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CIRKULÄRA SKYAR
Verkstad där man skapar ett gemensamt vetenskapskonstverk av avfallsplast 
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MÅL:
Slutresultatet av denna verkstad är ett gemensamt och delaktiggörande konstverk. Under 
arbetet med konstverket inser man att avfallsmaterial kan återanvändas.
Var och en bidrar med sin egen del till helheten och att nå det gemensamma målet, på samma 
sätt som vi alla behövs för att lösa utmaningarna inom den cirkulära ekonomin.

Verkstaden skänker oss kunskap om hur
• den cirkulära ekonomins innovationer erbjuder lösningar för en hållbar framtid
• även de egna valen i vardagen är av betydelse, eftersom redan att återvinna avfall och  
 undvika slöseri är av betydelse för en hållbar framtid
• plast som slängs i naturen är en miljörisk, men plast som samlas in och återvinns kan   
 användas på nytt och på så vis kan man spara resurser och skona naturen
• hållbara lösningar, såsom hushållning med råvaror, återvinning av material och besparing  
 av energi, genomförs på industriell skala 

Lokaler och rekvisita samt längd:
För arbetsutrymmet behövs två stora arbetsstationer omgivna av stolar. På borden breder man 
ut plastpåsar, pennor och anteckningsblock. Dessutom ställer man upp fyra strykstationer vid 
klassrummets väggar (helst vid vädringsfönster). 

Rekvisita:
Cirka 3 stycken vita plastpåsar per person (se förhandsuppgiften)
Pennor, anteckningsblock, sax
Icke-vattenlösliga tuschpennor
Några stryklod och strykunderlag
Minst 10 bakplåtspapper
Hålstans och stark svart sytråd
Verkstadens längd är 45 minuter och den passar för skolelever och vuxna.

Anvisningar för verkstaden:
I verkstäderna klipper man bitar av plastpåsarna som sammanfogas genom att stryka till for-
men av ett moln. Ett önskemål för den egna framtiden skrivs på det färdiga molnet, som hängs 
upp som en gemensam helhet. 

Av molnet kan man skapa exempelvis ett molnkonstverk som hängs upp i fönstret.
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Efter verkstaden kan man återkomma till ämnet med efterhandsuppgiften. På detta vis föregås 
och följs verkstaden av intensivt arbetet med ämnet, vilket gör inlärningen särskilt effektiv. 

Förhandsuppgift: 
var och en samlar hemma in fyra till tio vita eller genomskinliga plastpåsar och funderar på 
hur plastförpackningsavfall uppkommer Om det inte går att hitta plastpåsar hemma kan man 
tillsammans fundera över varför antalet plastpåsar har minskat under de senaste åren.

Verkstadens förlopp:

1) Introduktion
Ledaren för verkstaden går igenom För en hållbar framtid-materialet, där principerna för den 
cirkulära ekonomin och modeller för en hållbar framtid förklaras. Man diskuterar hur plast an-
vänds och återvinns samt återvinningsstationer i närområdet.

Även om plast lämpar sig väl exempelvis för att skydda mat och även för flera andra ändamål, 
finns det skäl till oro. På fel plats, såsom i världshaven, förorenar avfallsplast miljön för en lång 
tid och äventyrar djurens välmående i hela näringskedjan. Detta eftersom plast inte försvinner, 
utan skavs ner till allt mindre flingor. Vattenlevande organismer äter dessa små flingor och stör-
re djur sväljer farligt stora plastbitar. 

Därför får avfallsplast inte hamna i vattnet, utan ska återvinnas. Detta är även viktigt för att 
nya plastprodukter ska kunna tillverkas av använd plast istället för av jungfrulig och dyr olja. 
Bra metoder krävs för insamling, behandling och nyttoanvändning av avfallsplast och det finns 
en stor efterfrågan på nya innovationer. Hur kunde återvinning underlättas? Hur kunde man 
samla in och utnyttja avfallsplast som hamnat exempelvis i havet?

Nya innovationer skyddar miljön men har även ekonomisk betydelse. Ett exempel på detta är 
användningen av avfallsplast som råmaterial för nya produkter. Finländska innovationer är 
exempelvis Neste Abp:s bränsle baserat på avfallsplast, kompositbrädor stärkta med återvin-
ningsplast och flera produkter tillverkade av återvinningsplast. 

Det är viktigt att ha en kritisk inställning till vardagliga val, såsom nyttoanvändning av avfall. 
Det behövs dock lösningsförslag hämtade ur den cirkulära ekonomin istället för uppmålande av 
skrämmande miljökatastrofscenarion. Alla våra val är av betydelse för skapandet av en bättre 
och hållbar framtid.
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2) Uppgifter
Deltagarna funderar ut ett önskemål med koppling till naturen i framtiden och vad vi människor 
måste bli bättre på. Önskemålet skrivs upp. 

Deltagarna klipper ut cirka 15 bitar lika stora som handflatan av plastpåsarnas vita och ofär-
gade delar och lägger dem överlappande på ett bakplåtspapper av storleken A4. Utanpå dem 
läggs ett annat bakplåtspapper, genom vilket plastbitarna stryks för att smälta samman till 
formen av ett moln. Avslutningsvis skriver deltagarna sina önskemål på molnet och hänger det 
som en del av det gemsamma konstverket exempelvis i fönstret i klassrummet.
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3) Efterhandsuppgift

1. Fundera på vad du slängt bort under den senaste veckan.
2. Välj ett föremål som du slängt bort.
3. Fundera ut ett nytt och så fantasifullt användningsändamål som möjligt för föremålet i fråga. 
4. Rita användningsinstruktioner.

Verkstaden har koppling till Heurekas tema den cirkulära ekonomin och har utarbetats i samar-
bete med Neste Abp.


