsofarliga? Vem säger vad? Använd flera olika

källor och fundera på källans trovärdighet.
• Är det en bra produkt ur miljö- och hälsosynpunkt? Motivera!
• Finns det bättre alternativ? Berätta!

Kosmetiska produkter
mer av produkterna än du behöver. Med 
kosmetiska produkter menas exempelvis 
tvål, tandkräm, hudkräm, schampo, 
hårfärger, solskyddsmedel, smink eller 
deodorant. Kosmetiska produkter ska vara 
säkra att använda men kan ibland ändå 
orsaka allergier och leda till överkänslighet. 
Även miljön kan påverkas av ämnen från 
kosmetika. 

Tips: 
• Tänk på att endast använda produkterna

på det sätt som är avsett och välj gärna
oparfymerat och miljömärkt om det
finns.

• Använd inte mer av produkterna än du
behöver.

Läs mer här: 
lakemedelsverket.se
hallakonsument.se
kemikalieinspektionen.se

Tips på källor

Läkemedelsverket är ansvarig 
myndighet för kosmetiska produkter. 
De har både köptips och information 
om kosmetika. Läs mer här: 
www.lakemedelsverket.se/malgrupp/Allmanh
et/Kosmetika-och-hygienprodukter

Forbrugerrådet Tænk Kemi (NGO,  
Danmark) har bland annat en 
gratisapp för att hjälpa konsumenter 
att undvika problematiska ämnen i 
kosmetika. Testa om er produkt finns 
med! Stämmer resultatet med 
information från andra källor? Läs 
mer här: http://kemi.taenk.dk

Skolverket har en checklista som du 
kan använda för att jobba med 
källkritik. Listan hittar du här:
www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-
for-larande/kollakallan

Fler frågor att fundera på/diskutera

• Går det att vara extra försiktig när man köper eller använder kosmetika så att det inte
innehåller något miljö- eller hälsofarligt ämne? Hur i så fall?

• Vad innebär Astma och
allergiförbundets märke?

• Finns det miljömärkt smink eller tvål
och vad betyder miljömärket i så fall?

Besök www.hsr.se/exempelsamling för fler inspirerande exempel! 10
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Lagar och regler om kemikalier
Låt eleverna läsa om lagar och regler kopplat till kemikalier, prata om texterna 

tillsammans, och avsluta med en frågesport. 

Exempel från: Håll Sverige Rent

Läs och frågesporta om kemikalielagstiftning 
Larm om farliga kemikalier finns lite överallt, men vilka lagar och regler finns? Börja med
att låta eleverna läsa texten på elevblad 1-4. Det är en sammanfattning över lagar och
regler kopplat till kemikalier.

Prata sedan om texterna tillsammans och ta upp syftet med Reach och varför företagen
ska registrera sina kemikalier. Att det är ett sätt att ta fram information och se till att
företagen skaffar sig egen kunskap om ämnena. Fånga upp elevernas frågor efter att de
läst texten. Är det någon del av texten som var svår att förstå? Titta tillsammans på
exemplet med leksaker (elevblad 4).

Avsluta med en frågesport: Dela in eleverna i mindre grupper och ge varje grupp en
mini-whiteboard eller papper. Frågorna hittar du på nästa sida. Efter varje fråga får
grupperna en liten stund på sig att skriva ned svaret. När läraren säger till ska samtliga
grupper hålla upp sina svar. Läraren noterar gruppernas poäng (1 rätt = 1 poäng) och
ställer sedan nästa fråga.

Besök www.hsr.se/exempelsamling för fler inspirerande exempel! 11



Frågor till frågesporten

1. Reach är en förkortning för ____

2. Den som tillverkar eller importerar kemiska ämnen ska registrera dessa hos den

Europeiska kemikaliemyndigheten Echa. Detta gäller för mängder över ____

3. Så heter EU:s lista med särskilt farliga ämnen ____

4. Ange tre orsaker till att ett ämne tas upp på kandidatförteckningen____

5. Som konsument har du rätt att få information om ett ämne på kandidatförteckningen

som överskrider ____ % av varans vikt. Informationen ska du få inom ____ dagar

6. Ge exempel på en vara ____

7. Ge exempel på en kemisk produkt ____

8. Vad kan gamla mjuka leksaker innehålla ____

9. Så här heter direktivet som handlar om att minska riskerna för människors hälsa och

för miljön genom att bland annat ersätta och begränsa farliga kemiska ämnen i

elektrisk och elektronisk utrustning____

10. Vad handlar CLP-förordningen om?

11. Så här tycker många miljöorganisationer om Reach ____

Besök www.hsr.se/exempelsamling för fler inspirerande exempel! 12



Lagar och regler om kemikalier
Ni hör säkert larm om farliga kemikalier då och då. Men vad finns det egentligen för 
lagar och regler. Vad får rengöringsmedel, leksaker och kläder egentligen innehålla?

Förordningar och direktiv
Större delen av lagstiftningen kopplat till kemikalier är reglerad på EU-nivå genom
förordningar och direktiv. EU-förordningar gäller direkt i alla medlemsländer medan EU-
direktiv först måste införlivas (tas upp) i nationell lagstiftning för att gälla.

Tre exempel på förordningar från EU:

• Reach-förordningen – handlar om registrering, utvärdering, tillstånd och
begränsningar av kemiska ämnen i stort. I princip omfattas alla kemiska ämnen av
Reach. Det betyder att kemiska ämnen i till exempel rengöringsprodukter och
målarfärger samt i varor som kläder, möbler och hushållsapparater kan omfattas på
något sätt. Längre ned kan ni läsa mer om Reach.

• CLP-förordningen – handlar bland annat om hur kemiska ämnen och blandningar ska
märkas med farosymboler (piktogram) och text som informerar om faran och hur man
kan skydda sig.

• Förordning om kosmetiska produkter – handlar om innehållsämnen och märkning av
kosmetiska produkter.

Två exempel på direktiv från EU:

• Leksaksdirektivet – handlar om leksakers säkerhet och innehåller regler om kemikalier,
allmän säkerhet samt elsäkerhet.

• RoHS-direktivet – handlar om att minska riskerna för människors hälsa och för miljön
genom att bland annat ersätta och begränsa farliga kemiska ämnen i elektrisk och
elektronisk utrustning.

Regler som endast gäller i Sverige

Det finns också regler som inte kommer från EU utan är specifikt svenska.
BPA (Bisfenol A) är t.ex. ett kemiskt ämne som är förbjudet i nappflaskor i hela EU.
Sverige har dessutom ett eget förbud mot BPA i matförpackningar för barn upp till tre år
(t.ex. barnmatsburkar).
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Mer om Reach
Reach står för Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
(registrering, utvärdering, tillstånd och begränsningar av kemikalier). Reglerna är
likadana i alla EU:s medlemsländer (28 stycken).

Grundprincipen i Reach är att den som tillverkar eller importerar kemiska ämnen ska
registrera dessa hos den Europeiska kemikaliemyndigheten Echa. Detta gäller endast om
man tillverkar eller importerar större mängder till EU (1 ton per år, eller mer, av ett
ämne). Registreringen innebär att företagen måste ta fram information om de ämnen de
har.  Ju större mängd av ämnet som tillverkas eller importeras desto mer information ska
ingå i registreringsunderlaget. Reach lägger bevisbördan på företagen. Tillverkare och
importörer ska i samband med registreringen bedöma riskerna med de ämnen de sätter ut
på marknaden samt vilka åtgärder som behövs för en säker hantering. Ämnen som inte är
registrerade får inte släppas ut på EU-marknaden.

Företag som köper ämnen inom EU och tillverkar blandningar (nedströmsanvändare)
måste bland annat följa leverantörens rekommendationer hur man hanterar ämnena
säkert. Denna information finns i ett Säkerhetsdatablad och detta blad ska lämnas vidare
till andra i leverantörskedjan.

Reach gäller i huvudsak för kemiska produkter, dvs. ämnen (t.ex. aceton) och blandningar
(t.ex. rengöringsmedel och färg) men det finns även vissa krav på varor. En vara är, enligt
Reach-förordningen, ett föremål vars form, yta eller design har större betydelse för
föremålets funktion än dess kemiska innehåll (t.ex. en stol, cykelhandtag eller en tröja
med plasttryck).
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Kandidatförteckningen
Kopplat till Reach finns Kandidatförteckningen. Det är en lista med kemiska ämnen som
bedömts som särskilt farliga (SVHC-ämnen = Substances of very high concern). Det är
ämnen som kan medföra allvarliga effekter på människors hälsa eller i miljön dvs. ämnen
som är cancerframkallande, kan skada arvsmassan, störa fortplantningen, är långlivade,
kan ansamlas i miljön eller är giftiga. Listan uppdateras två gånger per år. Vissa ämnen på
kandidatförteckningen är förbjudna och för att få använda dem krävs tidsbegränsade
tillstånd.

När ett ämne som finns upptaget på kandidatförteckningen ingår i en vara (t.ex. en stol
eller en cykelsadel) ställer Reach krav på att leverantören av varan ska informera sina
yrkesmässiga kunder om detta när halten av ämnet är mer än 0,1 procent av varans vikt.
På begäran har en privatkund rätt att få samma information inom 45 dagar. Pröva att
fråga själv nästa gång du planerar att köpa en vara. Kemikalieinspektionen har gjort ett
formulär som du kan ta med dig till affären.

Länk till formuläret:
http://www.kemi.se/files/05bc19261f4a47278b48b6b163900369/begaran-om-
information-om-vissa-amnen-i-varor.pdf

Begränsningar i Reach – EU-regler för vissa kemikalier
En del användningar av ämnen innebär oacceptabla risker för människa eller miljö. För
sådana användningar kan EU besluta om förbud eller andra restriktioner, så kallade
begränsningar. Även ämnen som inte finns på kandidatförteckningen kan begränsas i
olika sammanhang. Exempel på begränsningar i Reach är:

• Cancerframkallande ämnen eller ämnen som skadar arvsmassan eller
fortplantningsförmågan är begränsade i kemiska produkter som säljs till allmänheten.

• Nickel och bly i smycken.
• Toluen (ett lösningsmedel) i lim och sprayfärger som säljs till allmänheten.

Brister med Reach
Kemikalielagstiftningen i EU är mycket omfattande, men har trots det brister. Några
brister som brukar lyftas av miljöorganisationer är att registreringen endast gäller från
mängden 1 ton per tillverkare och år. Och att det har tagit lång tid att få fram en
gemensam definition av hormonstörande ämnen inom EU.
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Mer begripligt genom ett exempel
Om vi tittar på leksaker så finns det begränsningar i Reach, t.ex. förbud av vissa ftalater
(mjukgörare) och vissa azofärger. Det finns också många regler i leksaksdirektivet, och om
det är en elektrisk eller en elektronisk leksak gäller RoHs-direktivet (se bilden nedan).
Sammantaget finns det i dagsläget stränga regler för leksaker. Så har det inte alltid varit,
därför kan t.ex. gamla mjuka plastleksaker innehålla de ftalater som är förbjudna idag.

Det händer förstås att reglerna inte följs. Om detta upptäcks får leksaken inte längre säljas
och den som sålt leksaken är ansvarig att underrätta myndigheter i de länder där leksaken
sålts. Leksaken ska också återkallas om det behövs. Både de som tillverkar, importerar och
distribuerar leksaker har ett ansvar.

Bild från: http://www.kemi.se/hitta-direkt/lagar-och-regler/ytterligare-eu-
regler/leksaker/mer-om-leksaksreglerna

Källa: www.kemikalieinspektionen.se (framförallt
http://www.kemi.se/global/faktablad/faktablad-reach-eus-kemikalieforordning.pdf)
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Plast i fisken?
Det är viktigt att avfallet hamnar rätt. Alltså i soppåsen eller ännu hellre – till 

återvinning. Lär er mer tillsammans och tävla i sopsortering. 

Exempel från: Håll Sverige Rent och Anna-Sofia Preece (lärare)

Gör så här
Börja med att klicka på länken nedan och se UNEPS:s film A Bottle's Odyssey (1min).
Länk https://www.youtube.com/watch?v=TsfcEoeNY74. Fundera tillsammans på:

• Vad som händer i filmen?
• Vad filmen har för budskap?

Prata om hur soporna ska sorteras och varför det är viktigt att saker hamnar rätt. Utgå
gärna från frågorna:

• Varför är det viktigt att sopsortera?
• Varför kan inte allt slängas i hushållssoporna och eldas upp?
• Vad händer om ett batteri, en plastflaska eller en gammal dator hamnar i naturen?
• Vad kan hända om exempelvis nagellack eller medicin spolas ned i avloppet?
• Titta på avfallstrappan tillsammans. Vad betyder de olika stegen? (se elevblad 1)
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Övning 2 eller läxförhör
Läraren tar med 4 soppåsar med liknande
innehåll, förslagsvis:
• Nagellack
• Gammal elektronik
• Batterier
• En gammal mjuk plastleksak
• En leksak med inbyggda batterier
• Förpackningar i olika material
• Porslin
• Klädesplagg
• Någon medicin (byt ut innehållet

till något ofarligt eller använd tomma
förpackningar som får symbolisera
gammal medicin.)

Sätt upp fyra lappar i klassrummet. På lapparna kan det stå: Återvinningsstation (gröna
behållare på gatan), Återvinningscentral, Hushållssopor (soppåsen), och Övrigt (Inte för 
detaljerat! Om t.ex. Apoteket är med kan det bli för uppenbart. Men här går det att 
anpassa efter elevernas ålder och efter kommun).

Nu är det dags för tävlingsmomentet. Dela in klassen i 4 grupper och förklara att övningen
går ut på att sortera soporna rätt men också att kunna motivera varför en sak ska till en
viss plats. Sen kör ni. Klara… färdiga… sortera! Klassen samlas sedan vid varje skylt så
att eleverna kan jämföra, motivera och diskutera sina val.

Övning 1
1. Låt eleverna komma på olika typer av avfall och skriv upp dessa på tavlan. Utgå från

elevernas vardag. Vad producerar de själva för avfall hemma?

2. Nu är det dags för eleverna att ta reda på var allt ska slängas eller hur det ska sorteras?
Dela in eleverna i grupper och ringa in på tavlan vilket avfall som de olika grupperna
ska ta reda på mer om.

3. Tipsa eleverna om webbsidan sopor.nu På denna sida kan ni bland annat hitta en
återvinningsguide. Länk: http://sopor.nu/haer-aatervinner-du/

4. Låt grupperna berätta för varandra vad de kommit fram till. Titta också på
faktarutorna tillsammans (elevblad 2)

Vad är mikroplast och 
var kommer den ifrån? 
I havsmiljöer hittas ofta
mikroplast. Det är mycket

små bitar av plast, mindre än 5
millimeter. De kan vara avnötta från
större skräpbitar, till exempel gamla
förpackningar, däck, plastpåsar, fleece
och liknande. Mikroplasten kan också
vara små kulor som används som råvara i
plastindustrin eller i en del kosmetika.
Eftersom plast oftast bryts ned mycket
långsamt så ansamlas mycket plast i
haven. Det kan utgöra en risk för
organismerna som lever i vattnet.
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Avfallstrappan
Den här trappan visar hur avfallet hanteras. Bäst är det om vi kan hålla oss högre upp i
trappan.

Frågor att fundera på:

1. Det översta steget handlar om att minska mängden avfall från början. Hur går det till?
Hur kan det bli mindre avfall från första början?

2. Vad är det för skillnad på återanvändning och återvinning?
3. Vad händer på tredje trappsteget nerifrån?
4. Vad är deponering?
5. Varför är det viktigt att återanvända och återvinna när det går?
6. Hur tror ni att avfallshanteringen ser ut år 2050? Rita och skriv!

Bra att veta! 
För att återvinningen av material
ska kunna öka, så är det viktigt att
inte farliga kemiska ämnen
cirkulerar i kretsloppet. Det gäller
alltså att sopsortera rätt! Det är
också viktigt att det produceras
material utan skadliga ämnen.
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Producentansvar

I Sverige finns ett producent-
ansvar för åtta olika produkt-
grupper (batterier, bilar, däck,
elektriska och elektroniska

produkter (inklusive glödlampor),
förpackningar, returpapper, läkemedel
och radioaktiva produkter). Det innebär
att producenterna är ansvariga för att för
att samla in och ta omhand uttjänta
produkter. Tanken är att det ska motivera
producenterna att ta fram produkter som
är mer resurssnåla, lättare att återvinna
och inte innehåller miljöfarliga ämnen.

Men vi andra måste hjälpa till genom att
sopsortera rätt. Har ni koll på detta?

Bra att veta om återvinning! 
Återvinningsstationer (gröna behållare) på
gatan är endast till för tidningar och
förpackningar. Om vi stoppar fel saker i
behållarna, t.ex. leksaker, kan
det orsaka problem. Åter-
vinningscentraler är bemannade
stationer för bl.a. grovsopor,
elektroniskt avfall, kyl och frys.

Om miljögifter och 
plast i havet

Plast kan i sig innehålla
miljö- och hälsofarliga

ämnen men det är också så att
miljögifter som redan finns i våra sjöar
och hav kan binda till plastbitar.

När små plastbitar (mikroplast) äts av
exempelvis djurplankton eller musslor,
så hindras födointaget eftersom
mikroplasten tar upp plats i tarmen.
Dessutom kan organismerna få i sig en
hel del miljögifter från omgivningen som
fastnat på plasten.

hand på olika sätt av olika kommuner.
Om ni ska slänga en brandsläckare är det
därför viktigt att ni kontaktar er kommun
och frågar vad som gäller just där.
Handbrandsläckare kan innehålla
miljöfarliga ämnen (t.ex. högfluorerade
ämnen) som inte ska spridas i miljön i
onödan.

Faktarutor

Vad ska jag göra med 
min gamla 
handbrandsläckare?
Brandsläckare räknas som
farligt avfall och tas om

Minska matsvinnet 
Ju mindre mat vi kastar desto mindre
växthusgaser släpps ut och mindre
bekämpningsmedel sprids i miljön. Det
matavfall som ändå uppstår kommer till
nytta om det sorteras ut för
biogasproduktion eller
kompostering. Lär er mer här:
www.smartmedmat.se
www.slangintematen.se
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www.hållsverigerent.se

Håll Sverige Rent är en ideell organisation, som arbetar för minskad 
nedskräpning, ökad återvinning och för att främja individers och 

organisationers miljöansvar. Vi stöttar skolor och förskolor i deras 
hållbarhetsarbete genom verktyget Grön Flagg och genom att sprida 

erfarenheter och lärande exempel inom vårt nätverk. 

Vi tar också fram pedagogiskt material om nedskräpning och återvinning, 
som finns att hämta på www.hållsverigerent.se
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