
Ordet plast kommer av grekiska och betyder 
form- eller gjutbar. När vi pratar om ”plast” 
menar vi egentligen en stor grupp av olika 
material. Plast består huvudsakligen av en 
eller flera polymerer som blandats med till-
satser. Identifiera plaster runt omkring er och 
diskutera vilka egenskaper man velat åt! Lätt, 
mjuk, hård, elastisk...? Ta reda på några olika 
plastsorter och till vad de används! 

Den tyske kemisten Hermann Staudinger fick 
Nobelpriset i kemi 1953. Hans forskning kring 
makromolekyler och polymerer bidrog till 
den vetenskapliga grunden för plastindustrin. 
Vad är en makromolekyl och en polymer?

”I wish you had created me so that I could die” 
säger plastpåsen i filmen. Det är dramatiskt 
både på duken och i verkligheten. En vanlig 
plastpåse sönderdelas till mikroplast på 10-20 
år, hur länge den sen finns kvar vet vi inte. 

Plast framställs från råolja, eller från förny-
elsebara råvaror som stärkelse, mjölksyra 
eller etanol från sockerrör. De plasttyperna 
kallas för bioplast. Betyder det att bioplasten 
förmultnar? Hur snabbt då? Finns det risk 
för missförstånd kring processen och om/hur 
miljövänlig produkten är? Ska den återvinnas 
som plast eller inte? Varför / varför inte? Var 
ligger gränsen för hur mycket biobaserad 
råvara bioplast ska innehålla för att få kallas 
biobaserad? Hur regleras det? 

Forskare har räknat ut att vi fram till år 2015 
har framställt omkring 8,3 miljarder ton 
plast. Av denna har bara 9% återvunnits till 

nytt material och 12% förbränts. Var är res-
ten? Hur mycket ny plast produceras årligen? 

En sammanställning från Naturvårdsverket 
visar att användningen av plast ökade med 
40% i Sverige mellan 2012-2017. Vad an-
vänds plasten till? EU förbjuder plastproduk-
ter för engångsbruk år 2021. Många regioner 
och länder har redan förbud mot engångs-
plast som t ex platspåsar. Ge några exempel 
på platser där engångsplast reglerats! Varför 
har det inte skett i Sverige?

Vad händer med en PET-flaska efter att den 
lämnats in till pant? Hur många procent 
av alla PET-flaskor återvinns? Skulle det ha 
effekt på fler områden, tror du?

Förpackningar är en miljöbov, och ofta moti-
verade av andra skäl än rent praktiska. Men 
ibland behövs de. Varför säljs t ex ekologisk 
gurka och ekologiska bananer i plastpåsar? 
Kan eleverna komma på alternativ? 

Vilket ansvar har vi som konsumenter för vad 
som produceras och konsekvenserna därav?

Drygt 80 procent av allt marint skräp är 
plast. Vad händer med plasten i havet? På vil-
ka olika sätt hotar den djurlivet, miljön och 
oss? Vad är mikroplast? Vad är nanoplast? 

En studie från 2019 visar att tepåsar av plast 
efterlämnar flera miljarder bitar nanoplast i 
teet. Är det farligt? Hur rör sig nanopartiklar 
i kroppen? Oroar det eleverna? 

Om hållbar konsumtion och produktion 
Vår planet har försett oss med ett överflöd av naturresurser, men vi människor har inte nyttjat 
det på ett ansvarsfullt sätt och konsumerar nu långt bortom vad vår planet klarar av. Omställ-
ning till en hållbar konsumtion och produktion av varor är en nödvändighet för att minska vår 
negativa påverkan på klimat, miljö och människors hälsa. Till 2030 måste vi också väsentligt 
minska mängden avfall genom åtgärder för att förebygga, minska, återanvända och återvinna 
avfall.

Var på jorden?
Filmen utspelar sig i ej namngivet land och hav på planeten jorden. 
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Plastic Bag passar också bra i 

Biologi i årskurs 7–9

Natur och samhälle
•  Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och sam-
hällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.

Fysik i årskurs 7–9

Fysiken och världsbilden
•  Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format 
världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor. 
•  Aktuella forskningsområden inom fysik, till exempel elementarpartikelfysik och nanoteknik. 

Fysiken i naturen och samhället
•  Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.

Kemi i årskurs 7–9

Kemin i naturen
•  Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbar-
het. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
•  Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl- och jonföreningar genom kemis-
ka reaktioner.

Kemin i vardagen och samhället
•  Kemiska processer vid framställning och återvinning av metaller, papper och plaster. Livscykel-
analys av några vanliga produkter.
•  Olika faktorer som gör att material, till exempel järn och plast, bryts ner och hur nedbrytning 
kan förhindras.
•  Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.

Kemins metoder och arbetssätt
•  Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och sam-
hällsdiskussioner med koppling till kemi, såväl i digitala som i andra medier.

Teknik i årskurs 7–9

Teknik, människa, samhälle och miljö
•  Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Samspel mellan 
människa och teknik samt människans möjligheter att skapa tekniska lösningar som bidrar till 
hållbar utveckling.
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