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Om presentationen
Presentationen till Kemins Dag 2022 är framtagen av IKEM – Innovations‐ och
kemiindustrierna i samarbete med KRC, Kemilärarnas resurscentrum.
Illustrationerna är gjorda av Liam Pernell till publikationen Plastkunskap för
grundskolan som går att ladda ner från www.ikem.se/ikem‐skola. © IKEM.
Det är tillåtet för lärare i Sverige att använda presentationen, hela eller delar av
den, i sin undervisning. Det är inte tillåtet att lyfta ut illustrationerna ur sitt
sammanhang och använda dem för andra ändamål.
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C som i cirkulärt
• C står för kol inom kemin.
• Plast innehåller mycket kol.
→ Årets Kemins Dag handlar om
hur vi med hjälp av kemin kan
skapa cirkulär användning av
plastens kolatomer.
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Alla plaster är till stor del uppbyggda av kolväten, föreningar som innehåller kol och väte.
• Det kemiska tecknet för grundämnet kol är C (på latin Carbo).
• I naturen cirkulerar kol. Växter och djur (inklusive människan) avger koldioxid till
luften som sedan fångas in av växterna och görs om till kolrika molekyler som bygger
upp växterna och som blir näring och för djur och människor. Alla levande organismer
innehåller kol.
• Om vi inte vill använda fossilt kol måste vi hitta andra kolkällor. En bra metod är att
återvinna, att skapa cirkulär lösningar.
• Då minskar behovet av fossila råvaror samtidigt som utsläppen av koldioxid minskar.
Illustrationerna i presentationen är gjorda av Liam Pernell till publikationen Plastkunskap
för grundskolan, se www.ikem.se/ikem‐skola. © IKEM.
Det är tillåtet för lärare i Sverige att använda presentationen, hela eller delar av den, i sin
undervisning. Det är inte tillåtet att lyfta ut illustrationerna ur sitt sammanhang och
använda dem för andra ändamål.
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Vi behöver kol
Till år 2050 beräknas
den globala efterfrågan
på kol för kemikalier och
material som tillverkas
av kemikalier ha mer än
fördubblats.
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• Många saker som är gjorda med hjälp av kemi och som vi behöver
innehåller kolatomer. Papper, medicin, vaccin, bedövningsmedel,
kläder, avloppsrör, kablar….
• När vi blir fler människor på jorden och om alla ska få tillgång till
mediciner och annat som de behöver kommer efterfrågan på kol
öka. Om trettio år beräknas det behövas ungefär dubbelt så mycket
inbäddat kol som i dag. Turning off the Tap for Fossil Carbo,
https://renewable‐carbon.eu/publications/product/turning‐off‐the‐
tap‐for‐fossil‐carbon‐future‐prospects‐for‐a‐global‐chemical‐and‐
derived‐material‐sector‐based‐on‐renewable‐carbon
Illustrationerna i presentationen är gjorda av Liam Pernell till
publikationen Plastkunskap för grundskolan, se www.ikem.se/ikem‐
skola. © IKEM.
Det är tillåtet för lärare i Sverige att använda presentationen, hela eller
delar av den, i sin undervisning. Det är inte tillåtet att lyfta ut
illustrationerna ur sitt sammanhang och använda dem för andra
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Monomer

Vad är plast?
• Alla plaster består av
polymerer, långa molekyler.
• Polymererna gör plasten
formbar, plastisk.
• Plast har fått sitt namn av det
engelska ordet plastic.
Polymer
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Plast består av små, mindre enheter, monomerer (mono = en).
Vid tillverkningen kopplas monomererna samman till en polymer
(poly = många).
Vilka egenskaper en plast får beror på vilka monomerer man
använder, hur lång polymerkedjan är och vilka tillsatser man
eventuellt blandar i.
Det gör att man kan anpassa plastens egenskaper efter vad den
ska användas till.
Det finns många olika sorters plaster. Men några är vanligare än
andra.

Illustrationerna i presentationen är gjorda av Liam Pernell till
publikationen Plastkunskap för grundskolan, se www.ikem.se/ikem‐
skola. © IKEM.
Det är tillåtet för lärare i Sverige att använda presentationen, hela eller
delar av den, i sin undervisning. Det är inte tillåtet att lyfta ut
illustrationerna ur sitt sammanhang och använda dem för andra
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Var används plast?
• I förpackningar gör plast nytta
genom att skydda mat och
dryck.
• I bilar minskar den behovet av
drivmedel genom att bilen blir
lättare.
• I hus används plast bland annat
till rörledningar och elkablar.
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* Inklusive förpackningar för handel och industri.
•
•
•
•
•

När vi pratar om plast tänker vi ofta på förpackningar
Det är också det område där mest plast används. Ungefär 40
procent av plasten används till att förpacka mat och andra
produkter.
Plast är lätt, motståndskraftig mot vätskor och kemikalier och
dessutom lätt att forma.
Plast skyddar maten och minskar matsvinnet.
Det krävs att vi har effektiva återvinningsmetoder om
användningen ska bli cirkulär.

Illustrationerna i presentationen är gjorda av Liam Pernell till
publikationen Plastkunskap för grundskolan, se www.ikem.se/ikem‐
skola. © IKEM.
Det är tillåtet för lärare i Sverige att använda presentationen, hela eller
delar av den, i sin undervisning. Det är inte tillåtet att lyfta ut
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illustrationerna ur sitt sammanhang och använda dem för andra
ändamål.
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Sortera mer!
• Ungefär hälften av hushållens
plastförpackningar lämnas till
förpackningsinsamlingen.
→ Alldeles för mycket plast slängs
fortfarande i de vanliga
hushållssoporna.
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• 47 % av de svenska hushållens plastavfall samlas in av
förpackningsinsamlingen. Mycket plast slängs alltså fortfarande i de
vanliga hushållssoporna. Tyvärr slängs även en del plast i naturen.
• Ungefär 45 procent av förpackningarna som hushållen samlar in blir
återvunna. Det ger en återvinningsgrad på ca 18 % räknat på alla
förpackningar som sätts på marknaden (dvs som används för att
förpacka sådant vi köper).
• Om PET‐flaskor räknas in är återvinningsgraden 34 %.
• Resterande insamlad plast går till energiåtervinning.
Illustrationerna i presentationen är gjorda av Liam Pernell till
publikationen Plastkunskap för grundskolan, se www.ikem.se/ikem‐
skola. © IKEM.
Det är tillåtet för lärare i Sverige att använda presentationen, hela eller
delar av den, i sin undervisning. Det är inte tillåtet att lyfta ut
illustrationerna ur sitt sammanhang och använda dem för andra
ändamål.
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Minskade koldioxidutsläpp

1 → ‐2
kg

kg

1 kilo återvunna plastförpackningar minskar
koldioxidutsläppen med 2 kilo.
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• Det är en stor miljövinst att återvinna sina plastförpackningar. För
varje kilogram plastförpackningar som återvinns till nya produkter i
stället för att brännas upp minskar koldioxidutsläppen med 2 kilo.
Det beror på att plast innehåller så mycket kolatomer som reagerar
med syre och bildar koldioxid vid förbränning. Kol har en atommassa
på 12, syres atommassa är 8, så vikten på koldioxid (CO2) är 28, dvs
något mer än dubbelt så mycket. En del av ”koldioxidvinsten” går åt i
processen eftersom den kräver värme.
• Plastförpackningar kan återvinnas mekaniskt upp till 6‐7 gånger
innan det är bättre att återvinna dem kemiskt.
Illustrationerna i presentationen är gjorda av Liam Pernell till
publikationen Plastkunskap för grundskolan, se www.ikem.se/ikem‐
skola. © IKEM.
Det är tillåtet för lärare i Sverige att använda presentationen, hela eller
delar av den, i sin undervisning. Det är inte tillåtet att lyfta ut
illustrationerna ur sitt sammanhang och använda dem för andra
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Mekanisk återvinning
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•
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Mekanisk återvinning är den effektivaste metoden för att återvinna
plast.
Den är relativt billig och energimässigt effektiv.
Förpackningar som lämnats in sorteras och tvättas.
I Motala finns Europas största och effektivaste anläggning för
mekanisk återvinning av plastförpackningar. Se även filmen Så
funkar plaståtervinning från Svensk plaståtervinning i Motala
https://www.svenskplastatervinning.se/sa‐funkar‐
plastatervinning/
Plast som inte går att återvinna eldas och blir energi.

Illustrationerna i presentationen är gjorda av Liam Pernell till
publikationen Plastkunskap för grundskolan, se www.ikem.se/ikem‐
skola. © IKEM.
Det är tillåtet för lärare i Sverige att använda presentationen, hela eller
delar av den, i sin undervisning. Det är inte tillåtet att lyfta ut
illustrationerna ur sitt sammanhang och använda dem för andra
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Mer plast kan
återvinnas med ny
teknik
Utöver den plast som
återanvänds eller återvinns
mekaniskt finns det nya
återvinningsmetoder.
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Råvaran till plast kan antingen vara fossil eller biobaserad.
Återanvändning och mekanisk återvinning är de två traditionella
metoder plaståtervinning som används i Sverige.
I Sverige och Europa utvecklas och etableras nu nya metoder för
plaståtervinning.
Att lägga plast på deponi (soptippen) är förbjudet i Sverige. Vilket
plastindustrin tycker är bra, den arbetar därför för att fler länder
ska införa förbud mot att lägga plast på deponi.

Illustrationerna i presentationen är gjorda av Liam Pernell till
publikationen Plastkunskap för grundskolan, se www.ikem.se/ikem‐
skola. © IKEM.
Det är tillåtet för lärare i Sverige att använda presentationen, hela eller
delar av den, i sin undervisning. Det är inte tillåtet att lyfta ut
illustrationerna ur sitt sammanhang och använda dem för andra
ändamål.
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Upplösning/utfällning
• Polymerkedjorna bryts inte sönder.
• Ger samma plast före och efter rening.

KEMINS DAG 2022

•
•
•
•
•

Produkter som består av en till två polymerer kan renas genom
upplösning/utfällning.
Plasten löses då upp i något lösningsmedel vid en temperatur om
100–150° och fällas sedan ut igen.
I reningsprocessen avlägsnas tillsatser, till exempel färg och
flamskyddsmedel, samt oönskade föroreningar och riskämnen.
Metoden bygger på klassisk kemisk processteknologi men kallas
ibland fysikalisk.
Polymerkedjorna bryts inte sönder.

Illustrationerna i presentationen är gjorda av Liam Pernell till
publikationen Plastkunskap för grundskolan, se www.ikem.se/ikem‐
skola. © IKEM.
Det är tillåtet för lärare i Sverige att använda presentationen, hela eller
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ändamål.
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Kemisk
återvinning
• Polymererna bryts ned till
monomerer.
• Monomererna byggs sedan
ihop till nya polymerer.
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Vid kemisk återvinning bryts polymeren ned till monomerer.
Monomererna blir sedan byggstenar i nya polymerer.
Fördelen är att man får ny ren plast av högsta kvalité.
Kemiskt återvunnen plast kan användas till känsliga produkter, till
exempel livsmedelsförpackningar, leksaker och medicintekniska
produkter.

Illustrationerna i presentationen är gjorda av Liam Pernell till
publikationen Plastkunskap för grundskolan, se www.ikem.se/ikem‐
skola. © IKEM.
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Märkning visar vilken plast det är
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I påsen finns en blandning av PP, PS och PET.
Inom EU finns ett märkningssystem för de olika plastsorterna.
1 PET
2 HD‐PE, högdensitetspolyeten
3 PVC
4 LD‐PE, lågdensitetspolyeten
5 PP, polypropen
6 PS, polystyren
7 Övriga plaster
I Sverige automatsorteras alla plastförpackningar.
Ta gärna med tomma plastförpackningar till lektionen och titta efter märkningen.
Illustrationerna i presentationen är gjorda av Liam Pernell till publikationen
Plastkunskap för grundskolan, se www.ikem.se/ikem‐skola. © IKEM.
Det är tillåtet för lärare i Sverige att använda presentationen, hela eller delar av
den, i sin undervisning. Det är inte tillåtet att lyfta ut illustrationerna ur sitt
sammanhang och använda dem för andra ändamål.
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Densitet
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Trä flyter på vatten. Metall har högre densitet och sjunker.
Densitet är vikt/volym.
Olika plastsorter har olika densitet.
Densitet är en av de egenskaper som används för att sortera plasten
när den återvinns mekaniskt.

Illustrationerna i presentationen är gjorda av Liam Pernell till
publikationen Plastkunskap för grundskolan, se www.ikem.se/ikem‐
skola. © IKEM.
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ändamål.
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Lika men ändå olika
Skriv 1, 2 och 3 på papperet
Häll 1 dl vatten i burken.
Lägg i plastflingorna och rör om ordentligt.
Plocka upp de plastbitar som flyter. Lägg
dem vid 1 på papperet.
Tillsätt 3 kryddmått salt och rör om.
Plocka upp de plastbitar som flyter. Lägg
dem vid 2.
Plocka upp de plastbitar som ligger kvar på
botten och lägg dem vid 3.
KEMINS DAG 2022

När plastsorterna är sorterad: Diskutera vilken plast som finns i
respektive hög.
• Polypropen har densitet 0,90 g/cm³
• Polystyren har densitet 1,05 g/cm³
• PET har densitet 1,38 g/cm³
• Sötvatten har vid rumstemperatur en densitet på ungefär 1/cm³
• Salt ökar vattnets densitet.
Filmer om årets experiment finns här https://www.ikem.se/ikem‐
skola/kemins‐dag/tips‐och‐lankar/
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Tvätta polymerer 1
Smutsa ner

Skaka av överflödig sand.

Undersök plastfilmen, känn och titta på den

Lösa upp

Dra några streck på plastfilmen med en fuktig, men
inte allt för blöt, pensel.

Häll 2 msk vatten i den lilla burken.

Strö lite sand på plastfilmen

Lägg i den smutsiga plastfilmen
Rör länge, tills det mesta av den lösts upp.
Sätt melittafiltret på den stora burken. Vik över
kanten.
Häll lösningen i melittafiltret och låt stå i minst
30 minuter.
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Polyvinylalkoholfilmen som vi använder i det här experimentet
består huvudsakligen av polyvinyl alkohol.
Polyvinylalkohol är en vattenlöslig polymer så därför behövs inte
värme, men det går fortare att lösa upp plasten om vattnet är
varmt.
Det kan vara bra att vicka lite på burken för att få lösningen att
passera snabbare.

Filmer om årets experiment finns här https://www.ikem.se/ikem‐
skola/kemins‐dag/tips‐och‐lankar/
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BRYTA ISÄR OCH BYGGA NYTT
Titta på filmen Kemisk återvinning av plast i
Stenungsund.
Diskutera
• Varför är det viktigt att vi lämnar plastförpackningar
på återvinningsstationen?
• Varför behövs kemisk återvinning av plast?
%PQ E4MVE)HQ ERNSFFEVQ IHTVSNIOXIX
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I Stenungsund på Västkusten planeras just nu för en anläggning för
kemisk återvinning av plast.
Alma Pira‐Edman jobbar med projektet. I filmen berättar hon om
den nya anläggningen, om vad plast är, varför kemisk återvinning
behövs och hur den fungerar.
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Tvätta polymerer 2
Fälla ut
Vik upp ca 1 cm av kanten runt om
aluminiumfolien och forma en platt skål
med slät botten.
Ta bort melittafiltret från burken.
Häll plastlösningen i aluminiumformen.
Låt stå några dagar.
Vad hände?
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När vattnet avdunstar får ni en ny plastfilm gjord av
polyvinylalkohol.
Plast av polyvinylalkohol är bionedbrytbar och bryts på kort tid ned
till koldioxid och vatten i miljön.
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Avfallstrappan
Avfallstrappan visar i vilken
ordning olika metoder för att
behandla avfall bör användas.
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•

Avfallstrappan ger bra vägledning för i vilken ordning olika metoder för att
behandla avfall bör användas. Den grundar sig på ett EU‐direktiv och är en
metod för att uppnå EU:s miljömål.
1. Förhindra att avfall skapas, så kallad avfallsminimering
2. Återanvänd
3. Mekanisk återvinning
4. Upplösning/utfällning
5. Kemisk återvinning
6. Utvinn energi genom förbränning
7. Deponering av plast, det vill säga att lägg den på soptippen är inte
tillåtet i Sverige.

•

Med två nya steg i avfallstrappan kan vi återvinna mer plast. Fördelen med
kemisk återvinningen är att man får ny plast av högsta kvalité.
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Vilka av de globala målen går att koppla till
det vi har pratat om?
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FN:s agenda för hållbar utveckling innehåller sjutton globala mål som
ska uppnås till år 2030. Målen har i sin tur 169 delmål. Exempel på mål
där plast och plaståtervinning kan hjälpa oss uppfylla målen:
2.1 Tillgång till säker och näringsriktig mat för alla. Plast skyddar maten
och gör så att den inte innehåller sjukdomsframkallande organismer.
9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Kemisk återvinning
av plast är ett exempel på hållbara innovationer.
12.3 Halvera matsvinnet i världen. Plast skyddar maten och gör att det
uppkommer mindre svinn.
12.5 Minska mängden avfall markant. Kemisk återvinning gör
plastavfall till råvara för nya produkter.
13. Bekämpa klimatförändringarna. För varje kilo återvunnen plast
minskar koldioxidutsläppen med 2 kilo.
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