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på nästa sida!

Globala målen för gymnasiet

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?

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 
vilka olika sätt hotar den djurlivet, miljön 
och oss? 

Great Pacific Garbage Patch har fått ett starkt 
symbolvärde. Vad är det, var ligger det och 
hur har det uppstått? 

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. 

Plastic Bag
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för gymnasiet

Naturkunskap

Undervisningen i ämnet naturkunskap ska ge 
eleverna förutsättningar att utveckla följande:
•  Förmåga att använda kunskaper om naturve-
tenskap för att diskutera, göra ställningstaganden 
och formulera olika handlingsalternativ.
•  Kunskaper om naturvetenskapens roll i aktu-
ella samhällsfrågor och i förhållande till hållbar 
utveckling.
•  Kunskaper om olika livsstilars konsekvenser 
såväl för den egna hälsan som för folkhälsan och 
miljön.
•  Kunskaper om människokroppens uppbygg-
nad och funktion samt dess växelverkan med 
omgivningen.

•  Kunskaper om hur naturvetenskap organiseras 
samt hur den kan granskas kritiskt och användas 
för kritisk granskning.
•  Kunskaper om de naturvetenskapliga teorier-
nas betydelse för samhällens framväxt och för 
människans världsbild.

Geografi

Undervisningen i ämnet geografi ska ge elever-
na förutsättningar att utveckla följande:

•  Kunskaper om geografiska processer och 
geografins begrepp, teorier och modeller.
•  Kunskaper om olika natur- och kulturlandskap, 
om deras samband, utveckling och förändring 
över tid samt om samband mellan människa, 
samhälle och miljö.
•  Förmåga att analysera intressekonflikter med 
koppling till naturgivna risker och mänsklig 
verksamhet samt hur intressekonflikter påverkar 
jordens livsmiljöer och människans livsvillkor, ur 
perspektivet hållbar utveckling.
•  Kunskaper om företeelser i närmiljön och hur 
de kan relateras till andra platser och regioner 
på jorden.
•  Förmåga att använda olika geografiska källor, 
metoder och tekniker vid arbetet med geografisk 
analys samt att samla in, bearbeta, värdera och 
presentera geografisk information.
•  Kunskaper om samhällets behov av rumslig 
information och hur det kan tillgodoses.
•  Färdigheter i att använda digitala geografiska 

verktyg för att analysera och visualisera rumsliga 
förhållanden.

Övriga ämnen

Filmen har också relevans inom:
•  Filosofi
•  Konst och kultur
•  Engelska
•  Pedagogik
•  Psykologi

Plastic Bag
Plastic bag är en kortfilm av Rami Bahrani, om en 
plastpåses existentiella sökande (berättad av Werner 
Herzog) efter sin förlorade tillverkare, kvinnan 
som tog den hem från affären och så småningom 
kasserade den. Under resans gång möter plastpåsen 
underliga varelser, upplever kärlek och försöker 
förstå sitt syfte i världen för att slutligen landa i det 
stora stilla havssopområdet (Great Pacific Garbage 
Patch) och inse sin egen odödlighet.

Rami Bahrain. USA 2009. 18 min.
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