
PLAST I NATUREN
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De seneste 50 år  er 
produktionen af plast 
20-doblet,  og der produceres 
i  dag mere end 300 mi l l ioner 
ton plast om året på 
verdensplan.
/  Information.dk

0
1950

M
ill

io
n
e
r 

to
n

1973 2016

50

100

150

200

250

300

350

/ plastviden.dk



3

I EU FORBRUGER VI ÅRLIGT
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forskellige bestanddele. Det er blandt andet gas, benzin, 
petroleum, gasolie og nafta.

2. Cracking
Næste fase er at nafta og gasolie skal omdannes kemisk. 
Naftaen omdannes ved at de store molekyler nedbrydes 
til mindre molekyler som man kalder for monomerer. 

3. Polymerisation
Derefter sammenkobles monomererne til polymerer. Det 
kan ske under tryk og ved høj temperatur og ved hjælp af 
en katalysator.

4. Forarbejdning
Hvad polymererne bliver til er afhængigt af, hvordan de 
behandles. Forarbejdningen af polymererne er nemlig 
afgørende for, hvordan plasten kommer til at se ud i 
sidste ende. Dvs. at gennem forarbejdningen kan man 
skræddersy et plastmateriale, så det kan bruges til én helt 
bestemt ting. 
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Plast som materiale opstår ikke af 
sig selv i naturen. Det er et materiale 
som vi selv skaber og som findes i 
mange former, farver og med mange 
forskellige egenskaber.

HVAD ER 
PLAST?

Plast bliver primært lavet af råolie samt indgår 
cellulose, kul, naturgas og salt. Råolie er en 
blanding af mange forskellige stoffer og for 
at kunne udnytte dem, skal olien raffineres i  
store anlæg. 

Men hvordan bliver plast så egentligt lavet? Fælles 
for alle typer af plast er, at de bliver fremstillet 
gennem en række processer:

1. Destillation
Råolien opvarmes på raffinaderiet. Stofferne i 
olien har forskellig molekylevægt og koger derfor 
ved forskellig temperatur. Herved adskilles olien i 

/ plast.dk/ affald.dk

Vidste du at der 
er plast i...

... din telefon

... dine sko

... sugerør

... tandbørster

... møbler

... vatpinde

... computer

... biler

... kop

... vindmøller

... bildæk

... mundbind

Prøv at tænk over, hvad dine varer er 
pakket ind i og læg mærke til hvor meget 
plast, der befinder sig omkring dig. 
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Man kan inddele plast  
i to hovedgrupper:

Termoplast 
Bliver blødt, når det varmes op og 
hårdt igen, når det køles ned.  Det 
kan opvarmes til dets smeltepunkt, 
køles ned og opvarmes igen uden at 
det bliver nedbrudt. Derfor kan det 
let formes til forskellige produkter, 
genanvendes og bruges til andre plast
produkter. Termoplast bruges eks. i for
bindelse med plastflasker og plast poser. 
Termoplasttyperne udgør ca. 85% af 
hele plastforbruget.

Hærdeplast
Bliver aldrig bliver blødt igen, når det 
først er formet. Det betyder, at det er 
svært at genanvende. Hærde plast er 
meget godt i produkter, der skal tåle slid, 
slag og kemikalier. Hærdeplast bruges 
eksempel til vindmøllevinger, tankanlæg, 
både og meget mere.

Plastens historie
Fra 1950’erne gik det stærkt, og i dag anvendes plast til et utal af produkter.

Første 
hærdeplast 
og den første 
helsyntetiske 
polymer, 
Bakelit, blev 
fremstillet af 
L.H. Baekeland.

Cellolid bliver 
introduceret 
i de danske 
hjem i form 
af knapper, 
kamme osv.

Plastens historie kan 
føres helt tilbage 
til 1500talllet hvor 
plasttypen Galalith 
blev udviklet ud 
fra ostemasse. 

1890

18701855 1907

1500

1990´1960

Første 
termoplast, 
celluloid blev 
fremstillet af 
J.W. Hyatt. 
Anvendtes 
blandt andet 
billardkugler.

Første 
plastlignede 
materiale 
blev 
fremstillet 
af A. Parkes, 
nemlig 
Parkesine. 

Første 
former for 
bioplast 
begyndte 
at blive 
fremstillet.

Mere  
fokus  
på anvende lsen 
af  bære dygtig 
plast. 

Den tredje 
generation 
udvikledes,  
fx polyimider,  
carbon og 
aramidfibre 
samt flydende 
krystallinske 
polymerer.

/ denstoredanske.lex.dk/plast/ plast.dk

1940´

Plastboom 
hvor første 
generation 
med mange 
forskellige 
typer plast  
blev 
fremstillet.

1930´

Plastmateriale 
bliver for 
første gang 
fremstillet  
af råolie.

1950´

I årene efter 
2. Verdenskrig 
kom anden 
generation, 
de hårde 
konstruktions
polymerer.

1980´

Man blev 
opmærksom 
på visse 
plasts-
formers 
giftige 
indholds-
stoffer.
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Fordele
Plast er et fantastik materiale hvis det bliver brugt på den rigtige måde. 
Uden plast ville vores produkter kortslutte, vores biler ville ikke kunne 
fungere, og vores køleskabe ville veje tre gange så meget.

P last  har 
været  med 
t i l  at  skabe 
økonomisk 
vækst

Plast er med at øge produktivitet i 
samfundet, hvor vi både bliver bedre 
til at opfinde nye produkter og skabe 
økonomisk vækst, samt måder hvorpå 
vi kan effektivisere produktionen. Det 
betyder, at vi ser på billigere produktions
muligheder som kan medvirke til at 
virksomhederkan opnå større profit og 
større konkurrencefordele.

Man snakker også om at fremtidens produkter 
er af plast – om end i et gen an vendeligt 
per spek tiv. Fx. solceller, der virker i gråvejr 
og medicin, der selv finder vej til kroppens 
sygdomsramte celler. I dag forskes der meget 
i plasts potentielle muligheder inden for bl.a. 
hverdagsprodukter og avanceret teknologi. 

Under Covid19 har plast været med til at 
redde liv, fordi vi har brugt det i udvikling 
af medicinsk udstyr, værnemidler og 
beskyttelsesdragter mv.

Hvis  det  b l iver  
produceret  r igt ig  
og sorteres så det  
kan genanvendes

Plast  er  
let ,  b i l l igt  
og formbart 

Cov id-19 værnemidler

P last  kan bruges t i l  at  
lave a lverdens produkter
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Ulemper
Plastforurening er et af de mest hastigt stigende miljøproblemer, vi har i 
dag. Den største ulempe ved plast er, at det forsvinder ikke helt fra naturen.  
Det nedbrydes til mindre plaststykker, som har lang nedbrydningstid og kan 
derfor forurene i lang tid. 

V i  er  ikke gode 
nok t i l  at  tænke 
genanvendelse ind i 
både produkt ion og 
affa ldshåndter ing

Meget p last  har  
en kort  brugst id  
og kasseres

Plast  har  
lang nedbrydningst id  
( f lere hundrede år)

Mi l jømæssige 
udfordr inger

8-10 mio.  tons p last 
ender i  havet  og dette 
går  ud over  mar ine l ivet

Særligt plastforurening i verdens havene 
er mange af os blevet opmærksomme på, 
og vi har set forfærdelige billeder af store 
mængder plast, der flyder rundt og døde 
dyre fyldt med plast. Det er fordi, at plast 
ikke er et naturligt materiale, men noget som 
via kemiske processer skabes af mennesker, 
store anlæg og af vores overforbrug og 
manglende evne til at genanvende.

Vi har desværre også set under Covid19, at 
der har været et øget forbrug af engangsplast 
samt, hvordan mund bind og lignende er blevet 
efterladt i naturen. 

Ca. halvdelen af verdens plast produktion er engangs plast  
– og ofte af så dårlig kvalitet, at den ikke kan genanvendes. 

Covid-19 værnemidler



Genbrug og genanvendelse 
 repræsenterer altså to for
skel lige stadier af affalds
hierarkiet:
Genbrug er 
 affaldsforebyggende, hvor 
 genanvendelse er affalds
håndterende.

Både genbrug og genan
vendelse kræver ressourcer 
i form af transport og 
vand. Men ved genbrug 
bevares produktet intakt og 
i oprindelig form, hvorimod 
der i  genanvendelsen skal 
benyttes ressourcer på at 
ødelægge produktet og lave 
det om til et nyt/tilsvarende 
produkt.

Genbrug er, når vi bruger det samme produkt igen og 
igen – nogle gange med en vaskeproces for at rengøre 
produktet, men ikke altid. Genbrug kan ske hvor som 
helst og kan inkludere en proces med indsamling, 
transport, vask og returnering.

Genanvendelse sker, når vores plastaffald indsamles, 
sendes til et anlæg hvor det sorteres, transporteres, 
vaskes (grundigt), sorteres igen, kværnes/granuleres 
og omsmeltes til små plastperler, hvorfra det helt eller 
delvist kan indgå i nye produkter.

Råvareproducent

Plastikproducent

Emballageproducent

GENANVENDELSE

Produktproducent

GENBRUG 
- inderste cirkel

Detailhandel/udbyder

Mindre 
klimabelastning

Større
klimabelastning

Forbruger
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Der er forskel på at  
genanvende og genbruge.
De dækker nemlig over to meget forskellige processer, som hver især er vigtige 
brikker til at løse verdens plastproblem. Derfor er det også meget vigtigt,  
at vi skelner mellem dem:

/ plasticchange.dk
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PE-HD 
Polythylen
Ple jeprodukter ,  
dunke,  rør  og kasser

PET 
Polyethylenterephthalat 
Sodavandsf lasker

PVC 
Polythylen 
Legetøj ,  medic inskudstyr , 
regntøj ,  rør ,  dunke

PE-LD 
Polythylen (PE-LD)
Bæreposer  og fo l ier

PS
Polystyren
F lamingo,  krus

ØVRIGT PLAST
Ofte polycarbonat eller ABS
Lego

PP
Polypropylen 
Bi ldæk

7

1. 
I brug hos forbrugeren

2. 
Affaldssortering
hos forbrugeren

3. 
Plastaffald indsamles 
og transporteres til 
affaldsbehandler

4. 
Forsortering

5. 
Grovsortering

6. 
Finsortering

7. 
Fremstilling af 
plastgranulat

8. 
Plast anvendes 
i nye produkter

9. 
Nye varer ude 
i butikkerne

4

3

2

9/ plasticchange.dk

Sådan sorterer du din plast
På mange plastprodukter viser et symbol om plasten kan genanvendes  
og hvilken type plast der er tale om. Hvis man sorterer plasten efter type  
bliver det oftere genanvendt i stedet for brændt. 

Nedenfor ses de mest almindelige syv typer som plast inddeles i: 

Gæt et plasttype
Få eleverne til gætte hvilket symbol 
forskellige produkter har, inden de 
kontrollerer afmærkningen.

PLASTENS CYKLUS
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Hvad er bioplast?
Plast er lavet af råolie men der er ikke uendelige mængder af olie her på  
jorden. Derfor er det vigtig, at man begynder at bruge andre råstoffer, som er 
bedre for klimaet. Man er derfor begyndt at udvikle nye typer plast, som er lavet 
af biomasse. I modsætning til olie, er biomasse nemlig en fornyelig ressource.

/ plast.dk

Oxo-nedbrydelig plast
Oxonedbrydeligt plast består 
af almindelig plast, der er tilsat 
små mængder metalsalte, 
der når den iltes fremmer 
den naturlige nedbrydning 
af plasten i naturen. Dog har 
undersøgelser vist, at plasten 
ikke nedbrydes helt og derfor 
kan oxonedbrydelig plast ikke 
kaldes bionedbrydelig.

OVERORDNET SET FINDES DER TRE 
FORSKELLIGE TYPER BIOPLAST:

Biobaseret plast
Er helt eller delvist er lavet af 
biomasse, f.eks. sukkerrør, 
majs eller madaffald. Den 
har samme kemiske struktur 
og bliver grundlæggende til 
samme plastprodukt som olie  
baseret plast. 

Bionedbrydelig plast
Kaldes også for komposterbar 
plast. Det er en plast, der 
er lavet af biomasse, olie/
gas eller en blanding heraf 
og har en kemisk struktur, 
der gør plasten mere porøs. 
Bionedbrydelig plast kan 
nedbrydes ved biologisk 
aktivitet under de rette 
omstændigheder. 

Kan ikke 
nedbrydes og 
ender som 
mikroplast  i 
naturen

Lang  
holdbarhed

Kan gen-
bruges og 
genanvendes 
som 
tradionel 
p last  
(PP,  PET,  PE)

Kan ikke 
nedbrydes  
og ender som 
mikroplast  i 
naturen

Kan ikke 
nedbrydes af 
s ig  se lv  og 
ender som 
mikroplast  i 
naturen

Kræver sær l ige 
anlæg t i l  at 
nedbryde 
p lasten

Egner s ig 
dår l igt 
t i l  genan-
vendelse

Kan ikke 
genbruges

Bæredygt ig 
ressource

Kompostbar

Begrebet ”bioplast” bruges til at dække over flere forskellige typer af materialer 
med forskellige egenskaber. Bioplast omfatter derfor både polymerer lavet med 
udgangspunkt i biobaserede ressourcer samt bionedbrydelige polymerer.
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Er bioplast svaret på  
vores affaldsproblemer?
Når man hører ordet bioplast, kan mange godt tænke at 
det er løsningen på problemet med plastaffald. Men indtil 
videre har alle bioplast varianter udfordringer. 

For at den bionedbrydelige plast kan nedbrydes til vand 
og CO2 kræver det et kontrolleret miljø. Dvs. kontrol af 
bl.a. fugtighed og temperatur og tilstedeværelse af 
mikroorganismer – betingelser, som kun kan styres i 
industrielle anlæg. Hvis en bionedbrydelig plastpose 
blot smides i naturen, vil det tage adskillige år før den er 
nedbrudt ligesom med almindelig plast.

Ligesom almindelig plast
Biobaseret plast skal på lige fod med almidelig plast 
indsamles og sendes til affaldsanlæg. 

Så er bioplast svaret på vores affaldsproblemer? Nej ikke 
helt, for erstatter vi almindelig plast med den ene eller 
den anden form for bioplast, så er problematikken stadig 
den samme. Nemlig at plasten stadig bliver efterladt i 
naturen og forurener miljøet og havet. Men bioplast er en 
mere bæredygtig løsning. 

BIOPLASTENS CYKLUS
1. 
Biomassen produceres af majs 
eller sukkerrør i stedet for olie

2. 
På raffinaderiet fremstilles 
forskellige bioplastprodukter

3. 
Nye produkter 
i butikkerne

4a. 
Biobaseret plast-
affald indsamles 

4c. 
Ikke alt plast kan 
genbruges. Det 
resterende bliver brændt

4b. 
Det nedbrydelig bioplast 
bliver til kompost og kan 
ikke genanvendes

7. 
Det genanvendte 
plast bruges især 
til ny emballage

6. 
Bioplasten renses, 
sorteres og 
kværnes/formes 
til plastgranulat



Materialer

825108 20 ml eddike

007430 Bægerglas (250 mL) 

007440 Bægerglas (600 mL) 

140010 Indikatorpapir

011050 Måleglas (100 mL)

058225 Termometer

052030 Varmeplade

200 ml mini eller skummetmælk

Røreske

Viskestykke

Fremgangsmåde

1. Hæld 200 ml mælk i en gryde.

2. Opvarm mælken til cirka 55 grader, mens I rører i gryden.

3. Tilsæt 20 ml eddike og skru ned for varmen. 

4. Rør rundt i blandingen i et par minutter.

5.  Læg et viskestykke over en skål eller et bægerglas

6.  Hæld blandingen fra gryden op i viskestykket.

7. Du har nu lavet bioplast.

8.  Bioplasten kan formes som du har lyst til.  
Vær forsigtig da den er varm.

Lav d it  eget  b ioplast 
Bioplast kommer mere og mere frem som et alternativ til oliebaseret plast.  
Prøv selv at fremstille bioplast og bliv klogere på fremstillingen.

EKSPERIMENT

Diskusion 

Forklar, hvorfor den plast, I har produceret, er bioplast.  

Hvorfor er man begyndt at anvende bioplast i stedet for almindelig plast?

12



Eddike, husholdnings, 1 L

825108

pH-papir i Tri-box
Plastkassette med Indikatorpapir i ruller. Et kvalitet
s  produkt fra MachereyNagel. Papiret er gennem
imprægneret med pHindikatorfarve.

838908 

Bægerglas, lav form,  
600 mL, Borosil

007440  

Måleglas, høj form,  
100 mL, Borosil
Udført i glas, med hældetud og hexagonal 
fod som sikrer god stabilitet.

011050

Termometer,  
-20 - 110 °C, Ø6 - 7 mm
Glastermometer, rød fyldning på mælkehvid skala.

058225

Kogeplade, enkelt, 220 V
Funktionsknap til termostatstyret trinløs varme
regulering.

066810

Bægerglas, lav form,  
250 mL, Borosil

007430

Disse produkter kan bruges til at lave dit eget bioplast. 

Se forsøget på side 12.

13
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Plastforurening stammer fra mange kilder - det kan være fra 
private husholdninger, industrien, landbruget, fiskeriet eller når 
vi som forbrugere smider plastaffald fra os i naturen. Gennem 
de senere år er der kommet mere fokus på plastforurening, men 
vi ved stadig ikke nok om omfanget eller konsekvenserne.  

Indrag dine elever ved at tage dem med ud i nærområdet og lad dem finde 
så meget plast, som de kan. På denne måde kan eleverne få en indsigt i, 
hvor meget og hvad der bliver smidt ud i naturen og samtidig undersøge 
hvad plast egentligt består af. 

PLAST I DIT 
NÆROMRÅDE

 PLastaffald udgør 
80% af det  affald 
vi finder i havene

Plast nedbrydes med tiden  
til mindre plastartikler. 

Disse nedbrudte plastartikler kan 
inddeles i følgende katagorier:

Megaplast Over 1 m

Makroplast 1 m  2,5 cm

Mesoplast 2,5 cm  5 mm 

Mikroplast 5 mm  1000 nm

Nanoplast Under 1000 nm

Det er mikroplast som bliver benyttet 
i undersøgelserne på de næste sider. 
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Cigaratskodder

Chipsposer

Hygiejneprodukter

Plastikposer

Engangsservice 
og sugerør

Plastikkopper 
og låg

Balloner

Emballage 
til fastfood

Vatpinde

Plastikflasker

/ EU-kommissionen

TOP 10 OVER 
 PLASTEMBALLAGE 
FUNDET PÅ 
STRANDENE

Plasttyper sæt
50 strips af hver af plasttyperne:
  Polyethylen (PE) rød/sort
  Polyvinylchlorid (PVC) grøn/orange
  Polystyren (PS) gul/hvid
  Polypropylen (PP) blå/blank

678300

Lær plasttyperne bedre at kende
Find vejledning her og test hvordan 
plasttyperne reagerer i forskellige test

https://www.frederiksen-scientific.dk/webshop/laboratorieudstyr/plastvarer/diverse-plastik/plasttyper-saet
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Materialer

761530 Akvarium uden låg   

053006 Plastdåse, klar

768511 Køkkensigte, 20 cm

052030 Sorteringsbakke

761551 Spand uden låg, 5 L

Køkkensalt

Fremgangsmåde

1.   Udtag en prøve fra en sandstrand. 

2.   Tag 5 prøver (af ca. 1 kg) forskellige steder på standen  
og bland dem sammen. 

3.  Kom en blandingsprøve i et akvarie.

4.   Lav en mættet saltoplysning og fyld i akvariet,  
så sandet er dækket. 

5.  Rør godt rundt, så alle partikler flyder op til overfladen.

6.  Opsaml de partikler der flyder op til overfladen  
med en køkkensigte.

7.  Hæld det opsamlede ud i bakken og studer nærmere.

8.  Opdel i plast/ikke plast, mikro/makro størrelse,  
tæl eller vej hvor meget I finder.

9.  Identificere plasttypen som vist på side 20.  

Hvor meget p last  kan I  f inde i  sandet?
Undersøg sandet for mikroplast.

EKSPERIMENT VEJLEDNING

Diskusion 
 Hvilken slags plast fandt I? 
 

Hvor kunne det tænkes at stamme fra? 

Er der andre strande der kunne være mere udsatte?

4 

2 

5 
1 

3 
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Plastdåse, 100 mL
Højde: 72 mm. Bredde: 46 mm. 
Åbning: 31 mm.

053006

Køkkensigt, 20 cm

768511

Sorteringsbakke
Sorteringsbakke i hvidt, slagfast plast med plan bund. 
Mål: 35 x 26 x 6 cm. 

052030

Spand uden låg, 5 L
Gennemsigtig plastspand.

761551

Akvarium uden låg, 11 L
Meget solidt plastakvarium, som kan stables, så det fylder 
minimalt i skabene.

761530

1 

2 

3 

4 

5 

Disse produkter kan bruges til at undersøge sandet for mikroplast.  
Se forsøget på side 16.

Sorteringsbakke, mini
Sorteringsbakke fremstillet i slagfast plast.. Mål: 200 x 
150 x 35 mm.

052035
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Materialer

035000 Gribetang

086046 Plasthandsker

899056 Etiketter

140010 Målebånd

140030 Landmålestok

768165 Graveske

052030 Sorteringsbakke

768502 Sigtesæt

761551 Spand

Affaldsposer

Fremgangsmåde

1. Udvælg dit område.

2. Afmærk jeres område med landmålestokke.

3. Skriv jeres område på affaldssækken.

4. Indsaml al den plast I kan finde i jeres område i en pose.

5.  Undersøg mængden af mikroplast  
i jeres område ved: 

  Afmål præcis 1 m2 som skal være jeres område. 
   Grav de øverste 2 cm af i jeres område  
og hæld det i en spand.

   Sigt jordprøven gennem sigtene.  
Start med den groveste sigte. Brug gerne havvand  
når I sigter til at hjælpe sandet/jorden igennem. 

   Undersøg det materiale der ligger tilbage i sigten  
og gem de stykker, der ligner plast. 

   Fortsæt indtil I har været alle sigtene igennem eller 
indtil sandet/jorden ikke længere kan gå igennem sigtestørrelsen.

  Tag billede af jeres indsamlede mikroplast.

6.  Tag en jordprøve fra jeres område.  
Dette gøres bedst ved at tage 5 tilfældige jordprøver  
i jeres zone og derefter blander prøverne sammen.  
Tag halvdelen med til efterbehandling.

7. Udvid eventuelt forsøget med mættet saltvand.

Hvor mange p lasttyper  kan  
I  f inde i  jorden?
Test jorden for at se hvor meget plast, der egentligt befinder sig under jeres fødder.

EKSPERIMENT

Diskusion 
 Hvilken slags plast finder I og hvor kommer det fra? 
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Nitrilhandsker, sort
Nitril engangshandske, fri for pulver. 100 stk. pr. pakke.

Varenr. Størrelse

086087 S

086088 M

086089 L

Jordsigtesæt, 6 sigter
6 stk plastsigter med rustfrit stålnet, låg og 
bundopsamler.

768501

Planteske bred, Fiskars
Universalredskab til alle de små grave og planteopgaver. 
Glasfiberforstærket polyamid. Ophængningshul til nem 
opbevaring. Længde: 405 mm.

768162

Jordsigtesæt, 9 sigter
Solid udførelse i aluminium, bestående af 9 sigter, låg og 
bund. Sigtenet: Fremstillet af rustfri stål. Sigtediameter: 
100 mm. Sigtehøjde: 40 mm.

768502

Etiketter
Hvert ark indeholder 16 
etiketter i vejr bestandigt 
PE materiale. 

899056

Digeltang, 200 mm 
Digeltang i rustfrit stål (18/8). Dobbeltbøjet. Totallængde: 
200 mm. 

035000

Målebånd, 2 m
Metalmålebånd med selvoprul og inddeling i mm og cm. 
Længde: 200 cm.

140010

Landmålerstok
Længde: 1,8 m.

140030

Disse produkter kan bruges til at undersøge plasttyper.

Se forsøget på side 18.

Sorteringsbakke
Sorteringsbakke i hvidt, slagfast plast med plan bund. 
Mål: 35 x 26 x 6 cm. 

052030
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Materialer
007900 Koniske kolber

078680 Pincet

005150 Bunsenbrænder

800038 Acetone

066815 Elkedel

Kobbertråd

 Test 1: 
 Plaststykket lægges i vand (Glaskolbe).  
Obsever om plaststykket flyder eller synker  
 Hvis plaststykket flyder: Videre test 2 
 Hvis plaststykket synker: Videre test 3

Test 2: 
Plaststykket lægges i olie.  
Obsever om plaststykket flyder eller synker  
 Hvis plaststykket flyder: PE 
 Hvis plaststkket synker: PP

Test 3: 
 Plaststykket holdes med en pincet og brændes vha. 
en bunsenbrænder. 
Obsever om plaststykket brænder kort eller længe  
 Hvis plaststykket brænder kort: Videre test 4 
 Hvis plaststykket brænder længe: Videre test 6

 

Test 4:  
Plaststykket lægges i acetone til det smelter.  
Det smeltede plast overføres til kogende vand.  
Observer om plaststykket svulmer op eller ikke. 
 Hvis plaststykket svulmer op: PS 
  Hvis plaststykket ikke svulmer op:  
Videre test 5

Test 5:  
 Plaststykket holdes med en pincet og brændes vha. 
en bunsenbrænder. 
Observer om plaststykket brænder med eller uden røg  
 Hvis plaststykket brænder med røg: PET 
  Hvis plaststykket brænder uden røg: PMA

Test 6:  
 Plaststykket smeltes. 
En kobbertråd dyppes i det.  
Kobbertråden holdes ind under bunsenbrænderen. 
Obsever om flammen der udvikles, bliver grøn 
 Hvis flammen ikke bliver grøn: PA 
 Hvis flammen bliver grøn: PVC

Fremgangsmåde
 Udvælg dine plaststykker fra dit indsamlede materiale
Del dem i 4 stykker (1 x 1 cm)
Test hver af de 4 stykker vha. nedenståede procedure

EKSPERIMENT

Ident i f icer  jeres fundne p laststykker
Det er ikke nemt at kende forskel på plastmaterialer. Her er nogle små test I kan lave i fysik/
kemilokalet, som kan vise hvad det er for nogle plaststkker I har fundet.

Polymertype Forkortelse Anvendes i

Polyethylen PE Affaldsposer og sække

Polypropylen PP Emballage til færdigretter

Polyamid (Nylon) PA Strømpebukser

Polyvinylclorid PVC Hård: Tagrander, kreditkort
Blød: Medicinsk udstyr, regntøj

Polystyren PS Engangskopper, flamingo

Polymethylacrylate PMA Plexiglas

Polyethylenterephthalat PET Sodavandsflasker
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Pincet lige stump, ca. 25 cm 
Stor pincet i rustfri stål. Længde: 25 cm.

078680

Elkedel 1,7 L, 2200 W

066815

Sikkerhedsbriller
Standard briller som kan bruges  
uden på almindelige briller.

085000

Acetone, ren

800038

Brænder med gasbeholder
Brænder med sikkerhedsventil. 
Brænderen er forsynet med luft
regulering og nåleventil til gas
regulering. Leveres inklusiv beholder.

005150

Koniske kolber, Borosil
Udført i varmebestandigt borosilicatglas, med 
inddeling.

Varenr. Volumen

007900 100 mL

007910 250 mL

007920 500 mL

007930 1000 mL

007940 2000 mL

007950 5000 mL

Disse produkter kan bruges til at identificere plaststykker.  
Se forsøget på side 20.
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PLAST  
I HAVET

Plastaffald i havet stammer fra forskellige 
steder og bliver ledt rundt i havene 
af havstrømmene. 80% er affald fra 
landjorden, der af forskellige årsager er 
endt i havet. De resterende 20% kommer 
fra aktiviteter på havet, såsom fiskeri, 
containertransport, færger osv. 

Uanset hvor det kommer fra, så er det dog os 
mennesker, der er ansvarlig for, at det sker. Vi har 
sat havene under et stort press og det kræver at vi 
alle begynder at tænke mere på naturen,,. 

/ oceanservice.noaa.go

”Vi  skal 
bevare 
og s ikre 
bæredygtig 
brug af 
verdens have 
og deres 
ressourcer.”
/ FN ´s verdensmål nr. 14



DE FEM ”SUPPER”
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Nordatlantiske
“suppe”

56.470 Nordlige stillehav
“suppe”

96.400 

Sydatlantiske
“suppe”

12.780 

Sydlige stillehav
“suppe”

21.020 

Indiske Ocean
“suppe”

59.130
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/ videnskab.dk  / naturgeografiportalen.gyldendal.dk

Store plast ”supper”  
i verdenshavene
Ofte hører man om affaldsøer eller supper af plast i 
verdenshavene. Der er dog langt fra tale om deciderede 
øer, men mere områder hvor koncentrationen af plast 
er højere end andre steder i havene. Man kan sige at 
mikroplasten, hvirvler rundt sammen med de roterende 
havstrømme og ender sammen i områder. 

Undersøgelser har vist at mikroplasten samler sig i fem 
store supper i verdenshavene. Tilsammen udgør de et 
areal på størrelse med Afrika. Her er der en meget høj 
koncentration af nedbrudte partikler, som flyder lige 
under havoverfladen. Her kan være seks gange så meget 
plast som plankton.
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Regn 
og v ind

Vandløb og 
stormafløb

Udsl ip af  
industr iaffald

Spi ldevands-
systemer

Havdyrerne 
spiser plasten

Mikroplasten absorberer 
de mi l jøskadel ige kemiske 
stoffer der er  i  vandet.

De skadel ige stoffer  kan b la  være 
PAH’er  (t jærestoffer)  f ra  afbrænding 
af  foss i le  brændstoffer  og PCB fra 
b la .  e lektronik  og byggemater ia ler .  
Desuden indeholder  p last ikken 
kemiske stoffer  som blødgørere,  
f lammehæmmere,  b ioc ider ,  ant i -
ox idater  og farvestoffer  som 
fr ig ives ved nedbrydning.

Havdyrene bl iver  
hviv let  ind i  f iskenet

Havdyrerne 
spiser mikroplasten

Mennesker fanger 
f isk og spiser dem

G

Mikroplast

P lankton

Fisk

Pattedyr

Mikroplasten bl iver  
spist  gennem fødekæden

Plast ikken bl iver  
med t iden 
nedbrudt t i l  
mikroplast 
-  nanoplast 
pga.v ind,  bølger,  
UV-ståler  og 
biologisk
nedbrydning.

PLASTENS MANGE   
VEJE TIL HAVET

/ marinedebris.noaa.gov



Organismer fra 
saltvand, magnetisk
Magnetiske klipudsæt til 
opbygning af modeller af 
økosystemer.

781002
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Hvert år udledes 8-10 millioner tons  
plast til havet og dette kan have fatale 
konsekvenser for dyrelivet
Havskildpadder der forveksler plastposer med  vand mænd 
eller mikroplast i fisk. Hos havfuglearter er det mere end 
90%, der har plast i maven. Havdyrene kan blive virvlet 
ind i genstande som f.eks. tabt fiskeudstyr.

Derudover er plast et stærkt og holdbart materiale og 
når det kun bliver brugt en gang og derefter efterladt 
i naturen i stedet for genanvendt, så får det store 
konsekvenser for dyr, som spiser plaststykkerne. I tillæg 
overføres plastens via en kemisk proces til dyrenes væv 
og på den måde bliver det videreført til os mennesker, når 
vi spiser dyrene.

Plast findes primært på havbunden, men plasten findes 
faktisk i alle lag i havet og det er solens stråler, der 
meget langsom nedbryder plasten, hvilket udleder C02. 
Strålerne gør langsomt plasten sårbar og bølgestrømme i 
havet ender med at slå eks. en plastflaske i stykker. Når 
plasten bliver nedbrudt ender den som mikroplast, som er 
bittesmå stykker, og de er dem, som fisk og andre havdyr 
spiser. 

Grunden til at der er så meget  
plast i havene skyldes flere ting
Vi mennesker har de seneste 10 år udviklet og brugt 
enorme mængder med plast – både fordi teknologier har 
udviklet sig og fordi det er billigt og nyttigt at kunne lave 
mange forskellige slags plast til produktudvikling. 

Lær eleverne at illustrere fødekæden 
med denne magnetiske model

PLASTENS INDFLYDELSE  
PÅ FØDEKÆDEN

Plastik typer Megaplastik 

Over 1 m 1 m - 2,5 cm 2,5 cm - 5 mm 5 mm - 1000 nm Under 1000 nm

Makroplastik Mesoplastik Mikroplastik Nanoplastik 

Plastik affald

Havdyr der 
påvirkes

https://www.frederiksen-scientific.dk/webshop/laboratorieudstyr/plastvarer/diverse-plastik/plasttyper-saet
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10-20 ÅR

400 ÅR

500 ÅR

50 ÅR

400 ÅR
Vandflasker

Engangskopper

Sixpackholder

Kapsler

Plastikposer

Fiskesnøre
600 ÅR

SÅ LANG TID TAGER 
DET FOR PLAST AT 
 NEDBRYDES I HAVET

Hvor bliver plasten af?
Plastik er et meget holdbart materiale og 
man antager, at det kan holde i miljøet 
i flere hundrede år. Dog er selve den 
molekylære struktur af plastik i miljøet 
under konstant forandring.  Det er den 
fordi tilsætningsstoffer udvaskes og 
påvirkninger fra luft og vand ændrer 
plastens kemiske sammensætning. Disse 
omdannelsesprocesser kan ske forholdsvis 
hurtigt (måneder til år).  

Alt plast gennemgår en nedbrydnings
process. Nedbrydningen  betyder desværre 
ikke, at plasten forsvinder fuldstændig.  
Det betyder derimod at det nedbrydes til 
meget små partikler, som ikke kan ses med 
det blotte øje. Det vil sige, at alt det plast 
som udledes til verdenshavene ikke altid er 
til at få øje på. En forklaring kan være, at de 
små plastpartikler bliver mere tilgængelige 
for organismerne i havet og forsvinder 
fra overfladen gennem optag i havets 
fødekæder og/eller via bundfældelse pga. 
begroning.

Når bakterier og senere også større 
organismer som muslinger og rurer sætter 
sig på et stykke plast, vil de øge vægten 
og trække det ned mod bunden. Disse 
begroede plaststykker vil synke dybere ned 
i vandet eller aflejres på havbunden, men 
kan også stige op igen, hvis organismerne 
dør eller løsner sig. Derfor kan plastaffald 
cirkulere gennem hele vandsøjlen.

/ Aktuel Naturvidenskab



Affalds
type

Vand 
vs. 
Luft

Uge 1 Uge 2 Uge 3 Uge 4 Uge 5 Uge 6 Uge 7 Uge 8

Vand

Luft

Luft

Vand
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Materialer

007540 2 store spande med låg

Forskellige affaldstyper (to af 

hver slags). For eksempel en 

metaldåse, en plastpose, en

biopose, papemballage osv.

Et kamera

Handsker

Fremgangsmåde

1. Fyld den ene spand med to tredjedele havvand.

2.  Placer en affaldstype af hver slags  
i spanden og sæt låg på.

3.  Placer en affaldstype af hver slags i den anden 
spand uden vand, og sæt låg på. Den skal bruges 
til sammenligning.

4.  Opbevar begge spande udenfor i et overdækket 
område, hvor de er sikret mod at blive væltet af 
vinden.

5.  Observer nedbrydningsprocessen med en uges 
mellemrum over en periode på to måneder eller 
mere. Registrer jeres observationer i skemaet 
nedenunder. 

Undersøg nedbrydningst iden for 
forskel l ige p lasttyper

Undersøg om vejrforholdene har betydning for nedbrydningsprocessen.

EKSPERIMENT

Diskusion 

Hvilken betydning har nedbrydningen, når affaldet ender i naturen? 

Hvordan tror I, at de forskellige materialer vil blive nedbrudt?

Kig på formen, farve, lugt, holdbarhed osv. og noter forskellene



Antal plastfibre Antal plaststykker pr. L Beskrivelse

Prøve 1

Prøve 2

Prøve 3
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Materialer

052090 2 x 10 L spande

052090 Beholder med låg

760830 Planktonnet

007820 Kolbe

018510 Tragt med filterpapir

016610 3 x petrisskåle

078655 Spids pincet

077025 Stereolup

Fremgangsmåde

1. Vælg et område med vand, som I vil undersøge.

2.  Gå sammen i grupper med trefire personer  
i hver gruppe.

3.  Hæld 100 L vand gennem planktonnettet og tap 
eller skyl prøven over i beholderen med 1 dl vand.

4. Tag prøven med tilbage til jeres skole.

5.  Tilbage i laboratoriet skal I filtrer hver enkelt 
prøve gennem en tragt med filterpapir.

6.  Læg filterpapiret over i en petriskål og sæt låg på 
for at undgå, at der kommer forurening i prøven. 

7.  Undersøg prøven under stereolup og noter i 
resultatskemaet hvor meget plastik, der er i  
hver prøve.

Hvor meget p last  kan I  f inde  
i  havvandet?

Undersøg havvandet for mikroplast. 

EKSPERIMENT

Diskusion 

Hvor tror I, plastikken kommer fra? 

Er der forskel i mængden eller typen af plastikstykker, som de forskellige grupper har fundet?

Resultatskema



Æske med låg,  
82 x 122 x 52 mm

570050

Petriskål, plast,  
Ø90 x 16 mm
20 stk pr. pakke.

016610

Pincet, spids, 10 cm

078655

Spand, plast, 10 L
Spand i slagfast plast med hank.

052090

Konisk kolbe, 500 mL

007820

Planktonnet med bundglas, uden skaft
Posen er forsynet med et aftageligt bundglas med 
skruelåg.

760830

Tragt, plast
Diameter: 80 mm.
Udløb diameter: 21 mm.

018510

Stereolup model 30B (10x/30x)
Stereolup med en god og skarpttegnende optik. 
Forstørrelser: 10x og 30x.
Objektivpar: 1x og 3x, monteret i 180° drejefatning.

077025

29/ videnskab.dk

Disse produkter kan bruges til at undersøge hvor meget plast I kan finde i havet.

Se forsøget på side 28.



Dråbepipette, plast
Indhold: 3 mL. 25 stk pr. pakke.

014510

Bægerglas, lav form, 
600 mL
Diameter: 90 mm. Højde: 125 mm.

007440

Bægerglas, lav form,  
50 mL
Diameter: 42 mm. Højde: 60 mm.

007410

Kern vægt, 200 g / 0,1 g
Præcisionsvægt, som er perfekt til brug i skolen. Vægten 
kan stakkes, så de ikke optager meget plads, når de 
ikke er i brug.

102961

Måleglas, 1000 mL
Inddeling: 10 mL.  
Højde: 450 mm.

011080

Shampoo, kosmetiksæt
Klassesæt fra Urtegaarden til fremstilling af shampoo til 
normalt hår. Sættet indeholder materiale til 32 x 125 mL.

855370

1 

2 

3 
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Æder dyreplankton 
plasten?
Mens de fysiske skader på større 
dyr forårsaget af plast er meget 
synlige og veldokumenterede, ved 
man knap så meget om, hvordan 
mikroplast påvirker dyr som 
dyreplankton og småfisk. I de fleste 
studier er mikroplast defineret som 
plaststykker mindre end 5 mm.

Mange studier af mikroplast overser 
partikler, der er mindre end 300 
μm, hvilket er dem, som filtrerende 
dyreplankton som vandlopper kan 
æde (10100 μm).

/ videnskab.dk

Disse produkter kan bruges til at undersøge hvordan dafnier  
reagerer på miljøfremmeende stoffer.

Se forsøget på side 32.



EKSPERIMENT

Diskusion 
Hvad fandt I ud af? 

Undersøg hvordan dyre l ivet  i  havet  b l iver 
 påv i rket  af  de store mængder forurening
Simuler hvad der sker, når marinelivet bliver udsat for miljøfremmede stoffer. 
Det gøres vha. dafnier, som bliver udsat for forskellige koncentrationer af shampoo. 

Materialer:
007410 Bægerglas, 50 mL

007440 Bægerglas, 600 mL

011080 Måleglas, 1000 mL

014506 Engangspipetter

855370 Shampoo

102961 Vægt

077025 Stereolup

Dafnier (Fås hos dyrehandler) 

I stedet for dafnier, kan I evt. 
bruge små vanddyr udtaget  
fra en sø.

Fremgangsmåde:

1.  Mærk 4 bægerglas med  
2 g/L, 0,5 g/L, 0,1 g/L og kontrol 0 g/L.

2.  Fyld hvert af de 4 bægerglas op med den koncentration af 
hårshampoo, der passer til glasset. Der skal være 3 cm vandsøjle.

3.  Brug en afklippet pipette til at overføre  
tre dafnier til hvert bægerglas. 

4. Lad dyrene stå i 30 min.

5.  Vurder dyrenes mobilitet ud fra mobilitetsscoren nedenfor:

6.  Prøv også at se dafniernes bevægelser i en stereolup.  
Overfør et par dafnier til en lille petriskål og iagttag  
under stereoluppen.

7.  Eksperimentet kan udvides med andre kemiske stoffer,  
som terpentin, klorin, rodalon eller lign..

Mobilitetsscore

1. Dyret kan svømme i overfladen

2. Dyret kan bevæge ben og gæller,  
men kan ikke svømme op i overfladen

3. Dyret er død

Find mere information om Dafnier som  
testorganisme for toksiske stoffer her

31

https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2006/87-7052-036-4/pdf/87-7052-037-2.pdf
https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2006/87-7052-036-4/pdf/87-7052-037-2.pdf
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Materialer

007540 Bægerglas, 600 ml  

078803 Skalpel

102964 Vægt

016610 Petriskål

077150 Stereolup

078905 Dissektionssæt

Havvand

Plastfibre (fra eks. klude)

2 levende blåmuslinger

Fremgangsmåde

1.  Klip fibre af kluden.

2.  Kom 200 ml havvand i hvert bægerglas.

3.   Tilsæt 0,1 g fibre i det ene bægerglas.

4.  Læg 2 blåmuslinger i hvert bægerglas.

5.  Lad blåmuslingerne stå i to dage.

6.  Skyl blåmuslingerne.

7.  Åben blåmuslingen vha. skapel  
og petriskål.

8.  Undersøg muslingen under stereoluppen.  
Brug skalpellen igen, når I skal undersøge,  
om muslingen indeholder plastfibre.

Blåmusl inger  lever  af  at  f i l t rere 
p lankton fra vandet,  men f i l t rerer  
de mikroplasten fra?
Undersøg om blå muslingen optager mikroplast fra vandet  
ved at til føje mikroplast til det havvand de befinder sig i.

1 

EKSPERIMENT

Diskusion 
 Finder I plast i muslingerne? 
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Præparatglas PP med skruelåg 
Præparatglas til indsamling eller opbevaring af forskelligt 
materiale. Volumen: 60 mL. Mål: 35 x 70 mm.

055970

Bægerglas, 600 mL
Diameter: 92 mm. Højde: 115 mm.

007540

Dissektionssæt
Komplet sæt til laboratoriet eller til at tage med i felten.

078905

Petriskål
Lågdiameter: 90 mm. Skålhøjde: 15 mm.

016610

Zoomstereolup, NeoZoom binokulær
Binokulær zoomstereolup har god, skarp optik og kraftig 
mekanik. Okularerne har stor lysåbning (brillevenlige), 
og man får dermed den størst mulige glæde af det 
flotte og kontrastrige billede.

077150

1 

Disse produkter kan bruges til at undersøge om blåmuslinger spiser mikroplasten.  
Se forsøget på side 32.
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