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Områ de / Ä mne 
I vilka ämnen eller kompetensområden kan scenariot användas? 

Ämnen: Biologi, Teknik, Konstruktion, Miljöutbildning, Kemi, Statistik 

Det finns två ämnen inom vilka det är möjligt att genomföra detta scenario: 

• Naturvetenskap: inklusive kemi-lab (Lektion 3) 

• Konstruktion: inklusive data-lab och 3D-skrivare (Lektion 4) Det är 

möjligt att utföra en tvärvetenskaplig lektion eller bara en av de två. Läroplan: 

mellanstadium till gymnasium 

Elevernas ålder: 11 till 18 år. 
 

Relevåntå trender 

Lå råndemå l och bedo mning 

Relevant(a) trend(er) som scenariot är avsett att svara på. T.ex. vid 
http://www.allourideas.org/trendiez/results 

Projektbaserat lärande: eleverna får faktabaserade uppgifter, problem att lösa och de arbetar i grupper. 

Denna typ av lärande går vanligtvis utöver traditionella ämnen. 

STEM-lärande: ökat fokus på naturvetenskap, teknik, konstruktion och matematik. 

Edutainment: underhållande undervisning. Lär dig medan du har kul. 

Flippat klassrum: eleverna lär sig grundläggande begrepp i ämnet hemma. Tid i klassrummet används 

för att reflektera, diskutera och utveckla ämnet. 

Lärande via samarbete: ett starkt fokus på grupparbete. 

Livslångt lärande: lärande slutar inte när du lämnar skolan. 

Mobilt lärande: elever får tillgång till kunskap via smartphones och surfplattor. Inlärning var och när som 

helst. 

BYOD (Bring your own device, Ta med din egen enhet): Eleverna tar med sina egna mobila enheter till 

klassrummet. Ytterligare utbildningstrender: 

• Undersöka 

• Färdigheter 

• Ge nytt liv till materialet 

Vilka är de viktigaste målen? Vilka färdigheter kommer eleven att utveckla och demonstrera inom scenariot? (t.ex. 
färdigheter för 2000-talet). Hur ska inlärandeförloppet bedömas, så att eleven har tillgång till information om 
sina framsteg så att de kan förbättras? 

Eleverna kommer att utveckla följande färdigheter: 

Samarbete: Under grupparbete måste eleverna samarbeta. 

Kommunikation: Under diskussionerna måste eleverna dela med sig av idéer och lära sig att 

kommunicera. 

Vetenskap och teknik: Eleverna arbetar i naturvetenskapslaboratoriet för att "tillverka plast" och de ska 
rita 

en nyckelring för 3D-utskrift. 

http://www.allourideas.org/trendiez/results


                                                                                                            Utveckla last & nytt liv för plast  

                                                                                                                                                                 Framtida klassrumsscenario 

 

 

Elevens roll 
Vilka typer av aktiviteter kommer eleven att vara inblandad i? 

Undersöka: Eleverna forskar på ämnet  
Samarbeta: Eleverna är inblandade i grupparbete Utforma: Eleverna 
utformar en egen nyckelring 
Presentera: Eleverna presenterar resultatet av deras arbete 
Diskutera: Grupperna diskuterar resultatet av deras undersökningar 

Verktyg och resurser 

Vilka resurser, särskilt tekniker, kommer att krävas? 

Tools: 

Internet: students should have Internet access to do research and to use Tinkercad to design their keychain. 

• Smartphone: students will need a smartphone to analyse the plastics. 

• Materials for the lab (lesson 4). 

• Google Drive or another online application to share documents 

 

Resurser: 

• Video “Bioeconomy stårts here” [Bioekonomi börjar här]: 

https://www.youtube.com/watch?v=2xvXkOMRTs4 [på engelska] 

• “Plåstic pollution ånd mårine debris” [Plåstförorening och håvsåvfåll]: www.marlisco.eu and 

http://malia.airicerca.org/ [på engelska] 

• Micro-plastics [Mikroplaster]: https://www.scienceinschool.org/content/microplastics-small-

deadly [på polska, engelska och italienska] 

• Different kinds of biopolymers [Olika typer av biopolymerer]: 

https://polymerinnovationblog.com/biobased-or- biodegradable-polymers-whats-the-

Medborgarkompetens: Eleverna uppmanas att förstå problemet plastförorening. 

Entreprenörskap: Eleverna skapar något nytt ur plast. 

Digital kompetens: Eleverna analyserar plast och mikroplast med mikroskop och smartphone. De 

använder en online-mjukvara för att designa en nyckelring. 

Bedömning: 

• Analysera och diskutera i grupp 

• Miljöaktiviteter på stranden: samla in, klassificera och väga plasten 

• Experimentellt laboratorium: 

o Identifiera 6 typer av plast 

o Identifiera mikroplast i kosmetika och utföra en statistisk beräkning per enhet och 

lokalbefolkning 

• Skapa bio-plast från potatis och växtrester 

• Återvinna och ge nytt liv till plast 

• Skriva ut i 3D 

• Bedömningsmetoder i slutet av lektionen eller experimentet: frågesport, frågeformulär, 

experimentlogg 

https://www.youtube.com/watch?v=2xvXkOMRTs4
http://www.marlisco.eu/
http://malia.airicerca.org/
https://www.scienceinschool.org/content/microplastics-small-deadly
https://www.scienceinschool.org/content/microplastics-small-deadly
https://polymerinnovationblog.com/biobased-or-biodegradable-polymers-whats-the-difference/
https://polymerinnovationblog.com/biobased-or-biodegradable-polymers-whats-the-difference/
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Vilka resurser, särskilt tekniker, kommer att krävas? 

difference/ [på engelska] 

• Bioplastics [Bioplaster]: https://www.european-bioplastics.org och 

https://www.youtube.com/watch?v=Dt8V0UShxPE [på engelska] 

• Laboratory activity [Laboratorieaktivitet]: 

http://www.rsc.org/Education/Teachers/Resources/Inspirational/resources/3.1.7.pdf [på 

engelska] 

• What is 3D printing and how does it work? [Vad är 3D-utskrift och hur 

fungerar det]: https://www.youtube.com/watch?v=Vx0Z6LplaMU [på 

engelska] 

Lå routrymme 

Var kommer lärandet att ske, t.ex. skolklassrum, lokalt bibliotek, museum, utomhus, i ett onlineutrymme? 

 

• Forskningen och diskussionerna kan genomföras i klassrummet. 

• För "tillverkning" av plast behövs ett kemilaboratorium. 
• För att skapa nyckelringen krävs ett datalab. 

 

Skildring åv fråmtidå klåssrumsscenårio 
Den detaljerade beskrivningen av aktiviteten 

Den detaljerade beskrivningen av aktiviteten 

• Scenariot lyfter fram följande ämnen: föroreningar, organiska lösningar, 

biopolymerer, tillverkning av bioplast, produktdesign och 3D-utskrift. 

• Varje del är en lektion på 45 minuter, förutom "Tillverkning av bioplast", som tar cirka 1 timme. 

• Läraren kan välja att genomföra både praktiska lektioner för att få nytt liv i plast 

eller bara en av dem. 

• Scenariot kan göras i en klass med elever från 11 till 18 år. 

Fördelning av lektionerna: 

• Lektion 1: Introducera eleverna till ämnet plastförorening. 

• Lektion 2: Undersöka och diskutera om olika typer av plast. 

• Lektion 3: Praktisk naturvetenskap: inklusive genomförande av experiment i kemilaboratoriet. 

• Lektion 4: Praktisk teknik: inklusive arbete i datalabbet och med 3D-skrivaren. 

Lektion 1: Plastförorening (45 minuter) 
• Läraren introducerar ämnet plastförorening. Ta inspiration från följande artikel: 

http://coastalcare.org/2009/11/plastic-pollution/ [på engelska] eller 
http://theconversation.com/we-are-guinea-pigs-in-a-worldwide-experiment-on- microplastics-
97514  [på engelska] 

• Efter introduktionen förklarar läraren att huvudidén är att lära sig om plaster, kunna katalogisera dem 
och återvinna dem. Det är möjligt att skapa kreativa föremål från plasten vi samlar in. 

• Klassen analyserar bilderna och artiklarna om ämnet plastförorening och havsavfall, återvinning och 
bioekonomi. Ta inspiration från [båda på engelska]: www.marlisco.eu och http://malia.airicerca.org/ 

• Klassen diskuterar ämnet i grupper. Därefter, fortfarande i grupper, klassificerar eleverna typen av 
plastförorening till hands: mikroplast, makroplast etc. 

https://polymerinnovationblog.com/biobased-or-biodegradable-polymers-whats-the-difference/
https://www.european-bioplastics.org/
https://www.youtube.com/watch?v=Dt8V0UShxPE
https://www.youtube.com/watch?v=Dt8V0UShxPE
http://www.rsc.org/Education/Teachers/Resources/Inspirational/resources/3.1.7.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Vx0Z6LplaMU
http://coastalcare.org/2009/11/plastic-pollution/
http://theconversation.com/we-are-guinea-pigs-in-a-worldwide-experiment-on-microplastics-97514
http://theconversation.com/we-are-guinea-pigs-in-a-worldwide-experiment-on-microplastics-97514
http://theconversation.com/we-are-guinea-pigs-in-a-worldwide-experiment-on-microplastics-97514
http://theconversation.com/we-are-guinea-pigs-in-a-worldwide-experiment-on-microplastics-97514
http://www.marlisco.eu/
http://malia.airicerca.org/
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Den detaljerade beskrivningen av aktiviteten 

• För nästa aktivitet, använd dokumentet "Identifiera 6 typer av plast" i Bilaga 1 

• Efter detta diskuterar klassen möjliga orsaker till plastförorening i våra hav. Eleverna ska formulera 
olika hypoteser. 

• Läs den här artikeln [på engelska] igen och ta reda på varför det finns så mycket plast i havet. Klassen 
ska kontrollera om deras hypotes är korrekt. 

Lektion 2: Verkligt laboratoriearbete (1 timme + utbyte av resultat i laboratoriet) 
• Lektionens syfte: Undersöka och diskutera olika typer av plast och mikroplast i vattnet. 

• Eleverna har en timme för att experimentera i tre olika grupper. Varje grupp får en egen resurs (se 
nedan). 

• Efter 1 timme delar de med sig av sina resultat. 

• Resurser (finns i bilagorna): 

• Vad döljer sig i vår sand? [Bilaga 2] 

• Vad döljer sig i vårt tvättvatten? [Bilaga 3] 

• Vad döljer sig i vattnet när du använder kosmetika? Mikrokulor i kosmetika [Bilaga 4] 

• Resurser till varje grupp: "Identifiera olika typer av plast" [Bilaga 5] 

• För att identifiera de samlade havsföroreningarna kan du ge dina elever den här resursen [på 
portugisiska] som heter “Håvsföroreningår – Insåmlåde föroreningår”: 
https://ambienteeuropeo.org/wp-content/uploads/2018/08/AAE-TARJETA-DE- DATOS_ESP.pdf 

Lektion 3: Organisk lösning - Bioplaster (45 minuter) 
• Under denna lektion utforskar eleverna möjligheterna för bioplaster och bekantar sig med olika 

terminologier. Bioplasternas värld är mycket varierande. 

• Läs denna artikel och titta på denna video (https://www.european-bioplastics.org och 
https://www.youtube.com/watch?v=Dt8V0UShxPE, båda på engelska) för att bekanta dig med 
bioplaster. 

• Diskutera i grupper: 

• Varför ska man använda bioplaster? 

o Vad är skillnaden mellan något som är biologiskt nedbrytbart och biobaserat? 

o Vilken skulle du använda och varför? 

o Vad är konsekvenserna? (för-och nackdelar) 

o Återvinning 

o Bioekonomi 

• Arbetsblad finns i Bilaga 6 

https://ambienteeuropeo.org/wp-content/uploads/2018/08/AAE-TARJETA-DE-
https://ambienteeuropeo.org/wp-content/uploads/2018/08/AAE-TARJETA-DE-DATOS_ESP.pdf
https://www.european-bioplastics.org/
https://www.youtube.com/watch?v=Dt8V0UShxPE
https://www.youtube.com/watch?v=Dt8V0UShxPE
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Figur 1: Källa: FAKTABLAD European Bioplastics / www.european-bioplastics.org 
  

Lektion 4: Tillverka biolplast (1 timme) 

• Undersökning hemma måste göras innan experimentet utförs: 

o 1:a gruppen: Vad är bioplaster? 

o 2:a gruppen: Vad är egenskaperna hos bioplaster? 

• Samla all information i ett dokument som du kan dela (t.ex. Google-drive) 

• Hela klassen utför sedan laboratoriearbetet i 45 minuter med hjälp av följande 

resurs: 

http://www.rsc.org/Education/Teachers/Resources/Inspirational/resources/3.1.7.

pdf 

• I denna aktivitet tillverkar eleverna en plast från potatisstärkelse och andra 

livsmedel. De är indelade i 3 olika grupper: 

o Grupp 1: Tillverkar bioplast från livsmedelsrester som innehåller stärkelse. 

o Grupp 2: Tillverkar bioplast från potatis 

o Grupp 3: Tillverkar bioplast från stärkelse. 

• Eleverna undersöker sedan effekten av att tillsätta en "mjukgörare" på egenskaperna 

hos polymeren som de tillverkar. 

• Slutligen diskuterar klassen återvinning och bioekonomi tillsammans. 

 

Lektion 5: Produktdesign och 3D-utskrift (45 minuter) 

• Klassen tittar på följande video för att bli bekant med 3D-utskrift: 

https://www.youtube.com/watch?v=Vx0Z6LplaMU [på engelska] 

• Klassen diskuterar sina tankar om 3D-utskrift. För diskussionen kan du använda 

följande arbetsblad om 3D-utskrift från Bilaga 7. 

o Läraren delar upp eleverna i grupper om 4 eller 5. 

o Varje grupp ska ha några Post-It-lappar, så de kan skriva ner sina åsikter. 

o Eleverna presenterar sina åsikter för klassen efter diskussionen. 

http://www.european-bioplastics.org/
http://www.rsc.org/Education/Teachers/Resources/Inspirational/resources/3.1.7.pdf
http://www.rsc.org/Education/Teachers/Resources/Inspirational/resources/3.1.7.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Vx0Z6LplaMU


                                                                                                            Utveckla last & nytt liv för plast  

                                                                                                                                                                 Framtida klassrumsscenario 

 
Den detaljerade beskrivningen av aktiviteten 

• Klassen tillverkar en 3D-design för en nyckelring i Tinkercad, enligt anvisningarna i Bilaga 8. 

 

 

Den detaljerade beskrivningen av aktiviteten 

• Om skolorna har en 3D-skrivare är det möjligt att skriva ut slutprodukten i klassen. Om inte, kan 

läraren kanske knyta kontakt med ett FabLab eller med ett företag i grannskapet för att skriva ut 

den. 

 

 

Äktiviteter fo r lå rånde 

Länk till Aktiviteter för lärande skapad med Designer för lärande(http://learningdesigner.org) 

 
https://v.gd/RcWp4L (Full text tillgänglig i Bilaga 9) 

 

  

http://learningdesigner.org/
https://v.gd/RcWp4L
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Bilågor 

Bilaga 1: Identifiera 6 typer av plast 

• Experimentella protokoll 

• Identifiera 6 olika typer av plast 

• Målpublik 

• Läroplansämnen: Naturvetenskap, kemi, fysik och biologi 

• Åldersgrupp: 11-18 år 
 
Gruppens namn:  ________________________Datum:__________________________________________________________ 

Namn på eleverna:_________________________________________________________________________________________    
  

 

Bakgrundsinformation: Typer av plast 
Följande tabell illustrerar de vanligaste typerna av plast som används och den symbol som ofta används för att 
identifiera dem på plastförpackningar - Europeiskt direktiv 94/62/EG. 

 

Tabell 1. Plastmaterial, symboler och akronymer. 

 

Identifiering av plasterna möjliggör separat insamling och därigenom möjligheten att återvinna 
dem. Polymeråtervinning är en del av strategin att spara energiresurser och skydda miljön. 

Det är inte lätt att känna igen de olika plasttyperna, även om dryckesbehållare oftast är gjorda av 
PET, påsar av LDPE och rör av PVC. Plast är ett polymermaterial. Polymerens olika molekylära 
strukturer innefattar olika fysikaliska och kemiska egenskaper och det är därför möjligt att 
utveckla protokoll för igenkänning av dessa substanser. 

Denna laboratorieaktivitet är baserad på igenkännandet av 6 olika typer av polymerer genom utvärdering 
av deras olika densiteter och genom ett flamtest. 

Syftet med följande experiment är att: 

• skapa en densitetsskala för de sex polymererna (aktivitet 1); 

• identifiera en polymer med flamtestet (aktivitet 2). 
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AKTIVITET 1: Vilken plast flyter och vilken sjunker 

Aktiviteten bygger på tillämpningen av Archimedes princip: "I närvaro av ett gravitationsfält 
mottar en kropp nedsänkt i en vätska ett tryck från botten uppåt lika med vikten av den förskjutna 
vätskevolymen". 

Resultatet av Archimedes princip är att om vi sänker ned en kropp i en vätska sjunker kroppen 
om dess densitet är högre än vätskans, den flyter om dess densitet är lägre, den är i likgiltig 
jämvikt, det vill säga varken sjunker eller flyter, om dess densitet är identisk med vätskans. 

Material (krävs för varje grupp) 

• Graderad cylinder, 

• Glasstav, 

• Pasteur-pipett, 

• Lösning av etanol och vatten (60 delar alkohol, 40 delar vatten) densitet ca 0,90 g/ml (96% 

etylalkohol har en densitet av ca 0,80 g/ml, rent vatten har en densitet på 1 g/ml); 

• Mättad lösning av NaCl (vanligt kökssalt), densitet ca 1,2 g/ml; 

• 6 typer av plast (PET, PVC, PS, PP, HDPE, LDPE). 

 

Densiteter för polymerer och lösningar visas i Tabell 2. 

 

Tabell 2. Densiteter för polymerer och lösningar 

Substans på svenska Substans på engelska Symbol /n Densitet g/ml 
Polyetentereftalat Poly(ethylene terephthalate) PET 1 1,38-1,39 
Polyvinylklorid Polyvinyl chloride PVC 3 1,16-1,35 
Polystyren Polystyren PS 6 1,05-1,07 
Högdensitetspolyeten High density polyethylene HDPE 2 0,95-0,96 
Lågdensitetspolyeten Low density polyethylene LDPE 4 0,92-0,94 
Polypropen Polypropen PP 5 0,90-0,91 

Vatten Water   1,0 
Etanol i vatten Ethanol:water (60:40)   ca 0,9 
Mättad NaCl-lösning Saturated NaCl solution   ca 1,2 

Metod 
I en 100-ml graderad cylinder, tillsätt 70 ml rent vatten och inför sex stycken plastbitar; tre flyter 
(HDPE, LDPE och PP) och tre sjunker (PET, PVC, PS). 

De tre proverna som flyter i vatten plockas upp, torkas och läggs i en 100-ml graderad cylinder 
innehållande 70 ml etanol/vattenlösning. LDPE och HDPE sjunker, medan PP flyter. Genom att 
tillsätta mer rent vatten (en halv milliliter åt gången) ökar densiteten av lösningen tills LDPE 
flyter. HDPE är kvar på botten. 

De tre provbitarna som sjunker i vatten plockas ut, torkas och läggs i en annan 100-ml graderad 
cylinder innehållande 70 ml mättad NaCl-lösning. 

PS flyter, de andra två sjunker. De två kvarvarande polymererna (PVC och PET) utsätts för ett 
flamtest (eftersom deras densitet, på grund av tillsatser och mjukgörare, är mycket likartad). 
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AKTIVITET 2: Flamtest 

Flamtestet går ut på att känna igen vissa ämnen (metalliska salter) med hjälp av den färg som 
flamman tar när den kommer i kontakt med testföreningen. Faktum är att metallens elektroner 
exciteras genom värmeenergi och når ett högre atomskal. De tenderar emellertid att återvända 
till den lägre energinivån, som har en mer stabil energi, vilket resulterar i strålningsutsläpp. Dessa 
är egenskaper för varje katjon och uppfattas som färgat ljus. 

 

I detta specifika fall försöker vi känna igen bildandet av CuCl2. När en koppartråd kommer i 
kontakt med polyvinylkloriden (PVC) och sedan placeras i flamman, får flamman en karakteristisk 
grön färg, typisk för Cu2+. 

Material (krävs för varje grupp) 

• Koppartråd, 

• PVC och PET, 

• Bunsenbrännare, 

• Klädnypa i trä. 
 

Metod 
Ta koppartråden och värm upp den i lågan. Därefter placeras koppartråden på det okända 
plastmaterialet som smälter och bildar en beläggning på koppartråden. Nu utsätts koppartråden 
för flamman igen. Flamman färgas grön om plastmaterialet är PVC, och förblir oförändrad i det 
andra fallet (PET). 

 

 

Cu
Cl2

Fiamma 
verde
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 Bilaga 2: Experimentellt protokoll: Vad döljer sig i vår sand? 
 

• Målpublik 

• Läroplansämnen: Naturvetenskap och biologi 

• Åldersgrupp: 11-18 år  
 
     Gruppens namn : ____________________________________ Datum: ___________________________ 
Namn på eleverna:  __________________________________________________________________ 

   Bakgrundsinformation 
 

Den stora mängd aktiviteter som utförs dagligen i kustområden kan leda till närvaron av flera föroreningar i våra 
hav. 

Plast utgör 60-80% av havsföroreningar och anses för närvarande vara en av de mest betydande föroreningarna 
i våra hav, tillsammans med petroleumkolväten, ballastvatten och näringsämnen som vid höga nivåer orsakar 
eutrofiering. Plast kan bäras av ytströmmar till platser långt ifrån de ursprungliga, vilket har skadliga effekter på 
både djurarter i våra oceaner och kustekosystem (US-EPA, 2002). Faktum är att plast utgör ett stort hot mot 
havsorganismer som fisk, fåglar, sköldpaddor, däggdjur och zooplankton, främst på grund av risken för intag. 
Cirka 400 marina arter runt om i världen har redan "fastnat" i massor av plast spridda över haven som plastpåsar 
och fisknät. 

Mikroplaster är små partiklar (<5 mm), som varierar i sammansättning (syntetisk polymer), form och färg. De 
tillverkas (primära mikroplaster) för att uppfylla vissa funktioner, såsom industriella slipmedel, exfolierande 
mikropärlor i personvårdsprodukter eller kosmetika, och i för-produktion av plastkulor eller -pellets. De kan 
också vara en följd av nedbrytning eller fragmentering av större plastpartiklar (sekundära mikroplaster) genom 
mekanisk, UV- och mikrobiell verkan som kan härröra från större plastpartiklar som har försämrats eller från 
plastartiklar med små dimensioner. Eftersom de har förmåga att absorbera föroreningar, nämligen långlivade 
organiska föreningar (Persistent Organic Pollutants, POP), när de intas av marina arter, utgör de en inkörsport 
för POP i den marina livsmedelskedjan. 

 

Syften 
 

Denna aktivitet syftar till att presentera mikroplaster, deras ursprung och konsekvenserna av deras närvaro i 
havsmiljön. Denna verksamhet syftar till att öka medvetenheten om behovet av att minska plastproduktion och 
-konsumtion. Denna aktivitet är relaterad till principerna för Ocean Literacy, nämligen Princip 6 - Haven och 

människor är oupplösligt sammanlänkade1. 

Material 

• 1 vattenflaska med en kapacitet på 5 l eller mer 

• 1 flaska på 1,5 l 

• 0,5-l tratt 

• Sikt 

• 1 kg koksalt 

• Sand från en strand (1 flaska på 1,5 l) 



                                                                                                            Utveckla last & nytt liv för plast  

                                                                                                                                                                 Framtida klassrumsscenario 

 
• Filtreringsutrustning (dvs Büchner-kolv, filtreringsglas, spännanordning ...) 

• Vakuumpump med slang 

• 2 filter ca 0,2-μm porositet (1 för varje 0,5-l flaska) 

• Stereomikroskop 

• Petriskålar 

• Pincett 

 

Procedur 
1. Samla sand från högvattenlinjen, på den grunda sidan, upp till ca 5-10 cm djup och sikta den till 

en 1,5-l flaska. Släng stora skräpbitar eller plast i passande återvinningstunnor. Förslag: Eleverna 
kan uppmanas att samla in sand från stränder med olika nivåer av mänskligt tryck och jämföra 
dem 

2. I laboratoriet, bered en ultra-koncentrerad koksaltlösning med en koncentration av ca 360 g/l. 
För detta tillsätter du i en 5-l flaska 3 liter vatten och 1 kg koksalt. Om det inte finns något material 
för mätning av 3 liter vatten kan en 1,5 liter flaska fylld två gånger användas; 

3. Skaka 3 gånger 1 minut; 

4. Placera den uppsamlade sanden (fri från stora skräpbitar) som finns i 1,5-l flaskan, i 5-l flaskan 
med vatten; 

5. Stäng den och skaka kraftigt 5 gånger 30 sekunder; 

6. Låt blandningen stå i ca 15 minuter; 

7. För över vattnet med de suspenderade partiklarna till 0,5-l flaskan; 

8. Förbered filtreringssystemet (vakuumpump + filtreringsutrustning) och placera membranfiltret 
på plats; 

9. Häll 250 ml av saltlösningen med sand i filtreringskoppen och anslut pumpen 

10. Efter filtreringen, överför filtret till en petriskål med pincetten och observera med 
stereomikroskopet (upprepa steg 8 med vattnet i en annan 0,5 liter flaska); 

11. Fortsätt med att undersöka och identifiera mikroplasterna. Om så önskas kan de också separeras 
i en petriskål för att göra det lättare att räkna dem. 
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                  a)                                                         b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                   c) 
 

Figur 1: Exempel på nylonfibrer (a), styv plast (b1)2   och olika plasttyper (c2). 
 

Vad döljer sig i vår sand? 

Experimentlogg: 

1. Ger hypotesen som ska testas i detta experiment. 

2. Vad är syftet med det NaCl som används i experimentet? 

3. Under filtreringen av provet, var fastnar mikroplasten? 

4. Är det analyserade provet förorenat med mikroplast? Om ja, vilken typ av mikroplast 
hittade du (form, färg etc.)? 

5. Vilka åtgärder bör vidtas i våra dagliga liv för att undvika förorening av vatten med 
mikroplaster?  

                                                             

1 Possatto, F.E.; Barletta, M.; Costa, M.F.; Ivar do Sul, J.; Dantas D.V. 2011. Plastic debris ingestion by 
marine catfish: an unexpected fisheries impact. Mar Poll Bull 62: 1098–1102 
 
2 . 2014. The Danube so colourful: A potpourii of plastic litter outnumbers fish lårvåe in Europe’s second lårgest 
river. Environmental Pollution 188: 177- 
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Bilaga 3: Experimentellt protokoll: Vad döljer sig i vårt 
tvättvatten? 

Bakgrundsinformation 

Flera dagliga mänskliga aktiviteter som bedrivs på land och i kustzoner påverkar direkt 
och indirekt det marina ekosystemet. Enligt Förenta nationerna kommer cirka 80% av allt 
skräp i haven från land, med plastavfall som den mest representativa mängden (60-95%). 
Förutom de 8 miljoner ton plast som kastas i havet varje år, har fler och fler personliga 
hygienprodukter mikroplaster (en ansiktsrengöring kan ha 330 tusen mikroplaster) och 
många klädesplagg har polyesterfibrer i deras sammansättning. Det har uppskattats att 
cirka 1 900 plastmikrofibrer frigörs från ett enda syntetisk plagg varje gång det tvättas i 
en tvättmaskin. På grund av deras begränsade storlek bibehålls inte mikrofiber i 
tvättmaskinsfiltret utan hamnar i havsmiljön. Det har också uppskattats att det finns cirka 
4 miljarder plastmikrofiber per km2 havsbotten. 

 

Figur 1: Polyesterfibrer (plast) som släpps ut i den marina miljön. 

Källa: http://storyofstuff.org/blog/microfibers-are-microplastics-1/ 

 

Målpublik 

• Läroplansämnen: Naturvetenskap och biologi 

• Åldersgrupp: 11-18 år 

 

Syften 

Syftet med denna aktivitet är att öka medvetenheten om problemet med mikroplaster, 
särskilt polyesterfiber, och konsekvenserna på den marina miljön. Aktiviteten syftar till 
att öka medvetenheten om behovet av att minska plastproduktion och plastkonsumtion 
samt att varna om behovet av att ändra våra dagliga aktiviteter som negativt påverkar 

havsmiljön. Denna aktivitet är relaterad till principerna för Ocean Literacy3, nämligen 
Princip 6: Haven och människor är oupplösligt sammanlänkade. 

http://storyofstuff.org/blog/microfibers-are-microplastics-1/
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Material 

• 1,5-l flaska 

• Stor hink 

• Tratt 

• 100% polyesterplagg 

• Filtreringsutrustning (dvs Büchner-kolv, filtreringsglas, spännanordning ...) 

Vakuumpump med slang 

• Sex ca 1,2-µm membran 

• Filter Stereomikroskop 

• Petriskålar 

• Pincett 

• Dissektions- 

• nål 

• Tändare 

• Ljusmikroskop 

Procedur 

1. För att utföra detta experiment är det nödvändigt att samla vattnet från en tvättmaskins första 
tvätt; 

2. Se till att tvättmaskinens vattenuttagsslang är på en synlig och säker plats (till exempel inuti en 
hink); 

3. Välj 100% polyesterplagg (bekräfta på etiketten på varje plagg). Ge företräde åt kläder med 
livfulla färger för att underlätta observation av mikrofibrer med förstoringsglaset. 

4. Tvätta polyesterplaggen i tvättmaskinen med det "ekonomiska" programmet. Använd inte 

5. någon typ av tvättmedel eller tvål; 

6. Var uppmärksam på tvättmaskinens vattenutlopp och med en tratt, anslut en slang till 
plastflaskans öppning (gör detta i en hink). Efter uppsamling av 1,5 liter vatten kan slangen sättas 
tillbaka på sin vanliga plats. 

7. Förvara inte uppsamlat vatten i flera dagar (försök att tvätta plaggen dagen före experimentet). 

8. Innan filtreringen startas, stäng flaskan och skaka den kraftigt 3 gånger i ca 3 sekunder (upprepa 
vid behov, mikrofibrerna kan sitta fast på plastflaskans väggar). 

9. Förbered filtreringssystemet (vakuumpump + filtreringsglas + spännanordning) och sätt i filtret 
(för ett mer ekonomiskt och enklare alternativ kan du använda runda kaffefilter som passar 
filterkoppen). 

10. Sätt på vakuumpumpen och häll gradvis vattnet från flaskan. Byt filter när du tycker att det 
behövs; 

11. Efter varje filtrering, överför filtret till en petriskål med pincetten och observera med 
stereomikroskopet; 



                                                                                                            Utveckla last & nytt liv för plast  

                                                                                                                                                                 Framtida klassrumsscenario 

 
12. Mikrofibrerna som finns i filtret kan också separeras i kategorier (färg, storlek, textur) för att 

underlätta deras räknande och loggning. 

13. Försök att skilja mellan syntetiska och bomullsmikrofibrer med hjälp av ljusmikroskopet. 
Polyesterfibrer är släta rör, vanligtvis genomskinliga i sitt inre, med mycket väldefinierade 
väggar. Bomullsfibrer är platta, vanligtvis vridna, deras inre kan innehålla pigmentering och 
väggarna har många brister och veck (Fig 2 och 3); 

14. För att bekräfta att du observerar syntetiska mikrofiber kan du också göra det "heta nålprovet", 
med hjälp av stereomikroskopet och en vuxen för att hantera tändaren eller annan värmekälla. 
Värm spetsen på en dissektionsnål med en tändare (eller annan värmekälla) och placera den heta 
nålen nära fibern som analyseras. Om fibern snabbt krullar ihop sig eller smälter på nålen och 
visar beteendet hos en brinnande plast, kan den anses vara av plast snarare än en 
bomullsmikrofiber. 

 
   Förslag: Samma förfarande kan också utföras med 100% bomullskläder, vilket gör det  

möjligt att dra jämförelser mellan mikrofibrer från naturtyger och från syntetiska plagg. 

 

 
Figur 2: Mikrofibrer av bomull (vänster) och polyester (höger) observerade under ljusmikroskopet 
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Vad döljer sig i vårt tvättvatten? 
 

Experimentlogg 

 

1. Ge hypotesen som ska testas i detta experiment. 

 

2. Vad är mikroplaster? 

 

3. Nämn tre källor till mikroplaster som finns i miljön 

 

4. Var fanns mikrofibrerna under provets filtrering? 

 

• Är det analyserade provet förorenat med mikrofibrer? Om så är fallet, hur många 
fibrer hittades i 1,5 liter vatten. 

• Skriv ner i tabellen antalet mikrofibrer som du räknat per färg och material 
(polyester eller bomull) i vattenprovet. Skriv tabelltexten. 

 
Tabell 1: 
 
 Antal mikrofibrer 

Polyester Bomull 

Färg 1:   

Färg 2:   

Färg 3:   

Färg 4:   

Färg 5:   

Färg 6:   

Färg 7:   

Färg 8:   

 
Totalt (i %) 
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5. På axlarna nedan rita diagram för antalet polyestermikrofibrer av varje färg som du räknat i 
vattenprovet (Figur 1) och för den totala relativa frekvensen (i %) av polyester- och bomullsmikrofiber 
som hittades (Figur 2). Skriv texten för X och Y axlarna och de grafer du har ritat. 

Figur 1. Figur 2. 

 
6. Vad är skillnaden mellan polyester- och bomullsmikrofiber? 
 
7. Vilken typ av kläder släpper ut fler fibrer per liter vatten? 
 
 
8. Välj fem klasskamrater och skriv ned i tabellen det material som deras T-shirts är gjorda 
av (exempel: polyester, bomull, nylon ...). Skriv tabelltexten. 
 
 
Tabell 2: 

Klasskamrat T-shirt material 

Kamrat 1  

Kamrat 2  

Kamrat 3  

Kamrat 4  

Kamrat 5  

 
9. Vilka slutsatser kan du dra från Tabell 2 om användningen av plast i våra kläder? 

10. Just nu, har du på dig några kläder eller har du några skolmaterial som inte innehåller 
plast? Om ja, ange vilka. 

11. Vilka åtgärder skulle du föreslå för att förhindra vattenförorening med 
polyestermikrofiber? 

12. Vad kan du göra för att minska användningen av plast i ditt dagliga liv? Ge två exempel. 
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Bilaga 4: Experimentellt protokoll - Mikrokulor från kosmetika 
 

• Målpublik 

• Läroplansämnen: Naturvetenskap och biologi 
 
Åldersgrupp: 11-18 år 

Gruppens namn:  ___________________________________ Datum: ___________________________ 
Namn på eleverna  ____________________________________________________________________ 
 

Bakgrundsinformation 

Mikrokulor är en annan källa till mikroplaster. Dessa små plastpärlor används i kosmetika 
och personvårdsprodukter (t. ex. exfolierande och handtvättkrämer, tandkräm). I denna 
aktivitet isolerar och granskar eleverna (11-16 år) mikrokulor från sådana produkter, och 
överväger deras inverkan på miljön. 

 

  
  Bild nr 1: Mikroplast i skrubbkosmetik                             Bild nr 2: Mikroplast i tandkräm 

 

Material 

• Vissa kosmetika och personvårdsprodukter som innehåller mikrokulor. Kontrollera 

kompositionen: om polyeten anges, innehåller produkten mikrokulor. 

• Genomskinliga acetatark 

• Förstoringsglas eller ett mikroskop för smartphone 

• Genomskinliga plastkoppar 

• Kranvatten 

• Diskmedel 

• Salt 

• Skedar 

Procedur 

Genom att använda materialen ovan, be eleverna att: 

1. Läsa produktens sammansättning för att bekräfta att den innehåller mikrokulor. 
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2. Undersöka produkten genom att breda ut den på ett acetatark och titta på den med 
förstoringslinsen (eller ett mikroskop), och också genom att röra den. 
 

3. Testa mikrokulorna för att se om de flyter i tre olika vätskor med hjälp av de genomskinliga kopparna: 

• Kranvatten 

• Vatten plus diskmedel (1/2 sked per kopp) 

• Vatten plus salt (1 sked per kopp). 

4. På grundval av elevernas resultat, förutsäg om mikrokulor i den naturliga miljön 
kommer att flyta eller sjunka i sötvatten (t. ex. i en sjö) och i saltvatten (t. ex. i havet). 
 

Hur många mikrokulor dumpar vi i havet? 

Denna förlängning av den föregående aktiviteten ber elever i åldern 11-16 år att göra en 
grov uppskattning av hur många mikrokulor som dumpas varje år av människor i deras 
stad och att undersöka och debattera miljöfrågorna som är inblandade. 

Material 

Samma som för den tidigare aktiviteten plus: 

• Måttskedar med en volym om 5 ml (som de som används för hostmedicin etc.) 

• Kaffefilter 

Procedur 

Be eleverna att: 

1. Mäta 5 ml av en produkt som innehåller mikrokulor och lösa den i en kopp halvfull med 
kranvatten plus 5 ml diskmedel. 

2. Rör om blandningen i en minut, filtrera därefter blandningen med ett kaffefilter. 

3. Överför mikrokulorna från filterpapperet till ett acetatark. Räkna nu mikrokulorna. 

4. Med hjälp av detta resultat och volymen av produktens originalbehållare, beräkna hur många 
mikrokulor som finns i en hel tub eller flaska. 

5. Uppskatta hur många behållare av denna produkt som används av en person under ett år, och 
hur många personer i din stad som brukar använda den här produkten. 

6. Multiplicera dessa siffror för att beräkna hur många mikrokulor din stad dumpar i 
avloppssystemet (och sedan i havet) per år från den här produkten. 
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Bild nr 3 Kosmetika i vatten, saltvatten, vatten med 

tvättmedel 

 

Slutligen, be eleverna att undersöka information om miljöproblem med mikrokulor och 
om aktuella debatter och åtgärder som begränsar eller förbjuder deras användning i 

produkterw4. 

 

Tack 

De aktiviteter som beskrivs i denna artikel har utvecklats gemensamt av författaren 
Giuliana Candussio, Marinella Manià och Serenella Palamin. Alla fyra är medlemmar i 

Scienza under 18 Isontinaw2, en förening som syftar till att inspirera skolelever och lärare 
och att dela med sig av god praxis. 

"Plastundersöknings"-aktiviteten har anpassats från material som utvecklats som en del 
av progetto APQUA, den italienska versionen av Lawrence Hall of Science, University of 
California vid Berkeleys Science Education for Public Understanding Program (SEPUP). 
Progetto APQUA-materialet har tillhandahållits av Federchimica-Assoplast, en 
sammanslutning av italienska plasttillverkare. 

  

https://www.scienceinschool.org/content/microplastics-small-deadly#w4
https://www.scienceinschool.org/content/microplastics-small-deadly#w2
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Bilaga 5: Identifiera olika typer av plast 

Typer av plast 

Följande tabell illustrerar de vanligaste typerna av plast som används, deras tillämpningar 
och den symbol som ofta används för att identifiera dem på plastförpackningar. 

 
Polymertyper Exempel på tillämpningar 

Symbol 

 
Polyetentereftalat 

 

 
Läsk- och vattenflaskor. Salladsbrickor. 

 

 
 

Högdensitetspolyeten 

 

 
Flaskor för mjölk, blekmedel, städmedel och de flesta 
schampon. 

 

 
 

Polyvinylklorid 

 
 
Rör, anslutningar, fönster och dörrkarmar (styv PVC). 
Värmeisolering (PVC-skum) och fordonsdelar. 

 

 
 

Lågdensitetspolyeten 

 

 
Bärpåsar, soppåsar och förpackningsfilmer. 

 

 

 
Polypropen 

 
Margarinbyttor, matbrickor som kan värmas i mikrovågsugn, 
även producerad som fibrer och filament för mattor, 
väggbeklädnader och fordonstyger. 

 

 

 
Polystyren 

 
Yoghurtburkar, hamburgerlådor och äggkartonger i 
skumplast, plastbestick, skyddsförpackningar för 
elektroniska varor och leksaker. Isoleringsmaterial i 
byggindustrin. 
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Polymertyper Exempel på tillämpningar 
Symbol 

 
Ej tilldelade 
referenser 

 
Annan plast som inte omfattas av någon av ovanstående 
kategorier - till exempel polykarbonat som ofta används till 
glas för flygindustrin 

 

Material 

Densitetstest 

• 5 bägare: Vatten (Densitet = 1,0 g/ml) 

• vatten, salt: Saltvatten -1200 g salt per 1 liter vatten - (D = 1,2 g/ml) 

• majssirap: Majssirap (D= 1,36 g/ml) 

• isopropylalkohol: Isopropylalkohol (D=0,94 g/ml) 

• vegetabilisk olja: Vegetabilisk olja (D=0,90 g/ml) 
 

Flera olika prover av Plast (6). Försök att ge ett densitetsintervall för Plast. 
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Namm  
 
 
Observationsarbetsblad 
 

Ty pav plast Observationer 
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• Låt dem prova olika variationer av densitetstester för att ta reda på om de 6 proven ger samma 
resultat. Till exempel: flöt de 6 proven i vatten? Sjönk dem? 

• Hur gick det i isopropylalkoholen? 

• Följ flödesdiagrammet och utför varje test såsom numrerat i ordning. Observera att du inte 
kommer att använda alla 6 plastprover för varje test. Efter att ha slutfört varje test, avgör vilken 
plast (av de som används för det specifika testet) som sjunker och vilken som flyter. 

 

                                                  Vattentest 
 

Sjunk      Flyter 
 
 
 
 

Saltvattentest 
                                    Isopropyl alkoholtest 

 

 
Sjunk  Flyter            Sjunk       Flyter 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

Test med                                           Test med 
 
           
                   
 
 
                                                                                                                                 Sjunk            Flyter 
Sjunk  Flyter 
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Frågor 
1. En livräddare ser ett barn ramla i grannskapspoolen. Det finns 6 livbälten i plast märkta 1, 2, 3, 4, 

5 och 6. Om etiketterna identifierar vilken typ av plast varje livbälte är gjort av, vilka tre skulle 
vara bäst för att rädda barnet? Varför? 

2. Ett fartyg som transporterar tomma mjölkflaskor i Medelhavet tippar, och flaskorna går 
överbord. Vad händer med flaskorna när de hamnar i vattnet? 

3. Vad tror du skulle hända med flaskorna när de hamnar i Medelhavets saltvatten? Förklara ditt 
svar. 

4. En lokal vattenpark har en ny attraktion. Det slime som används i attraktionen har en densitet på 
1,15 g/ml. Vilken typ av plast skulle vara bäst att använda för att tillverka flottarna för 
attraktionen? 

 

Informationsblad för plastegenskaper 
Typ av plast Namn Egenskaper Densitet Tillämpningar 

 
 
 
 
 

 

 
Polyetentereftalat 

 
Seg, styv, 
splitterresistent, 
mjuknar om den 
värms upp 

1.38-1.39 
g/mL 

 
Läsk-. vatten-, 
juice- och 

matoljeflaskor 

 
 
 
 
 

 

 
Högdensitetspolyeten 

 
Halv-rigid, seg, 
flexibel 0.95-0.97 

g/mL 

 
Flaskor för mjölk, 
vatten, blekmedel 

 
 
 
 
 

 

 
Polyvinylklorid 

 
Stark, halv-styv, 
blank 1.16-1.35 

g/mL 

Tvättmedelsflaskor, 
schampoflaskor, 
krympfilm, rör 

 
 
 
 
 

 

 
Lågdensitetspolyeten 

 
Flexibel, ej 
skrynklig, 

fuktsäker 

0.92-
0.94g/mL 

 
Soppåsar, 
smörgåspåsar, 6-
packringar 

 
 
 
 
 

 

 
Polypropen 

 
Ej blank, halv-
styv 0.90-0.91 

g/mL 

 
Yoghurtburkar, 
margarinbyttor, 
skruvlock 



 
 

                     Utveckla plast & nytt liv för plast  

        Framtida klassrumsscenario 

Typ av plast Namn Egenskaper Densitet Tillämpningar 

 
 
 
 
 

 

Polystyren 

Ofta spröd, 
ibland blank, har 
ofta starka 
kemiska 
reaktioner 

1.05-1.07 
g/mL 

Skumplast, 
äggkartonger, 
förpackningspellets, 
behållare för 
avhämtningsmat 

 

Bilaga 6: Arbetsblad: Bioplaster 
 

Biobaserade             

Gjord av bränsle som kol, olja eller 
naturgas som bildas i jorden från 
växt- eller djurrester över 
miljontals år. 

Biologiskt 
nedbrytbara 

  

Material eller produkter som 
(delvis) härrör från biomassa 
(växter). t. ex. majs, sockerrör eller 
cellulosa. 

 

Fossilbaserade   

En kemisk process under vilken 
mikroorganismer som finns 
tillgängliga i miljön omvandlar 
material till naturliga ämnen som 
vatten, koldioxid och kompost. 

Förnybara 
 

  

Material eller produkter som kan      
användas flera gånger och ersättas 
på naturlig väg. 

 

Är alla bioplaster biobaserade?  Ja         ⃞  Neij 

Är alla bioplaster biologiskt nedbrytbara?  Ja         ⃞  Nej 
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Slå upp dessa olika typer av plast 

Namn Gjord av: Biobaserad? Biologiskt 
nedbrytbar? 

 
PLA 

(polylaktid) 

 
 

 
⃞  Ja ⃞  Nej 

 
⃞  Ja ⃞  Nej 

 
PHA 

(Polyhydroxialkanoater) 

 
 

 
⃞  Ja ⃞  Nej 

 
⃞  Ja ⃞  Nej 

 
PBS 

(Polybutylensuccinat) 

 
 

 
 
⃞  Ja ⃞  Nej 

 
 

⃞  Ja ⃞  Nej 

PBAT 
(Polybutylenadipattereftalat) 

 
 

 
⃞  Ja ⃞  Nej 

 
⃞  Ja ⃞  Nej 

 
PCL 

(Polykaprolakton) 

 
 

 
⃞  Ja ⃞  Nej 

 
⃞  Ja ⃞  Nej 

 
PE 

(Polyeten) 

 
 

 
⃞  Ja ⃞  Nej 

 
⃞  Ja ⃞  Nej 

PET 
(Polyetentereftalat)  

 
⃞  Ja ⃞  Nej 

 
⃞  Ja ⃞  Nej 

 

PA 
(polyamid ) 

 

 

 
⃞  Ja ⃞  Nej 

 

 
⃞  Ja ⃞  Nej 

 
PTT 

(Polytrimetylentereftalat)  

 

 
⃞  Ja ⃞  Nej 

 

 
⃞  Ja ⃞  Nej 
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Med denna vetskap, varför tror du att man fortfarande tillverkar fossilbaserad plast? 
 

 

 

 

 

 

Vilka produkter skulle du ersätta med bioplast? 

 

    

Finns de redan? Kolla upp dem. 

 
Vad skulle fördelarna med att ersätta med bioplast vara? 
 

 

 

 

 

 

LEGO har som målsättning att göra alla sina bitar från hållbart material före 2030. 

Varför vill de göra det? 

 
http://legoexternal.23video.com/video/22467724/lego-plants-made-from-plants 
_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

________ 

  

http://legoexternal.23video.com/video/22467724/lego-plants-made-from-plants
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Bilaga 7: Arbetsblad - Vad är 3D-utskrift 

PLA används för att tillverka plastfilmer, flaskor och biologiskt nedbrytbar medicinsk utrustning, ... 

Det smälter under värme vilket gör det lämpligt för några intressanta applikationer i 3D-
utskrift. PLA-materialet smälts i skrivarhuvudet och hårdnar igen när det kommer i 
kontakt med den kalla plattan. 

Men hur fungerar 3D-utskrift och vad kan vi skriva ut? 

 

Titta på följande YouTube-video: 
https://www.youtube.com/watch?v=Vx0Z6LplaMU  
 
Diskutera följande ämnen i din grupp och anteckna några 
åsikter på post-it-lappar 

 
 
 

 

• Vad är din allmänna åsikt om 3D-utskrift? 

• Borde elever lära sig att rita och använda 3D-utskrift i skolan? 

• Utskrift av små plastföremål är vanligt, men vad anser du om att skriva ut husdelar? 

• 3D-utskrift är fortfarande nytt, vad tycker du om utskrift av kroppsdelar, organ, ... 

• Vad tror du att framtiden kan ge med 3D-utskrift? 

• Var kreativ: vad skulle du skriva ut om allt vore möjligt? 
  

https://www.youtube.com/watch?v=Vx0Z6LplaMU
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Bilaga 8: Tinkercad-handledning - Tinkercad-nyckelring 

Inloggning 

• Gå till www.tinkercad.com 

• Klicka på "registrera" i övre högra hörnet 

• Välj ditt land och fyll i din födelsedag, klicka på NÄSTA 

• Skapa ett konto: 

o Fyll i din e-postadress 

o Välj ett lösenord 

o Klicka på "Jag samtycker"-rutan 

o Klicka på "Skapa konto" 

 

Tillverka nyckelringen 

1. Öppna ett nytt projekt 

 
 

2. Byt namn på ditt project 
Klicka på namnet ovan och skriv över ditt eget projektnamn 

http://www.tinkercad.com/
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3. Först gör vi en fyrkant för vår nyckelring. 

         Dra och släpp en röd kub i mitten av arbetsytan. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

4. En kubs standardstorlek är 20 mm X 20 mm X 20 mm 
Vi justerar bredden och höjden till 25 mm X 25 mm 

a. Klicka på ett hörn 
b. Justera storleken genom att dra ELLER genom att skriva 25 i den vita rutan 

 

 
 

5.   Justera kubens höjd 
Nyckelringens höjd ska vara 3 mm. Så vi måste justera höjden. 

• Klicka på den vita rutan mitt i fyrkanten. 

• Justera storleken genom att dra ELLER genom att skriva "3" i den vita rutan 
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6. Välj en bokstav för nyckelringen 
    I menyn till höger, klicka på "grundläggande former" och välj "Text och siffror" 

 

 
 
 

7. Dra bokstaven till arbetsytan ovanför  

Vi drar den ovanför fyrkanten, så att vi kan justera storleken på bokstaven. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Justera storleken på bokstaven: 

Klicka på ett hörn och ändra storlek till: 20mm X 20mm 
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                                      9. Justera bokstavens höjd: 
 

Klicka på fyrkanten mitt i bokstaven och byt höjd till 10 

mm 

 
 

 

 

 

 

10. Sätt bokstaven på fyrkanten 

a. Klicka på bokstaven och dra över fyrkanten 

b. Tips: Om du vill vrida arbetsytan: klicka på höger musknapp 

c. Zooma in - Zooma ut: bläddra med mushjulet 

d. Kontrollera att bokstaven är mitt i fyrkanten 

 
11. Sänk ned bokstaven i fyrkanten genom att ändra höjden 
 
Klicka på ikonen ovanför bokstaven och dra nedåt tills bokstaven går genom fyrkanten

 
12. Ändra bokstaven till ett "hål". 

- Klicka på ett hörn 

- Klicka på storlek 

- Ange rätt storlek 

- Klicka på ett hörn 

- Klicka på storlek 

- Ange rätt storlek 
-  
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Klicka på bokstaven för att välja den, klicka därefter på "hål" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

• Klicka på bokstaven 

• Klicka på HÅL 
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13. Från de två olika figurerna, måste vi göra en enda del 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Om allt är korrekt kommer din form att se ut så här: 

 

  
 

14 .Till sist måste du göra ett hål för nyckeln. 

 

Det hörn som du bör välja beror på din bokstav. Placera det där det finns plats. 

• Välj i menyn till höger "GRUNDLÄGGANDE FORMER" 

• Dra en cylinder till arbetsytan 

- Välj hela formen. 

- Klicka på ikonen 

"GRUPPERA" 
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15. Justera diametern till 4 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

16.Dra cylindern in i nyckelringen, se till att det 

finns tillräckligt med utrymme kvar i hörnet, annars 

kommer det att gå sönder under utskrift.För ned 

cylindern tills den helt går igenom nyckelringen. 
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17. Gör ett "hål" av cylindern 

För detta, klicka på "hål" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18. Gruppera din figur igen för att göra den till en. 

  För detta, välj hela din figur och klicka på "GRUPPERA" 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

19. BRA JOBBAT! Din nyckelring är nu klar för utskrift!! 
Nästa sida är bara nödvändig när du ska skriva ut den med 3D-skrivaren! 

 
20. Klicka på EXPORT i det övre hörnet för att exportera din nyckelring för utskrift 
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21. Välj formatet "stl" för nedladdning 

(formatet beror på din skrivare!! Kontrollera vilket format du behöver!) 
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     Bilaga 9: Design för lärande 

Description 

Sammanhang 

Ämne: Bioekonomi 

Total lärandetid: 220 minuter 

Antal elever: 15-25 elever 
Världsbefolkningen lever, arbetar, semestrar längs kusterna och står 
inför den största floden av plastavfall som någonsin skådats. Plast är 
mångsidigt, lätt, flexibelt, fuktbeständigt, starkt och relativt billigt. 
Det är dessa attraktiva egenskaper som lett oss, runt om i världen, till 
en sådan omättlig aptit och överkonsumtion av plastvaror. Vår enorma 
attraktion för plast, kopplad till en obestridlig beteendemässig 
benägenhet till överkonsumtion, kassering, nedsmutsning och därmed 
förorening, har blivit en dödlig kombination. 
Framtiden för världen är bioekonomi, återvinning och användning av 
biologiskt nedbrytbart material 

Syften 
Samarbete Kommunikation Naturvetenskap & Teknik medborgerlig 
kompetens entreprenörskap digital kompetens 

Aktiviteter för undervisning-lärande 

Plastförorening 

Undersök 30 minuter  20 elever   Handledare finns tillgänglig 

Analysera dessa bilder om "Plastförorening och havsavfall" 
http://www.marlisco.eu/ 

Öva 50 minuter 20 elever Handledare finns tillgänglig 

Du arbetar i grupp och gör en tabell för att klassificera typer av plast- 
föroreningar. 

Diskutera 30 minuter 20 elever        Handledare finns tillgänglig 

Varför finns det så mycket plastföroreningar i havet/på stranden? 
Formulera olika hypoteser. 

Läs Titta Lyssna 50 minuter 20 elever Handledare finns tillgänglig 

Läs dokumentet och ta reda på varför det finns så mycket plast i havet. 
Stämmer dina hypoteser? 

Organisk lösning - 

Biopolymerer 

Läs Titta Lyssna 10 minuter         Handledare finns tillgänglig 

"Känn till dina plaster" Olika typer av biopolymerer och deras 
resurser 

Diskutera  25 minuter  elever       Handledare finns tillgänglig 

Varför ska man använda bioplaster? Är detta ett bra alternativ? Vilka är 
konsekvenserna? (för-och nackdelar) 
Undersök 25 minuter  Handledare finns tillgänglig 
Undersök olika bioplaster och deras egenskaper. 

Öva             15 minute                                 Handledare finns tillgänglig 
Övning på biopolymerer 

Bioplaster - 

Tillverka 

bioplaster 3 

lektioner 

Läs Titta Lyssna  20 minuter 20 elever Handledare finns tillgänglig 
Söka på internet hemma. 

1:a gruppen: Vad är bioplaster? 
2:a gruppen: Vad är egenskaperna hos bioplaster? Kommunicera med 

drive-dokument. 

Skapa  30 minuter  20 elever Handledare finns tillgänglig 

Grupp 1: Tillverka bioplast från livsmedelsrester som innehåller 
stärkelse. 

http://www.marlisco.eu/


 
 

                     Utveckla plast & nytt liv för plast  

        Framtida klassrumsscenario 

Grupp 2: Tillverka bioplast från potatis 

Grupp 3: Tillverka bioplast från stärkelse 
Undersök   30 minuter     20 elever     Handledare finns tillgänglig 

Klassövning: I den här aktiviteten undersöker eleverna vilken effekt 
tillsats av en "mjukgörare" har på egenskaperna hos polymeren de 
tillverkar. 

Produktdesign/3D-

utskrift 

Läs Titta Lyssna  15 minuter     Handledare finns tillgänglig 
YouTube-film: Vad är 3D-utskrift och hur fungerar den? 

Diskutera   20 minuter 20 elever Handledare finns tillgänglig 

Vad tycker du om 3D-utskrift? 
Utskrift av leksaker, husdelar eller till och med öron, organ ... PLA är en 

bioplast, vad tycker du om det? 

 Skapa 45 minuter  1 elever Handledare finns tillgänglig 

3D-design i Thinkercad, enligt instruktioner 
Om du har en 3D-skrivare i klassen kan du skriva ut. Annars kan du få 

utskrivet i ett fablab eller på ett företag i grannskapet. 

 
 


