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Hemsidan för kursdagen: LÄNK

Före Lagar och regler, 14 min Film-LÄNK1
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Tio minuters paus vid varje heltimme

https://www.krc.su.se/kurser/s%C3%A4kerhetskurser/s%C3%A4kerhetskurs-online-tv%C3%A5-halvdagar-20-9-och-23-9-1.561271
https://www.youtube.com/watch?v=qdz_PEr4Ec4


Digital kemisäkerhetskurs – Del II 



Förvaring igen…



Förvaring igen…

• Syror ska förvaras i syrabeständigt skåp. Metallskåp kan 
korrodera. Välj helst annat material till skåp – OBS. låset 
måste klara korrosiv miljö. 

• Det är lämpligt att förvara flaskor i plastställ om någon flaska 
skulle välta.

• Stora flaskor/dunkar förvaras så att de inte behöver lyftas ner 
från en höjd över axlarna. Gärna längst ner i ett skåp.



Olämplig samförvaring
• Giftigt och frätande

• syror – baser   
t.ex. NH3 och HCl

• brännbart – oxiderande 
t.ex. KMnO4 och glycerol    

• brandfarliga vätskor - brandfarlig 
gas
t.ex. etanol och vätgas

Obs! Risk för gnistbildning i vanligt kylskåp.



https://web.archive.org/web/20170829010654/http://www.safety.admin.cam.ac.uk/files/hsd051c.pdf



Ventilation igen…

• Kemikalieskåp ska vara ventilerade och ha ett 
separat mekaniskt utsug. 

• Med separerade menas att flyktiga ämnen från 
ett skåp ska inte ledas in i ett annat skåp. När de 
separata rören kommer ut ur skåpen är flyktiga 
ämnen så utspädda att de kan blandas i ett 
gemensamt ventilationsrör.



Fara och risk

Farliga egenskaper – inneboende egenskaper, t.ex. frätande eller brandfarligt 

Risk – sannolikheten att faran kommer att orsaka skada.

Små
konsekvenser

Stora
konsekvenser

Låg sannolikhet

Hög sannolikhet

“LIVET”

AVSTÅ



Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 
AFS 2001:1
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AFS 2014:43 (Kemiska arbetsmiljörisker)

I verksamheten (skolan) ska man 
undersöka och bedöma risken för att 
kemiska riskkällor kan orsaka ohälsa eller 
olycksfall

● så ofta som förhållandena kräver, 

● Ny information ➪ ny undersökning 
och ny riskbedömning

Foto: KRC

”Arbete får inte påbörjas innan en undersökning och riskbedömning har 
genomförts och nödvändiga åtgärder vidtagits för att förebygga ohälsa 
och olycksfall.”



Riskbedömning - vad ska göras?
enligt AFS 2014:43, Kemiska arbetsmiljörisker

Skolan ska 

- identifiera riskkällor, (Kemikalier och arbetsmoment som 
är riskfyllda var för sig eller i samverkan.)

- vidta de skyddsåtgärder och försiktighetsmått som är 
nödvändiga för att eliminera/minska riskerna,

- ge arbetstagarna (eleverna) information om risker inklusive 
avfall och olycksberedskap

- Ha skriftlig dokumentation som är daterad, underskriven 
och tillgänglig. Obs. varje lärare behöver inte dokumentera.

Riskbedömning ger ökad trygghet för läraren och stöd 
(”Lathund”)



Riskabla moment - tänk på…

• Typ av aktivitet? - Lärardemonstration eller elevaktivitet

• Elevernas erfarenheter/kunnande/beteende – öva/träna 
på farliga moment (t.ex koka i provrör)

• Klassrumsstorlek och tillgång till skyddsutrustning

• Lärarens erfarenhet

• Försiktighetsåtgärder – minska mängder (mikroskala), 
substitution, visa filmad demo, tillgång till antidot

• Vad behöver eleverna vara särskilt uppmärksamma på?

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

13



Riskbedömningsunderlag

Länk till KRC:s risk-
bedömningsunderlag

Länk till en förenklat 
underlag.

Det viktiga är att riskbedömning 
genomförs och att det sker på ett 
användbart sätt.

KRC har två olika varianter.

Det går också bra att använda 
riskbedömningsstöd från andra 
källor eller att göra egna 
dokument.

http://www.krc.su.se/utbildningsmaterial/gymnasiet/kemi-2/2.49017/riskbed%C3%B6mningsblankett-1.330454
http://www.krc.su.se/utbildningsmaterial/4-6/s%C3%A4kerhet/st%C3%B6d-f%C3%B6r-riskbed%C3%B6mning-1.481596


CaC2 + 2H2O → C2H2 + Ca(OH)2

2C2H2 + 5O2 → 4CO2 + 2H2O

Acetylenframställning och egenskaper

LÄNK-filmad demo 
”Acetylenframställning”

Länk till KRC:s ”säkerhetslaborationer”

https://www.youtube.com/watch?v=QcT0-VBGCq0&feature=youtu.be
http://www.krc.su.se/utbildningsmaterial/gymnasiet/s%C3%A4kerhet/s%C3%A4kerhetslaborationer


Dokumentation6

Vad är riskbedömt?
(del av verksamhet/ 
situation/utrymme)

Skyddsutrustning
(förberedda 
skadebegränsande åtgärder)

Vilka övriga åtgärder 
beslutades?

Vilka deltog i risk-
bedömningen?

Datum +
Underskrift 
(godkännande)

Arbete med 
koncentrerade syror 
och baser - lärare

Labbrock, dragskåp 
skyddsglasögon, handskar

Arbetet får inte 
genomföras ensam

Arbetsgivare
Kemilärare

Arbete med utspädda 
syror och baser - elever

Labbrock, skyddsglasögon Sker under 
överinseende av lärare

Kemiläraren

Arbete med gasol Tillgång till brandsläckare Lärare följer rutiner vid 
start/avslut

kemiläraren

Byte av gasolflaskor Läckspray, Förvaringsskåp 
IE30

Föreståndare för brand–
farlig vara/vaktmästare

Är åtgärderna tillräckliga? Har de avsedd effekt? 
Tidpunkt för nästa planerade riskbedömning?

6) AFS 2014:43, 10§



Skriftliga riskbedömningar på skolan

• kan utgå ifrån någon annans underlag

• signeras av rektorn eller någon som tilldelats denna 
arbetsuppgift

• ska finnas tillgängliga 

• uppdateras om något väsentligt i arbetsinstruktionen 
(lab/demo) ändras

• uppdateras när kemikaliemärkning ändras, cirka vart 
femte år

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

Riskbedömning är en process

Källa: Flickr



Gruppdiskussion 3

Riskbedömning
Utbyt erfarenheter kring 
arbete med riskbedömning.

Källa: Flickr



Förutsättningar för det praktiska 

arbetet 

Förteckning Kemikalieförteckning  (6 § AFS 2011:19)

Märkning CLP-förordningen, (EG)  nr 1272/2008

Förvaring 21-22 §§ AFS 2011:19, SÄIF 2000:2

Rutiner Utarbetade skriftliga rutiner för återkommande 
arbetsuppgifter. T.ex. riskbedömning, inköp, 
avfall, tillbud mm.

Information Arbetsregler, information om risker till elever 
och vårdnadshavare mm

Utrustning Arbetsplatsens utformning  AFS 2009:2



Vilka rutiner finns på din skola?

Fulfilm från KRC: Spädning av syror

https://www.youtube.com/watch?v=Cdb7skZv2DE&t=4s


Vilken dokumenterad information 
finns på din skola?

Skriftlig information:

● om arbets-/ordningsregler till elever och vårdnadshavare?

● till nyanställda och vikarier?

● till vårdnadshavare om rutiner kring olycksfall?

● till vaktmästeri och lokalvårdare?

● Beredskapsplan vid utrymning av lokaler

Fler exempel/förslag?

När man har tagit fram rutiner för olika delar i verksamheten är det viktigt att alla 
berörda känner till rutinerna. Då behövs tydlig information. 



Beredskapsplan på labb för bättre 
arbetsmiljö

Beredskapsplanen ska innehålla uppgifter om:

• Vid vilka händelser omedelbara åtgärder krävs.

• Vilka uppgifter särskilt utsedda personer har vid sådana händelser.

• Vilka skadebegränsande åtgärder som omedelbart ska genomföras, 

vilken skyddsutrustning som då behövs och var den finns.

• Hur berörda arbetstagare ska informeras om händelsen.

• Vilka varningssystem som finns och hur de fungerar.

• När utrymning ska ske.

• Var utrustning för första hjälpen finns. 

• Städutrustning, Adsorb/Vermikulit



Utrustning för hantering av 
flyktiga ämnen

Dragskåp

1 dragskåp i kemiprepp, 1 för demonstrationer och två 
elever per dragskåp (önskvärt) 

- Dokumenterad kontroll av behörig tekniker en gång/år.

- Funktionskontroll görs lätt med tändsticka eller 
papperslapp. 

Utsug



Personlig skyddsutrustning

Bild hämtad från franska hemsidan Chimactiv

Exempel på påbudsskyltar som information

http://chimactiv.agroparistech.fr/en/securite/protection/protections-individuelles


Utrustning för nödlägen 

Nöddusch och ögondusch



Checklistor

Vilken utrustning behövs?

Vad behöver kontrolleras? Hur ofta? Av vem?

Skyddsronder - skyddsombud

Utsug



Gruppdiskussion 4
Rutiner på din skola

Utbyt erfarenheter kring 
rutiner och information på 
era skolor.



Avfallshantering

Hanterings- och skyddsinstruktioner - för rengöring och sanering vid risk för spill.

typ av riskavfall Förvaring

1 Salter av tungmetaller 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) kan spädas med mycket vatten (eller 
neutraliseras) och sen hällas ut.

7 (Biologiskt riskavfall)



Avfallshantering

I vilken typ av plastkärl ska ”organiskt avfall” 
(organiska halogenerade och icke halogenerade 
lösningsmedel) förvaras? Eller är det säkrare att 
förvara i glaskärl? 

● Det ska vara lösningsmedelsbeständiga kärl 

● Avfallsdunkar brukar vara gjorda av Polypropylen (PP) 
och polyeten (PE). 

● Glasflaskor har sämre beständighet mot tryckökningar 
vilket kan ske om man inte har koll på vad man har för 
slask och hur de interagerar, det finns alltså fördelar med 
plastkärl, särskilt om det är lite större mängder och över 
längre tid.

(svar från Johan Fång, kemikaliesamordnare på SU)

Bild: hämtad från opella.se



Klor, brom och Jod Foto: (KRC)

LÄNK-filmad demo 
”Halogener”

https://www.youtube.com/watch?v=lBZUoM9dBrw&feature=youtu.be


Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 
AFS 2001:1
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Material på KRC:s hemsida

Länk till sidan

http://www.krc.su.se/utbildningsmaterial/7-9/s%C3%A4kerhet


Självstudiematerial om kemisäkerhet

Länk till sidan https://chesse.org/

https://www.krc.su.se/kurser/kemis%C3%A4kerhet-sj%C3%A4lvstudiematerial/sj%C3%A4lvstudiematerial-om-s%C3%A4kerhet-i-skolans-kemi-och-no-undervisning-1.500808
https://chesse.org/


KRC:s projekt om 

Kemisäkerhet

* Endagskurser

* Distanskurs, 7,5 hp

* Informationsmöten
Rådgivning via 

telefon och e-post

Didaktiskt projekt kring 
kemikalier i 

undervisningen

Samverkansmöten

Europeisk projekt. Mer info

Stödmaterial i 
ständig utveckling

Bilder (Sveriges från Flaggfabriken och övriga pixabay.com)

http://www.krc.su.se/om-oss/nyheter/nordic-collaboration-to-support-teachers-with-safety-in-practical-science-education-1.439491


Prenumeration av Kemilärarnas 
Informationsbrev

Länk till Prenumeration av Kemilärarnas Informationsbrev

http://www.krc.su.se/om-oss/informationsbrev/prenumeration


Fler nationella resurscentra

Bioresurs Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik, Uppsala

CETIS Centrum för tekniken i skolan, Norrköping

KRC Kemilärarnas resurscentrum, Stockholm

NCM Nationellt centrum för matematikutbildning, Göteborg

NRCF Nationellt resurscentrum för fysik, Lund

NATDID Nationellt centrum för Naturvetenskapernas och Teknikens 
Didaktik, Linköping

NC Nationellt centrum för 
svenska som andraspråk

http://www.bioresurs.uu.se/
https://liu.se/cetis/
http://www.krc.su.se/
http://ncm.gu.se/
http://www.fysik.org/
https://liu.se/forskning/natdid
https://www.andrasprak.su.se/


Länk till utvärdering i 23/9 -21

Lågfärger (Foto KRC)

https://survey.su.se/Survey/42921

https://survey.su.se/Survey/42921

