
Uppgift Från råvara till produkt 
Teknik HT16, årskurs 8 

Du ska individuellt göra en livscykelanalys på en produkt. Du har tre lektioner på dig att göra klart 

ditt arbete. Du ska göra en keynote och muntligt presentera ditt arbete för klassen. Du får välja 

mellan några olika produkter.  

Produkten ska vara enkel och högst bestå av två olika material.  

Några exempel på produkter är: golfboll, mjölkpaket, glasburk, blyertspenna, skrivblock, ”take 

away”-mugg och t-shirt av bomull.  

                                  

 

När du har valt din produkt kan du använda dig av genomgångar, biblioteket och internet för att leta 

fakta om din produkt. Du kan också ringa eller maila till företag som tillverkar produkten.  

Använd dig av frågorna nedanför när du tar reda på fakta. Försök att svara på så många av frågorna 

som möjligt.  

Råvara och material  

 Vilka råvaror består produkten av? 

 Vilka egenskaper har materialet? 

 Vilka fördelar har materialet? 

 Vilka nackdelar har materialet? 

 Var kommer råvaran ifrån? 

 Hur bearbetas råvaran? 

 Hur påverkar materialet miljön? 

 Kan vi använda något annat material? 

Användning  

 Vad används produkten till? 

 Vilka använder produkten? 

 Finns det andra produkter som gör samma sak fast på ett bättre sätt? 

 Vad kostar produkten? 

Återvinning  

 Vad gör man med produkten när den slängs? 



 Går materialet i produkten att återvinna? 

 Hur gör man när man återvinner produkten? 

Källor  

 Vilka källor har du använt? 

 Går källorna att lita på?  

Redovisning: onsdagen den 12 oktober på NO-lektionen, max 10 min per person.  

Begrepp som är bra att använda: Råvara, produkt, funktion, avfall, återanvändning, återvinning, 

livscykelanalys, bearbeta, egenskap, organiskt material, miljöpåverkan, konsument 

 

Tips på bra källor: 

 NO-boken 

 Kopierat material  

 Avfall Sverige (återvinning) 

http://www.avfallsverige.se/avfallshantering/materialaatervinning/  

Fakta om några produkter 

 GOLFBOLL: http://www.golfsverige.n.nu/golfbollar  

 MJÖLKPAKET: http://www.arla.se/bondeagda-arla/vart-ansvar/miljo-socialt-ansvar/arlas-

miljoarbete/forpackningar/ 

 BLYERTSPENNA: https://sv.wikipedia.org/wiki/Blyertspenna  

 T-SHIRT: http://www.antligenvilse.se/2014/01/16/t-shirt-tillverkning-planet-money-makes-

a-t-shirt/  

 T-SHIRT: http://www.sverigeskonsumenter.se/Stilmedveten/Kategorier/fakta/Bomull---hur-

bra-ar-det-/  

Fakta om olika material 

 GLAS: Glasåtervinning https://www.glasatervinning.se/sa-funkar-glasatervinning/vanliga-

fragor/  

 PAPPER: Papperskretsen http://papperskretsen.se/du-som-vill-veta-mer/pappersfakta/  

 PAPPER & TRÄ: Skogssverige http://www.skogssverige.se/papper/fakta-om-papper-och-

massa/massa-och-papperstillverkning 

 TRÄ: Träguiden http://www.traguiden.se/om-tra/materialet-tra/kemisk-behandling/   

 PLAST: Naturskyddsföreningen http://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/plastens-

manga-ingredienser  

 METALL: Metalliska material http://www.metalliskamaterial.se/sv/om-metalliska-material/   

 

 

http://www.avfallsverige.se/avfallshantering/materialaatervinning/
http://www.golfsverige.n.nu/golfbollar
http://www.arla.se/bondeagda-arla/vart-ansvar/miljo-socialt-ansvar/arlas-miljoarbete/forpackningar/
http://www.arla.se/bondeagda-arla/vart-ansvar/miljo-socialt-ansvar/arlas-miljoarbete/forpackningar/
https://sv.wikipedia.org/wiki/Blyertspenna
http://www.antligenvilse.se/2014/01/16/t-shirt-tillverkning-planet-money-makes-a-t-shirt/
http://www.antligenvilse.se/2014/01/16/t-shirt-tillverkning-planet-money-makes-a-t-shirt/
http://www.sverigeskonsumenter.se/Stilmedveten/Kategorier/fakta/Bomull---hur-bra-ar-det-/
http://www.sverigeskonsumenter.se/Stilmedveten/Kategorier/fakta/Bomull---hur-bra-ar-det-/
https://www.glasatervinning.se/sa-funkar-glasatervinning/vanliga-fragor/
https://www.glasatervinning.se/sa-funkar-glasatervinning/vanliga-fragor/
http://papperskretsen.se/du-som-vill-veta-mer/pappersfakta/
http://www.skogssverige.se/papper/fakta-om-papper-och-massa/massa-och-papperstillverkning
http://www.skogssverige.se/papper/fakta-om-papper-och-massa/massa-och-papperstillverkning
http://www.traguiden.se/om-tra/materialet-tra/kemisk-behandling/
http://www.metalliskamaterial.se/sv/om-metalliska-material/

