
Kemilärarnas resurscentrum
Cecilia Stenberg och Jenny Olander

1

https://pxhere.com/en/photo/935374

Älskat och hatat – PLAST
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Dagens workshop

● En demonstration och lite kemididaktik

● Genomförande av en laboration

● Diskussioner

● Kritisk granskning 

● Koppling till kursplanen

Foto (KRC)

Foto: KRC



Lgr 11

Genom undervisningen i ämnet kemi ska eleverna 
sammanfattningsvis ges förutsättningar att 
utveckla sin förmåga att

• använda kunskaper i kemi för att granska 
information, kommunicera och ta ställning i 
frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,

• genomföra systematiska undersökningar i kemi, 
och

• använda kemins begrepp, modeller och teorier 
för att beskriva och förklara kemiska samband i 
samhället, naturen och inuti människan.

Syftestexten i kemikursplanen?

Reviderad kursplan

Undervisningen i ämnet kemi ska ge eleverna 
förutsättningar att utveckla 

● kunskaper om kemins begrepp och 
förklaringsmodeller för att beskriva och 
förklara samband i naturen, i samhället och i 
människokroppen 

● förmåga att använda kemi för att granska 
information, kommunicera och ta ställning i 
frågor som rör miljö och hälsa 

● förmåga att genomföra systematiska 
undersökningar i kemi.
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Centralt innehåll - exempel
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Pulver som brinner (KRC)

Reviderad kursplan

Kemin i naturen, i samhället och i 
människokroppen
- Utveckling av produkter och material, till 

exempel läkemedel, funktionskläder och 
batterier. 

- Några produkters livscykler och påverkan 
på miljön. 

Systematiska undersökningar och granskning 
av information
• Observationer och experiment...
• Informationssökning, kritisk granskning…

Här hittar du mer information om de reviderade kursplanerna!

Lgr11

Kemin i vardagen och samhället
• Kemiska processer vid framställning och 

återvinning av metaller, papper och plaster. 
Livscykelanalys av några vanliga produkter.

• Olika faktorer som gör att material, till exempel 
järn och plast, bryts ner och hur nedbrytning kan 
förhindras.

Kemin och världsbilden
• Aktuella forskningsområden inom kemi, till 

exempel materialutveckling och nanoteknik.

Kemins metoder och arbetssätt
• Systematiska undersökningar…
• Källkritisk granskning av information…

https://www.skolverket.se/om-oss/var-verksamhet/skolverkets-prioriterade-omraden/reviderade-kurs--och-amnesplaner/andrade-kursplaner-i-grundskolan
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- Utveckling av produkter och material, till exempel läkemedel, 

funktionskläder och batterier. 

- Några produkters livscykler och påverkan på miljön. 

Resultat från enkät på Facebook

Foto: KRChttps://pixabay.com https://pxhere.com/https://pxhere.com/sv/photo/1049408



Vad gör vi av allt material?
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Avfallstrappan LÄNK

https://skraplabbet.se/contentpage/avfallstrappan-ar-ett-direktiv-som-kommer-fran-eu-och/skrapipedia/A


Varifrån kommer råvaran?
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https://www.euchems.eu/euchems-periodic-table/



Övning: Mobiltelefonen

Tänk själv:

● Vilka olika delar består mobiltelefonen av? Rita

● Kan man beskriva de olika delarnas kretslopp?

● Vilka olika steg finns i mobiltelefonens livscykel. 
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diskussionsfrågor:

● På vilket sätt påverkar de olika stegen i varans livscykel 

(råvaruförädling, produktion, transporter och 

avfallshantering) miljön?

● Alternativa lösningar som skulle göra varan mer 

resurssnål och miljövänlig.
https://pixabay.com



”Mobiltelefonen”
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• Compounds of interest LÄNK
• Din kemi LÄNK

• Batterier, Allkemi #1 2020, s.7-9 LÄNK

• Northvolt batterifabrik i Skellefteå, 2020-01-, SVT/Västerbotten, LÄNK

https://i1.wp.com/www.compoundchem.com/wp-content/uploads/2014/02/The-Chemical-Elements-of-a-Smartphone-v2.png?ssl=1
https://dinkemi.com/elearning/samhalle/mobiltelefonen
https://www.ikem.se/contentassets/c4b6fbb32d6d4664bf3989e73ed294f3/allkemi_1_2020.pdf
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/nu-inleds-fabriksbygget-som-blir-storre-an-gamla-stan


Diskussion ”Mobiltelefonen”
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• Hur tror du att det skulle fungera att genomföra övningen i 
ditt klassrum?

• Vilka förmågor får eleverna möjlighet att träna på? 

• Vilket centralt innehåll möter de?

• Hur skulle övningen kunna utökas för att beröra fler syften, 
ett större undervisningsinnehåll och fler ämnen? https://pixabay.com



Vad är plast?
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Plast är ett material som utgörs av en 
eller flera polymerer, med en eller flera 
tillsatsämnen som fyllnadsmedel, 
färgämnen och mjukgörare.

• KemI: Det här är plast LÄNK
• IKEM: ur Plastkunskap för grundskolan, råmaterial, LÄNK
• Din Kemi LÄNK

https://pxhere.com/en/photo/935374

https://pxhere.com/en/photo/950448

https://www.kemi.se/kemikalier-i-vardagen/kemikaliesmarta-val/material-och-amnen/plast/det-har-ar-plast
https://www.ikem.se/ikem-skola/material3/plastkunskap-for-grundskolan/
https://dinkemi.com/elearning/samhalle/plast-och-polymerer


Vad är en polymer?
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En polymer är en kemisk förening som är 
uppbyggd av många repeterande enheter, 
monomerer, som bildar långa molekylkedjor, 
makromolekyler. 

CC-BY-4.0 Rettighetshaver: Rice University

En repeterande enhet 
beskriver den minsta 
enhetens struktur i 
polymerkedjan



Monomerer är ibland hälsofarliga
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Bisfenol A –ett 
hormonstörande ämne. Det är 
nu förbjudet att använda i 
nappflaskor (2011 i EU).

Bisfenol A används framför allt vid framställning av polykarbonat (PC) och 
härdplaster (epoxiplaster) men även som så kallade ”hårdgörare” i andra 
plaster i produkter som sägs vara av "oförstörbar plast".

https://commons.wikimedia.org Akrylamid monomer till 
polyakrylamid (PAM) ett 
tätningsmedel i bygget av 
”Hallandsåsen” 



Varifrån kommer råvaran till 
plast?
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Kol (C) och väte (H) är de 
vanligaste grundämnena i 
polymerer.

Huvuddelen av all plast 
tillverkas från råolja och 
naturgas, men plast kan 
även göras av biomassa, 
t.ex. majs, trä

CC-BY-4.0 Rettighetshaver: Rice University

Bioplast
• Plast som är 

komposterbar d.v.s. 
biologiskt nedbrytbar

eller
• plast tillverkad av 

förnyelsebar eller 
biobaserad råvara. 



Kan man göra plast av potatis?
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https://pixabay.com/sv/photos/potatis-oskalade-kolhydrater-mat-2829118/

Förslag på KRC-labb: Tillverka plast av potatis
https://www.krc.su.se/utbildningsmaterial/laborationer/s-u/tillverka-plast-
fr%C3%A5n-potatis-1.495224?cache=1

Demonstrationsfilm

https://www.krc.su.se/utbildningsmaterial/laborationer/s-u/tillverka-plast-fr%C3%A5n-potatis-1.495224?cache=1


Olika förklaringsnivåer

(Taber, 2013)

Makronivå
Beskrivning av det vi förnimmer
med hjälp av vetenskapliga begrepp

Submikronivå
Förklarar observationer av fenomen

med hjälp av teoretiska modeller,
t. ex. partikelmodell

Erfarenhetsnivå
Beskrivning av förnimmelser

med vardagsord



Vad händer när potatis blir plast?

Makronivå
Stärkelsen/Kolhydraterna i potatismjölet 
förändras när det blandas/reagerar med 
saltsyra. Det gör att den får nya egenskaper 
och bildar plast.

Submikronivå

Erfarenhetsnivå
Potatismjölet blir klibbigt och när det 

torkar bildas plast, som är mjuk och 
går att böja

Foto: KRC



Vad menas med med en partikel?

Vad som utgör partiklar i en modell beror av sammanhanget. Då faser, 

fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur ska åskådliggöras, 

föreställer partiklarna atomer och molekyler. Det kan också handla om 

större partiklar, exempelvis sand och saltkorn, som vi kan se med 

ögonen. För växelverkan mellan strålning och materia illustrerar 

partikelmodellen istället protoner och elektroner.



Materians partikelnatur –
kritiska aspekter

Vikten av att möjliggöra för eleverna att urskilja…

● att atomerna bygger allt materiellt runt omkring oss liksom vikten av att 

visa på sambandet mellan makronivå och submikronivå.

● var atomer inte finns (som i solsken eller värme).

● tomrummet mellan partiklar och sambandet mellan iakttagna 

observationer och förklaringarna med kemins termer och begrepp.

● att ett och samma fenomen kan beskrivas med ett vardagligt språk och 

med naturvetenskapliga termer och begrepp.

Länkar: https://forskul.se/tidskrift/nummer-15-juni-2015/vad-ar-det-som-gor-skillnad-vad-undervisningen-
maste-gora-synligt-och-vad-eleverna-maste-lara-sig-for-att-forsta-begreppet-materia/

Hultén, M., Berg, A., Danielsson, K., Eriksson, I. (2020). Animerad kemi: Elever i grundskolans tidiga år 
förklarar kemiska samband. Linköping: Linköping University Electronic Press.

https://forskul.se/tidskrift/nummer-15-juni-2015/vad-ar-det-som-gor-skillnad-vad-undervisningen-maste-gora-synligt-och-vad-eleverna-maste-lara-sig-for-att-forsta-begreppet-materia/
https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1469738


Vad är en kolhydrat?
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Kolhydrater består av kol, väte och syre och har den generella formeln Cm(H2O)n, där m och n är heltal.

Glukos har formeln C6H12O6 och är en monosackarid. Man kan illustrera molekylen på många olika sätt. I 
längre kedjor av kolhydrater sitter den ihop i en hexagonal form och brukar symboliseras med en hexagon (6-
hörning).

Olika representationer av glukos

Glukos    C6H12O6

Bildkälla: Wikipedia/wikimedia commons



Kolhydraten stärkelse är en polymer
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Potatismjöl är stärkelse som utvinns ur 
potatis. Polymeren kan skrivas som 
(C6H10O5)n där n antal glukos-enheter 
(monomerer), sitter ihop. 

Ren stärkelse består av ungefär 20 % amylos 
- raka polymerkedjor av glukos och 80 % 
amylopektin - grenade polymerkedjor av 
glukos. 

Glukos

Bildkälla: Wikipedia/wikimedia commons

Glukos är monomer till stärkelse.

Amylos

Amylo-
pektin



Vad händer när potatis blir plast?

Makronivå
Stärkelsen i potatismjölet förändras när de 
reagerar med saltsyra. Produkten får nya 
egenskaper och bildar en tunn spröd plast.
När man tillsätter glycerol som mjukgörare
vid reaktionen blir plasten istället mjuk 
och böjlig.

Saltsyra bryter ner den grenade kolhydraten i potatisstärkelsen till mindre men raka polymerkedjor. 
Utan tillsats av glycerol blir den rena polymeren hård och spröd vid torkningen.
Genom tillsats av glycerol får polymeren en hygroskopisk egenskap som förhindrar kristallisation. 
Glycerolen har alltså en mjukgörande funktion. 

Erfarenhetsnivå
Potatismjölet blir klibbigt. När 

geggan torkar bildas en plastbit 
som är lätt att bryta sönder och en 
mjukare plastbit som går att böja.

Submikronivå

Foto: KRC



Många olika sorters plast!
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https://pxhere.com/en/photo/950448

https://pxhere.com/en/photo/935374

https://pixabay.com



All plast kan inte återvinnas
- termoplaster och härdplaster

24

Din Kemi LÄNK

https://dinkemi.com/elearning/samhalle/plast-och-polymerer


Laboration: Sortera plast
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Länk till laboration på KRC
https://www.krc.su.se/utbildningsmaterial/laborationer/z-%C3%B6/%C3%A4r-det-skillnad-
p%C3%A5-plast-och-plast-1.493836?cache=

Foto: KRC
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Schema för sortering av olika plaster

Kranvatten

Omrörning

Sjunker Flyter

Koka i 30 sekunder

Skrynklar och 

rullar sig

PET PS

PP

Följ sorteringsschemat:
1. Häll vatten i en bägare/mugg/glas
2. Lägg i plastbitarna och rör om ordentligt, så att alla 

luftbubblor försvinner.
3. Plocka bort den plastbiten som flyter upp. Det är 

polypropen (PP)!
4. Koka plastbitarna som är kvar i bägaren, i 30 

sekunder. Den plastbiten som skrynklar eller rullar sig 
är polyetentereftalat (PET).

5. Lyft ur plastbiten som inte förändrats. Använd 
pincett! Här har du polystyren (PS)!

6. Nu är plasterna sorterade och det är bara att börja 
återvinna!

Skrynklar och 

rullar sig inte

PAUS inklusive labb 10 minuter 

Foto: KRC



Diskussion i smågrupper
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• Hur gick det?

• Hur tror du att det skulle fungera att genomföra 
momentet i ditt klassrum?

• Vad tror du att eleverna skulle få ut av 
laborationen?

• Formulera förklaringar på erfarenhets-, makro-
och submikronivå. 

• Hur skulle det kunna ta sig uttryck i 
undervisningen?



Sortera plast

Makronivå

Submikronivå

Erfarenhetsnivå



Vad gör vi av all plast?
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• https://www.naturskyddsforeningen.se/plastfritthav

• Plaståtervinning: Allkemi # 2 2019, s. 7-9 LÄNK

https://www.ikem.se/contentassets/2651c4457a5b44bbb20294b8bb2961d1/allkemi_2_2019.pdf


Plast i miljön

Nedsmutsat landskap vid guldfyndighet i Burkina Faso (Foto: Cecilia Stenberg)



Argumentationsövning
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• Krisande företag ställer om - hjälper vården, SvD, 2020-03-28 LÄNK

• Prylarnas pris, Programserie från 2020, Sveriges Radio LÄNK

• Ska man ha konstgräsplaner?

• Ska man använda fleecetröjor?

• Diskussion kring återvinning av plast. 
Ska det vara pant på fler 
plastprodukter än PET-flaskor?

• Ska det vara skatt på plastpåsar?

• Ska plast förbjudas?

https://www.svd.se/krisande-foretag-staller-om--hjalper-varden
https://sverigesradio.se/gruppsida.aspx?programid=3737&grupp=32387


Stöd för riskbedömning

● Går det att välja plats, material, utrustning och 

organisation av aktiviteten för att minska riskerna?

● Vad gör jag om det trots allt händer?

LÄNK till riskbedömningsblankett
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https://www.krc.su.se/utbildningsmaterial/4-6/s%C3%A4kerhet/st%C3%B6d-f%C3%B6r-riskbed%C3%B6mning-1.481596


Vad säger den reviderade kemikursplanen?

Syfte

Undervisningen i ämnet kemi ska ge eleverna förutsättningar att utveckla 

● kunskaper om kemins begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och 

förklara samband i naturen, i samhället och i människokroppen 

● förmåga att använda kemi för att granska information, kommunicera och ta 

ställning i frågor som rör miljö och hälsa 

● förmåga att genomföra systematiska undersökningar i kemi 
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Vad säger den reviderade kemikursplanen?
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Pulver som brinner (KRC)

Centralt innehåll

Centralt innehåll  ur kursplanen för kemi
- Utveckling av produkter och material, till exempel läkemedel, 

funktionskläder och batterier. 
- Några produkters livscykler och påverkan på miljön. 

Systematiska undersökningar och granskning av information 
• Observationer och experiment...
• Informationssökning, kritisk granskning…

Här hittar du mer information om de reviderade kursplanerna!

https://www.skolverket.se/om-oss/var-verksamhet/skolverkets-prioriterade-omraden/reviderade-kurs--och-amnesplaner/andrade-kursplaner-i-grundskolan

