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Kommentarer från utvärdering av måndagen



• Saknar lite mer detaljtydlighet kring lagar och regler, fick 

uppfattningen att ni främst visade länkar till lagar och 

bestämmelser. I gruppdiskussionerna dök skilda 

uppfattningar om bestämmelser upp, som kan vara 

regionala, det var oklart. T.ex. behövde vissa rapportera 

mängden kemikalier de gjorde av med, medans andra 

sa att det var en förlegad bestämmelse.

• Vill gärna veta mer om vilka ämnen som är 

utfasningsämnen LÄNK

• Exempel på vilka missar som lätt görs.

• En ännu tydligare lista: Det här behöver finnas på skolan, 

det här behöver göras. = CHECKLISTOR

• Fler detaljer kring bestämmelser.

• Färre gruppdiskussioner, skär hellre 

ner på tiden.

• Givande att diskutera med övriga 

deltagare.

• Kanske bra med olika 

konstellationer vid breakoutrummen.

Kommentarer från utvärdering av måndagen

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


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?



Riskbedömning av laborationer

Länk till KRC:s risk-

bedömningsunderlag

Länk till en 
förenklat underlag.

• 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
http://www.krc.su.se/utbildningsmaterial/4-6/s%C3%A4kerhet/st%C3%B6d-f%C3%B6r-riskbed%C3%B6mning-1.481596
https://chesse.org/managing-chemical-safety/chemical-safety-routines/


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



Gruppvis riskbedömning av kemikalierna – idé under utveckling

Egenskaper Egenskaper

1 Starka syror 8 Oxiderande ämnen

2 Svaga syror 9 Kolväten

3 Baser 10 Hydrofoba lösningsmedel

4 Metaller 11 Alkoholer

5 Metallsalter 12 Estrar

6 Oxider och sulfider 13 Halogener

7 Alkali- och alkaliska jordartsmetaller 14 Indikatorer

LÄNK till dokumenten

https://pp-prod-admin.it.su.se/preview/www/2.2982/2.6417/2.46304/2.46315/2.46560/2.48999/2.49017/1.453644


Acetylenframställning och egenskaper

CaC2 + 2H2O → C2H2 + Ca(OH)2

2C2H2 + 5O2 → 4CO2 + 2H2O

Länk till fler av KRC:s ”säkerhetslaborationer”

LÄNK-filmad demo 
”Acetylenframställning”

Acetylentillverkning  - större skala (eng)

http://www.krc.su.se/utbildningsmaterial/gymnasiet/s%C3%A4kerhet/s%C3%A4kerhetslaborationer
https://www.youtube.com/watch?v=QcT0-VBGCq0&feature=youtu.be
https://youtube.com/clip/UgkxQ782uEkAtntCrhMDGlSpTQMpaAhAtHM-


Länk till lab-instruktion inkl.  
riskbedömningsunderlag 

https://www.krc.su.se/utbildningsmaterial/laborationer/a-c/acetylenframst%C3%A4llning-och-egenskaper-1.479371?cache=1%27


Riskbedömning - Acetylenframställning



Gruppdiskussion 15 min
Dela tankar och idéer kring riskbedömning i 
kemiundervisningen?

- Egna erfarenheter –tidigare yrkeserfarenheter eller 
erfarenheter från lärarutbildningen 
- Hur dokumenterar du/ni riskbedömningar idag? 

- Använder ni något särskilt underlag?

- Är riskbedömningarna tillgängliga för alla berörda på skolan?

- Vem riskbedömer kemiska riskkällor i er skolas övriga 
verksamheter?

Källa: Flickr
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Förvaring

Exempel på ventilerade skåp 

för förvaring av kemikalier. Till 

vänster visas träskåp, till höger 

ett metallskåp. (Foto: KRC)

• Förvaringsskåp och förråd 
inomhus ska ha fläktstyrd 
ventilation när hälsofarliga 
gaser eller ångor kan avges 
från förpackningarna.

• Behållare ska förvaras åtskilda 
om de innehåller ämnen som 
tillsammans kan orsaka ökad 
risk.

• Kontrollera regelbundet att 
behållarna inte läcker.



Val av kemikalieskåp

• Syror ska förvaras i syrabeständigt skåp. OBS. låset måste 

klara korrosiv miljö. 

• Det är lämpligt att förvara flaskor i spillbehållare/plastbrickor 

med höga kanter, om någon flaska skulle välta.

• Stora flaskor/dunkar förvaras gärna längst ner i ett skåp.



Förvaring

SKÅP FÖRVARINGSKRAV

Skåp 1:

▪ OXIDERANDE ÄMNEN

Separerat från brandfarliga ämnen.

Metallskåp.

Skåp 2:

▪ BRANDFARLIGA –

inklusive organiska 

lösningsmedel

• VATTENREAKTIVA 

ÄMNEN

Ventilerat metallskåp.

OBS: Brandfarliga kemikalier kan fatta eld 

spontant. 

Vattenreaktiva ämnen kan reagera häftigt 

i kontakt med vatten.

Skåp 3:

• SYROR – både 

organiska och 

oorganiska

Ventilerat skåp.

Förvara behållare under ögonhöjd.

Råd: Koncentrerade syror bör förvaras i 

sekundära behållare.

Skåp 4:

• BASER – både 

organiska och 

oorganiska

Ventilerat skåp.

Förvara behållare under ögonhöjd.

Råd: Koncentrerade baser bör förvaras i 

sekundära behållare

Skåp 5:

• GIFTIGT – akut toxicitet, 

cancerframkallande, 

mutagen och 

reproduktionstoxisk 

(CMR). 

• Akvatisk akut.

Skåp, ventilerat om det innehåller flyktiga 

ämnen.

Skåp 6:

• GASER –

propan/butanbrännare 

(brandfarliga) och 

vätgas

Ventilerat, brandsäkert skåp.

Förvara inte nära brandfarliga kemikalier.

Skåpet ska vara märkt med en gul "gas 

under tryck"-skylt. https://chesse.org/

https://chesse.org/


Förvaring

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

Oxidationsmedel har 
högsta prioritet följt av 
brandfarliga ämnen. 

Prioritetsordning

https://chesse.org/

https://chesse.org/


Samförvaring

Källa: chesse.org – finns på svenska 1/12

Antalet skåp eller utrymme är ofta 
begränsat. Det kan vara möjligt att 
samförvara kemikalier från olika 
faroklasser. 

Tabellen (t.h) kan användas för att avgöra 
om kemikalier i olika faroklasser kan 
förvaras tillsammans. 

Gula celler indikerar att du måste 
konsultera säkerhetsdatabladet för mer 
information om möjligheten till 
samförvaring. Röda celler betyder att 
kemikalier inte ska samförvaras. 

https://chesse.org/labelling-storage-waste-management/storage/


Olämplig samförvaring

I praktiken är det inte lätt att få till det, men man får göra sitt bästa.

Källa: chesse.org – finns på svenska 1/12

• syror – baser   t.ex. NH3 och HCl

• brännbart – oxiderande 

t.ex. KMnO4 och glycerol    

• brandfarliga vätskor - brandfarlig 

gas t.ex. etanol och vätgas

https://chesse.org/labelling-storage-waste-management/storage/


Olämplig samförvaring

I praktiken är det inte lätt att få till det, men man får göra sitt bästa.

Rödfärgade celler betyder att kemikalier 
inte ska samförvaras. 

• syror – baser   t.ex. NH3 och HCl

• brännbart – oxiderande 

t.ex. KMnO4 och glycerol    

• brandfarliga vätskor - brandfarlig gas

t.ex. etanol och vätgas

Gula celler indikerar att du måste 

konsultera säkerhetsdatabladet för mer 

information om möjligheten till 

samförvaring.



Förvaring – svåra 
avvägningar

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

Oxidationsmedel har 
högsta prioritet följt av 
brandfarliga ämnen. 

Prioritetsordning

https://chesse.org/

https://chesse.org/


Förvaring – svåra 
avvägningar



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.)

• Icke brännbara gaser : syrgas, kvävgas, koldioxid, 

komprimerad luft.

OBS: Kvävande gaser som CO2 – kräver god ventilation

Säker och trygg skola (Storstockholms brandförsvar)
Säker förvaring av brandfarlig vara, artikel i KRC:s IB 1 2021

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


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)

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


Avfallskärl

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) 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). 



Avfall

https://chesse.org/labell
ing-storage-waste-
management/waste-
management/

https://chesse.org/labelling-storage-waste-management/waste-management/


Avfallskärl

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

• Fasta metaller bör återanvändas (t.ex. kopparbitar) 
eller omvandlas till joner genom reaktion (t.ex. 
magnesium i syra vid tillverkning av 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.



Gruppdiskussion 10 min

Tankar kring förvaring av 
kemikalier eller avfall på din 
skola? 
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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, inköp, avfall, riskbedömning, 
tillbud mm.

Information Arbetsregler, information om risker till elever 
och vårdnadshavare mm

Utrustning Arbetsplatsens utformning  AFS 2020:1

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


Personlig skyddsutrustning

Bild hämtad från franska 
hemsidan Chimactiv

Exempel på påbudsskylt 
som information. 

Utrustning Arbetsplatsens utformning  AFS 2020:1

http://chimactiv.agroparistech.fr/en/securite/protection/protections-individuelles
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/arbetsplatsens-utformning-afs-20201-foreskrifter/


Skyddsglasögon

KRC:s ”säkerhetslaborationer”

Ögat med salpetersyra
Ögat med lins

Kemi Resurscentrum

http://www.krc.su.se/polopoly_fs/1.410343.1542105959!/menu/standard/file/Sa%CC%88kerhetslaborationer%20med%20la%CC%8Ada%20181109.pdf
http://www.krc.su.se/utbildningsmaterial/gymnasiet/s%C3%A4kerhet/s%C3%A4kerhetslaborationer
https://youtu.be/bipISb7-QrE
https://youtu.be/1uoVMo7b6Go


Skyddsutrustning

Exempel på påbudsskyltar 
som information.

Beredskapsplan

• Nöddusch, ögondusch

• Första hjälpen

• Brandsläckare

• Brandfiltar

• Nödutgång

• …

Utrustning Arbetsplatsens utformning  AFS 2020:1

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


Rutiner

Chesse - rutiner

Utarbetade skriftliga rutiner behövs för 
återkommande arbetsuppgifter. 

• Kontroll av skyddsutrustning

• Riskbedömning*

• Tillbud/olycksfall

• Avfallshantering

• Inköp

• Städning

*Brännarkörkort, tvätta händerna

https://chesse.org/managing-chemical-safety/chemical-safety-routines/


Exempel - Rutiner för hantering av spill

Små mängder Större mängder

Torra 

kemikalier

Använd pensel och spade för att 
överföra pulvret till avfallskärl. Rengör 
med fuktat papper efteråt. Rengör 
även penseln efteråt.

Spärra av området så ingen kliver i 
pulvret. Använd ev. andningsmask. 
Sopa upp med borste. Släng i hink och 
förslut. 

Vätska Torka med papper och släng i hinken. 
Använd eventuellt handskar. Rengör 
med fuktat papper efteråt.

Häll på absorptionsmedel, överför 
spillet till avfallskärl med 
sopborste/spade. Rengör med fuktat 
papper efteråt.



Exempel - Rutin för spädning av starka syror

Fulfilm från KRC: Spädning av syror

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


• Finns den utrustning som behövs?

• Vad behöver kontrolleras? 

• Hur ofta? Av vem?

• Skyddsronder - skyddsombud

Checklistor



Länk till artikel, 
publicerad 14 mars 2022

https://www.lararen.se/amneslararen-matte-no/skolinspektionen/allvarliga-brister-i-no-salar-upptacktes-vid-granskning?fbclid=IwAR03MQlPu6E8xyCDNIwerddjf1i5boCOh8ywLGv40jw9Czy7Di1D7toNiao


Information kring skolans kemiundervisning

● till elever och vårdnadshavare om arbetsregler 

på labb och rutiner kring olycksfall 

● till nyanställda och vikarier som ska använda 

kemi-/NO-labbet

● till vaktmästeri och lokalvårdare

● beredskapsplan vid utrymning av lokaler

Kemilärarnas resurscentrum Kurser Kemisäkerhet -
Självstudiematerial Del 7 - Information 

https://www.krc.su.se/
https://www.krc.su.se/kurser
https://www.krc.su.se/kurser/kemis%C3%A4kerhet-sj%C3%A4lvstudiematerial


Har du frågor eller tips kring

- rutiner
- checklistor
- information?
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Säkerhetsmapp – samlad info om säkerhet på kemi/NO-institutionen

• Fördelning av arbetsuppgifter

• Viktiga kontakter

• Kemikalieförteckning och SDB

• Rutiner

• Checklistor

• Riskbedömningar

• Tillstånd för gas, etanol…

• Information (vårdnadshavare, nyanställda, vikarier...)

• Åtgärdsplan

• Litteratur (AFS:ar mm.)

Systematiskt 
arbetsmiljöarbete 
sker ett steg i taget



Mer information från KRC om kemisäkerhet • Hemsida www.krc.su.se
• Distanskurs, 7,5 hp
• Webbinarier
• Rådgivning
• Kemi
• Forskningsprojekt

Länk

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


Hemsidan chesse.org öppnas på svenska 1/12 2022



Dokument

Labelling-introtext

Label Generator

Routine for Labelling
chemicals

Dokument

Storage-introtext

Routines for storage

Routines for…inventory

Checklist for monitoring use
of chemicals

Checklist for inspecting of
chemicals and solutions

Dokument

Waste_Management_SV

Waste decision tree
(hemsidan)

Routine for waste
management 

KRCs kemikalieförteckning?

https://pp-prod-admin.it.su.se/preview/www/2.2982/2.6417/2.46304/2.46315/2.46560/2.48999/2.49017/1.435450


Dokument

Risk_Assessment

Routine_for Risk_Ass

Template_Risk_Ass

Dokument

Substitution_SV



Dokument

Legal_Responsabilities_SV

Contract distribution of
tasks

Overview_of_who_does_w
hat

Dokument

Routines_for_Che…SV

Checklist_fume_SV

Checklist_safety_SV

Checklist_X_department

Checklist_periodic_SV

Emergency_contact_SV

R_chem_incidents_SV

R_non_chemical_inc_SV

Dokument

Training_in…

Gas_burner_

Safety_rules_SV

Detailed_safety_SV

Information

R_training_teachers

R_training_students

Storage-introtextStorage-introtext



Grön kemi - 12 principer

Grön 
kemi

Undvik avfall 
– reducera 
mängden 
avfall som 

bildas.

Atomeffektivite
t – Reducera 
avfallet på 

molekylnivå. 

Designa mindre riskfyllda 
reaktioner– Kemiska 

reaktioner ska använda 
ämnen som har så låg risk 

som möjligt

Öka 
energieffektiviteten –

välj den minst 
energikrävande 

processen.

Använd förnybara 
råmaterial. Undvik 
kemiska derivat –

Minimera användning 
av onödiga steg i 

tillverkningsprocessen

Använd 
katalysatorer 
bättre än att 

använda reaktanter 
i stökiometriska 

mängder

Designa kemikalier 
och produkter som 

är nedbrytbara 
efter användning.

Minimera 
olyckspotentiale
n– med säkrare 

procedurer.

Grön kemi är ett tankesätt 
som handlar om att minska 
den negativa påverkan som 
kemiska processer och 
tillverkning av produkter har 
på hälsa och miljö.

Begreppet ”Green Chemistry” myntades 
av P. Anastas och J. Warner 1991.



Vill du korrekturläsa texter eller veta mer?

17/10 
kl. 15-16.30

Webbinarium om de svenska texterna och
laborationerna om grön kemi

1/11-22 Deadline för
- de svenska översättningarna av IO3
- de engelska varianterna av grön kemilabbarna

1/12 -22 Publicering av nationella hemsidor och Green Chemistry 
(IO4 engelska)

Februari - 23 Webbinarium om Grön kemi på Svenska (sidorna
publiceras 1/6)

Prel. 5-7/6-23 Europeisk konferens för NO-/kemilärare i Helsinki 



Tack! Hör gärna av dig framöver.

19 och 22 september 2022

Cecilia Stenberg cecilia@krc.su.se


