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 Sammanfattning 
I detta arbete har jag försökt belysa vad rektorer kan om de lagar och förord-

ningar som ska styra säkerhetsarbetet i skolans kemiundervisning och hur 
detta tillämpas i praktiken. Studien har genomförts i enkätform där 107 lärare 
och 77 rektorer har svarat på frågor om bl.a. ansvarsfördelning, rutiner, 
dokumentation, kemikaliehantering och olycksfallsrapportering. Min 
utgångspunkt för analysen av enkäterna har varit en inspektion som 
Arbetsmiljöverket genomförde 2005 på 500 skolor i landet. Det visar sig att det 
fortfarande verkar saknas insikter i vad skollagen och arbetsmiljölagen faktiskt 
innebär. T.ex. verkar det finnas stor okunskap både hos lärare och rektorer om 
hur ansvarsfördelningen ska se ut och vilka arbetsuppgifter och funktioner 
som är nödvändiga. Rektorer överskattar sina lärares kunskaper, underskattar 
tidsåtgång och den arbetsinsats som krävs och verkar inte veta fullt ut vilket 
ansvar de själva har. Många rektorer anser att detta ska ingå i läraruppdraget. 
Vidare visar mina resultat att det finns stora skillnader i vad rektorerna anser 
att de gör och hur lärarna uppfattar situationen. Rektorer verkar inte själva ha 
fått någon ordentlig utbildning i dessa frågor och det finns exempel i denna 
studie som visar på en oförståelse för vikten av stöd från rektor till de lärare 
som ska arbeta med dessa frågor. Vem som ska göra vad verkar också oklart 
och de riktlinjer om skriftliga delegeringar som Arbetsmiljöverket har verkar 
inte följas. Vidare verkar det finnas stora brister i kommunikationen mellan 
ledning och personal, främst när det gäller utredning och uppföljning av 
olyckor och tillbud. Den fysiska miljön är på många håll bristfällig. Den 
slutsats jag drar av detta arbete är alltså att det saknas kunskaper hos 
rektorerna för att hantera alla dessa frågor. På många håll är avsaknaden av 
kunskaper på en sådan nivå att man inte ens vet att det är rektors ansvar att se 
till att rutiner, tillstånd och att den fysiska miljön är i ordning utan utgår ifrån 
att en behörig kemilärare fixar allt. För en ensam lärare i en organisation med 
lågt säkerhetstänkande kan det vara svårt att få gehör för dessa frågor. Många 
lärare verkar också själva sakna tillräckliga kunskaper i dessa frågor.                                                           
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 Inledning 

Våren 2007 fick jag ett vikariat på en högstadieskola i matte och NO. En av 
frågorna som kom upp under anställningsintervjun var om jag hade 
kunskaper för att kunna ta på mig ett ansvar som institutionsansvarig för 
kemiinstitutionen. Eftersom jag arbetat med kemi i olika former bl.a. som 
doktorand så ansåg jag att jag nog hade det och det var ett av skälen till att jag 
fick jobbet. När jag väl började undersöka vad jag egentligen hade gett mig in 
på insåg jag att jag nog behövde mer utbildning och därför läste jag bl.a. en 
kurs vid Stockholms universitet i samarbete med Kemilärarnas resurscentrum. 
När jag senare vikarierat på andra skolor, både på grundskolenivå och på 
gymnasienivå har jag insett att rektorn på den första skolan kanske var lite 
speciell. Han var nämligen den enda som jag hittills mött som tagit 
arbetsmiljöfrågorna på fullt allvar, som har haft en idé om att det behövs 
någon som är ansvarig för kemiinstitutionen och som har vetat att han själv 
inte är kompetent att ansvara för detta. Denna bild har förstärkts av några 
olyckor som hänt under de senaste åren1 där det för mig, som kemist, har varit 
uppenbart att "så där kan man inte göra". Detta har fått mig att fundera på hur 
det ser ut överlag. Är det så att jag har haft oturen att hamna på de skolor där 
det av olika skäl inte finns något säkerhetstänkande eller är detta ett mer 
generellt problem? Och om det är ett generellt problem, var uppstår denna 
brist? Beror det på att lärare inte har de kunskaper de borde ha, eller är det en 
ledningsfråga?  

Brist på säkerhetstänkande och systematiskt arbetsmiljöarbete inom 
kemiundervisningen kan leda till att elever och personal utsätts för onödiga 
risker. I ett större perspektiv har detta en direkt koppling till undervisningen 
och möjligheten till måluppfyllelse eftersom om det inte finns en fungerande 
kemiinstitution så kanske man inte laborerar i den utsträckning som man 
borde. Det finns också stor risk att eleverna inte lär sig att hantera kemikalier 
på ett säkert sätt om organisationen runt undervisningen inte visar att 
säkerhetstänkandet är viktigt. Utifrån min erfarenhet har jag valt att i detta 
arbete försöka undersöka hur rektorerna uppfattar sitt ansvar och hur de anser 
att de uppfyller detta samt hur lärarna ser på saken.  
 
 

1 Hall, Lisa ”Fem elever skadade vid explosion i kemisal” Hudiksvallstidningen; Elfving, Malin; Tubbin, 
Jonas; Frykberg, Cecilia. "Barn brännskadade i skogen"; Göteborgsposten  "Elever på sjukhus efter incident i 
kemisal" 
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 Bakgrund 
Enligt läroplanen i kemi för grundskolan syftar ämnet kemi bl.a. till att 

eleverna ska utveckla sin förmåga att genomföra systematiska undersökningar 
i kemi.2  
I det centrala innehållet finns punkter som: 
• Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt. 
• Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, 

planering, utförande och utvärdering. 
• Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och 

skriftliga rapporter. 
Vidare kan man i kunskapskraven för betyget E i år 9 läsa att eleverna ska 
kunna genomföra undersökningar och använda utrustning på ett säkert sätt. 3 

Det finns alltså angivet i kursplanen att det ska laboreras i kemi-
undervisningen. Laborationer eller demonstrationer innebär att kemikalier 
kommer att hanteras, tillverkas, förvaras och slängas. Detta i sin tur ställer krav 
på lokaler, utrustning och kunskap samt att det finns en organisation med ett 
säkerhetstänkande som kan hantera säkerhetsfrågorna på ett tillfredställande 
sätt.  
 

Lagar och förordningar 
I skollagen (2010:800) anges i 2 kap 34 § att ”huvudmannen ska se till 

att”..”lärare och annan personal vid”..”skolenheterna har nödvändiga insikter i 
de föreskrifter som gäller skolväsendet”. Vidare anges i 2 kap 35 § att ”de 
lokaler och den utrustning som behövs för att syftet med utbildningen ska 
kunna uppfyllas” ska också finnas. 

Kemikaliehantering regleras bl.a. av följande lagar och förordningar: 
 

SFS 1977:1160 Arbetsmiljölagen 
SFS 2006:263 Lagen om transport av farligt gods 
SFS 2003:778 Lag om skydd mot olyckor 
SFS 2010:1011 Lagen om brandfarliga och explosiva varor 
SFS 1998:808 Miljöbalken 
SFS 2011:927 Avfallsförordningen 

 

Då lagtexterna ofta är allmänt skrivna finns det ett antal myndigheter som 
utfärdar mer detaljerade föreskrifter och råd kopplade till de olika lagarna och 
förordningarna.  
 

2Skolverket (2016) Ämnets syfte  
3Skolverket (2016) Kunskapskrav för slutet av år 9  
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Myndigheter 
 

Arbetsmiljöverket har genom förordning (2007:913) 4 av regeringen fått i 
uppdrag att se till att arbetsmiljölagen och arbetstidslagen följs.   
Detta arbete sker genom att verket arbetat fram en författningssamling (AFS) 
bestående av ett antal föreskrifter. I varje föreskrift behandlas ett visst område 
mer detaljerat. Föreskrifterna kan vara generella regler som är juridiskt 
bindande och alltså måste följas. De kan också vara råd som mer är att betrakta 
som rekommendationer. Det finns ett stort antal föreskrifter och för att 
underlätta har Arbetsmiljöverket satt samman ett grundpaket som man 
rekommenderar att alla arbetsgivare har. Detta kompletterar man sedan med 
ett branschpaket. Arbetsmiljöverket har också en kontrollerande funktion 
genom sina inspektioner. En inspektion resulterar i ett inspektionsmeddelande 
där eventuella brister samt de åtgärder som behövs för att avhjälpa bristerna 
påtalas. Arbetsgivaren får en viss tid på sig att svara på hur denne tänker 
åtgärda bristerna.  Det första meddelandet är i sig inte juridiskt bindande men 
om Arbetsmiljöverket bedömer att de av arbetsgivaren vidtagna eller 
föreslagna åtgärderna inte är tillräckliga eller om svaret inte kommer inom 
utsatt tid kan Arbetsmiljöverket besluta om bindande åtgärder. Dessa kan vara 
förelägganden eller förbud att driva verksamheten. 5 
 

Kemikalieinspektionen (KemI) sorterar under Miljödepartementet och har 
enligt förordning 2009:947 6 i uppdrag att arbeta nationellt och internationellt 
med att begränsa hälso- och miljöriskerna med kemikalier. KemI är den 
myndighet som är ansvarig för att Reach-förordningen 7 genomförs i Sverige. 
Vidare är myndigheten ansvarig för Giftfri miljö som är ett av Sveriges 16 
miljökvalitetsmål. Kemikalieinspektionen publicerar föreskrifter under 
beteckningen KIFS. 
 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har genom lagen 
om brandfarliga och explosiva varor (2016:379)8 bl. a. hand om frågor som rör 
brandfarliga och explosiva varor. Detta uppdrag har tidigare legat hos 
Sprängämnesinspektionen (SÄI) tills den myndigheten lades ner 2001 och 
därefter överfördes det till Statens räddningsverk (SRV). Räddningsverket 
ersattes 2009 av MSB. Både SÄI och SRV utfärdade ett antal föreskrifter och 
dessa går fortfarande under de gamla beteckningarna SÄIFS och SRVFS om de 
inte ersatts med nya med beteckningen MSBFS. 
 

4 Förordning (2007:913) med instruktion för Arbetsmiljöverket  
5 Arbetsmiljöverket Så går en inspektion till 
6 Förordning (2009:947) med instruktion för Kemikalieinspektionen 
7 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande 
och begränsning av kemikalier (Reach) och inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet 
8 Lag (2016:379) om brandfarliga och explosiva varor 
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Naturvårdsverket utfärdar bindande föreskrifter och allmänna råd utifrån 
miljöbalken9 via Naturvårdsverkets författningssamling, NFS.  Här finns bl.a. 
föreskrifter om klassificering och hantering av farligt avfall.  
 

Arbetsmiljö 
 

Arbetsmiljölagen 1977:1160 gäller för alla anställda. Den gäller även för de 
som undergår utbildning, vilket innebär att alla elever omfattas av 
arbetsmiljölagen.10 Huvudsyftet med arbetsmiljölagen (AML) är att förebygga 
ohälsa och olycksfall i arbetet.11 
Vad arbetsmiljö egentligen är definieras inte i klartext i lagtexten. I andra 
kapitlet beskrivs däremot i ett antal paragrafer hur arbetsmiljön ska vara i 
allmänna ordalag, s.k. portalparagrafer. Enligt Iseskog så är dessa paragrafer 
"inte direkt juridiskt förpliktande"12 utan ska ses som ramar för hur begreppet 
arbetsmiljö ska tolkas. I arbetsmiljölagens tredje kapitel anges att 
arbetsmiljöarbetet huvudsakligen är arbetsgivarens ansvar. Detta innebär att 
arbetsgivaren är skyldig att på varje arbetsplats kartlägga hur arbetstagarnas 
fysiska, psykiska och sociala upplevelser av arbetet påverkas av den teknik 
som används, arbetsinnehållet och hur arbetet är organiserat. Det finns krav på 
att detta ska vara systematiskt och att det ska dokumenteras. Dessutom ska 
åtgärder genomföras för att där så behövs förbättra arbetsmiljön. 
Arbetstagarens ansvar ligger i att samverka med arbetsgivaren samt att följa 
arbetsmiljöföreskrifter och använda de skyddsanordningar som finns.13 
Eftersom lagen i sig inte innehåller några konkreta regler för hur 
arbetsmiljöarbetet ska genomföras har Arbetsmiljöverket fått i uppdrag av 
regeringen att mer i detalj reglera olika områden. Detta gör man i sina 
författningssamlingar (AFS) vilka kommer att beskrivas i nästa avsnitt.   

Arbetsmiljöarbetet kan delas upp i ett antal arbetsmiljöuppgifter.14 En av 
dessa handlar om att utöva tillsyn. Enligt Iseskog innebär detta att 
arbetsgivaren är skyldig att se till att arbetstagaren har tillräckliga kunskaper 
för att utföra sitt arbete säkert. Dessutom måste arbetsgivaren se till att det 
finns instruktioner för detta och kontrollera att instruktionerna följs. I "Så 
arbetar du med kemikalier i skolan" beskrivs Arbetsmiljöverkets tolkning av 
detta på följande sätt:  
 

"Arbetsgivaren eller den som fått arbetsgivarens uppdrag att leda 
verksamheten, vanligtvis rektor, har skyldighet att se till att lärare som 
hanterar kemikalier känner till de regler som gäller för 
kemikaliehantering." 

 

samt 

9 Miljöbalken (1998:808) 
10 Arbetsmiljölagen 1977:1160 (AML)1 kap 3§ 
11 AML1 kap 1§ 
12 Iseskog, Tommy. Arbetsmiljölagen - en översikt. s 8 
13 ibid. s 14 
14 ibid. s. 22 
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"Arbetsgivaren är skyldig att förvissa sig om att eleverna har 
förstått de instruktioner de fått." 15 

 

Arbetstagaren, d.v.s. läraren i detta fall, är å sin sida skyldig att ha kännedom 
om och att följa gällande lagar, föreskrifter och förordningar. 
Förutom arbetsmiljölagen regleras kemikaliehantering i skolan av 
avfallsförordning, förordning om brandfarliga och explosiva varor, förordning 
om transport av farligt gods, lag om transport av farligt gods, samt 
miljöbalken. 

Inom kommunala skolor ligger det yttersta ansvaret hos den nämnd eller 
styrelse som utsetts att ansvara för skolan. Exakt hur detta är organiserat är lite 
olika från kommun till kommun.16 Rektor är att betrakta som ställföreträdare 
för dessa och har i praktiken arbetsgivarens ansvar i dessa frågor. En rektor 
ska kunna skicka tillbaka en delegering om han/hon anser att resurser och 
befogenheter inte är tillräckliga för att kunna utföra arbetsuppgiften, men i 
praktiken är detta inte ett troligt scenario.17 I privata skolor ligger huvud-
ansvaret hos skolans styrelse eller liknande.18  

Arbetsmiljölagen anger också hur ansvaret ska fördelas om flera arbetsgivare 
delar arbetsplats. Om personal hyrs in (t.ex. konsulter) gäller att den som hyr 
in har arbetsmiljöansvaret.19 Om det däremot handlar om att två skolor delar 
lokaler, t.ex. gymnastiksal, så gäller att den som råder över arbetsstället har ett 
samordningsansvar (detta kan man avtala om) men även ett rådighetsansvar.20 
Samordningsansvaret innebär att någon ska ha ansvaret för de gemensamma 
riskerna som uppstår när flera arbetsgivare samsas på samma arbetsplats. Det 
innebär inte att arbetsgivaransvaret för den egna personalen upphör. 
Rådighetsansvaret innebär att den skola som "äger" lokalen också är ansvarig 
för utrustningen i den.   
 

Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) Skolans kemiundervisning 
omfattas av ett flertal av Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Här kan man läsa om 
hur lokalen ska vara beskaffad, vilken skyddsutrustning som ska finnas, hur 
den ska skötas, krav på information, delegeringar och vad man måste tänka på 
när man arbetar med minderåriga. Jag kommer här att sammanfatta det 
viktigaste samt ge exempel på arbetsuppgifter som detta medför. 
Arbetsmiljöverket har tagit fram en bok, "Så arbetar du med kemikalier i 
skolan", där man mer överskådligt sammanfattar de regler som gäller för 
kemikaliehantering och laboratoriearbete. Enligt Arbetsmiljölagen21 har arbets-
givaren en skyldighet att: 
 

15 Arbetsmiljöverket (2013). Så arbetar du med kemikalier i skolan. s 42 
16 Arbetsmiljöverket (2015). Arbetsmiljöansvar i skolan. 
17  Persson T. En rektors damoklessvärd – en studie över det ansvar och de krav lagar och förordningar ställer på 
skolan och dess rektorer.  
18 Arbetsmiljöverket (2015). Arbetsmiljöansvar i skolan. 
19 AML 3 kap 12 § 
20 AML 3 kap 7 d § 
21 AML 3 kap 2 a § 
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"systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt 
som leder till att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god 
arbetsmiljö"... 

 

Detta uppdrag förtydligas i AFS 2001:1. Det systematiska arbetsmiljöarbetet 
ska vara en del av det dagliga arbetet och alla ska delta i det. Det är dock 
arbetsgivarens uppgift att t.ex. göra riskanalyser, skapa instruktioner för 
riskfyllda arbetsmoment och skriftliga handlingsplaner för arbetsmiljöarbetet. 
Arbetsmiljöuppgifter kan delegeras och om det finns mer än 10 arbetstagare i 
verksamheten ska detta göras skriftligt.22 Arbetsgivaren är skyldig att se till att 
den som får en delegation av en uppgift har tillräckliga kunskaper och har de 
befogenheter och resurser som behövs för att utföra uppgiften.23 Vidare måste 
arbetsgivaren också se till att övriga arbetstagare har tillräckliga kunskaper om 
riskerna med arbetet. Inom skolan bör man t.ex. se till att städpersonal och 
vaktmästare har tillräckliga kunskaper för att kunna utföra sitt arbete säkert i 
kemisalen. I Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd beträffande psykiska och 
sociala aspekter på arbetsmiljön, AFS 1980:14, kan man under punkt 3:4 om 
skyddsmedvetande läsa att:  
 

"Säkerheten i arbetsmiljön påverkas i hög grad av arbetstagarnas 
skyddsmedvetande och kunskaper om eventuella risker." 

 

Vilka risker man tar påverkas dels av vilka kunskaper man har men även hur 
man bedömer hur föreskrivna säkerhetsåtgärder påverkar resultat och 
arbetsinsats.  Därför måste arbete organiseras så att det blir lätt att använda 
den föreskrivna skyddsutrustningen eller att följa givna instruktioner. 

I AFS 2012:3 regleras minderårigas arbetsmiljö. Här står bl.a. att 
vårdnadshavare ska informeras om risker och skyddsåtgärder.24 I boken "Så 
arbetar du med kemikalier i skolan"25 rekommenderas att ordnings- och 
arbetsregler ges skriftligen i samband med termins- eller kursstart och att 
eleverna ska kvittera dessa. Om eleven är omyndig bör även målsman kvittera. 
Man ska även regelbundet kontrollera att eleverna har förstått och följer de 
givna reglerna. 

Arbetsgivaren är skyldig att tillhandahålla personlig skyddsutrustning26 
samt att se till att utrustningen är i användbart skick.27 För laboratoriearbete 
krävs skyddsglasögon om inte det inte är helt ofarligt att få stänk i ögonen.28 
Vidare behöver man oftast skyddsrock och i vissa fall handskar.29 Dessa ska 
vara rena och hela vilket innebär att någon regelbundet måste kontrollera 
utrustningen och vid behov sköta om den. Om olyckan ändå skulle vara 

22 6 § AFS 2001:1 
23 6 § AFS 2001:1 
24 7 § AFS 2012:3 
25 Så arbetar du med kemikalier i skolan"  s 23 
26 4 § AFS 2001:3 
27 12 § AFS 2001:3 
28 28 § AFS 2014:43 
29 27 § AFS 2014:43 samt råd till 27 § 
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framme ska det finnas nöddusch och en tempererad ögondusch.30 Den fast 
installerade ögonduschen måste spolas regelbundet för att förhindra tillväxt 
och spridning av legionellabakterier via varmvattensystemet.31  I miljöbalken 9 
kap. 9§ föreskrivs att:   
 

"lokaler för allmänna ändamål skall brukas på ett sådant sätt att 
olägenhet för människors hälsa inte uppkommer. "  

 

Ansvaret ligger antingen på lokalens ägare eller på nyttjanderättshavaren.32 
Enligt en studie gjord av Boverket, Smittskyddsinstitutet och VVS-
installatörerna33 föreligger risk för tillväxt av legionella om varmvatten-
temperaturen är under 50 oC i distributionssystemet, om det finns stillastående 
rumstempererat vatten i systemet eller om kallvattentemperaturen är för hög.  
Risk för smitta föreligger om det kan bildas aerosoler, t.ex. i duschar.  

Om det finns en risk för ohälsa på grund av kemikalier får man inte ta med 
sig mat eller dryck in i labbet. Inte heller får man snusa eller använda smink, 
cerat eller liknande. Vidare får man inte ta med sig personliga tillhörigheter in 
i labbet om det finns risk för kontaminering.34 Den senare regeln är 
komplicerad att följa eftersom om man hårdrar dem innebär det att eleverna 
inte kan ta med pennor, anteckningsblock och läroböcker till labsalen. I 
händelse av att en elev inte följer givna instruktioner anser Arbetsmiljöverket 
att eleven ska kunna avvisas från labbet.35 Stöd för detta finns även i 
Skollagen.36 I AFS 2009:02 regleras arbetsplatsens utformning och där kan man 
bl.a. finna regler för luftkvalitet37, ventilation och krav på dragskåp.38 Om en 
laboration verkligen kräver ett dragskåp beror på vilka ämnen man använder 
men även på i vilken mängd det används. Enligt 23 § AFS 2014:43 gäller 
följande:   
 

"Arbetet ska ordnas, utföras, följas upp och åtgärdas så att 
inandningsluften blir så fri från luftföroreningar som är praktiskt 
möjligt med hänsyn till de resurser som krävs för att begränsa 
luftföroreningarna."  

 

I "Så arbetar du med kemikalier i skolan"39 kan man läsa att arbete med t.ex. 
ammoniak eller klorgas bör ske i dragskåp eftersom dessa gaser kan orsaka 
andningsbesvär även vid mycket låga halter.  Gränsvärden och definitioner av 
luftföroreningar finns i AFS 2011:18. Har man dragskåp bör det finnas 

30 73 § AFS 2009:2 
31 AFS 2009:02 36 §  
32 Miljöbalken (1998:808) 9 kap. 9 § 
33 Stålbom, Göran; Kling, Rolf Legionella - risker i VVS-installationer  
34 AFS 2014:43 26 § 
35 Så arbetar du med kemikalier i skolan s. 23 
36 Skollagen 5 kap  6 - 7 §   
37 AFS 2009:2 16 § 
38 AFS 2009:2 24 - 28 §§ 
39 Så arbetar du med kemikalier i skolan s. 49 
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tillräckligt av dem så att det inte är fler än två elever som arbetar i samma 
dragskåp. Dragskåpen ska dessutom vara försedda med larm och 
funktionstestas regelbundet, vilket även ska dokumenteras.40 Enligt "Så arbetar 
du med kemikalier i skolan" är det olämpligt att ersätta dragskåp med 
punktutsug.41 Lämplig brandsläckningsutrustning ska finnas.42 Föreskriften 
om ensamarbete brukar vanligen tolkas som att man inte får laborera ensam.43  
Detta innebär att lärarens förberedelser och efterarbete som disk och 
avfallshantering inte heller bör göras ensam. Rekommendationerna klargör att 
det ska finnas möjlighet att få kontakt med andra, vilket kan tolkas som att det 
räcker med att det finns någon i närheten.  
 

Ansvarsfördelning 
 

 När det gäller arbetsmiljön har arbetsgivaren ett straffansvar.44 Felaktig 
hantering av brandfarliga varor kan också leda till ett straffansvar.45  
Arbetstagaren har inte ett ansvar för arbetsmiljön som denne kan straffas för.  
Däremot gäller naturligtvis brottsbalkens allmänna regler som t.ex. vållande 
till kroppsskada och vållande till annans död.46 Detta innebär att en 
arbetstagare som agerar vårdslöst kan dömas utifrån denna lagstiftning. Här 
uppstår några märkliga saker eftersom i en kommun är det ytterst 
kommunfulläktige som är arbetsgivaren och rektor skulle i så fall betraktas 
som en arbetstagare. Men vanligen betraktas rektor som skolans 
arbetsgivarrepresentant på samma sätt som en lokal chef inom ett stort företag. 
Det ingår alltså i rektorns arbetsuppgifter att vara den lokale representanten 
för arbetsgivaren. Detta kan anses vara en delegering och som sådan borde en 
rektor som anser att hen inte har befogenheter och/eller kompetens kunna 
skicka tillbaka denna delegering. Hur realistiskt detta är i praktiken är dock 
något som borde undersökas.47 Rektor kan delegera arbetsuppgifter till 
arbetstagare som har kunskaper inom ett visst område. Detta kan t.ex. vara 
föreståndare brandfarlig vara eller institutionsansvarig eller liknande. Enligt 
Iseskog48 kan man anse att delegeringen överför ett ansvar till den som tar 
emot delegeringen om personen får befogenheter samt är kompetent att utföra 
uppgiften. Om ingen skriftlig delegering finns gäller den s.k. konkludenta 
delegeringen. Detta betyder att delegeringen är underförstådd och den som 
har fått delegeringen har accepterat den genom att utföra arbetsuppgifterna. 
För att inte riskera att hamna i ett läge där ingen vet vem som är ansvarig för 
vad, är det viktigt att delegeringsordningar är skriftliga och lätta att följa. AFS 

40 AFS 2009:2 25, 26, 28 §§  
41 Så arbetar du med kemikalier i skolan s.78 
42 AFS 2014:43 34 § 
43 AFS 1982:3  
44 Iseskog s 13 - 14 
45 Lag (2016:379) om brandfarliga och explosiva varor 28 § 
46 Iseskog s. 15  
47 Persson s. 22 
48 Iseskog s. 34 
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2001:1 föreskriver att alla arbetsgivare med minst tio anställda skall ha 
skriftliga delegeringar49.  

På samma sätt som rektorns ansvar för arbetsmiljön kommer med arbetet så 
har läraren ett tillsynsansvar gentemot sina elever. Hur stort detta ansvar ska 
anses vara kan vara svårt att få något grepp om.  Helt klart innebär det att man 
måste göra riskbedömningar av laborativa moment, men utöver detta kan det 
vara svårt att veta vad som krävs. Uppgifter som inte måste göras av alla kan 
lätt hamna mellan stolarna. Detta gäller t.ex. uppdatering av 
kemikalieförteckning och inköp. Därför är det viktigt med skriftliga 
beskrivningar av vad som förväntas av en lärare samt att uppgifter som 
innebär ett ansvar delegeras ordentligt. Arbetsmiljöverket tolkar AML 3 kap 3 
§ som att endast behöriga lärare bör undervisa i kemi. Man kan dock inte anse 
att en behörig lärare i kemi per automatik är kompetent att bedriva 
säkerhetsarbetet eftersom lärarutbildningen är inriktad mot undervisning 
vilket inte är detsamma som att bedriva säkerhetsarbetet. Att komma runt 
detta problem genom att bara bedriva teoretisk undervisning innebär att man 
inte uppfyller kursplanerna i kemi och kan därför inte anses vara ett alternativ 

Arbetsmiljölagen jämställer barn i undervisning med andra arbetstagare. 
Detta innebär att elever har samma skyldigheter och rättigheter som en 
"vanlig" arbetare när det gäller arbetsmiljöarbetet. Rättigheterna innebär att 
eleverna omfattas av arbetsmiljölagen och har rätt till att medverka i 
arbetsmiljöarbetet samt delta i genomförandet av detta. Detta görs vanligen via 
elevskyddsombud från och med år 7.50 Skyldigheterna består i att följa 
arbetsmiljöföreskrifterna och använda anvisade skyddsanordningar. En 
arbetstagare, och följaktligen en elev, kan inte straffas för brister i arbetsmiljön. 
Däremot är det straffbart att agera vårdslöst i sitt arbete. För elever innebär det 
t.ex. att man kan bli utskickad från lab om man missköter sig och utsätter 
andra eller sig själv för risker.51 Arbetsmiljöverket rekommenderar att 
arbetstagaren (eleven) kvitterar mottagande av skriftliga ordningsregler och 
arbetsregler efter genomgång av dem. För omyndiga elever rekommenderas 
det även att målsman skall kvittera reglerna.52  
 

Förvaring och hantering av kemikalier 
 

Kemikaliehantering regleras i ett flertal lagar och förordningar samt i 
föreskrifter från flera myndigheter. I 1 § AFS 2014:43 definieras att syftet med 
föreskriften är att förebygga ohälsa och olyckor orsakade av kemiska 
riskkällor. En kemisk riskkälla definieras enl. 4 § AFS 2014:43 som: 
 

 "Ett kemiskt ämne eller flera kemiska ämnen tillsammans som, kan 
medföra ohälsa eller olycksfall genom: 
– sina hälsofarliga egenskaper, 

49 AFS 2001:1 5§ 
50 AML 6 kap 16, 17 §§ 
51 Så arbetar du med kemikalier i skolan s. 23 
52 Så arbetar du med kemikalier i skolan s. 23 
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– sina egenskaper när det beror på det sätt på vilket ämnena används 
eller förekommer, 
– sin temperatur, 
– att minska halten syrgas i luften eller 
– att öka risken för brand, explosion eller annan farlig kemisk 
reaktion." 

 

Hantering definieras som  
 

"Tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, 
transport, användning, omhändertagande, destruktion, konvertering 
och liknande förfaranden." 

 

Lagstiftningen anger tre områden som kräver kunskaper. 
 

Riskbedömning Av 5 - 10 §§ AFS 2014:43 framgår att riskbedömning ska 
utföras och att den ska dokumenteras samt att säkerhetsdatablad ska finnas för 
farliga kemiska ämnen. Hur dessa ska se ut regleras av CLP-förordningen53 
som trädde ikraft 20 januari 2009. Denna förordning grundas på FN:s globalt 
harmoniserade system (GHS) vilket innebär att när systemet är fullt infört ska 
märkningar och klassificeringar vara lika i hela världen. Under en 
övergångsperiod fram till 2015 gäller KIFS 2005:7 parallellt med CLP-
förordningen.  Tillverkning eller användning av kemiska ämnen regleras även 
av Reach-förordningen.54   
 

Förvaring För hantering av kemikalier krävs att man har en 
kemikalieföreteckning55 samt att det ska finnas tillräckligt med förvaringsskåp 
så att det inte uppstår risker.56 Ämnen som kan reagera med varandra ska inte 
stå i samma skåp. Man brukar räkna med att det behövs minst 6, helst 7 olika 
ventilerade förvaringsskåp för att kunna förvara de kemikalier man kan 
behöva för kemiundervisningen. Skåpen måste dessutom vara utformade lite 
olika. För giftiga ämnen behöver man ett låsbart, ventilerat skåp. Brandfarliga 
organiska ämnen bör förvaras i ett ventilerat plåtskåp som helst ska vara EI 30 
klassat, d.v.s. kunna motstå brand i 30 minuter. Syror och baser kan inte 
förvaras tillsamman utan ska förvaras i varsitt ventilerat skåp. Dessa skåp ska 
helst inte vara av plåt p.g.a. korrosionsrisk. Skåpen får dessutom inte vara för 
höga eftersom frätande ämnen ska förvaras under ögonhöjd. Oorganiska 
föreningar kan förvaras i vanliga skåp, men ventilerade är att föredra. Mindre 
volymer brännbara gaser som vätgas, acetylen och gasol kräver EI 30 klassade 
gasskåp med direkt ventilation till det fria.57 Dessa måste placeras mot en 
yttervägg eftersom ventilationen ska vara direkt (ingen fläkt). Man får inte 

53 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning 
av ämnen och blandningar 
54 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande 
och begränsning av kemikalier (Reach) och inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet 
55 Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll 7 § 
56 AFS 2014:43 21 § 
57 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap; Brandfarliga varor 
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blanda olika typer av gasflaskor så om man har syrgasflaskor och 
koldioxidflaskor måste dessa förvaras separat från de brännbara. Man måste 
ha tillstånd för att få hantera större mängder brandfarliga gaser och vätskor. 
Eftersom skolor räknas som yrkesmässig publik verksamhet måste tillstånd 
sökas om man har mer än 2 l brandfarliga gaser (t.ex. gasol eller vätgas) 
inomhus.58 Det räknas som inomhus om brännarna står inne även om 
flaskorna står ute. Tillståndet söks hos kommunen. Man behöver också en 
föreståndare för brandfarliga varor.59 Utbildningar för detta erbjuds bl.a. av 
räddningstjänst och olika företag. Kemikalieförpackningarna ska vara korrekt 
märkta60 enligt CLP-förordningen efter 1 juni 2015. För blandningar gäller 
fortfarande KIFS 2005:7 fram till 1 juni 2017. Kemikalier ska förvaras så att 
obehöriga inte kan komma åt dem.61 Detta innebär att de ska vara inlåsta, samt 
att de hålls under uppsikt från det att de levererats tills de låsts in i 
förvaringsskåpet. Man måste alltså ha någon slags mottagning av paket samt 
rutiner för hur paketen ska förvaras tills den inköpsansvarige eller liknande 
kan komma och hämta dem. Vidare skall kemikalier inte bäras utan 
transporteras på vagn i låda när de transporteras till och från 
förrådsutrymmen. 
 

Avfall Kemikalierester räknas som farligt avfall och kan därför inte kan 
kastas i de vanliga soporna hur som helst.62 Organiska ämnen ska samlas upp i 
separata kärl och sändas för destruktion. Halogenerade kolväten ska, om de 
finns, samlas separat. Vanligen är detta inget problem på grundskolenivå då 
dessa ämnen inte bör förekomma i undervisningen. Om man använder 
avfärgning av bromvatten som test på dubbelbindningar bildas dock 
bromerade kolväten och dessa ska samlas upp separat för destruktion. 
Tungmetaller ska också samlas i separata kärl. Dessutom finns det andra 
ämnen som bör samlas upp och destrueras istället för att kastas i soporna. Hit 
hör nitrater, zinkpulver och magnesiumrester.63  

En grundregel är att den som laborerat också diskar efter sig eftersom det 
bara är laboranten som vet vad han/hon arbetat med. I undervisnings-
situationen, och särskilt på grundskolan, bör det därför finnas tillräckligt med 
tid avsatt efter lektionen för att läraren ska kunna ta undan efter sin klass 
eftersom det annars finns stor risk att rester blir stående. 

För bortförandet av det farliga avfallet finns också särskilda regler. Avfallet 
ska förpackas och märkas enligt gällande regler, samt transporteras av någon 
med behörighet (ADR) och tillstånd att transportera farligt gods.64    

58MSBFS 2013:3 2 kap 2 § 
59 Lag (2016:379) om brandfarliga och explosiva varor 9§ 
60 AFS 2014:43 19 § 
61 KIFS 2008:2 2 kap 7-9 § 
62 Avfallsförordning 2011:927 36 § 
63 Så arbetar du med kemikalier i skolan s. 54 
64 Lag (2006:263) om transport av farligt gods, Förordning (2006:311) om transport av farligt gods.  
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Tidigare forskning 
Det finns få undersökningar inom detta område. Arbetsmiljöverket 

genomförde 2005 en stor inspektion av kemilaboratorier vid totalt 500 grund- 
och gymnasieskolor, vilket är den enda undersökningen som kan anses 
omfatta mina frågeställningar. 2009 genomfördes en liknande inspektion av 
fristående skolor och förskolor. Det har för övrigt varit svårt att hitta litteratur 
som riktar sig mot ålderskategorin 12 - 16 år (högstadiet) så därför har jag valt 
att även ta upp material som riktar sig mot senare åldrar (gymnasiet).  

De punkter som Arbetsmiljöverket inspekterade 2005 var bl.a.: 
 

• Finns skriftlig delegation från rektor till kemilärare att svara 
för arbetsmiljöarbetet i kemiundervisningen?  

• Har kemiläraren nödvändig kompetens, tid och 
befogenheter att sköta uppdraget?  

• Görs riskbedömning och dokumentation av varje 
kemilaboration? Har eleverna informerats om riskerna?  

• Förvaras kemikalier och gaser på ett betryggande sätt? Är 
t.ex. burkar/flaskor märkta?  

• Fungerar dragskåpen som de ska och dokumenteras 
kontrollen av dem?  

• Finns kunskaper, rutiner och utrustning för första hjälpen?  
 

Någon officiell rapport finns inte men enligt Arbetsmiljöverkets eget 
pressmeddelande så visade en majoritet av de inspekterade skolorna brister på 
en eller flera av dessa punkter.65 Skriftliga instruktioner saknas, ansvarsfrågan 
är oklar, kemikalier hanteras och förvaras regelvidrigt och icke ändamålsenliga 
lokaler gör det svårt att bedriva laboratorieverksamhet. Inspektionen 
kommenterades i några artiklar i Skolledaren och Skolvärlden. Där kan man 
bl.a. läsa att bara 3 % av skolorna klarade inspektionen utan anmärkning.66 En 
av de stora stötestenarna var just bristen på tydlig uppgiftsfördelning. En 
inspektör, Håkan Edwardsson, nämner i en intervju att det är vanligt att 
rektorer anser att om de anställt en behörig lärare så ska de också klara av de 
olika säkerhetsfrågorna.67 Edwardsson anser att det inte räcker. Vidare anser 
han att säkerhetsfrågorna blivit lidande eftersom många skolor inte längre har 
institutionsansvariga och att det inte fungerar att lägga ett kollektivt ansvar på 
en grupp lärare. 2009 gjordes en liknande inspektion av fristående skolor och 
förskolor.68 I projektrapporten redovisas de frågeformulär som använts och för 
skolor ingår några frågor relevanta för kemiundervisningen. Tyvärr redovisas 
inte dessa resultat separat, men av sammanfattningen framgår att systematiska 
arbetsmiljörisker uppgår till 47 % av kraven och yrkeshygien, där bl.a. 

65 Pressmeddelandet finns tyvärr inte längre tillgängligt på Arbetsmiljöverkets hemsida, men redovisas i sin 
helhet i bilaga 3 
66 Erlandsson, Bill. “Osäkerhet om säkerhet och ansvar i kemisalarna.” Skolledaren, 3(2005):18 
67 Edling, Margareta. “Inspektör ser oklart miljöansvar.” Skolvärlden, 3(2005):12 
68 Arbetsmiljöverket, Fristående skolor och förskolor – ett tillsynsprojekt Rapport 2009:3 

14 

                                                           



  

 

ventilation, kemiska risker och lokaler ingår, utgör 20 % av de krav som 
ställdes.  

Jag har hittat två arbeten där man på olika sätt tittat på rektorers kunskap om 
arbetsmiljöarbetet. I en studie från GIH69 kring vilka faktorer som påverkar 
rektorers arbetsmiljöarbete visas att de tre faktorerna som de flesta rektorer ser 
som underlättande omfattar egen motivation, lärarnas motivation och rektorns 
förhållande till lärarna. De mest hindrande faktorerna var skolans ekonomi 
och den tid rektor kan avsätta. Av studien kan man också utläsa att rektorer 
som anser sig ha mindre stöd från chefer högre upp också anser att bristen på 
tid är en stor hindrande faktor i detta arbete.  Vidare finner författarna att om 
de krav som ställs från chefer upplevs som rimliga så är rektorerna mer 
benägna att uppfylla arbetsmiljölagen. Det verkar alltså finnas starka belägg 
för att stöd från chefer är en viktig faktor för hur mycket arbete som faktiskt 
läggs ner på systematiskt arbetsmiljöarbete. Det finns inget i denna studie som 
specificerar säkerhetsarbetet i kemiundervisningen, men två av påståendena 
som rektorerna fick ta ställning till kan kopplas till det jag vill undersöka. Av 
resultaten kan man se att ca 2/3 av rektorerna anser att de i hög grad ser till att 
arbetslokalerna är tillfredställande med avseende på bl.a. luft och att de 
informerar lärarna om risker med arbetet samt kontrollerar att de har rätt 
utbildning för att undvika riskerna.  

Den andra studien är från 2008 handlar om vilket ansvar och vilka krav som 
ställs på skolan och rektor av lagar och förordningar.70 I denna 
magisteruppsats konstateras att varken utbildningen av lärare eller rektorer 
förbereder dem för arbetsmiljöansvaret de möter i yrkeslivet. Vidare 
konstaterar Persson att det finns grund för att misstänka att det är vanligt att 
rektorer utgår ifrån att ansvaret för arbetsmiljöuppgifter ligger i 
läraruppdraget, samt att behöriga lärare per automatik är kompetenta även 
inom detta område. I sin avslutande diskussion beskriver Persson sina 
förhoppningar på den nya rektorsutbildningen som skulle ha ett större fokus 
på skoljuridik.  

I uppsatsen "Säkerheten inom skolans kemiundervisning" 71 ligger fokus på 
lärarnas inställning till säkerheten vid kemilaborationer och vilka faktorer som 
har betydelse för detta. Sex lärare vid tre skolor intervjuats om bl.a. utbildning 
i säkerhet, rutiner, riskbedömningar, information om labarbete och säkerhet, 
förvaring, transport och avfallshantering. Av resultaten kan man utläsa att 2/3 
av de intervjuade lärarna inte fått någon utbildning och 5 av 6 hade inte fått 
någon särskild information om säkerhet och laborationer. Den sjätte hade haft 
en annan lärare som mentor. En av skolorna verkar ha fungerande 
säkerhetsarbete med tydliga rutiner för riskbedömning, förvaring, 

69 Lundin, Malin; Karlsson, Magnus. Rektorers arbetsmiljöarbete 
70 Persson T. En rektors damoklessvärd 
71 Bergmark, Kristina. Säkerheten inom skolans kemiundervisning 
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avfallshantering och rutiner för hantering av olycksfall. På den skolan 
laborerar man också i halvklass med ca 15 elever och har labsalar som är 
anpassat för detta. På den andra av skolorna verkar det inte finnas några 
tydliga rutiner för något överhuvudtaget, det är mer upp till läraren. Här 
laborerar man också i helklass. Lärarna på denna skola anser att 
säkerhetsarbetet inte fungerar särskilt bra. En av lärarna vid denna skola 
önskar sig tydligare regler att följa samt att någon tar tag i problemet. Man kan 
tolka svaret som att det inte finns någon styrning från skolans ledning i dessa 
frågor. Svaren från den tredje skolan antyder att lärarna mer eller mindre kör 
sitt eget race, men att det finns en medvetenhet om vad som borde göras. Här 
laborerar man också i halvklass. Något som alla lärare gav uttryck för var att 
det saknades tydlig och bra information om regler och rutiner, särskilt till 
nyanställda. En av lärarna uttryckte ett behov av stöd från ledningen till 
nyanställda lärare sig 

I en amerikansk artikel från 1971 som riktar sig mot "high school" fastslås att 
ansvaret för ett säkert skollaboratorium ligger på tre kategorier personer, 
skolledningen, läraren och eleven72. Skolledningens ansvar ligger främst i att 
tillhandahålla ett säkert laboratorium. Hur detta laboratorium ska se ut 
sammanfattas i en detaljerad lista på 45 punkter varav de flesta kan anses vara 
giltiga fortfarande. Lärarens ansvar ligger främst i att planera laborationer så 
att de blir säkra, att instruera eleverna på ett sådant sätt att de kan arbeta på ett 
säkert sätt samt att se till att labbet är rent, totalt 51punkter. Elevernas ansvar 
ligger i att följa de givna instruktionerna och att koncentrera sig på det de 
håller på med, totalt 71 punkter. Trots att artikeln är skriven för mer än 40 är 
sedan och baseras på ännu äldre litteratur är det intressant att se att många av 
reglerna och rekommendationerna fortfarande är desamma. Tyvärr finns det 
dock ingen studie kring hur vanligt det var att detta faktiskt uppfylldes. 
Däremot finns det en studie av samma författare kring olyckor i 
kemilaboratorier i delstaten Illinois73. Denna studie fokuserar dock på 
labsituationen och hur förekomsten av olika olyckor och inte på 
ansvarsfördelning.  
 
 

72 Young, J. R. (1971) The Responsibility for a safe High School Chemistry Laboratory 
73 Young, J. R. (1970) A Survey of Safety in High School Chemistry Laboratories of Illinois 
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 Syfte och Metod 
Min utgångspunkt när jag började detta arbete var att undersöka hur 

rektorer ser på sin roll och sitt ansvar när det gäller säkerhetsarbetet i skolans 
kemiundervisning samt att få en bild av hur detta uppfattas av lärare. Utifrån 
min genomgång av gällande lagstiftning kan man dra slutsatsen att för att 
kunna bedriva undervisning i enlighet med gällande kursplaner i kemi så 
måste ett antal arbetsmiljörelaterade uppgifter som inte är direkt 
undervisningsrelaterade utföras. Med tanke på detta blir det relevant att 
undersöka hur detta arbete uppfattas, fördelas och bedrivs. De ytterst 
ansvariga för att så sker är i kommunala skolor skolnämnd eller motsvarande 
och i fristående skolor skolans styrelse eller motsvarande. Ansvaret delegeras 
vanligen till rektor. Därför är det viktigt att undersöka vilken kunskap rektorer 
har om dessa frågor och hur de uppfattar att ansvaret ska fördelas. För att få 
ett helhetsperspektiv på dessa frågor har både lärare och rektorer fått svara på 
frågor i form av enkäter. Svaren har sedan analyserats utifrån de 
frågeställningar som ställdes i inspektionen från 2005.74  

 

• Finns skriftlig delegation från rektor till kemilärare att svara 
för  arbetsmiljöarbetet i kemiundervisningen?  

 

• Har kemiläraren nödvändig kompetens, tid och befogenheter 
att sköta uppdraget?  

 

• Görs riskbedömning och dokumentation av varje 
kemilaboration? Har eleverna informerats om riskerna?  

 

• Förvaras kemikalier och gaser på ett betryggande sätt? Är t.ex. 
burkar/flaskor märkta?  

 

• Fungerar dragskåpen som de ska och dokumenteras 
kontrollen av dem?  

 

• Finns kunskaper, rutiner och utrustning för första hjälpen?  
 

Sammanställningar av enkäterna finns redovisade i sin helhet i bilaga 1 och 
bilaga 2. Där finns också svarsfördelningen och bakgrundsdata för lärare resp. 
rektorer redovisade. I studien ingår 9 skolor där både rektor och lärare svarat. 
Rådata för denna undergrupp ("lilla gruppen") finns redovisat parallellt med 
resultaten för hela gruppen ("stora gruppen") i bilaga 1 (lärare) och 2 (rektorer). 
Det är av intresse att se hur svaren fördelar sig mellan lärare och rektorer när 
de befinner sig på samma arbetsplats. Teoretiskt sett borde svaren vara lika. 
Dessa resultat kommer att jämföras med resultaten från stora gruppen.  
 

74 Bilaga 3 
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Lärarenkäter Den första delen av studien består av två stycken enkäter (se 
bilaga 1) som skickats ut till lärare i hela Sverige. Frågorna i enkät 1 är av en 
mer personlig karaktär där frågorna dels syftar till att få en 
bakgrundsbeskrivning av lärarna och dels syftar till att ge läraren möjlighet att 
uttrycka sina personliga åsikter om vikten av säkerhetsarbetet. Den andra 
enkäten är baserad på Arbetsmiljöverkets checklista för skolans 
kemiundervisning och syftar till att ge en beskrivning av hur läget faktiskt ser 
ut enligt lärarna.  

Lärarna har valts ut enligt följande urvalskriterier:  
 

1. Skolan ska ha år 7 – 9. 
2. Det ska gå att få fram en e-postadress till läraren.  
3. Om en skola har angett vad läraren undervisar i har bara 

lärare som undervisar i NO i år 7 - 9 tagits med. 
4. Om en skola inte har angett vad läraren undervisar i har 

samtliga lärare i år 7 – 9 tagits med. 
 

Dessa urvalskriterier genererade en ganska omfattande epostlista om ca 4500 
namn fördelade på 599 skolor i totalt 151 kommuner med spridning över hela 
Sverige. Kriterium 2 gjorde att 139 kommuner valdes bort. En påminnelse 
skickades efter ca 2 veckor till de lärare som var listade som NO eller 
kemilärare.  

Svaren på de båda enkäterna har sammanställts och redovisas i tabeller i 
bilaga 1. Där finns också en sammanställning av svaren för de lärare som 
arbetar på en skola där även rektor svarat sammanställda. Om en majoritet av 
lärarna har kommenterat en fråga har dessa kommentarer kategoriserats och 
sammanställts i tabeller. För de frågor där det förekommer få kommentarer har 
de kommentarer som är av intresse för denna studie tagits med i sin helhet.  

 

Rektorsenkät Den andra delen av studien består av en enkät (se bilaga 2) 
som skickats ut till rektorer i hela Sverige. Frågorna i början av enkäten är av 
en mer personlig karaktär där frågorna dels syftar till att få en 
bakgrundsbeskrivning av rektorerna och dels syftar till att ge rektorerna 
möjlighet att uttrycka sina personliga åsikter om vikten av säkerhetsarbetet. 
Den andra delen av enkäten är baserad på Arbetsmiljöverkets checklista för 
skolans kemiundervisning och syftar till att ge en beskrivning av hur läget 
faktiskt ser ut enligt rektorerna.  

Rektorerna har valts ut enligt följande urvalskriterier:  
 

1. Kommunen ska ha varit med i lärarenkäten. 
2. Skolan ska ha år 7 – 9. 
3. Det ska gå att få fram en e-postadress till rektorn och/eller 

biträdande rektor. Även skolor där rektorns e-postadress har 
varit opersonlig av typen rektor@… har tagits med. 
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Dessa urvalskriterier genererade en e-postlista om 866 e-postadresser 
fördelade på 684 (429 kommunala och 255 friskolor) skolor i totalt 144 
kommuner med spridning över hela Sverige. Några av skolorna i 
rektorsenkäten var inte med i lärarenkäten då det bara fanns e-postadresserna 
till rektor och inte till övrig personal tillgänglig. En påminnelse skickades efter 
drygt en vecka till samtliga rektorer som ej svarat. 

Svaren på de båda enkäterna har sammanställts och redovisas i tabeller i 
bilaga 2. Där finns också en sammanställning av svaren för de rektorer som 
arbetar på en skola där även lärare svarat sammanställda. Om en majoritet av 
rektorerna har kommenterat en fråga har dessa kommentarer kategoriserats 
och sammanställts i tabeller. För de frågor där det förekommer få 
kommentarer har de kommentarer som är av intresse för denna studie tagits 
med i sin helhet. 

 

Hur representativ är undersökningen för Sveriges lärar- respektive 
rektorskår? Urvalskriterierna uteslöt 139 kommuner från lärarenkäten p.g.a. 
att det inte gick att få fram någon e-postadress till lärare. De 151 tillfrågade 
kommunerna är fördelade på samtliga län och det finns både små och stora 
kommuner representerade. 

Enkätsvaren kommer från  107 lärare verksamma vid totalt 100 olika skolor 
(85 kommunala skolor och 15 friskolor) fördelade på 60 kommuner. Ungefär 
en tredjedel av de tillfrågade kommunala skolorna och en åttondel av de 
tillfrågade friskolorna har svarat på lärarenkäterna. Vid de flesta skolor har 
bara en tillfrågad lärare svarat men det finns några skolor representerade där 
fler än en svarat på enkäterna. Generellt kan man säga att det är procentuellt 
sett färre lärare från friskolor som har svarat jämfört med de kommunala 
skolorna.  Detta skulle kunna bero på att lärare vid friskolor har mindre tid till 
sitt förfogande eller på att de inte känner att de har samma möjligheter som en 
kommunalt anställd lärare att uttrycka sina åsikter. Svaren är geografiskt 
fördelade över hela landet och det är endast tre län som ej finns representerade 
bland svaren. Den könsmässiga fördelningen bland de svarande lärarna 
överensstämmer med könsfördelningen hos de tillfrågade lärarna (se tabell 
1:2, bilaga 1). Detta är en punkt som talar för att undersökningens resultat är 
representativt för hela lärarkåren. Majoriteten av de lärare som deltagit i 
studien har tagit sin lärarexamen före 2010 men det finns även lärare 
representerade med nyare examen. De flesta har läst minst en hel termin kemi, 
oftast fler, och två har angett en doktorsgrad i kemi. Det finns några 
representerade som inte läst kemi på universitetsnivå utan fått sin legitimation 
utifrån lång undervisningstid. Lärarna i studien har examen från 18 olika 
lärosäten i Sverige, några har läst vid flera lärosäten och det finns även lärare 
med utländska examina representerade. Min bedömning är att detta urval är 
representativt för den svenska lärarkåren, även om jag hade hoppats på en 
något högre svarsfrekvens. Det går dock inte att helt utesluta att svaren i högre 
grad kommer från de som anser att det finns saker i deras arbetsmiljö som inte 
fungerar än de som anser att det är bra. Detta grundar jag på kommentarer 
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lärare givit i svarsmailen där man kan utläsa ett visst missnöje hos de svarande 
med sin arbetsmiljö, bl.a. denna kommentar:    
 

"Trevligt att du vill ta dig an denna undersökning. Så länge jag har 
arbetat i X kommun har det varit mycket brister vad gäller säkerheten i 
kemisalarna. Verkar inte riktigt som att någon bryr sig så mycket, men 
det har gått lite upp och ner." 

 

Urvalet till rektorsenkäten omfattar 149 av kommunerna i lärarenkäten. Två 
valdes bort då det inte gick att få fram adresser till rektorerna i dessa 
kommuner p.g.a. att tjänsterna ej var tillsatta vid undersökningstillfället. 
Några av skolorna i rektorsenkäten var inte med i lärarenkäten då det bara 
fanns e-postadresserna till rektor och inte till övrig personal tillgänglig. 
Enkätsvaren kommer från 77 rektorer verksamma vid 77 olika skolor (61 
kommunala skolor och 16 friskolor) fördelade på 52 kommuner. 11 % av de 
tillfrågade rektorerna vid kommunala skolor har svarat på enkäten och 10 % 
har skriftligen avböjt att medverka. 5 % av de tillfrågade rektorerna vid 
friskolor har svarat på enkäten och 8 % har skriftligen avböjt att medverka. 
Drygt 40 % av rektorerna som avböjt har motiverat detta med att det skulle ta 
alldeles för mycket tid att svara på frågorna. Ungefär en fjärdedel har avböjt 
med motiveringen att de är ny på posten och/eller inte har kunskap om detta.  

  Vid samtliga skolor är det bara en rektor som svarat. Drygt hälften av de 
svarande är kvinnor vilket stämmer överens med hur de tillfrågade är 
fördelade (se tabell 2:1 bilaga 2).  Detta är en punkt som talar för att 
undersökningens resultat är representativt för hela rektorskåren. Precis som 
för lärarna är svarsfrekvensen för rektorer från friskolor lägre.  

Majoriteten av de rektorer som deltagit i studien har gått en 
rektorsutbildning och det finns 8 olika lärosäten representerade. Några 
rektorer har gått sin utbildning vid flera lärosäten. Av de 7 st. som inte gått 
någon rektorsutbildning har 5 st. arbetat 3 år eller kortare som rektor.  

Knappt en tredjedel av rektorerna har arbetat mindre än 5 år. Svaren är 
geografiskt fördelade över hela Sverige och det är endast tre län som ej finns 
representerade bland svaren. Min bedömning är att detta urval är 
representativt för den svenska rektorskåren även om jag hade hoppats på en 
något högre svarsfrekvens. Det går dock inte att helt utesluta att svaren i högre 
grad kommer från de som anser att de har bra koll på vilka lagar och 
förordningar som gäller.  
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 Resultat och diskussion 
 

Resultaten har sammanställts i tabeller som redovisas i sin helhet i bilaga 1 
och 2. I studien ingår 9 skolor där både lärare och rektorer svarat. Dessa skolor 
utgör en delmängd, kallad "lilla gruppen", av resultatet och har redovisats 
separat i tabellerna i bilaga 1 och 2. Anledningen till detta är att det för flera 
frågor är intressant att se hur svar från rektorer och lärare på samma skola 
skiljer sig åt. Resultaten som redovisas är för den stora gruppen om inget annat 
anges. 

 

Slutsatser av undersökningens resultat  
 

• Finns skriftlig delegation från rektor till kemilärare att svara 
för  arbetsmiljöarbetet i kemiundervisningen?  

 

60 % av lärarna har svarat att det finns en delegering (se tabell 1:12 bilaga 1) 
medan rektorerna i betydligt större utsträckning (89 %) svarar att det finns (se 
tabell 2:13 bilaga 2). 35 % av rektorerna har angivit att delegationen är 
skriftligt.  Det går ej att utläsa ur lärarnas svar hur stor andel av delegationerna 
de anser vara skriftliga respektive muntlig, men kommentarerna till frågan ger 
exempel på både och. Flera av lärarnas kommentarer ger exempel på missnöje 
med hur delegationerna är utformade. 

 

"Det finns skriftlig delegering men formuleringarna gör att ansvaret 
är otydligt" 
 

"Föregående läsår på annan skola. Rektor och undertecknad blev ej 
överens då jag ansåg att tid måste anslås till ansvarig för no-prep. 
vilket rektor ej ansåg." 

 

Enligt rektorerna är det vanligast att en person tilldelats en delegering (49 % i 
stora gruppen) men det förekommer även att flera personer har fått den. 

I frågan om ansvarsfördelning och delegering finns det alltså uppenbara 
skillnader mellan svaren från lärare och rektorer. Avsaknad av tydlig 
ansvarsfördelning var en av de saker som AMV kritiserade i sin inspektion och 
mina resultat visar på att detta fortfarande förekommer. Bevis för detta finns i 
svaren från den lilla gruppen där svaren från rektorer och lärare inte 
överensstämmer trots att de svarat på samma fråga (Tabell 1).   

Var uppstår dessa brister? Det skulle kunna bero på att rektor inte informerat 
samtliga lärare om att en delegation är upprättad, möjligen kan missar ske vid 
nyanställningar, eller så är inte rektor och lärare överens om delegationens 
utformande och därför svarar man olika på frågan. Det finns kommentarer 
från lärare som stöder den senare tolkningen, men dessvärre inte i den lilla 
gruppen. En annan möjlig förklaring skulle kunna vara att rektor anser att en 
delegering är upprättad eftersom någon utför det arbetet (sk. konkludent 
delegering) medan denna person inte själv är medveten om detta. Detta visar 
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på vikten av skriftliga delegeringar och att samtliga som berörs av detta 
informeras om att delegeringar är upprättade. Ur materialet går ej att utläsa 
hur vanligt förekommande lärare anser att skriftliga delegeringar är men av 
rektorernas svar framgår att det inte förekommer i den utsträckning man 
utifrån lagstiftningen skulle förvänta sig. Enligt AMV bör man göra skriftliga 
delegeringar om det finns fler än 10 arbetstagare på arbetsplatsen och ingen av 
skolorna i denna studie har färre personal än 10 om hela personalstyrkan 
räknas in. Bristen på tydlig ansvarsfördelning kan i värsta fall leda till att ingen 
utför viktiga uppgifter som i sin tur kan leda till att elever och lärare utsätts för 
risker helt i onödan. 

 

Tabell 1   Finns det en skriftlig eller muntlig delegering av 
institutionsansvar? 

 

Skola Vem Ja Nej 
Vet 
inte 

1 Rektor X   
 Lärare  X  

2 Rektor X   
 Lärare X   

3 Rektor X   
 Lärare 1 X   
 Lärare 2 X   

4 Rektor X   
 Lärare  X  

5 Rektor X   
 Lärare X   

6 Rektor   X 
 Lärare  X  

7 Rektor X   
 Lärare 1 X   

 
Lärare 2 

(Inget 
svar) 

   

8 Rektor X   
 Lärare X   

9 Rektor X   
 Lärare 1 X   
 Lärare 2 X   

 

 

I tabellen jämförs hur rektorer och lärare i lilla gruppen svarat på 
frågan om det finns delegeringar. I stort verkar lärare och rektorer i 
denna grupp vara överens, ned det finns även exempel på 
motsatsen. 

 

När det gäller föreståndare brandfarlig vara har ungefär hälften av lärarna 
svarat att det finns, medan 66 % av rektorerna i stora gruppen och 78 % av 
rektorerna i lilla gruppen svarat ja. Av kommentarerna till frågan framgår att 
18 % av lärarna ej förstod frågan och 1 % anser att det ej behövs med de 
mängder de hanterar. Utnämning av föreståndare brandfarlig vara är ännu ett 
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exempel på att rektorer och lärare inte svarar lika ens på samma skola. Detta 
resultat beror med stor sannolikhet på brister i information till lärare, eftersom 
en föreståndare måste gå en utbildning och anmälas till tillsynsmyndigheten i 
resp. kommun, vanligtvis räddningstjänsten, vilket borde innebära att den som 
fått uppdraget faktiskt vet att den har det. Däremot förekommer det att andra 
personer än lärare har detta uppdrag, t.ex. vaktmästare, vilket kan vara en 
förklaring till att lärarna inte vet om det finns en föreståndare och i så fall vem 
det är. 

 

• Har kemiläraren nödvändig kompetens, tid och 
befogenheter att sköta uppdraget?  

 

Drygt hälften av lärarna anger att de har kunskaper för att kunna sköta 
säkerhetsarbetet (se tabell 1:11 bilaga 1). Rektorerna anser i betydligt större 
utsträckning (ca 80 %) att lärarna har kunskaper för att sköta säkerhetsarbetet 
än vad lärarna själva anser. Enligt Arbetsmiljölagen är det arbetsgivarens 
uppgift att försäkra sig om att arbetstagarna har de kunskaper som krävs för 
att utföra sina uppdrag. I lilla gruppen finns det flera tydliga exempel på att 
detta troligen inte gjorts på ett tillfredställande vis och att rektorerna i många 
fall överskattar lärarnas kunskaper (se tabell 2). Dessa resultat stämmer 
överens med resultaten från AMVs inspektion där en inspektör i en intervju 
beskriver att det är vanligt förekommande att rektorer överskattar lärarnas 
kunskaper med motiveringen att de är behöriga.75 Några av lärarna har 
kommenterat vissa frågor i enkäten med att de inte förstår dem. Detta kan 
tolkas som att dessa lärare inte vet att detta ska finnas eller göras, vilket även 
stöds av att så pass många lärare inte anser sig ha nödvändiga kunskaper.  

Om arbetstagaren inte har de kunskaper som krävs för att utföra sitt 
uppdrag ska arbetsgivaren erbjuda utbildning. I lärarenkäten ingick två frågor 
om detta där lärarna fick svara på om de gått någon utbildning (tabell 3) och i 
så fall på vems initiativ (tabell 4). Enligt dessa resultat är det betydligt större 
chans att du blir erbjuden en fortbildning av rektor om du jobbar på en 
kommunal skola och något större chans om du är kvinna. Resultaten för 
friskolor är troligen något missvisande p.g.a. få svar (endast 16 rektorer för 
friskolor har svarat) för denna kategori. 60 % av rektorerna anser att de 
erbjudit lärare att gå någon form av vidareutbildning i säkerhetsfrågor.  

Enligt tabell 5 är det större chans att rektorn vid en kommunal skola 
erbjuder dig utbildning på en jämfört med rektorn vid en friskola, vilket 
stämmer överens med lärarnas svar. Detta skulle kunna bero på att rektorer 
vid kommunala skolor har ett större ansvar för dessa frågor än rektorer vid 
friskolor. I en friskola ligger ansvaret på styrelsen om det inte delegerats till 
rektor. Eventuellt kan det också finnas ett större ekonomiskt utrymme för en 
rektor vid en kommunal skola för att skicka personal på utbildning. Detta är 
dock frågor som behöver undersökas närmare.  

 
 

75 Edling, Margareta. “Inspektör ser oklart miljöansvar.” 
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Tabell 2   Anser du att dina lärare/du har tillräckligt med 
kunskaper för säkerhetsarbetet? 

 

Skola Vem Ja Nej 
Vet 
inte 

1 Rektor X   
 Lärare   X 

2 Rektor X   
 Lärare   X 

3 Rektor X   
 Lärare 1  X  
 Lärare 2  X  

4 Rektor X   
 Lärare  X  

5 Rektor X   
 Lärare  X  

6 Rektor X   
 Lärare   X 

7 Rektor  X  
 Lärare 1 X   
 Lärare 2  X  

8 Rektor   X 
 Lärare X   

9 Rektor X   
 Lärare 1  X  
 Lärare 2  X  

 

 

I tabellen jämförs hur rektorer och lärare i lilla gruppen svarat på 
denna fråga. Här finns både exempel på rektorer som överskattar 
och underskattar lärarnas kunskaper, jämfört med vad lärarna själva 
anser. 

 

När jag tittar på om könsfördelningen mellan rektorerna påverkar i vilken 
grad de skickar lärare på utbildning visar det sig att manliga rektorer har en 
större benägenhet att skicka lärare på utbildning jämfört med kvinnliga 
rektorer. Skillnaden mellan manliga och kvinnliga rektorer vid kommunala 
skolor är 20 % -enheter. Skillnaden vid friskolor är inte lika markant, men detta 
kan bero på att underlaget är mindre. Varför det verkar vara på detta vis har 
jag ingen förklaring till, men detta är något som borde undersökas närmare. 

Genomsnittet på 51 % (tabell 3) som fått utbildning är betydligt bättre än 
Bergmarks76 resultat på en tredjedel antydde. Spridningen verkar dock vara 
stor eftersom resultatet för lilla gruppen överensstämmer bättre med 
Bergmarks resultat. Här bör man dock komma ihåg att underlaget i hennes 
undersökning bara omfattade 6 personer. 

Om man jämför lärarnas svar (tabell 4) med rektorernas svar (tabell 5) så ser 
man att rektorerna i högre grad anser att de erbjudit utbildning än vad lärarna 
anser att de fått. Detta syns extra tydligt i svaren från den lilla gruppen.  

76 Bergmark, Kristina. Säkerheten inom skolans kemiundervisning 
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Tabell 3 Fördelning av de som anser sig fått fortbildning 
 

 Kommunala 
skolor  % 

Friskolor 
% 

Genomsnitt 
% 

Alla (stora gruppen) 55 29 51 
Alla (lilla gruppen) 33 0 31 
Män (stora gruppen) 59 0 52 
Män (lilla gruppen) 20 0 17 
Kvinnor (stora gruppen) 52 44 51 
Kvinnor (lilla gruppen) 43 0 43 

 

Tabellen ska läsas så att t.ex 59 % av alla svarande män som arbetar 
på kommunala skolor anser sig fått någon form av fortbildning. Det 
innebär att 41 % inte fått någon fortbildning. Antal svar från 
kommunala skolor : män 41 st, kvinnor 52 st, totalt 93 st. Antal svar 
från friskolor : män 5 st, kvinnor 9 st, totalt 14 st. 

 
 

Tabell 4 Andel av de som gått någon fortbildning som blivit 
erbjudna detta av rektor.   

 

 Kommunala 
skolor  % 

Friskolor 
% 

Genomsnitt 
% 

Alla (stora gruppen) 44 0 44 
Alla (lilla gruppen) 50 0 50 
Män (stora gruppen) 47 0 47 
Män (lilla gruppen) 50 0 50 
Kvinnor (stora gruppen) 53 0 53 
Kvinnor (lilla gruppen) 50 0 50 

 

Tabellen ska läsas så att t.ex. 53 % av alla svarande kvinnor som 
arbetar på kommunala skolor och som fått fortbildning anser sig 
blivit erbjuden detta av rektor. Det innebär att 47 % själva fått söka 
fortbildning. Antal svar från kommunala skolor : män 41 st, kvinnor 
52 st, totalt 93 st. Antal svar från friskolor : män 5 st, kvinnor 9 st, 
totalt 14 st. 

 
 

Tabell 5 Andel rektorer som erbjudit lärare fortbildning i 
säkerhetsrelaterade frågor 

 

 Kommunala 
skolor  % 

Friskolor 
% 

Genomsnitt 
% 

Alla (stora gruppen) 64 44 60 
Alla (lilla gruppen) 67 100 70 
Män (stora gruppen) 75 50 71 
Män (lilla gruppen) 71 0 71 
Kvinnor (stora gruppen) 55 40 51 
Kvinnor (lilla gruppen) 50 100 67 

 

Tabellen ska läsas så att t.ex 75 % av de svarande manliga rektorerna 
som arbetar på kommunala skolor har erbjudit lärare fortbildning. 
Det innebär att 25 % av de svarande manliga kommunala rektorerna 
inte har gjort det. Antal svar från kommunala skolor : män 41 st, 
kvinnor 52 st, totalt 93 st. Antal svar från friskolor : män 5 st, 
kvinnor 9 st, totalt 14 st. 
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Denna skillnad kan förstås om man tänker sig att rektorerna ser lärarna som 
en enhet, medan lärarna anser sig vara individer, och de lärare som fått 
fortbildningen inte är de lärare som svarat på enkäten. Utifrån de svar som 
rektorerna gett så verkar de inte själva fått någon utbildning i dessa frågor. 91 
% av rektorerna som gått en rektorsutbildning svarar nej på frågan om det 
ingick något moment om säkerhetsarbetet i NO-undervisningen i sin 
rektorsutbildning. De som svarat ja har angett att de gått igenom 
arbetsmiljölagen eller tagit upp ansvarsfrågor i diskussioner. Här ser man att 
det verkar finnas en brist på kunskap om Arbetsmiljölagen även på högre 
nivåer än hos rektor. Arbetsmiljölagens utbildningskrav borde väl rimligtvis 
omfatta även rektorerna. Om det är så att den utbildning rektorerna fått i 
rektorsutbildningen inte är tillräcklig i dessa frågor borde deras arbetsgivare se 
till att de får mer utbildning. 

Bara en knapp tredjedel av lärarna i stora gruppen anser att de har 
tillräckligt med tid för säkerhetsarbetet (se tabell 1:11 bilaga 1). På samma sätt 
som när det gäller kunskaper anser rektorerna i betydligt större utsträckning 
också att lärarna har tid för att sköta säkerhetsarbetet (se tabell 2:12 bilaga 2). 
När man tittar på hur rektorerna svarat på frågan om avsatt tid för den som 
fått en delegation så anser ca 45 % av rektorerna i båda grupperna att det finns 
avsatt tid medan ca 35 % svarat nej. En stor andel har ej svarat på frågan men 
ändå kommenterat den. I tabell 6 redovisas hur kommentarerna till denna 
fråga fördelar sig. Vid analys av kommentarerna till frågan om extra tid 
framgår det att minst en femtedel av rektorerna i båda grupperna anser att de 
har gett lärarna extra tid för att sköta säkerhetsarbetet medan ungefär en 
femtedel anser att detta ska ingå i läraruppdraget. Mycket få rektorer (se tabell 
2:13 bilaga 2) anser att säkerhetsarbetet är något som ska ge högre lön. Av de 
som svarat att lärare får ersättning har de angett att det är ett lönekriterium 
eller att det ingår i förstelärarens tjänst. 
 

Tabell 6 Har den eller de personer som fått en delegering av 
institutionsansvar fått tid avsatt för detta? 

 

Kommentar Andel % 
(stora 
gruppen) 

Andel % 
(lilla 
gruppen) 

Ingår i arbetstiden 22 44 
Anger viss tid som är avsatt 22 22 
Ingen tid avsatt 6,5 22 
Ingen kommentar 49,5 11 

 

 

I tabellen presenteras fördelningen av rektorernas kommentarer till 
fråga 1c i rektorsenkäten (se bilaga 2)  
 

 

De rektorer som avsatt tid har gjort det på lite olika sätt. Några beskriver en 
viss tid per vecka. Denna tid varierar mellan 30 min/vecka till 2 h/vecka. 
Någon har gett en 5 % nedsättning i tjänsten under hela året. Andra beskriver 
att de ger tid i form av någon heldag per år, vikarier sätts in för att frigöra 
några dagar per år, det finns tid under loven då lärarna har semestertjänst eller 
i ett fall en 20 % nedsättning av tjänsten under en månad vid terminsstart. 
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Några anser att arbetet ska göras under ämneskonferenstid och att NO-lärarna 
därför har fått extra konferenstid. Det skulle vara av intresse att undersöka 
exakt vad som ska göras under denna tid. Bland kommentarerna från lärarna 
framgår det att det förekommer att t.ex. institutionsutrymmena inte städas av 
ordinarie städpersonal (se t.ex. Kommentar fråga 7 bilaga 1).  

Drygt 9 av 10 rektorer anser att säkerhetsarbetet är mycket viktigt för 
undervisningen (tabell 2:11 bilaga 2), men bara drygt en av fem är villiga att 
avsätta tid eller betala extra för detta arbete (tabell 6).  Lärare anser i något 
lägre utsträckning att säkerhetsarbetet är mycket viktigt för undervisningen 
(tabell 1:10 bilaga 1).  

Mer än hälften av rektorerna anser att de ger sina lärare stöd i dessa frågor, 
men lärarna upplever inte att rektorerna ger dem stöd i samma utsträckning.  
(tabell 2:12 bilaga 2, resp. tabell 1:11 bilaga 1). Om man inte känner att man 
har stöd från rektor, eller ännu högre upp, i dessa frågor kan det vara svårt att 
argumentera för dem i ett ämneslag där det finns lärare som inte tycker att 
detta är viktigt. Ett sätt som en rektor kan visa att säkerhetsarbetet är viktigt på 
är genom regelbundna inspektioner. På så vis kan rektorn hålla sig uppdaterad 
och på samma gång få en känsla för vad verksamheten innebär rent praktiskt. 
Med tanke på detta är det anmärkningsvärt att så många som 12 % av 
rektorerna svarar att de aldrig gjort det. En rektor vid en kommunal skola är 
att betrakta som ställföreträdare för den nämnd eller styrelse som ansvarar för 
skolan och som sådan ansvarig för arbetsmiljön. I arbetsmiljölagens tredje 
kapitel anges att arbetsmiljöarbetet huvudsakligen är arbetsgivarens ansvar. 
Detta innebär att arbetsgivaren är skyldig att på varje arbetsplats kartlägga hur 
arbetstagarnas fysiska, psykiska och sociala upplevelser av arbetet påverkas av 
den teknik som används, arbetsinnehållet och hur arbetet är organiserat. Det 
finns krav på att detta ska vara systematiskt och att det ska dokumenteras.   
 

• Görs riskbedömning och dokumentation av varje 
kemilaboration? Har eleverna informerats om riskerna?  

 

Frågan om riskbedömningar har inte ställts till rektorerna. Enligt svaren så 
gör drygt hälften av lärarna riskbedömningar (se tabell 1:12 bilaga 1). Vidare 
framgår det av lärarnas kommentarer till frågan att det är lite si och så 
framförallt med dokumentationen av riskbedömningarna. Några lärare och 
rektorer har kommenterat att de inte har några farliga kemikalier. Enligt 
kursplanen i kemi ska eleverna lära sig att hantera kemikalier och brandfarliga 
ämnen. Att bara laborera med "vardagskemikalier" är inte ett sätt att komma 
undan problemet eftersom många av de ämnen vi dagligen hanterar (t.ex. 
koncentrerad spolarvätska och fönsterputs med ammoniak) inte är så 
harmlösa som vi kanske tror. I lärarens riskbedömning ska hänsyn tas till den 
specifika elevgruppen, vilket innebär att en laboration som bedöms som 
måttligt riskfyll i en grupp kan bedömas som mycket riskfylld i en annan. 
Därför är det anmärkningsvärt att så många inte verkar göra riskbedömningar. 
Det skulle kunna vara så att de som svarat nej på denna fråga menar att de inte 
gör dem skriftligt. 
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När det gäller skriftliga hanterings- och skyddsinstruktioner för laborativt 
arbete anger ca tre fjärdedelar av lärarna att det finns. Kontroll av att eleverna 
förstått instruktionerna görs av drygt fyra femtedelar av lärarna i båda 
grupperna. Enligt rekommendationerna från AMV så ska eleverna kvittera 
detta och för omyndiga elever ska även vårdnadshavare kvittera. En lärare har 
angivit att detta görs:   

 

"Skickas hem med elev till föräldrar för underskrift av båda/alla att de 
tagit del av och förstått." 

 

Ansvaret för upprättandet av skriftliga hanterings- och skyddsinstruktioner 
för laborativt arbete ligger på arbetsgivaren. Uppgiften kan delegeras, men det 
är arbetsgivarens ansvar att se till att det finns. Med tanke på detta är det 
uppseendeväckande att så många som 15 % i båda grupperna anger att det 
inte finns skriftliga hanterings- och skyddsinstruktioner för laborativt arbete.  
Några lärare har beskrivit att elever krånglar när det gäller att följa regler, 
särskilt regeln om inga tuggummin, då det är tillåtet i resten av skolan. Här 
skulle kanske ett bättre stöd från rektor hjälpa. Av egen erfarenhet vet jag att 
det kan vara så att regelefterlevnaden varierar mellan lärare också, vilket är 
olyckligt då det ger fel signaler till eleverna och den lärare som efterlever 
reglerna riskerar att stämplas som besvärlig. Det förekommer att lärare anser 
att man inte ska göra laborationerna så "märkvärdiga" med en massa 
skyddsinstruktioner, skyddsutrustning och dragskåp för det skrämmer bara 
eleverna. Detta sätt att resonera kan leda till att man tullar på säkerheten. Jag 
anser att det är bättre att förklara för eleverna vilka risker det finns och försöka 
göra det på ett sådant sätt att de visar respekt för kemikalierna istället för 
rädsla. Återigen är detta en fråga om stöd från rektor och skolledning eftersom 
det i slutänden är deras ansvar att se till att arbetsmiljölagen efterlevs. Olika 
synsätt på hur regler ska tolkas och tillämpas är generellt något som kan skapa 
otrygghet och dålig psykisk arbetsmiljö. 
 

• Förvaras kemikalier och gaser på ett betryggande sätt? Är 
t.ex. burkar/flaskor märkta?  

 

Kemikalieförvaring var ännu en punkt som många skolor hade brister på i 
AMVs inspektion.  I en av artiklarna beskrivs hur kemikalier inte förvaras i rätt 
sorts skåp och hur gulnade och oläsliga etiketter lossnar när flaskor tas ut ur 
skåpen.77 Korrekt märkta förpackningar är en förutsättning för att kunna 
laborera säkert. När det gäller märkning av kemikalier har fyra femtedelar av 
lärarna svarat att kemikalier är märkta korrekt. Några vanligt förekommande 
kommentarer är att märkningar saknas för utspädda lösningar samt att 
förpackningar är märkta enligt det gamla systemet. Enligt CLP-förordningen 
ska alla förpackningar märkas med farosymboler enligt det nya systemet från 
och med 1 juni 2015. Blandningar får märkas med det gamla systemet fram till 
1 juni 2017. Detta innebär att samliga äldre kemikalier bör märkas om eller 

77 Esref, Okumus. “Farligt men roligt ämne; Arbetsmiljöverket granskade Ärentunaskolans kemisalar.” 
Arbetarskydd, häfte 2(2005):16-17 
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rensas bort. Med en fungerande kemikalieförteckning är det ganska lätt att 
göra detta. En kemikalieförteckning tar en eller två dagar att skriva ihop och 
med bra rutiner borde det inte vara svårt att hålla den uppdaterad. Detta 
underlättar både planering av laborationer och inköp. Därför är det 
anmärkningsvärt att knappt tre fjärdedelar av lärarna anger att en förteckning 
finns, medan 9 av 10 rektorer har uppgett att man har en kemikalieförteckning.  
Även här ser man alltså en skillnad mellan vad rektorerna anser och vad 
lärarna själva anser. I lilla gruppen blir detta extra tydligt då det går att 
jämföra svaren mellan rektor och lärare. I tabell 7 ser man att svaren skiljer sig 
åt på tre skolor. Några möjliga förklaringar till denna skillnad skulle kunna 
vara att läraren av något skäl inte är informerad om att en 
kemikalieförteckning finns, eller att rektor tror att det finns men ej har 
kontrollerat saken. 

 

Tabell 7 Har ni förteckning över alla kemiska ämnen? 
 

Skola Vem Ja Nej Vet ej 
1 Rektor X   
1 Lärare 1  X  
2 Rektor X   
2 Lärare 1 X   
3 Rektor X   
3 Lärare 1 X   
3 Lärare 2 X   
4 Rektor X   
4 Lärare 1  X  
5 Rektor X   
5 Lärare 1 X   
6 Rektor   X 
6 Lärare 1  X  
7 Rektor X   
7 Lärare 1 X   
8 Rektor X   
8 Lärare 1 X   
9 Rektor X   
9 Lärare 1 X   
9 Lärare 2 X   

 

 

Tabellen visar en jämförelse mellan hur rektorer och lärare i den lilla 
gruppen svarat på denna fråga.  

 

Drygt hälften av lärarna har svarat att det finns säkerhetsdatablad för alla 
kemikalier. Av kommentarerna kan man utläsa att det i viss utsträckning är så 
att det finns gamla kemikalier som det inte finns säkerhetsdatablad för. 
Säkerhetsdatablad kommer med kemikalierna när man köper dem, antingen i 
pappersformat eller i digitalt format. Det är heller inte svårt att söka fram 
säkerhetsdatablad för gamla kemikalier på nätet. För att kunna göra korrekta 
riskbedömningar samt planera för avfallshantering och sanering av spill 
behövs informationen i dessa blad. Det är också viktigt att säkerhetsdatabladen 
är uppdaterade eftersom det förekommer att risker omvärderas och att 
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hanteringsinstruktioner ändras. Att dessa blad saknas på många håll tyder på 
att det inte finns rutiner för att spara dem, vilket kan hänga samman med 
avsaknaden av en fungerande kemikalieförteckning. 

Enligt svaren från lärarna så finns ventilerade och låsbara skåp på ca 80 % av 
skolorna. Det innebär att ungefär en av fem skolor inte har korrekt 
kemikalieförvaring. Några av dessa skolor är skolor som inte själva har ett 
kemilaboratorium, men inte alla. 

Enligt lärarna är det inte vanligt att övrig personal informerats om riskerna i 
kemilaboratoriet. Endast 14 % i stora gruppen och ingen i lilla gruppen svarar 
ja på denna fråga (se tabell 1:12 bilaga 1).  Osäkerheten hos de svarande 
lärarna är dock stor, men svaren från rektorerna ger en liknande bild (se tabell 
2:13 bilaga 2).  Av kommentarerna framgår att några lärare anser att denna 
information är rektors ansvar.  

 

Tabell 8 Vem är ansvarig för informationen till övrig personal? 
 

Informationsansvarig Andel % 
(stora 

gruppen) 

Andel % 
(lilla 

gruppen) 
Lärare, lärare + rektor 12 11 
Rektor 8 11 
Andra personer (t.ex. 
vd, andra chefer, 
intendent) 

20 22 

Vet ej 29 22 
Nej 26 33 
Ingen kommentar  5 0 

 

 

Tabellen visar fördelningen av svar från rektorerna. 
 

Rektorerna fick svara på vem som är ansvarig för att informera övrig 
personal och dessa svar fördelar sig enl. tabell 8. Av de som svarat ”vet ej” är 
det två rektorer som svarat att de utgår från att städpersonalen blir 
informerade av sin chef, men vet inte säkert. En av de rektorer som svarat nej 
på denna fråga har angett att bara behörig personal har åtkomst. Det är rektors 
ansvar att se till att alla i personalen är informerade om de speciella regler som 
gäller i labsalar, preprum och liknande. att t.ex. städpersonalen är inhyrd 
spelar ingen roll, eftersom enligt AML är det den som hyr in personal som är 
arbetsmiljöansvarig och i detta ansvar ingår information. Bland 
kommentarerna från lärarna framgår det att det förekommer att 
institutionsutrymmena inte städas av ordinarie städpersonal. Här undrar jag 
om lärarna städar dessa utrymmen själva.  Vidare måste man fråga sig om det 
är speciella lås till labsal och förvaringsutrymmen så att ingen annan kan 
komma in, och hur gör de om vaktmästare måste in i sal/preprum för att göra 
något?  

 

Tabell 9 Tillstånd och föreståndare brandfarlig vara 
 

Skola Vem Tillstånd Föreståndare 
  Ja Nej Vet ej Ja Nej Vet ej 
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1 Rektor X    X  
1 Lärare 1 X     X 
2 Rektor X   X   
2 Lärare 1 X   X   
3 Rektor   X X   
3 Lärare 1 X     X 
3 Lärare 2 X     X 
4 Rektor X    X  
4 Lärare 1   X   X 
5 Rektor X   X   
5 Lärare 1 X   X   
6 Rektor   X X   
6 Lärare 1 X   X   
7 Rektor X   X   
7 Lärare 1   X   X 
8 Rektor X   X   
8 Lärare 1 X   X   
9 Rektor X   X   
9 Lärare 1  X   X  
9 Lärare 2   X X   

 

 

I tabellen finns sammanställt svaren på frågorna om skolan har 
tillstånd att hantera brandfarliga varor samt om det finns en 
föreståndare brandfarlig vara från de nio skolorna i lilla gruppen. 

 
 

Tabell 10 Vem är tillståndsinnehavare? 
 

Tillståndsinnehavare Andel %  
(stora 
gruppen) 

Andel %  
(lilla 
gruppen) 

Lärare 12 22 
Rektor 12 0 
Vaktmästare 18 22 
Slöjdlärare 1 0 
Flera personer gemensamt 
t.ex. vaktmästare och rektor 

14 11 

Andra personer (t.ex. 
intendent, fastighetsägare, 
förvaltningschef) 

10 22 

Vet ej  18 22 
Nej  12 0 
Inget svar 3 0 

 

 

Tabellen visar fördelningen av tillståndsinnehavare mellan olika 
yrkeskategorier, baserat på svar från rektorerna. 

En del av de kemikalier som är vanligt förekommande i skolor är i gasform. 
Av tabell 1:15, bilaga 1, framgår att de vanligast förekommande gaserna är 
syrgas och gasol, tätt följda av vätgas och koldioxid. Lösa gasflaskor 
förkommer på tre fjärdedelar av skolorna och fasta distributionsnät för gasol 
förekommer på ungefär en femtedel av skolorna.  
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Några lärare har angett att de har ett fast distributionsnät för gasol men inga 
lösa gasflaskor. När man hanterar brännbara gaser krävs både tillstånd för 
detta och en föreståndare för brandfarliga varor. Brännbara gaser förekommer 
enligt lärarna på två tredjedelar av skolorna. Av dessa skolor är det bara drygt 
hälften där lärarna angett att de vet att det finns både tillstånd och en 
föreståndare för brandfarlig vara.  

I tabell 9 visas resultaten för lilla gruppen. Här ser man tydligt att svaren 
kan skilja sig ordentligt både mellan rektor och lärare och mellan lärare på 
samma skola. Detta kan vara ett resultat av dålig information eftersom det är 
vanligt att tillståndsinnehavaren är någon annan än en lärare (tabell 10) 

Förvaring av gaser ska ske i brandklassade skåp som är monterade direkt 
mot yttervägg. Lärarna anger att det finns brandklassade skåp i ungefär 
samma utsträckning som de angett att de har gasflaskor, men åtminstone en 
har i kommentaren angivit att detta skåp ej är korrekt monterat vilket utgör en 
stor risk i det dagliga arbetet. På två skolor verkar det finnas brandfarliga 
gaser som inte förvaras i brandklassat gasskåp. Skyltning av gasskåp verkar 
ske i samma utsträckning som det finns gasskåp. Av det insamlade materialet 
framgår ej hur gasflaskor transporteras till och från klassrummen eller 
förankras vid användning.   

Ungefär fyra femtedelar av lärarna uppger att det finns rutiner för hantering 
av avfall, men av kommentarerna framgår att det kanske inte är helt 
genomtänkt alla gånger. Instruktioner för att ta upp spill verkar dock vara 
eftersatt och här hänvisar man bl.a. till säkerhetsdatabladen.  

Ca 70 % anser att de transporterar kemikalier på ett säkert sätt mellan 
förvaringsutrymmen och klassrum, men av kommentarerna framgår att det 
finns en osäkerhet kring vad som menas med säkert. Några har uppgivit att de 
bär kärl med kemikalier, medan andra har vagnar med tråg att köra dem i. 

 

• Fungerar dragskåpen som de ska och dokumenteras 
kontrollen av dem?  

 

En förutsättning för att man ska kunna laborera i dragskåp är att dessa finns. 
Knappt två tredjedelar av lärarna anser att de inte har dragskåp så det räcker 
till alla elever. Flera har angett att de har draghuvar eller punktutsug istället 
vilket eventuellt kan räcka. Enligt "Så arbetar du med kemikalier i skolan" 78 
ska det finnas dragskåp eller motsvarande i sådant antal att det inte blir fler 
elever än två per dragskåp. Dragskåp ska användas om man laborerar med 
kemikalier som kan bilda hälsofarliga luftföroreningar. För att få en 
uppfattning om vad detta innebär kan man jämföra med rekommendationen i 
"Så arbetar du med kemikalier i skolan"79 där man anser att för laborationer 
med mindre än 5 ml aceton per elevgrupp kan laborationen utföras på bänk i 
en sal med god ventilation. En annan aspekt av detta är att eleverna ska 
förberedas för eventuella högre studier och om de då ej fått lära sig att arbeta i 
dragskåp och att hantera kemikalier och detta förutsätts i nästa stadium 

78 Så arbetar du med kemikalier i skolan s 78 
79  Så arbetar du med kemikalier i skolan s 46 
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kommer eleverna att utgöra en säkerhetsrisk både för sig själva och för övriga i 
labbet.  

Vad gör då övriga elever när inte dragskåpen räcker? Det verkar vara vanligt 
att man turas om och har andra uppgifter att göra under tiden (tabell 11). En 
fråga som inte besvaras av dessa enkäter är om eleverna som väntar sitter i 
samma klassrum eller om de sitter någon annanstans. En annan fråga är hur 
lång tid har varje elevgrupp på sig att göra sin laboration. Eftersom 
laborerande är ett hantverk som kräver övning finns risk att med för kort tid 
för laborationen så blir det inte mycket tid för att tänka under själva 
laborationen. Istället måste eleverna stressa för att hinna göra allt och då är 
hela laborationen bortkastad. 

 

Tabell 11 Vad gör eleverna när dragskåpen inte räcker? 
 

Kommentar  Andel % 
(stora 
gruppen) 

Andel % 
(lilla 
gruppen) 

Vänta på sin tur 12 9 
Arbeta med någon teoretisk uppgift 13,5 27 
Dragskåpen används till demolabbar 7 0 
Stationer 7 0 
Vi gör inte labbar som kräver dragskåp 19 9 
Andra kommentarer 13,5 0 
Inget svar 28 55 

 

 

Tabellen är baserad på lärarnas svar. 
 

 

Tabell 12 Vem är ansvarig för funktionstest av dragskåp? 
 

Ansvarig Andel %  
(stora 
gruppen) 

Andel %  
(lilla 
gruppen) 

Lärare, lärare + annan person 23 0 
Vaktmästare, fastighetsskötare 17 22 
Skyddsrond (rektor + andra deltagare) 7 22 
Annan (t.ex. kommunen centralt eller 
företag) 

10 0 

Vet ej 9 22 
Nej 1 0 
Ingen kommentar 33 33 

 

 

I tabellen redovisas rektorernas svar till frågan.  
 

 

Det räcker dock inte med att det finns dragskåp, dessa ska fungera också. 
Två tredjedelar av lärarna och drygt hälften av rektorerna anger att det finns 
ventilationslarm på dragskåpen (se tabell 2:13 bilaga 2 resp. tabell 1:12 bilaga 
1). När det gäller funktionstest och dokumentation av detta anser knappt 
hälften av lärarna att detta görs.  Här ligger åter rektorernas svar högre än 
lärarnas då 58 % av rektorerna anger att funktionstest utförs och 
dokumenteras. Dessa skillnader kan kanske förklaras med att lärarna ser 
dragskåpen ofta och kanske ofta behöver stänga av larmen, medan test och 
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dokumentation ofta utförs av någon annan och att denna dokumentation 
hamnar hos rektor. Detta stöds av resultaten från lilla gruppen där flera lärare 
svarat ”vet ej” på frågan om test och dokumentation, medan rektorerna svarat 
att någon annan än lärare utför testet. (Tabell 12) 
 

• Finns kunskaper, rutiner och utrustning för första hjälpen?  
 

Enligt resultaten i denna undersökning finns det brister när det gäller 
skyddsutrustning. Glasögon och skyddsrockar/förkläden verkar finnas men 
lite dyrare och mer svårinköpta saker som dragskåp och fast installerad 
ögon/nöddusch saknas på vissa håll (se tabell 1:12 bilaga 1). En lärare i stora 
gruppen har kommenterat att glasögonen inte alltid räcker. 

 

Tabell 13 Hur ofta spolas ögonduschen 
 

Spolningsintervall 
(vem har svarat) 

Andel %  
(stora 
gruppen) 

Andel %  
(lilla 
gruppen) 

Varje dag (lärare) 0 0 
Varje dag (rektor) 1 0 
1 ggr/vecka (lärare) 4 0 
1 ggr/vecka (rektor) 6,5 11 
Minst en gång/månad (lärare) 23,5 10 
Minst en gång/månad (rektor) 10,5 0 
Minst en gång/termin (lärare) 15,5 30 
Minst en gång/termin (rektor) 12 11 
Mer sällan (lärare) 6 20 
Mer sällan (rektor) 4 0 
Intervall ej angivet (lärare) 35 40 
Intervall ej angivet (rektor) 47 11 
Vet ej (lärare) 0 0 
Vet ej (rektor) 5 67 
Nej (lärare) 5 0 
Nej (rektor) 13 0 
Ingen kommentar (lärare) 11 0 
Ingen kommentar (rektor) 1 0 

 

 

Tabellen visar en sammanställning av kommentarer från lärare till 
fråga 30 (se bilaga 1). och från rektorer till fråga 7b (se bilaga 2)   

 

Fyra av fem lärare anger att det finns fast installerad ögonspolnings-
anordning med tempererat vatten i laborationssalen. Rektorernas svar 
överensstämmer ganska bra med lärarnas svar på denna fråga. Både lärare och 
rektorer har skrivit kommentarer om att tempereringen av vattnet i 
ögonduschen fungerar dåligt. En har angivit att de har portabla spolflaskor 
istället. Samtliga av skolorna i lilla gruppen har egen labsal medan några 
skolor i stora gruppen inte har labsalar överhuvudtaget utan delar med 
gymnasiet eller hyr in sig på ett närliggande universitet.   
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Regelbunden genomspolning av vattenledningssystemet, och särskilt i delar 
som inte används dagligen, är nödvändigt för att förhindra legionellatillväxt. 
På Boverkets hemsida80 kan man läsa att vid en vattentemperatur på 70 oC dör 

90 % av bakterierna inom 10 sek. Om temperaturen sänks till 60 oC tar det 10 
min. Detta ger en uppfattning om hur spolningen bör var utformad. Av tabell 
13 kan man se att funktionstest är det huvudsakliga skälet till att man spolar, 
eftersom med alltför långa intervall så får man inte någon effekt på 
legionellabakterierna. Det verkar alltså som att kunskap om anledningen till 
att spolning ska ske saknas. 
 

Tabell 14 Dokumentation av spolningar 
 

Spolningsintervall 
(vem har svarat) 

Andel %  
(stora 
gruppen) 

Andel %  
(lilla 
gruppen) 

Dokumentation sker (lärare) 27,5 10 
Dokumentation sker (rektor) 25 0 
Ingen dokumentation (lärare) 30,5 30 
Ingen dokumentation (rektor) 14 0 
Oklart (lärare) 31 60 
Oklart (rektor) 61 100 

 

 

Tabellen visar en sammanställning av kommentarer från lärare till 
fråga 30 (se bilaga 1). och från rektorer till fråga 7b (se bilaga 2)   
 

 

Tabell 15 Vem är ansvarig 
 

Ansvarig person Andel %  
(stora 
gruppen) 

Andel %  
(lilla 
gruppen) 

Lärare 48  44 
Annan (t.ex. vaktmästare, rektor) 25  44 
Vet ej 27  11 

 

 

Tabellen är baserad på rektorernas kommentarer till fråga 7 c (Bilaga 
2) 
 

 

Dokumentationen av genomspolningar verkar vara bristfällig då endast en 
fjärdedel av rektorerna har svarat att det dokumenteras och 61 % är osäkra 
(tabell 14). Många av de som är osäkra vet att det spolas, men inte om det 
dokumenteras. Detta kan bero på att spolningen och dokumentationen sköts 
av annan personal än lärare (tabell 15). Dokumentationen består vanligen av 
en lista uppsatt på vägg eller någon form av loggbok. Några rektorer har också 
uppgivit skyddsrondsprotokoll som dokumentation. 

I de fall där man inte har en egen labsal utan delar med en närliggande 
gymnasieskola eller hyr in sig på ett universitet, ligger ansvaret för t.ex. 
skötseln av tappvattnet på den som äger lokalen, men rektor har fortfarande 
ansvar för sin egen personal. Av detta skäl anser jag att det är viktigt att en 

80 Boverket Legionella och dricksvatten 
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rektor som på detta vis lägger ut kemiundervisningen i annans lokal antingen 
själv, eller genom delegering, förvissar sig om att lokalen och dess utrustning 
sköts enligt reglerna. Vidare har den lärare som följer med eleverna 
fortfarande ett ansvar gentemot sina elever, och därför räcker det inte med att 
hänvisa till att ”X-universitetet brukar vara noga med det”.   

Nödduschar och brandsläckningsutrustning är andra exempel på 
skyddsutrustning som ska finnas. Fyra femtedelar av lärarna anser att 
nödduschen är lättillgänglig. Två av tre lärare anser att nödduschen kan 
utlösas av en krypande person Av lärarmaterialet framgår inte hur vanligt det 
är att det inte finns nödduschar överhuvudtaget, men att 3 % av har svarat att 
den inte är lättillgänglig anser jag vara allvarligt. Vitsen med en nöddusch 
försvinner liksom om man inte kan komma åt den. Några av de lärare som 
svarat nej arbetar på skolor som inte har något eget lab, men en har 
kommenterat detta med att nödduschen finns bakom katedern. En lärare 
beskriver: 

 

 "För att förhindra att elever drar i den i onödan så är den upphängd. 
Meningen är att varje lärare ska sänka ner den när ämnen hanteras 
som kan orsaka olycka."  

 

Frågan är vems beslut detta är eftersom det kan vara straffbart att sätta 
skyddsanordningar ur funktion. Det är arbetsgivarens ansvar att organisera 
arbetet så att det är lätt att följa givna instruktioner och att använda 
skyddsutrustning.  
 

Tabell 16 Förekomst av olika typer av brandsläcknings-
utrustning 

 

Brandbekämpningsutrustning Förekomst  
% 
 (stora 
gruppen) 

Förekomst  
% 
 (lilla 
gruppen) 

Brandfilt 80 73 
Brandsläckare (ospecificerat) 49 45 
Koldioxidsläckare 39 27 
Pulversläckare 14 27 
Skumsläckare 9 0 
Brandslang 9 18 

 

 

Svar från lärare. På många skolor förekommer fler än en typ av 
brandsläckningsutrustning. 
 

 

Det är ingen av lärarna som uttryckligen har sagt att det inte finns 
brandsläckningsutrustning, men att nästan 5 % av lärarna inte vet om det finns 
brandsläckningsutrustning är oroväckande (se tabell 1:12 bilaga 1).  Den 
vanligast förekommande typen av brandsläckningsutrustning är brandfilt. De 
flesta verkar också ha någon form av handburen brandsläckare. (Tabell 16) 

För att kunna påkalla hjälp utan att behöva lämna klassrummet bör det 
finnas telefon i klassrummet. 50 % av lärarna i den stora gruppen anser att det 
finns det. Av kommentarerna framgår att man ofta förlitar sig på att elever och 
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lärare har med sig mobiltelefoner. Någon har angett att lärarna har egna 
tjänstemobiler. 

Sju av tio lärare uppger att de har rutiner för att säkerställa att reglerna i 
labsalen efterlevs. I kommentarerna har några uppgett att det är svårt att få 
gehör för dessa regler t.ex. p.g.a. att det är tillåtet att dricka och tugga 
tuggummi i övriga skolan. Rutiner för hantering av avfall finns enligt ca 70 % 
av lärarna. Några har beskrivit dessa som undermåliga eller otydliga. Däremot 
verkar det vara sämre med rutiner för sanering och rengöring efter spill då 
endast en tredjedel av lärarna anger att det finns instruktioner för detta. 
Rutiner och regler är arbetsgivaren ansvar att se till att de finns. Det betyder 
inte att det är arbetsgivaren som ska ta fram dem, denna uppgift kan 
delegeras, men det innebär att en rektor inte kan låta lärarna sköta detta efter 
eget tycke.  

 

Tabell 17 Utredning av olyckor, olycksstatistik, anmälan till 
AMV 

 

Vem har svarat Andel %  
(stora 
gruppen) 

Andel %  
(lilla 
gruppen) 

Utredning av olyckor (lärare) (fråga 34) 59 100 
Utredning av olyckor (rektor) (fråga 8) 97 100 
Statistik över olyckor och tillbud 
(lärare) (fråga 36) 

36 40 

Statistik över olyckor och tillbud 
(rektor) (fråga 10) 

89 89 

Anmälning till AMV (lärare) (fråga 35) 63 80 
Anmälning till AMV (rektor) (fråga 9) 97 100 

 

 

I tabellen visas hur stor andel av lärare resp. rektorer som svarat ja på 
respektive fråga. Bland lärarna finns det en stor osäkerhet både när 
det gäller kunskap om rutiner för anmälning till AMV och om det 
förs statistik. (Bilaga 1) 
 

 

 I en intervju med arbetsmiljöinspektör Stefan Hult som gjordes i samband 
med AMVs inspektion 2005 beskriver han att AMV misstänker att det finns ett 
stort mörkertal kring olyckor i kemiundervisningen då alla olyckor inte 
anmäls.81 Av tabell 17 framgår att lärare och rektorer har olika uppfattning om 
i vilken omfattning utredning och anmälning av olyckor sker och om det finns 
statistik över detta, vilket också framgår av några av lärarnas kommentarer:  

 

"Jag antar det eftersom vi måste skriva och lämna in 
tillbudsrapporter."  
 

"Tror att detta görs på centralt håll via anmälningssystemet" 
 

Skillnaderna mellan lärarnas svar och rektorernas svar kan troligen förklaras 
av dålig återkoppling till lärarna, däremot finner jag det allvarligt att nästan 4 

81 Sveriges Radio P4 Malmöhus (2005) Intervju med arbetsmiljöinspektör Stefan Hult 
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% av rektorerna svarat att det inte förs någon statistik över olyckor, sjukdomar 
och tillbud. Utan sådan statistik är det mycket svårare att rent allmänt 
upptäcka organisatoriska orsaker till att olyckor och tillbud sker.   
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 Slutsatser 
Det primära syftet med detta arbete är att undersöka dels vad rektorer 

faktiskt vet om sitt ansvar och vilken inställning de har till säkerhetsarbetet i 
kemiundervisningen, samt hur det uppfattas av lärare. Detta har gjort genom 
enkäter till de båda grupperna. Svaren har sedan analyserats utifrån de 
frågeställningar som ställdes i inspektionen från 2005. 

Av resultaten i denna rapport framgår att situationen på många punkter inte 
verkar ha förändrats nämnvärt sedan AMV gjorde sin inspektion 2005. Det 
verkar som att det finns en stor okunskap om hur dessa frågor ska hanteras i 
praktiken. I frågan om ansvarsfördelning och delegering finns det uppenbara 
skillnader mellan svaren från lärare och rektorer. Avsaknad av tydlig 
ansvarsfördelning var en av de saker som AMV kritiserade i sin inspektion och 
mina resultat visar på att detta fortfarande är en förekommande brist.  

Många rektorer verkar överskattar lärarnas kunskaper, underskattar 
tidsåtgång och verkar inte veta vilket ansvar de själva har fullt ut. Det finns 
också resultat i detta material som tyder på att lärarna själva inte heller vet vad 
de borde förvänta sig från arbetsgivaren, i form av stöd, utbildning, tydliga 
ansvarsfördelningar, rutiner och regelverk. Dessa resultat verkar inte heller ha 
förändrats nämnvärt sedan 2005. Mina resultat visar att det är större chans att 
en manlig rektor erbjuder en lärare fortbildning. Skillnaden mellan manliga 
och kvinnliga rektorer vid kommunala skolor är 20 % - enheter. Detta är något 
som borde undersökas närmare. Brister som kan avhjälpas med fortbildning 
borde rimligtvis inte vara så vanligt förekommande om kartläggningen av de 
anställdas kunskaper fungerade tillfredsställande. Detta gäller både för lärare, 
där rektor har ansvaret för kartläggningen, och rektorer, där nästa instans 
(skolchef eller nämnd) har ansvaret.  

Det verkar som att det finns stora brister i information mellan rektor och 
lärare när det gäller vem som innehar delegationer för vilka uppgifter, 
tillståndshantering och återkoppling på olycksfallsrapporter. Detta blir extra 
tydligt för de skolor där både rektor och lärare svarat då svaren i de flesta fall 
skiljer sig markant åt. Jag finner det även allvarligt att nästan 4 % av rektorerna 
svarat att det inte förs någon statistik över olyckor, sjukdomar och tillbud. 
Utan sådan statistik är det mycket svårare att rent allmänt upptäcka 
organisatoriska orsaker till att olyckor och tillbud sker.   

Den fysiska miljön är inte helt tillfredsställande, främst i labsalarna där det 
inte finns tillräckligt med dragskåp och ögondusch saknas på vissa håll 
Kemikaliehanteringen är inte heller fullt fungerande, då det förekommer t.ex. 
felaktigt monterade gasskåp. Här skulle tydligare riktlinjer från Skolverket 
kring vilka laborationer som ska kunna utföras kunna vara till hjälp. En 
standardisering av hur ett skollaboratorium ska se ut vore önskvärt, med 
tydliga riktlinjer om hur många elever som kan vistas i ett lab samtidigt. 
Jämför man med hemkunskapen så är det sällan en sådan sal är byggd så att 
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man har andra lektioner där också och att alla elever ska dela på en spis. På 
motsvarande vis begränsas antalet elever i slöjdsalar av verktygsparken.  

Av resultaten framgår ej om man medvetet bryter mot arbetsmiljölagen eller 
om det beror på okunskap. Det finns dock exempel på att vissa delar fungerar 
på många håll och om rektorernas svar på frågorna om utredning, anmälan till 
AMV och statistik stämmer så verkar det som att åtminstone detta har blivit 
bättre. Däremot verkar det som om det finns stora brister i kommunikationen 
mellan rektorer och lärare när det gäller dessa frågor. Villigheten att fylla i 
OSIS-rapporter eller liknande minskar om man som lärare inte får 
återkoppling på det arbete som faktiskt krävs för att fylla i en sådan anmälan.  

Den slutsats jag drar av detta arbete är alltså att det saknas kunskaper hos 
rektorerna för att hantera alla dessa frågor. På många håll är avsaknaden av 
kunskaper på en sådan nivå att man inte ens vet att det är rektors ansvar att se 
till att rutiner, tillstånd och att den fysiska miljön är i ordning utan utgår ifrån 
att en behörig kemilärare fixar allt. För en ensam lärare i en organisation med 
lågt säkerhetstänkande kan det vara svårt att få gehör för dessa frågor. Många 
lärare verkar också själva sakna tillräckliga kunskaper i dessa frågor. Vidare 
anser jag att det är ett stort problem att en lärares arbetsuppgifter sällan är väl 
definierade vilket möjliggör att alla möjliga uppgifter läggs på en lärare med 
hänvisning till att "detta ingår i läraruppdraget". Jag vill dock avsluta med att 
konstatera att det inte räcker med att ”fotfolket” d.v.s. lärare och rektorer, har 
de kunskaper som krävs, eftersom det yttersta ansvaret, trots allt, ligger hos 
huvudmannen och som enligt skollagen är skyldig att se till att personal har 
rätt utbildning och att lokaler är ändamålsenliga. 
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BILAGA 1: Lärarenkät  
Här redovisas hur svaren är fördelade samt resultaten för samtliga lärare 
("stora gruppen") som svarat samt resultaten för "lilla gruppen" som utgörs av 
svar från lärare som arbetar på skolor där även rektor svarat. Sist i bilagan 
finns enkäterna i den form lärarna fick dem. 
 

Svarsfördelning 
De tillfrågade lärarna är fördelade enligt tabell 1:1. Enkätsvaren kommer från  
107 lärare verksamma vid totalt 100 olika skolor (85 kommunala skolor och 15 
friskolor) fördelade på 60 kommuner. 32 % av de tillfrågade kommunala 
skolorna har svarat. 12 % av de tillfrågade friskolorna. Den geografiska 
spridningen beskrivs i tabell 1:3. 43 % av de svarande är män och 57 % 
kvinnor vilket stämmer överens med hur de tillfrågade är fördelade (42 % 
män, 58 % kvinnor), men av tabell 1:2 framgår att lärare vid kommunala 
skolor är mer benägna att svara jämfört med friskolelärarna. 
 
 

Tabell 1:1 Fördelning av tillfrågade lärare 
 

 Kommunala skolor (st.) Friskolor (st.) 
Män 417 104 
Kvinnor 577 151 
Obestämbar 39 4 
Totalt 1033 259 

 

 

Antal tillfrågade lärare. Vid de flesta skolor har mer än en 
lärare tillfrågats. Fördelningen är gjord utifrån e-
postadresserna. Förfrågningarna omfattade totalt 390 skolor 
(269 kommunala och 121 friskolor). 

 
 
 
 

Tabell 1:2 Svarsfrekvens 
 

 Kommunala skolor 
% 

Friskolor 
% 

Genomsnitt 
% 

Män 9,6 4,8 8,6 
Kvinnor 8,8 6,0 8,2 

 

 

Svarsfrekvensen är beräknad utifrån de lärare som angetts 
som NO-lärare eller motsvarande på skolans hemsida. Här 
har också de lärare som svarat på det första mailet men ej 
angetts som NO-lärare räknats in. Vid de flesta skolor är det 
bara en lärare som svarat. 
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Tabell 1:3 Geografisk fördelning      
 

Län Lärare (%) 
Blekinge 0,9 
Dalarna 3,6 
Gotland 0,9 
Gävleborg 1,8 
Halland 4,5 
Jämtland 0,0 
Jönköping 2,7 
Kalmar 0,0 
Kronoberg 3,6 
Norrbotten 9,1 
Skåne 14,5 

 

 

Län Lärare (%) 
Stockholm 20 
Södermanland 0,0 
Uppsala 8,2 
Värmland 2,7 
Västerbotten 1,8 
Västernorrland 10,9 
Västmanland 1,8 
Västra 
Götaland 4,5 
Örebro 5,5 
Östergötland 2,8 

 

 

Den geografiska fördelningen av svarande lärare i Sverige 

 
 

Lärarnas bakgrund (Lärarenkät 1) 
De lärare som deltagit i studien har i de flesta fall stor erfarenhet av 
kemiundervisning (mer än 10 år) och har läst minst en hel termin kemi. Två 
har angett en doktorsgrad i kemi. I tabell 1:4 - 1:7 visas fördelningarna av 
examensår, antal lästa poäng kemi, lärosäten och antal yrkesverksamma år 
bland de svarande. 
 

Tabell 1:4 Examensår      
 

Examensår Andel % 
 (stora gruppen) 

Andel % 
 (lilla gruppen) 

<1980 3 0 
1980-1989 12 8 
1990-1999 26 25 
2000-2010 51 67 

2010 < 8 0 
 

 
 
 
 
 

Tabell 1:5 Antal poäng kemi    
 

Antal poäng 
kemi 

Andel % 
 (stora gruppen) 

Andel % 
 (lilla gruppen) 

< 7,5 5 0 
7,5-30 28 25 
31-60 38 50 
61-90 19 0 
91 < 10 25 
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Tabell 1:6 Antal yrkesverksamma år 
 

Antal 
yrkesverksamma 

år 

Andel % 
 (stora gruppen) 

Andel % 
 (lilla gruppen) 

< 10 26 23 
11-20 53 62 
21-30 14 15 
31 < 7 0 

 

 
 

Tabell 1:7 Lärosäte  
 

Lärosäte Andel % 
 (stora gruppen) 

Andel % 
 (lilla gruppen) 

Falun 2  0  
Göteborg 4  8  
Halmstad 1  0  
Jönköping 2  0  
Kalmar 1  8  
Karlstad 5  8  
Kristianstad 4  0  
Linköping 5  0  
Luleå 4  8  
Lund 2  0  
Stockholm 18  8  
Malmö 10  8  
MIUN 5  15  
Mälardalen 1  8  
Umeå 12  15  
Uppsala 10  8  
Växjö 5  0  
Örebro 1  0  
Flera universitet 9  8  
Utländsk 
examen 

2  0  
 

 
 

Fortbildning 
Enligt resultaten som redovisas i tabell 1:8 - 1:9 är det betydligt större chans att 
du blir erbjuden en fortbildning av rektor om du jobbar på en kommunal skola 
och något större chans om du är kvinna. 
 

Exempel på de kurser de gått: 
Säkerhet inom skolans kemi- och NO-undervisning (KRC) 
Föreståndare brandfarlig vara 
Brandskyddsarbete 
Brandskyddskontrollant 
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Tabell 1:8 Fördelning av de som anser sig fått fortbildning 
 

 Kommunala 
skolor  % 

Friskolor 
% 

Genomsnitt 
% 

Alla 
(stora gruppen) 

55 29 51 

Alla 
(lilla gruppen) 

33 0 31 

Män 
(stora gruppen) 

59 0 52 

Män 
(lilla gruppen) 

20 0 17 

Kvinnor 
(stora gruppen) 

52 44 51 

Kvinnor 
(lilla gruppen) 

43 0 43 

 
 

 

Tabellen ska läsas så att t.ex. 59 % av alla män som arbetar på 
kommunala skolor anser sig fått någon form av fortbildning. 
Det innebär att 41 % inte fått någon fortbildning 

 

. 

Tabell 1:9 Andel av de som gått någon fortbildning som 
blivit erbjudna detta av rektor. 

 

 Kommunala 
skolor  % 

Friskolor 
% 

Genomsnitt 
% 

Alla  
(stora gruppen) 

44 0 44 

Alla  
(lilla gruppen) 

50 0 50 

Män  
(stora gruppen) 

47 0 47 

Män  
(lilla gruppen) 

50 0 50 

Kvinnor  
(stora gruppen) 

53 0 53 

Kvinnor  
(lilla gruppen) 

50 0 50 

 
 

 

Tabellen ska läsas så att t.ex. 53 % av alla kvinnor som arbetar 
på kommunala skolor och gått någon fortbildning har blivit 
erbjuden detta av rektor. Det innebär att 47 % av de som gått 
någon fortbildning fått leta den själv.  
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Säkerhetsarbetet 
 

Tabell 1:10 Hur viktigt anser du säkerhetsarbetet är för 
undervisningen? 

 

 Inte så 
viktigt (%) 

Ganska 
viktigt (%) 

Mycket 
viktigt (%) 

Stora gruppen      3 %  12 %  85 % 
Lilla gruppen     0 %  23 %  77 % 

 
 

Resultatet för den stora gruppen som helhet är även 
representativt för hur kvinnor  resp. män har svarat. Den lilla 
gruppen utgörs av en så liten grupp individer att det inte 
verkade meningsfullt att jämföra män och kvinnors svar. 

 
Tabell 1:11 Tid, resurser, kunskaper och stöd från rektor 

 

 Ja 
(%) 

Nej 
(%) 

Vet ej 
(%) 

Anser du att du har tillräckligt med 
tid och resurser för säkerhets-
arbetet? (stora gruppen) 

30 64 6 

Anser du att du har tillräckligt med 
tid och resurser för säkerhets-
arbetet? (lilla gruppen) 

15,5 69 15,5 

Anser du att du har tillräckligt med 
kunskaper för säkerhetsarbetet?  
(stora gruppen) 

53 30 17 

Anser du att du har tillräckligt med 
kunskaper för säkerhetsarbetet?  
(lilla gruppen) 

15 54 31 

Anser du att du får tillräckligt med 
stöd från din rektor för säkerhets-
arbetet? (stora gruppen) 

31 42 27 

Anser du att du får tillräckligt med 
stöd från din rektor för säkerhets-
arbetet? (lilla gruppen) 

0 67 33 

 
 

När svaren för den stora gruppen delas upp på män och 
kvinnor visar det sig att män i större utsträckning än kvinnor  
svarar ja på ovanstående frågor. Motsvarande analys har inte 
gjorts för lilla gruppen. 
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Enkät 2  
Till varje fråga har det funnits möjlighet att skriva en kommentar. Dessa 
kommentarer samt fråga 10 och 30 finns redovisade under tabellen. 
I tabellen redovisas svaren från stora gruppen överst i varje fråga och svaren 
från lilla gruppen under (gråmarkerade). I lilla gruppen är det en lärare som 
inte svarat på fråga 29 - 34. Denna lärare arbetar dock på en skola där ännu en 
lärare som svarat på enkäten arbetar. Jag har därför tagit bort läraren som ej 
svarat ur statistiken för dessa frågor. 
 

Tabell 1:12     
    Ja 

(%) 
Nej 
(%) 

Vet ej 
(%) 

Inget 
svar 
(%) 

1 Finns det en skriftlig eller muntlig 
delegering av institutionsansvar? 

60,8 26,5 11,8 1,0 

    72,7 18,2 9,1 0,0 
2 Finns det en föreståndare 

brandfarlig vara? 
53,9 16,7 23,5 5,9 

    45,5 9,1 27,3 18,2 
3 Har ni tillstånd att hantera 

brandfarliga varor? 
60,2 4,9 33,0 1,9 

    63,6 9,1 27,3 0,0 
4 Gör ni skriftlig riskbedömning av 

kemi-/laborationsverksamheten? 
67,6 26,7 2,9 2,9 

    41,7 58,3 0,0 0,0 
5 Har ni skriftliga hanterings- och 

skyddsinstruktioner för 
laboratoriearbete? 

75,5 15,1 7,5 1,9 

    61,5 15,4 23,1 0,0 
6 Kontrollerar ni att eleverna 

förstått och tagit till sig dessa 
instruktioner? 

81,4 7,8 6,9 3,9 

    81,8 0,0 18,2 0,0 
7 Har övrig personal, t.ex. 

städpersonal, informerats om 
riskerna på kemilaboratoriet? 

14,0 22,4 59,8 3,7 

    0,0 27,3 72,7 0,0 
8 Finns det telefon tillgänglig i 

klassrummet för att påkalla hjälp 
vid en olycka? 

49,5 39,8 9,7 1,0 

    45,5 45,5 9,1 0,0 
9 Finns det tillräckligt många 

dragskåp för att hela 
undervisningsgruppen ska kunna 
utföra laboration samtidigt?   

23,3 65,0 1,9 9,7 
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    54,5 45,5 0,0 0,0 
11 Finns det kontrollsystem (ljud- 

eller ljuslarm) för ventilationen i 
dragskåp? 

63,7 17,6 8,8 9,8 

    72,7 27,3 0,0 0,0 
12 Kontrollerar och dokumenterar ni 

minst en gång per år att 
ventilation och kontrollsystem 
(inklusive larm) fungerar? 

49,0 10,8 31,4 8,8 

    27,3 18,2 54,5 0,0 
13 Har ni förteckning över alla 

kemiska ämnen? 
72,5 14,7 4,9 7,8 

    72,7 27,3 0,0 0,0 
14 Finns det säkerhetsdatablad för 

alla kemiska ämnen? 
60,2 15,5 14,6 9,7 

    50,0 25,0 16,7 8,3 
15 Förvarar ni kemiska ämnen i 

förpackning eller kärl som är 
märkta enligt reglerna?  

80,6 4,9 4,9 9,7 

    72,7 0,0 18,2 9,1 
16 a) Finns det gasledningar?  Om ja, 

för vilka gaser? 
19,6 66,7 4,9 8,8 

    45,5 54,5 0,0 0,0 
  b) Finns det gasflaskor? Om ja, för 

vilka gaser?  
75,5 14,7 1,0 8,8 

    100,0 0,0 0,0 0,0 
17 Förvaras brandfarliga gaser (t.ex. 

gasol) i brandklassat ventilerat 
skåp? 

76,7 3,9 3,9 15,5 

    100,0 0,0 0,0 0,0 
18 Finns det varningsskyltar om 

gasledning/gasflaskor? 
77,5 5,9 3,9 12,7 

    100,0 0,0 0,0 0,0 
19 Förvarar ni giftiga, mycket giftiga 

eller starkt frätande kemiska 
ämnen i låsbart utrymme? 

84,1 2,8 0,9 12,1 

    100,0 0,0 0,0 0,0 
20 Är detta skåp/utrymme märkt 

med varningsskylt? 
71,6 15,7 2,0 10,8 

    90,9 9,1 0,0 0,0 
21 Förvarar ni kemiska ämnen som 

kan avge hälsofarliga luft-
föroreningar i mekaniskt 
ventilerade kemikalieskåp eller 

81,4 2,9 4,9 10,8 
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utrymmen? 
    90,9 0,0 9,1 0,0 
22 Förvarar ni kemiska ämnen så att 

elever och andra obehöriga 
personer inte kan komma åt dem? 

82,7 7,7 0,0 9,6 

    83,3 16,7 0,0 0,0 
23 Transporterar ni kemiska 

ämnen/blandningar från 
förvaringsskåp etc. till 
laborationsförsök på ett säkert 
sätt? 

67,0 4,9 17,5 10,7 

    72,7 0,0 27,3 0,0 
24 Finns det instruktioner för 

sanering och rengöring efter spill? 
35,0 33,0 22,3 9,7 

    18,2 36,4 45,5 0,0 
25 Finns det rutiner för hantering av 

avfall? (Uppsamlingskärl o. dyl.) 
68,9 11,7 9,7 9,7 

    81,8 9,1 9,1 0,0 
26 Finns skyddsglasögon åt alla 

(lärare + elever)? 
90,2 0,0 0,0 9,8 

    100,0 0,0 0,0 0,0 
27 Finns skyddsrockar/förkläden åt 

alla (lärare + elever)? 
90,2 0,0 0,0 9,8 

    100,0 0,0 0,0 0,0 
28 Finns det rutiner som säkerställer 

att regler för hygien, matförtäring 
och kosmetika efterlevs? 

68,6 11,8 8,8 10,8 

    72,7 0,0 27,3 0,0 
29 Finns det fast installerad ögon-

spolningsanordning med 
tempererat vatten i 
laborationssalen? 

83,5 5,8 0,0 10,7 

    100,0 0,0 0,0 0,0 
31 Är nödduschen lätt tillgänglig? 81,4 2,9 2,0 13,7 
    100,0 0,0 0,0 0,0 
32 Kan nödduschen utlösas av en 

krypande person? 
68,6 8,8 7,8 14,7 

    60,0 10,0 30,0 0,0 
33 Finns det utrustning för brand-

släckning? Om ja, ange vad i 
kommentarsfältet. 

84,3 0,0 4,9 10,8 

    100,0 0,0 0,0 0,0 
34 Utreder arbetsgivaren orsakerna 

om en elev eller lärare råkar ut för 
58,8 2,0 28,4 10,8 
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ohälsa eller olycksfall och om 
något allvarligt tillbud inträffar? 

    100,0 0,0 0,0 0,0 
35 Har ni rutiner för att anmäla 

allvarliga olyckor och tillbud till 
Arbetsmiljöverket? 

63,1 2,9 23,3 10,7 

    80,0 0,0 20,0 0,0 
36 För ni årlig statistik över olyckor, 

sjukdomar och tillbud i arbetet? 
36,3 16,7 35,3 11,8 

    40,0 10,0 50,0 0,0 
 

Kommentarer till frågorna. 
I de fall där många lärare har skrivit kommentarer till en fråga har dessa svar 
delats in i lämpliga kategorier. Fördelningen av dessa redovisas i tabeller 
nedan. I vissa fall har exempel på kommentarer tagits med i sin helhet. I de fall 
där få lärare har skrivit kommentarer till en fråga har samtliga kommentarer 
redovisats i sin helhet. I några fall har en sammanfattning av kommentarerna 
skrivits. 
 

Kommentar fråga 1 Finns det en skriftlig eller muntlig delegering av 
institutionsansvar? 
 

Muntlig utan avsatt tid! 
Alla våra lärare är behöriga och har jobbat många år med No 
Föregående läsår på annan skola. Rektor och undertecknad blev ej överens då 
jag ansåg att tid måste anslås till ansvarig för NO-prep. vilket rektor ej ansåg. 
Det ligger i förstelärarens ansvar som även t.ex. inköp. 
Tid är avsatt för beställning och undanplock. 
Det finns skriftlig delegering men formuleringarna gör att ansvaret är 
otydligt 
Eventuellt en muntlig som gjordes för 3 år sedan 
Den är formulerad skriftligt och diskuterad i ämneslaget, men ännu ej 
påskriven. När vi skriver på kommer vi omedelbart att lämna tillbaka den till 
rektor, då vi inte känner att vi kan ta ansvaret för säkerheten och att bedriva 
en vettig kemiundervisning med så stora grupper.  
Jag har delegationen som enda NO-lärare åk 7-9 
Vi hyr in oss i kemilabb hos KTH, så det är de som har institutionsansvar. För 
de saker vi har här på skolan finns ett tydligt delegerat ansvar. Att jag svarar 
”vet ej” på många frågor nedan beror på detta. KTH brukar vara noga med 
säkerhetsregler, så det mesta finns nog egentligen. 
En kan säga att vi har ”allas ansvar”. Rektor vill inte ge tid till spec. person 
för institutionsansvar, så därför har vi ingen tillförordnad. 
Jag har rollen informellt 
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Kommentar fråga 2 Finns det en föreståndare brandfarlig vara? 
8 % av stora gruppen förstod ej frågan  
1 % av stora gruppen anser att det inte behövs med de mängder de hanterar. 
 

Kommentar fråga 3 Har ni tillstånd att hantera brandfarliga varor? 
 

Hoppas det 
Vi gör det i alla fall 
Använder ej ämnen som kräver tillstånd. 
Godkänd kemikaliehantering av utbildningsförvaltningen 
Antar det 
Det beror på hur ni tolkar ”hantera” 

 

Kommentar fråga 4 Gör ni skriftlig riskbedömning av kemi-
/laborationsverksamheten? 
 

Olika svar 
Använder färdiga riskbedömningar 
Bara i huvudet. Man undviker risklaborationer i vissa grupper av elever… 
Delvis (ej på alla laborationer). 
Det finns en pärm med påbörjade riskbedömningar 
Har börjat med det nu. 
Ingår i planering och i kollegialt arbete. 
Jag försöker ha en skriftlig riskbedömning för samliga laborationer men i mån 
av tid prioriterar jag de laborationer med störst risker. 
Jag tror det men jag har inte tagit del av. Skäms! 
Låg, utför inga experiment utan noggrann planering och muntliga 
skyddsinstruktioner.  
Skriftliga instruktioner för elevlaborationer, men inte generellt för 
laboratoriearbete. 
Skriftliga sitter i en pärm, elever gör muntlig/skriftlig tillsammans på lektion. 
Skrivs på tavlan, utöver muntlig information vid labgenomgång. De skriftliga 
riskbedömningar vi har i pappersform är gamla och ej uppdaterade. 
Vi gör inga just nu, men har gjort för de laborationer som finns. 
Vågar inte svara för mina kollegor 
Ibland, men inte alltid 
Gjordes tidigare. Numera finns ingen tid avsatt. 
Påbörjats. Ligger långt efter 
Några gör nog fortfarande detta, men de flesta talar bara om säkerheten inför 
varje laboration. 

 

Kommentar fråga 5 Har ni skriftliga hanterings- och skyddsinstruktioner för 
laboratoriearbete? 
 

Inga som i så fall är uppdaterade de senaste 7 åren 
Och muntligt 
Regler som ska följas… 
Ingår i riskbedömningen. 
Vågar inte svara för mina kollegor 
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Sitter uppsatt på prep.rum och i pärm. 
I viss mån 
delvis 
Till viss del. Kompletteras muntligt. 
Vi går genom säkerhetsinstruktionerna med dem. 
Påbörjats. Ligger långt efter! 
Pratar om säkerhet innan varje lab 
Inte på alla laborationer 
Det finns inga lokala föreskrifter på skolan, men personligen låter jag inga 
elever hantera exempelvis brännare utan adekvat utbildning m.m. 
Förstår inte frågan 

 

Kommentar fråga 6 Kontrollerar ni att eleverna förstått och tagit till sig dessa 
instruktioner? 
 

Så svårt att veta hur mkt dom tar in 
Eleverna i grundskolan tar kemikörkort vilket innefattar regler… 
När det gäller allmän säkerhet, inte direkt kopplat till en laboration, har jag 
säkerhetsprov 
Kontrollerar att de förstått instruktionerna för den aktuella labben inklusive 
säkerheten, inget annat. 
Försöker i alla fall 
Vi går igenom i början av terminen! 
Undviker oftast de ”farligaste” laborationerna, gör demonstration istället 
eftersom klasserna är på upp till 28 elever vilket omöjliggör en bra överblick 
av arbetet. 
I undervisningen ja. 
Vi gör skriftligt prov på det. 
Skickas hem med elev till föräldrar för underskrift av båda/alla att de tagit del 
av och förstått. 
Instruktionerna diskuteras, men alla elever förhörs inte 
Inför varje lab gås riskerna igenom. 
?? 

 

Kommentar fråga 7 Har övrig personal, t.ex. städpersonal, informerats om 
riskerna på kemilaboratoriet? 
 

Städpersonalen städar inte i institutionsutrymmet 
Städpersonal hanterar inte kemikalier/kemikaliespill 
Städpersonal ska vara informerad men annan personal är det inte." 
Tidigare hade skolan egen städpersonal. Numera kommer ny personal hela 
tiden. Lärare tar inget ansvar längre för informationen till städ 
Alla farliga kemikalier är inlåsta 
Vi har inget ståendes framme 
Information är uppsatt i lokalerna. 
Rektors ansvar, ska vara gjort vt-15 
Rektors ansvar. 
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Kommentar fråga 8 Finns det telefon tillgänglig i klassrummet för att påkalla 
hjälp vid en olycka? 
 

De flesta kommentarer till denna fråga handlar om att förutsättningen är att 
lärare/elever har med sig mobiltelefon, egen eller arbetsmobil. Flera har också 
angett att telefon finns i närheten men inte i själva klassrummet. 
 

Kommentar fråga 9   
 

Tabell 1:13 Finns det tillräckligt många dragskåp för att 
hela undervisningsgruppen ska kunna utföra 
laboration samtidigt?   

 

Kommentar  Andel %  
(stora gruppen) 

Andel %  
(lilla gruppen) 

1 dragskåp 7 0 
Fler än 1 dragskåp 4 0 
Draghuv eller 
punktutsug 

11 0 

Har inget dragskåp 2 0 
Tillräckligt 15 55 
Ej angivet 54 45 
Inget svar 8 0 

 

 
 

Många har svarat att de har punktutsug eller någon form av draghuvar till 
eleverna. Det finns ett fåtal som har angett att de har 6-7 eller fler dragskåp till 
eleverna, men vanligen har man ett eller inget dragskåp i klassrummet. Flera 
av de som angivit att de har ett dragskåp använder det bara för 
lärardemonstrationer. 
 

Kommentar fråga 10   
 

Tabell 1:14 Om dragskåpen inte räcker till för alla elever, 
vad gör då de elever som inte får plats? 

 

Kommentar  Andel %  
(stora gruppen) 

Andel %  
(lilla gruppen) 

Vänta på sin tur 12 9 
Arbeta med någon 
teoretisk uppgift 

13,5 27 

Dragskåpen 
används till 
demolabbar 

7 0 

Stationer 7 0 
Vi gör inte labbar 
som kräver 
dragskåp 

19 9 

Andra kommentarer 13,5 0 
Inget svar 28 55 
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Kommentar fråga 11 Finns det kontrollsystem (ljud- eller ljuslarm) för 
ventilationen i dragskåp? 
 

Fungerar dock inte  
Det finns bara ett regelrätt dragskåp som också har ljudsignal 
Endast ”mätare”. 
Använder ej, men det är alldeles nytt så det tror jag säkert 
På de vi har använt innan! Vet ej nuvarande! 
Ventilation ur funktion i 4 år 
Det finns ett dragskåp i klassen och ett i prep.rummet 

 

Kommentar fråga 12 Kontrollerar och dokumenterar ni minst en gång per år 
att ventilation och kontrollsystem (inklusive larm) fungerar? 
 

Gymnasiets kemi-ansvarige ser troligen till att detta genomförs. 
Inte som jag känner till. 
Det ska göras från kommunen på sommaren, men som lärare får inte någon 
återkoppling på att det är gjort 
Ja, fast jag är inte involverad! 
Vaktmästaren ska sköta det, vad jag vet. 
Ja enligt fastighetsägaren, bristfälligt enligt oss 
Kontrolleras av ventilationsföretag en gång per år 
Kontrollanter från kommunen kommer ut och kontrollerar dragskåpen 
Ansvarig på kommunen sköter detta centralt.  
ej larm 
Personligen har jag inte gjort det. 
Rutiner finns, osäkert om de följs eftersom kontrollen görs av utomstående 
part 
Detta görs två gånger/termin på brand och skyddsrond. 
Brandskyddsgruppen ansvarar. 
Vi går en runda, ej skriftlig dokumentation 
Varje gång vi labbar gör jag det. 
Det finns ett flertal insug till ett fläktsystem i NO-salarna, men dessa suger för 
dåligt. Möjligen kontrollerade, men ej åtgärdat. 

 

Kommentar fråga 13 Har ni förteckning över alla kemiska ämnen? 
 

Håller på att kompletteras 
Har blivit bristfällig pga. flytten = tid. 
Innan renoveringar! 
Vi har förteckning men om det innefattar alla ämnen vet jag inte 
Men jag är säker på att det behöver uppdateras. Flertalet kemikalier har tagits 
bort. 

 

Kommentar fråga 14 Finns det säkerhetsdatablad för alla kemiska ämnen? 
 

För en del finns det 
Dock vet inte hur uppdaterade de är 
Har blivit bristfällig pga. flytten = tid. 
Troligen. 
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Produktblad. Men använder ej de som inte har säkerhetsdatablad. Ska sortera 
bort 
För de vi beställer och på nätet 
Skulle jag tro! 
För de jag köpt in finns det men för äldre ämnen finns ej säkerhetsdatablad 
utskrivna. 
Är på gång att uppdatera detta 
Vi har förteckning men om det innefattar alla ämnen vet jag inte 
För nyinköpta, ja 
Vissa kemikalier är äldre innan det fanns obligatorisk säkerhetsdatablad. 
ej säker om alla 

 

Kommentar fråga 15 Förvarar ni kemiska ämnen i förpackning eller kärl som 
är märkta enligt reglerna? 
 

Några vanligt förekommande kommentarer är att märkningar saknas för 
utspädda lösningar samt att förpackningar är märkta enligt det gamla 
systemet. 
 

Kommentar fråga 16 a b 
 

Tabell 1:15 Hur vanligt förekommande är olika gaser? 
 

Gas Förekomst (%) 
(stora gruppen) 

Förekomst (%) 
(lilla gruppen) 

Gasol 69 82 
Vätgas 54 64 
Syrgas 70 64 
Koldioxid 54 55 
Kvävgas 4 0 
Helium 4 0 

 

 
 

Ett lokalt distributionsnät för gasol finns på 21 % av de skolor som svarat. För 
lilla gruppen är denna siffra högre, 45 %.   
Gas i lösa flaskor finns på 82 % av de skolor som svarat. Samtliga skolor i lilla 
gruppen har svarat att de har lösa gasflaskor.  
 

Kommentar fråga 17 Förvaras brandfarliga gaser (t.ex. gasol) i brandklassat 
ventilerat skåp? 
 

Gasol och vätgas i skåp utomhus 
Gasolen leds in via ledningar i skolan. Gasolen finns i ett skåp som hänger 
utanpå skolan. Vet inte om det är brandklassat och ventilerat 
Delvis 
Ja, men ventilationshålet är placerat längst upp varför skåpet lär vara fyllt 
innan gasol börjar ventileras bort. 

 

Kommentar fråga 18 Finns det varningsskyltar om gasledning/gasflaskor? 
 

Vet inte om omfattningen är tillräcklig 
Skyltat med gul triangel på klassrumsdörrar. 

 

59 



  

 

Kommentar fråga 19 Förvarar ni giftiga, mycket giftiga eller starkt frätande 
kemiska ämnen i låsbart utrymme? 
 

Alla kemikalier förvaras i ett skåp med lås. Nyckel har endast 2 personer. 
Koncentrerade syror och baser förvaras inte i låsta skåp 
Dåliga lås, spånplatta 
Vi flyttade i påsk och sedan dess inte fått adekvat tid för att gå igenom 
placering av kemikalier. Under normala omständigheter är de inlåsta. 

 

Kommentar fråga 20 Är detta skåp/utrymme märkt med varningsskylt? 
 

Giftskåp märkt, nya skåp beställda för frätande. 
Giftskåpet är märkt, inget annat skåp 

 

Kommentar fråga 21 Förvarar ni kemiska ämnen som kan avge hälsofarliga 
luftföroreningar i mekaniskt ventilerade kemikalieskåp eller utrymmen? 
 

Inte alla. Vi har tyvärr ett lösningsskåp som inte är ventilerat. Det innehåller 
diverse olika lösningar 

 

Kommentar fråga 22 Förvarar ni kemiska ämnen så att elever och andra 
obehöriga personer inte kan komma åt dem? 
 

De ”farligaste” kemikalierna kommer bara NO-lärarna åt. Övriga kemikalier 
har annan personal också möjlighet att få tag på. 
Övrig personal kommer åt kemikalier 
Tyvärr inte. Dörrarna låses inte in till institutionen från lektionssalarna 
Låsbara skåp, dock inte alltid låsta 
De är placerade i skåp som är i särskilda utrymmen som eleverna inte kan 
komma åt. 
Andra lärare kan komma in i rummet, men ej in i skåpen. 

 

Kommentar fråga 23 Transporterar ni kemiska ämnen/blandningar från 
förvaringsskåp etc. till laborationsförsök på ett säkert sätt? 
 

Nja, det skulle säkert kunna göras på ett mer genomtänkt och säkert sätt, t ex 
med speciella transportkorgar i st. för att bära dem i ”famnen” 
Men då vi har laborationslokaler på två plan och kemikalieförråd framför allt 
på ett plan är det inte optimalt. Detta ser vi nu över för att det inte ska vara på 
detta vis. 
Tror det vet inte riktigt hur detta i så fall ska gå till 
Vad är säkert? Jag bär dem i mina händer 
Jag sätter dem på en vagn som jag tar med in i klassrummet. Vet faktiskt inte 
om det är ok (pinsamt) 
Transportvagnar får ej plats 
På vagnar i tråg eller korgar 
Finns en brist då man måste passera korridor (2m)  

 

Kommentar fråga 24 Finns det instruktioner för sanering och rengöring efter 
spill? 
 

Inte uppsatt 
Vi har ej dylika ämnen som medför att lokalerna behöver saneras vid ev spill 
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Muntlig instruktion 
I säkerhetsdatablad 
Ej skriftliga instruktioner. Vi har vermikulit tillgängligt. 
På säkerhetsdatabladen. 
Vilka spill? 

 

Kommentar fråga 25 Finns det rutiner för hantering av avfall? 
(Uppsamlingskärl o. dyl.) 
 

Ej uppdaterade de senaste 7 åren. 
Men inte helt tydligt 
Mycket undermåliga 
I viss mån 
Ja vid behov. Vi avvänder så lite giftiga/farliga kemikalier som möjligt 
Dock vet jag ej om det är för alla farliga avfall! 
En del har saknats. 
Kommunen har inga rutiner för hämtning. Skulle underlätta om de kom en 
gång per år rutinmässigt. 
Löses om det behövs med PET-flaskor. 
Framförallt kopparföreningar 
Waste collection 

 

Kommentar fråga 26 Finns skyddsglasögon åt alla (lärare + elever)? 
 

Någon enstaka gång har det fallerat 
 

Kommentar fråga 27 Finns skyddsrockar/förkläden åt alla (lärare + elever)? 
 

Inte för alla 
förkläden 

 

Kommentar fråga 28 Finns det rutiner som säkerställer att regler för hygien, 
matförtäring och kosmetika efterlevs? 
 

Osäker om de regler vi har är tillräckliga 
Förstår inte frågan 
Vilka regler? 
Himla tjafs om huruvida de får tugga tuggummi och äta på kemi och 
biologilektioner. Vi kemi och biologi-lärare för kämpa mkt för att rutinerna 
efterlevs. I resten av skolan får de nämligen tugga tuggummi och dricka som 
de vill! 
Att vi talar om och ser till att eleverna följer de regler vi satt upp 
Matförtäring ja, hygien och kosmetika nej 
elever bryter mot rutiner 

 

Kommentar fråga 29 Finns det fast installerad ögonspolningsanordning med 
tempererat vatten i laborationssalen? 
 

De flesta kommentarerna handlar om ifall vattnet är tempererat 
En har uppgett att man istället har portabla flaskor. 
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Kommentar fråga 30    

Tabell 1:16 Hur ofta spolar ni igenom anordningen? 
 

Spolintervall Andel %  
(stora gruppen) 

Andel %  
(lilla gruppen) 

Varje dag 0 0 
Varje vecka 4 0 
Minst en gång/månad 23,5 10 
Minst en gång/termin 15,5 30 
Mer sällan 6 20 
Intervall ej angivet 35 40 
Vet ej 0 0 
Nej 5 0 
Ingen kommentar 11 0 

 

 

I kategorin "Några gånger per termin" är det vanligt att 
eleverna sköter spolningen medan det i kategorin "Oklart hur 
ofta" är vanligt att någon annan, som t.ex. vaktmästaren, 
sköter spolningen. 

 
 

Tabell 1:17 Dokumenteras spolningarna? 
 

Spolintervall Andel %  
(stora gruppen) 

Andel %  
(lilla gruppen) 

Dokumentation sker 27,5 10 
Ingen dokumentation 30,5 30 
Oklart 31 60 
Ingen kommentar 11 0 

 

 

I kategorin "Oklart" ingår både svar där man ej vet om det ens 
spolas, och att uppgiften sköts av någon annan, t.ex. 
vaktmästare, och man menar att man inte vet om denne 
dokumenterar. 

 
 

Kommentar fråga 31 Är nödduschen lätt tillgänglig? 
 

Bakom katedern 
Vi har ingen 
Inget avlopp varför spolning inte är möjlig för test. 

 

Kommentar fråga 32 Kan nödduschen utlösas av en krypande person? 
 

Tror inte! 
För att förhindra att elever drar i den i onödan så är den upphängd. 
Meningen är att varje lärare ska sänka ner den när ämnen hanteras som kan 
orsaka olycka. 
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Kommentar fråga 33 Finns det utrustning för brandsläckning? Om ja, ange 
vad i kommentarsfältet. 
 

Tabell 1:17 Vilka brandsläckningsutrustningar finns? 
 

Brandbekämpnings-
utrustning 

Förekomst (%) 
(stora gruppen) 

Förekomst (%) 
(lilla gruppen) 

Brandfilt 80 73 
Brandsläckare 
(ospecificerat) 

49 45 

Koldioxidsläckare 39 27 
Pulversläckare 14 27 
Skumsläckare 9 0 
Brandslang 9 18 

 

 

84 % av stora gruppen anger att de har någon form av 
brandsläckningsutrustning och 5 % är osäkra. Förekomsten av 
olika typer av brandsläckningsutrustning redovisas i tabellen. 
På många skolor förekommer fler än en typ av 
brandsläckningsutrustning. 

 

Kommentar fråga 34 Utreder arbetsgivaren orsakerna om en elev eller lärare 
råkar ut för ohälsa eller olycksfall och om något allvarligt tillbud inträffar? 
 

Vet ej då detta inte har inträffat under den tid som jag jobbat på skolan 
Har ej inträffat 
Det utgår jag ifrån 
Detta har aldrig hänt 
Har aldrig gjort 
Antar det 
har ej hänt, men det utgår jag ifrån 
Har inte inträffat så jag har dålig koll 
Det är klart de gör. Hittills har det inte inträffat ngt. 
Ja, det skrivs alltid en incidentrapport.  
Jag antar det, inom ramen för rektorns ansvarsområde. 

 

Kommentar fråga 35 Har ni rutiner för att anmäla allvarliga olyckor och 
tillbud till Arbetsmiljöverket? 
 

Med största sannolikhet är det så 
Via skolsköterska 
Känns som om det ligger på den enskilde läraren 
Jag vet att vi gått genom vad som ska göras men har sluppit göra det. 
Har lyckligtvis inte inträffat 
Rektors-fråga. 
Lärarnas riksförbunds representant uppmanar till detta. 
OSIS anmälan bara 
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Kommentar fråga 36 För ni årlig statistik över olyckor, sjukdomar och tillbud i 
arbetet? 
 

Tror att skolsköterskan gör detta. 
Jag antar det eftersom vi måste skriva och lämna in tillbudsrapporter. 
Tror att detta görs på centralt håll via anmälningssystemet 
Vi har mig veterligen inte haft några olyckor i labbet. 
Inte på lärarnivå 
Vi är en liten skola så vi har inte haft några tillbud men vid behov så gör vi 
det. 
Förs centralt i kommunen 
Vi har inte haft några olyckor eller sjukdomar inom kemi undervisningen. 
Statistik över olyckor, sjukdomar från vår skola eller från hela staden. 
Har inte hänt något 
Lärarnas riksförbunds representant får detta och informerar. 
Ja om det förekommer 
Har ej inträffat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

64 



  

 

Lärarenkät 1 
Kön  Man  Kvinna 

Examensår  

Lärosäte  

Antal poäng kemi  

Antal yrkesverksamma år som 
lärare 

 

Jag kan tänka mig att bli 
intervjuad  (e-mail) 

 

Skola jag är verksam på  

 

Har du läst någon kurs i 
säkerhetsarbete? (T.ex. 
Säkerhet inom skolans kemi- 
och NO-undervisning eller 
föreståndare brandfarlig vara) 

 

I så fall vad hette kursen, var 
läste du den och när?  

 

Blev du erbjuden att läsa den 
av din rektor eller läste du den 
på eget initiativ?  

 

Hur viktigt anser du 
säkerhetsarbetet är för 
undervisningen?  

 Inte så 
viktigt 

 Ganska 
viktigt 

 Mycket 
viktigt 

Anser du att du har tillräckligt 
med tid och resurser för 
säkerhetsarbetet?  

 Ja  Nej  Vet inte 

Anser du att du har tillräckligt 
med kunskaper för 
säkerhetsarbetet?  

 Ja  Nej  Vet inte 

Anser du att du får tillräckligt 
med stöd från din rektor för 
säkerhetsarbetet?  

 Ja  Nej  Vet inte 
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Lärarenkät 2 
Följande frågor är baserade på Arbetsmiljöverkets Checklista för skolans 
kemiundervisning.  
  Ja Nej Vet ej Kommentar 
1 Finns det en skriftlig eller muntlig 

delegering av institutionsansvar? 
    

2 Finns det en föreståndare brandfarlig vara?     
3 Har ni tillstånd att hantera brandfarliga 

varor? 
    

4 Gör ni skriftlig riskbedömning av kemi-
/laborationsverksamheten? 

    

5 Har ni skriftliga hanterings- och 
skyddsinstruktioner för laboratoriearbete? 

    

6 Kontrollerar ni att eleverna förstått och tagit 
till sig dessa instruktioner? 

    

7 Har övrig personal, t.ex. städpersonal, 
informerats om riskerna på 
kemilaboratoriet? 

    

8 Finns det telefon tillgänglig i klassrummet 
för att påkalla hjälp vid en olycka? 

    

9 Finns det tillräckligt många dragskåp för att 
hela undervisningsgruppen ska kunna utföra 
laboration samtidigt?   

    

10 Om dragskåpen inte räcker till för alla 
elever, vad gör då de elever som inte får 
plats?  

    

11 Finns det kontrollsystem (ljud- eller 
ljuslarm) för ventilationen i dragskåp? 

    

12 Kontrollerar och dokumenterar ni minst en 
gång per år att ventilation och 
kontrollsystem (inklusive larm) fungerar? 

    

13 Har ni förteckning över alla kemiska 
ämnen? 

    

14 Finns det säkerhetsdatablad för alla kemiska 
ämnen? 

    

15 Förvarar ni kemiska ämnen i förpackning 
eller kärl som är märkta enligt reglerna?  

    

16 a) Finns det gasledningar?  Om ja, för vilka 
gaser? 

    

 b) Finns det gasflaskor? Om ja, för vilka 
gaser?  

    

17 Förvaras brandfarliga gaser (t.ex. gasol) i 
brandklassat ventilerat skåp? 

    

18 Finns det varningsskyltar om 
gasledning/gasflaskor? 

    

19 Förvarar ni giftiga, mycket giftiga eller 
starkt frätande kemiska ämnen i låsbart 
utrymme? 

    

20 Är detta skåp/utrymme märkt med 
varningsskylt? 

    

21 Förvarar ni kemiska ämnen som kan avge     
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hälsofarliga luftföroreningar i mekaniskt 
ventilerade kemikalieskåp eller /-utrymmen? 

22 Förvarar ni kemiska ämnen så att elever och 
andra obehöriga personer inte kan komma åt 
dem? 

    

23 Transporterar ni kemiska 
ämnen/blandningar från förvaringsskåp etc. 
till laborationsförsök på ett säkert sätt? 

    

24 Finns det instruktioner för sanering och 
rengöring efter spill? 

    

25 Finns det rutiner för hantering av avfall? 
(Uppsamlingskärl o. dyl.) 

    

26 Finns skyddsglasögon åt alla (lärare + 
elever)? 

    

27 Finns skyddsrockar/förkläden åt alla (lärare 
+ elever)? 

    

28 Finns det rutiner som säkerställer att regler 
för hygien, matförtäring och kosmetika 
efterlevs? 

    

29 Finns det fast installerad 
ögonspolningsanordning med tempererat 
vatten i laborationssalen? 

    

30 Hur ofta spolar ni igenom anordningen? 
Dokumenteras detta? 

    

31 Är nödduschen lätt tillgänglig?     
32 Kan nödduschen utlösas av en krypande 

person? 
    

33 Finns det utrustning för brandsläckning? Om 
ja, ange vad i kommentarsfältet. 

    

34 Utreder arbetsgivaren orsakerna om en elev 
eller lärare råkar ut för ohälsa eller 
olycksfall och om något allvarligt tillbud 
inträffar? 

    

35 Har ni rutiner för att anmäla allvarliga 
olyckor och tillbud till Arbetsmiljöverket? 

    

36 För ni årlig statistik över olyckor, sjukdomar 
och tillbud i arbetet? 

    

 

 

 
 
 
 
 

67 



  

 

 BILAGA 2: Rektorsenkät  
 

Här redovisas svarens fördelning samt resultaten för samtliga rektorer ("stora 
gruppen") som svarat samt resultaten för "lilla gruppen" som utgörs av svar 
från rektorer som arbetar på skolor där även lärare svarat. Sist i bilagan finns 
enkäterna i den form rektorerna fick dem. 
 

Svarsfördelning 
 

Tabell 2:1 Fördelning av tillfrågade rektorer 
 

 Kommunala skolor (st) Friskolor (st) 
Män 238 90 
Kvinnor 322 165 
Obestämbar 8 43 
Totalt 568 298 

 

 

Antal tillfrågade rektorer. Fördelningen är gjord utifrån e-
postadresserna. Vid de flesta skolor har mer än en rektor 
tillfrågats. 21 (15 kommunala + 6 friskolor) av de 866 e-
postadresserna var oanvändbara av olika skäl. 

 
 

Tabell 2:2 Skäl till att avböja medverkan 
 

 Kommunala 
skolor % 

Friskolor 
% 

Genomsnitt 
% 

Fel rektor 27,5 14 23,75 
Ledig av olika 
orsaker 

2 5 2,5 

Ny/kan inte 22 27 23,75 
Hinner inte 40 45 41 
Annat 8,5 9 9 

 

 

80 rektorer (58 kommunala + 22 friskolor) har svarat att de 
inte vill delta av olika skäl. Det vanligaste skälet till att man 
avböjt till att medverka är tidsbrist följt av att man är ny 
och/eller att det inte är ens ansvarsområde och därför har man 
inte kunskap om detta.  En rektor har svarat att skolan har 
som policy att inte besvara enkäter som man inte måste svara 
på. 
 

 

De tillfrågade rektorerna är fördelade enligt tabell 2:1. Enkätsvaren kommer 
från 77 rektorer verksamma vid 77 olika skolor (61 kommunala skolor och 16 
friskolor) fördelade på 52 kommuner. 11 % av de tillfrågade rektorerna vid 
kommunala skolor har svarat på enkäten och 10 % har skriftligen avböjt att 
medverka. 5 % av de tillfrågade rektorerna vid friskolor har svarat på enkäten 
och 8 % har skriftligen avböjt att medverka. Den geografiska spridningen 
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beskrivs i tabell 2:4. 56 % av de svarande är kvinnor och 44 % män vilket 
stämmer överens med hur de tillfrågade är fördelade (56 % kvinnor, 38 % män, 
6 % obestämbar), men av tabell 2:3 framgår att rektorer vid kommunala skolor 
är mer benägna att svara jämfört med friskolelärarna 
 

Tabell 2:3 Svarsfrekvens 
 

 Kommunala skolor 
% 

Friskolor 
% 

Genomsnitt 
% 

Män 11,9 5,6 10,8 
Kvinnor 10,7 6,2 9,0 

 

 

Vid samtliga skolor är det bara en rektor som svarat.  

 
 

Tabell 2:4 Geografisk fördelning      
 

Län 
Rektorer 
(%) 

Blekinge 0,0 
Dalarna 2,9 
Gotland 4,4 
Gävleborg 0,0 
Halland 4,4 
Jämtland 2,9 
Jönköping 4,4 
Kalmar 1,5 
Kronoberg 4,4 
Norrbotten 5,9 
Skåne 0,0 

 

 

Län 
Rektorer 
(%) 

Stockholm 22,1 
Södermanland 0,0 
Uppsala 8,8 
Värmland 5,9 
Västerbotten 1,5 
Västernorrland 4,4 
Västmanland 1,5 
Västra 
Götaland 14,7 
Örebro 0,0 
Östergötland 1,5 

 

 

Den geografiska fördelningen av svarande rektorer i Sverige 

 

Rektorernas bakgrund (Rektorsenkät 1) 
De lärare som deltagit i studien har i de flesta fall stor erfarenhet av 
kemiundervisning (mer än 10 år) och har läst minst en hel termin kemi. Två 
har angett en doktorsgrad i kemi. I tabell 2:5 - 2:8 visas fördelningarna av 
examensår, antal lästa poäng kemi, lärosäten och antal yrkesverksamma år 
bland de svarande 
 

Tabell 2:5 Rektorsutbildningens slutår      
 

Rektorsutbildningens 
slutår 

Andel % 
 (stora 

gruppen) 

Andel % 
 (lilla 

gruppen) 
< 2000 5,2 10 
2001 - 2005 10,5 10 
2006 - 2010 16,9 0 
2011 - 2015 40,3 50 
Pågår 18,2 20 
Ej gått 9,0 10 
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Tabell 2:6 Antal år verksam som rektor 
 

Antal år verksam som 
rektor 

Andel % 
 (stora 

gruppen) 

Andel % 
 (lilla 

gruppen) 
< 5 30 30 
5 - 10 36 30 
11-15 22 30 
16 < 10 10 
Inget svar 2 0 

 

 

Av de 7 st. som ej gått någon rektorsutbildning har 5 st. (71 %) 
arbetat 3 år eller kortare som rektor. 

 
 
 

Tabell 2:7 Lärosäten 
 

Lärosäten Andel % 
 (stora 

gruppen) 

Andel % 
 (lilla 

gruppen) 
Göteborg 7 11 
Karlstad 12 11 
Linköping 4 0 
Linnéuniversitetet 14,5 0 
Malmö 3 0 
Stockholm 17,5 11 
Umeå 16 33 
Uppsala 20 22 
Flera 6 11 
Inget svar 2 0 

 

 

 
 
 

Tabell 2:8 Ingick det något moment om säkerhetsarbetet i 
NO -undervisningen i din rektorsutbildning? 

 

Lärosäten Andel % 
 (stora 

gruppen) 

Andel % 
 (lilla 

gruppen) 
Ja 6 0 
Nej 91 80 
Inget svar 3 20 

 

 

De rektorer som svarat att det ingick något moment om 
säkerhetsarbetet i NO -undervisningen i deras 
rektorsutbildning har beskrivit det som kortfattat och 
översiktligt, fokuserat på arbetsmiljölagstiftning, 
ansvarsfrågor och juridiska åtaganden. 
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Tabell 2:9 När inspekterade du senast labsalar, preprum 
och kemikalieförvaring? 

 

Lärosäten Andel % 
 (stora 

gruppen) 

Andel % 
 (lilla 

gruppen) 
Vid terminsstart 5 0 
Varje år 66 80 
I samband med 
skyddsrond 

2,5 0 

Mer än två år sen 2,5 0 
Aldrig 12 20 
Precis börjat 4 0 
Har ingen sal 4 0 
Inget svar 4 0 

 

 

Kommentarerna från rektorerna i kategorin "aldrig" visar att 
de anser att det inte är deras uppgift och att det räcker med att 
denna uppgift är delegerad. 

 

Fortbildning för lärare 
Enligt tabell 2:10 är det större chans att rektorn erbjuder dig utbildning på en 
kommunal skola jämfört med en friskola. Manliga rektorer har en större 
benägenhet att skicka lärare på utbildning jämfört med kvinnliga rektorer. 
 

Tabell 2:10 Andel av rektorerna som erbjudit lärare 
fortbildning 

 

 Kommunala 
skolor  % 

Friskolor 
% 

Genomsnitt 
% 

Rektor (stora 
gruppen) 

64 44 60 

Rektor (lilla 
gruppen) 

67 100 70 

Män (stora 
gruppen) 

75 50 71 

Män (lilla 
gruppen) 

71 0 71 

Kvinnor (stora 
gruppen) 

55 40 51 

Kvinnor (lilla 
gruppen) 

50 100 67 

 

 

Tabellen ska läsas så att t.ex. 75 % av alla manliga rektorer 
som arbetar på kommunala skolor anser att de erbjudit lärare 
att gå någon form av vidareutbildning i säkerhetsfrågor. Det 
innebär att 25 % inte har gjort det. 
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De utbildningar man skickar lärare på är: 
 

Föreståndare för brandfarlig vara/brandskydd 
Hantering av kemikalier i skolarbetet     
Skyddsombudsutbildning 
Första hjälpen, 
Heta arbeten 
Ichemistry 
Riskanalyser 
Kurser i kommunens regi med ej beskrivet innehåll 
 

Säkerhetsarbetet 
 

Tabell 2:11 Hur viktigt anser du säkerhetsarbetet är för 
undervisningen? 

 

 Inte så 
viktigt (%) 

Ganska 
viktigt (%) 

Mycket 
viktigt (%) 

Stora gruppen 0 6,5 93,5 
Lilla gruppen 0 10 90 

 
 

 

Resultatet för den stora gruppen som helhet är även 
representativt för hur kvinnor  resp. män har svarat. 
Motsvarande analys har inte gjorts för den lilla gruppen. 

 
Tabell 2:12 Tid, resurser, kunskaper och stöd från rektor 

 

 Ja 
(%) 

Nej 
(%) 

Vet ej 
(%) 

Anser du att dina lärare har 
tillräckligt med tid och resurser för 
säkerhetsarbetet? (stora gruppen) 

65 13 22 

Anser du att dina lärare har 
tillräckligt med tid och resurser för 
säkerhetsarbetet? (lilla gruppen) 

67 22 11 

Anser du att dina lärare har 
tillräckligt med kunskaper för 
säkerhetsarbetet? (stora gruppen) 

81 5 14 

Anser du att dina lärare har 
tillräckligt med kunskaper för 
säkerhetsarbetet? (lilla gruppen) 

80 10 10 

Anser du att dina lärare får 
tillräckligt med stöd från dig för 
säkerhetsarbetet? (stora gruppen) 

62 19 18 

Anser du att dina lärare får 
tillräckligt med stöd från dig för 
säkerhetsarbetet? (lilla gruppen) 

50 40 10 

 
 

När svaren för den stora gruppen delas upp på män och 
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kvinnor visar det sig att män i större utsträckning än kvinnor  
svarar ja frågan om de anser att lärarna har tillräckligt med 
kunskaper för säkerhetsarbetet. Motsvarande analys har inte 
gjorts för lilla gruppen. 

 

 
Rektorsenkät 2 
Till varje fråga har det funnits möjlighet att skriva en kommentar. Dessa 
kommentarer samt fråga 1 b finns redovisade under tabellen. 
I tabellen redovisas svaren från stora gruppen överst i varje fråga och svaren 
från lilla gruppen under (gråmarkerade). 
 
 

Tabell 2:13     
      Ja 

(%) 
Nej 
(%) 

Vet ej 
(%) 

Inget 
svar 
(%) 

1 a Finns det en skriftlig eller muntlig 
delegering av institutionsansvar?    87,0 7,8 5,2 0,0 

   88,9 11,1 0,0 0,0 
  c Om ja, har den eller de 

personerna fått tid avsatt för 
detta?  

45,5 35,1 2,6 16,9 

   44,4 33,3 0,0 22,2 
  d Om ja, har den eller de 

personerna fått extra betalt för 
detta ansvar?  

2,6 78,2 2,6 16,7 

   0,0 88,9 0,0 11,1 
2 a Finns det en föreståndare 

brandfarlig vara? 
66,2 26,0 6,5 1,3 

   77,8 22,2 0,0 0,0 
  b Om ja, har den eller de 

personerna fått tid avsatt för 
detta?  

18,2 48,1 3,9 29,5 

   11,1 55,6 11,1 22,2 
  c Om ja, har den eller de 

personerna fått extra betalt för 
detta ansvar? 

3,8 67,9 2,6 26,0 

   0,0 77,8 0,0 22,2 
3 a Har ni tillstånd att hantera 

brandfarliga varor? 
70,1 11,7 16,9 1,3 

   77,8 0,0 22,2 0,0 
4 a Har övrig personal, t.ex. 

städpersonal, informerats om 
riskerna på kemilaboratoriet? 

37,2 26,9 30,8 5,2 

   44,4 33,3 22,2 0,0 
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5 a Har ni förteckning över alla 
kemiska ämnen? 

90,9 2,6 6,5 0,0 

   88,9 0,0 11,1 0,0 
6 a Finns det kontrollsystem (ljud- 

eller ljuslarm) för ventilationen i 
dragskåp? 

59,0 12,8 25,6 2,6 

   55,6 11,1 33,3 0,0 
  b Om ja, kontrollerar och 

dokumenterar ni minst en gång 
per år att ventilation och 
kontrollsystem (inklusive larm) 
fungerar? 

57,7 1,3 9,0 32,5 

   44,4 0,0 22,2 33,3 
7 a Finns det fast installerad 

ögonspolningsanordning med 
tempererat vatten i 
laborationssalen? 

81,8 13,0 3,9 1,3 

   100,0 0,0 0,0 0,0 
  b Om ja, hur ofta spolas denna 

anordning igenom? 
Dokumenteras detta? 

26,0 14,3 40,3 19,5 

   0,0 0,0 77,8 22,2 
8   Utreder arbetsgivaren orsakerna 

om en elev eller lärare råkar ut för 
ohälsa eller olycksfall och om 
något allvarligt tillbud inträffar? 

97,4 0,0 2,6 0,0 

   100,0 0,0 0,0 0,0 
9   Har ni rutiner för att anmäla 

allvarliga olyckor och tillbud till 
Arbetsmiljöverket? 

97,4 0,0 1,3 1,3 

   100,0 0,0 0,0 0,0 
10   För ni årlig statistik över olyckor, 

sjukdomar och tillbud i arbetet? 88,5 3,8 7,7 0,0 

   88,9 0,0 11,1 0,0 
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Kommentarer till frågorna. 
I de fall där många rektorer har skrivit kommentarer till en fråga har dessa 
svar delats in i lämpliga kategorier. Fördelningen av dessa redovisas i tabeller 
nedan. I vissa fall har exempel på kommentarer tagits med i sin helhet. I de fall 
där få rektorer har skrivit kommentarer till en fråga har samtliga kommentarer 
redovisats i sin helhet. I några fall har en sammanfattning av kommentarerna 
skrivits. Till fråga 8 och 9 har ingen angivit någon kommentar. 
 
 

Kommentar fråga 1 a  
 

Tabell 2:14 Finns det en skriftlig eller muntlig delegering 
av institutionsansvar?    

 

Kommentar  Andel %  
(stora gruppen) 

Andel %  
(lilla gruppen) 

Muntlig 8 11 
Skriftlig 35 22 
Håller på att göra en 3 0 
Har ingen sådan 
institution 

1 0 

Vet att den finns 
men ej hur den ser 
ut 

1 0 

Utformning ej 
beskriven 

12 22 

Ingen kommentar 27 33 
Nej 8 11 
Vet ej 5 0 

 

 
 

 

Kommentar fråga 1 b  
 

Tabell 2:15 Om ja, hur många personer har fått 
delegeringen?   

 

Kommentar  Andel %  
(stora gruppen) 

Andel %  
(lilla gruppen) 

1 person 49 44 
2 personer 16 0 
3 personer 4,5 0 
4 personer 6 0 
5 eller fler personer 17,5 44 
Vet ej 7 11 

 

 

I stora gruppen är det 67 st. som svarat ja på fråga 1 a. I lilla 
gruppen är det 8 som svarat ja. En har svarat nej, men 
beskrivit hur delegeringarna är utformade och angett ett antal 
personer som fått delegeringarna. 
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Kommentar fråga 1 c  
 

Tabell 2:16 Om ja, har den eller de personerna fått tid 
avsatt för detta?   

 

Kommentar  Andel %  
(stora gruppen) 

Andel %  
(lilla gruppen) 

Ingår i arbetstiden 22 44 
Anger viss tid som 
är avsatt 

22 22 

Ingen tid avsatt 6,5 22 
Ingen kommentar 49,5 11 

 

 

De rektorer som avsatt tid har gjort det på lite olika sätt. 
Några beskriver en viss tid per vecka. Denna tid varierar 
mellan 30 min/ vecka till 2 h/vecka. Någon har gett en 5 % 
nedsättning i tjänsten under hela året. Andra beskriver att de 
ger tid i form av någon heldag per år, vikarier sätts in för att 
frigöra några dagar per år, det finns tid under loven då 
lärarna har semestertjänst eller i ett fall en 20 % nedsättning 
av tjänsten under en månad vid terminsstart. Några anser att 
arbetet ska göras under ämneskonferenstid. 

 
 

Kommentar fråga 1d Om ja, har den eller de personerna fått extra betalt för 
detta ansvar?   
 

Av de som svarat ja har en specificerat det som ett påslag på grundlönen 
medan flera av de som svarat nej dessutom har skrivit att det ingår i 
förstelärararvodet eller att det är ett lönekriterium för högre lön. 
 
 

Kommentar fråga 2  
 

a) Finns det en föreståndare brandfarlig vara? 
 

Av kommentarerna framgår att den som är föreståndare brandfarlig vara 
antingen är samma person som har institutionsansvaret, en vaktmästare eller 
en rektor. 
 

 b) Om ja, har den eller de personerna fått tid avsatt för detta?   
 

Inga kommentarer angivna. 
 

 c) Om ja, har den eller de personerna fått extra betalt för detta ansvar? 
   

Är dock ett specifikt lönekriterium för de som undervisar i ämnet. 
Ingår i hög lön 
Kemiläraren har betalt 20 % av en tjänst. Skyddsombud är ett 
förtroendeuppdrag med tid 

 
 

Kommentar fråga 3a Har ni tillstånd att hantera brandfarliga varor? 
 

Några anser att det inte behövs då det är i mindre omfattning. 
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Kommentar fråga 3b  
 

Tabell 2:17 Om ja, vem är ansvarig för detta tillstånd? 
 

Tillståndsinnehavare Andel %  
(stora 
gruppen) 

Andel %  
(lilla 
gruppen) 

Lärare 12 22 
Rektor 12 0 
Vaktmästare 18 22 
Slöjdlärare 1 0 
Flera personer gemensamt t.ex. 
vaktmästare och rektor 

14 11 

Andra personer (t.ex. intendent, 
fastighetsägare, 
förvaltningschef) 

10 22 

Vet ej  18 22 
Nej  12 0 
Inget svar 3 0 

 

 
 

Kommentar fråga 4a Har övrig personal, t.ex. städpersonal, informerats om 
riskerna på kemilaboratoriet? 
 

Delvis, andra undervisande lärare som vistas i lokalen har fått det. Jag har 
inte utbildat lokalvårdare, men hon har arbetat på skolan längre än jag har 
varit här (kan ha fått särskild genomgång av tidigare ansvarig chef). Hon 
hanterar själv kemikalier dagligen i sitt yrke. 
Och även de kemikalier de ansvarar för på städvagnarna 
Städledare får info 
Städning sker enligt rutiner som säkerhetsansvarig rektor och delegerad. 
Kemilabb och kemiförråd städas av ansvariga lärare.  
Tidigare, nu är inte all städpersonal informerad. 
Vi har inhyrt städbolag 
Övrig ped. personal – ja. 

 

En av de som svarat nej på denna fråga har angett att man inte har något 
laboratorium. En av de som svarat nej på denna fråga har angett att bara 
behörig personal har åtkomst.  
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 Kommentar fråga 4b  
 

Tabell 2:18 Om ja, vem sköter denna information? 
 

Informationsansvarig Andel %  
(stora 
gruppen) 

Andel %  
(lilla 
gruppen) 

Lärare, lärare + rektor 12 11 
Rektor 8 11 
Andra personer (t.ex. vd, andra 
chefer, intendent) 

20 22 

Vet ej 29 22 
Nej 26 33 
Ingen kommentar  5 0 

 

Av de som svarat ”vet ej” är det två som skrivit kommentarer 
som antyder att de utgår från att städpersonalen blir 
informerade av sin chef, men vet inte säkert. 

 
 

Kommentar fråga 5a Har ni förteckning över alla kemiska ämnen? 
 

"Har påbörjats, men ej slutfört – ett jättejobb" 
 

Kommentar fråga 5b 
 

Tabell 2:19 Om ja, vem är ansvarig för denna? 
 

Ansvarig Andel %  
(stora 
gruppen) 

Andel %  
(lilla 
gruppen) 

Lärare 81 89 
Annan (t.ex. rektor, 
intendent, vaktmästare) 

9 0 

Vet ej 6 11 
Nej 3 0 
Ingen kommentar 1 0 

 

 
 

Kommentar fråga 6a Finns det kontrollsystem (ljud- eller ljuslarm) för 
ventilationen i dragskåp? 
 

Kontrolleras också med lös hängande mekanisk markeringsremsa som 
komplement 
Ljuset tänds i dragskåpet när det är i drift 
Skolans byggnad är SP-märkt 
Ljud 
Dragskåpet är inte anslutet till ventilation ännu. Behovet har inte 
funnits tidigare. 
Vi har inget dragskåp 
Ljus 
Osäker på ljud- och ljuslarm. 
Tror det, men kan inte säkert säga hur det är. 
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 Kommentar fråga 6b Om ja, kontrollerar och dokumenterar ni minst en gång 
per år att ventilation och kontrollsystem (inklusive larm) fungerar? 
 

Rutinerna fungerar inte alltid men ett arbete kring detta pågår mellan 
skyddsombud, rektor och övriga arbetsmiljöansvariga inom flera 
ämnen 
Vi kontrollerar dragskåpen minst 1 gång/år. Arbetsmiljöronden och 
miljörevisionen 
Ansvaret ligger på fastighetskontoret 

 

Kommentar fråga 6c   
 

Tabell 2:20 Om ja, vem är ansvarig för detta? 
 

Ansvarig Andel %  
(stora 
gruppen) 

Andel %  
(lilla 
gruppen) 

Lärare, lärare + annan person 23 0 
Vaktmästare, fastighetsskötare 17 22 
Skyddsrond (rektor + övriga) 7 22 
Annan (t.ex. kommunen centralt 
eller företag) 

10 0 

Vet ej 9 22 
Nej 1 0 
Ingen kommentar 33 33 

 

 
 

Kommentar fråga 7a Finns det fast installerad ögonspolningsanordning med 
tempererat vatten i laborationssalen? 
 

Tempereringen fungerar inte pga. dåligt vattentryck. En pump ska 
installeras. 

 

Kommentar fråga 7b 
 

Tabell 2:21 Om ja, hur ofta spolas denna anordning 
igenom?  

 

Spolintervall Andel %  
(stora gruppen) 

Andel %  
(lilla gruppen) 

Varje dag 1 0 
Varje vecka 6,5 11 
Minst en gång/månad 10,5 0 
Minst en gång/termin 12 11 
Mer sällan 4 0 
Intervall ej angivet 47 11 
Vet ej 5 67 
Nej 13 0 
Ingen kommentar 1 0 

 

Bland nej svaren finns två som angivit att de ej har något 
laboratorium. 
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Tabell 2:22 Dokumenteras detta? 
 

Dokumentation Andel %  
(stora gruppen) 

Andel %  
(lilla gruppen) 

Dokumentation sker 25 0 
Ingen dokumentation 14 0 
Oklart 61 100 

 

Bland nej svaren finns två som angivit att de ej har något 
laboratorium. Dokumentationen består vanligen av en lista 
uppsatt på vägg eller någon form av loggbok.  
 

 

Kommentar fråga 7c 
 

Tabell 2:23 Om ja, vem är ansvarig för detta? 
 

Ansvarig person Andel %  
(stora gruppen) 

Andel %  
(lilla gruppen) 

Lärare 48 44 
Annan (t.ex. 
vaktmästare, rektor) 

25 44 

Vet ej 27 11 
 

 
 

Kommentar fråga 10 För ni årlig statistik över olyckor, sjukdomar och tillbud i 
arbetet? 
 

Allvarliga olyckor etc. anmäls alltid till personalavdelningen centralt 
och de sköter dokumentation, statistik etc. 
De siffrorna skickas månatligen till personalfunktionen på 
förvaltningen och tas dessutom fortlöpande upp på APT och LSG. 
Vi för statistik, men skulle kunna bli bättre på att följa upp den. 
Sjukdom årligen. Från i år även statistik över olyckor och tillbud. 
Rapporteras i datorsystem och är enkelt att plocka fram. 
Ej sjukdomar 
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Rektorsenkät  
 

För att undersökningen ska bli rättvisande är det viktigt att Ni försöker svara på 
frågorna utan att konsultera lärarkollegiet. Om det är en fråga Ni inte kan svara på 
direkt, svara vet ej. Undersökningen består av en del som är personlig och en del som 
är baserad på Arbetsmiljöverkets checklista för skolans kemiundervisning.  Observera 
att det är fyra sidor frågor. 
Svaren kommer att avkodas så att det i den slutliga rapporten inte kommer att gå att 
spåra enskilda deltagare eller skolor. 
Observera att det är frivilligt att delta i undersökningen men för att resultatet ska bli 
rättvisande är det viktigt att så många som möjligt deltar. 
 
Kön  Man  Kvinna 
Har gått rektorsutbildning  Ja  Nej 
När?  
Var?  
Antal yrkesverksamma år som 
rektor 

 

Jag kan tänka mig att bli 
intervjuad  (e-mail) 

 

Skola jag är verksam på  

 
Ingick det något moment om 
säkerhetsarbetet i NO 
undervisningen i din 
rektorsutbildning? 

 Ja  Nej 

Om ja, beskriv vad som togs 
upp.  

 

När inspekterade du senast 
labsalar, preprum och 
kemikalieförvaring?  

 

Har du erbjudit någon eller 
några av dina NO lärare att gå 
någon kurs riktad mot 
säkerhetsarbetet? 

 Ja  Nej 

Om ja, beskriv vad och när.   
Hur viktigt anser du 
säkerhetsarbetet är för 
undervisningen?  

 Inte så 
viktigt 

 Ganska 
viktigt 

 Mycket 
viktigt 

Anser du att dina lärare har 
tillräckligt med tid och resurser 
för säkerhetsarbetet?  

 Ja  Nej  Vet inte 

Anser du att dina lärare har 
tillräckligt med kunskaper för 
säkerhetsarbetet?  

 Ja  Nej  Vet inte 

Anser du att dina lärare får 
tillräckligt med stöd från dig för 
säkerhetsarbetet?  

 Ja  Nej  Vet inte 
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Följande frågor är baserade på Arbetsmiljöverkets Checklista för skolans 
kemiundervisning.  
 

  Ja Nej Vet 
ej 

Kommentar 

1  
 

a ) Finns det en skriftlig eller muntlig delegering 
av institutionsansvar? Beskriv i kommentarsrutan 
hur delegeringen är utformad. 

    

 b ) Om ja, hur många personer har fått 
delegeringen? Beskriv i kommentarsrutan. 

    

 c ) Om ja, har den eller de personerna fått tid 
avsatt för detta? Beskriv i kommentarsrutan. 

    

 d ) Om ja, har den eller de personerna fått extra 
betalt för detta ansvar? Beskriv i 
kommentarsrutan. 

    

2  a ) Finns det en föreståndare för brandfarlig vara?     
 b ) Om ja, har den eller de personerna fått tid 

avsatt för detta? Beskriv i kommentarsrutan. 
    

 c ) Om ja, har den eller de personerna fått extra 
betalt för detta ansvar? Beskriv i 
kommentarsrutan. 

    

3  a ) Har ni tillstånd att hantera brandfarliga varor?     
 b ) Om ja, vem är ansvarig för detta tillstånd?  

(lärare, vaktmästare ...) 
    

4  a ) Har övrig personal, t.ex. städpersonal, 
informerats om riskerna på kemilaboratoriet? 

    

 b ) Om ja, vem sköter denna information?     
5  a ) Har ni förteckning över alla kemiska ämnen?     
 b ) Om ja, vem är ansvarig för denna?  

(lärare, vaktmästare ...) 
    

6 a ) Finns det kontrollsystem (ljud- eller ljuslarm) 
för ventilationen i dragskåp? 

    

 b ) Om ja, kontrollerar och dokumenterar ni 
minst en gång per år att ventilation och 
kontrollsystem (inklusive larm) fungerar? 

    

 c ) Om ja, vem är ansvarig för detta?  
(lärare, vaktmästare ...) Beskriv i 
kommentarsrutan hur dokumentationen ser ut. 

    

7 a ) Finns det fast installerad 
ögonspolningsanordning med tempererat vatten i 
laborationssalen? 

    

7 b ) Om ja, hur ofta spolas denna anordning 
igenom? Dokumenteras detta? 

    

7 c ) Om ja, vem är ansvarig för detta? (lärare, 
vaktmästare ...) Beskriv i kommentarsrutan hur 
dokumentationen ser ut. 

    

8 Utreder arbetsgivaren orsakerna om en elev eller 
lärare råkar ut för ohälsa eller olycksfall och om 
något allvarligt tillbud inträffar? 

    

9 Har ni rutiner för att anmäla allvarliga olyckor 
och tillbud till Arbetsmiljöverket? 

    

10 För ni årlig statistik över olyckor, sjukdomar och 
tillbud i arbetet? 
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 BILAGA 3: Pressmeddelande AMV  
2005-03-20  

Säkerheten behöver förbättras vid skolornas kemilaborationer 

<xhtml:p xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml">Endast 16 av de 
inspekterade 500 skolorna klarade sig utan krav, visar en sammanställning 
av Arbetsmiljöverkets landsomfattande granskning av kemilaborationer vid 
grund- och gymnasieskolor.</xhtml:p> 

Verkets inspektörer har bl a undersökt:  

• Finns skriftlig delegation från rektor till kemilärare att svara för 
arbetsmiljöarbetet i kemiundervisningen?  

• Har kemiläraren nödvändig kompetens, tid och befogenheter att sköta 
uppdraget?  

• Görs riskbedömning och dokumentation av varje kemilaboration? Har 
eleverna informerats om riskerna?  

• Förvaras kemikalier och gaser på ett betryggande sätt? Är t.ex. 
burkar/flaskor märkta?  

• Fungerar dragskåpen som de ska och dokumenteras kontrollen av 
dem?  

• Finns kunskaper, rutiner och utrustning för första hjälpen?  

En majoritet av de besökta skolorna hade brister på flera av dessa punkter.  

Nästan alla lärare har formell behörighet att undervisa i kemi och kunskaperna 
om riskerna i kemiundervisningen är oftast goda. Även om lärarna gör en 
riskbedömning är det dock få som känner till, eller hinner med, att 
dokumentera riskerna. Skriftliga skydds- och hanteringsinstruktioner saknas. 
Det är sällan klarlagt vem som i slutändan ansvarar för säkerheten i kemisalen. 
Kemikalierna förvaras och hanteras inte alltid som de ska, det saknas  

t ex säkerhetsdatablad. Lokalerna är inte alltid ändamålsenliga och anpassade 
till elevgruppernas storlek. Brist på dragskåp gör det svårt att bedriva 
laboratorieverksamhet.  

– Olyckorna och tillbuden har lyckligtvis inte varit så många under senare år. 
Men med bättre rutiner och bedömning av riskerna ute på skolorna, skulle 
olyckorna kunna minimeras, säger Marie Norell, sakkunnig i skolfrågor vid 
Arbetsmiljöverket (AV). Det är viktigt att eleverna tränas i ett 
säkerhetsmedvetande. Små avvikelser från laborationsbeskrivningen kan leda 
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till olyckor. Det räcker alltså inte med att läraren känner till riskerna. Hon eller 
han måste ha kompetens och utrymme i sin tjänst att förbereda sig och att 
informera eleverna om nödvändiga säkerhetsåtgärder. Det är innebörden i 
arbetsmiljöreglerna på området. Om olyckan ändå är framme, måste skolan ha 
rutiner för första hjälpen. Ögon- och nöddusch ska finnas, liksom tillgång till 
telefon. Få vet om att tempererade ögonduschar borde spolas igenom varje 
vecka för att förhindra bakterietillväxt.  

Samtliga Arbetsmiljöverkets tio distrikt genomförde inspektioner under första 
veckan i februari och kommer under året att följe upp att påtalade brister 
åtgärdas.  

Läs mera om arbetsmiljöregler för skolans kemilaborationer här.  

Catarina Edgar 
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