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Fokus er på plastik i hverdagen 
 

Velkommen som deltager i Ren uge 40. 

  

Vi har sammensat denne tekst med henblik på at inspirere jer til at have fokus på 

brug af plastik i jeres hverdag. Vi har også inkluderet nogle forskellige 

lærevejledninger med fokus på plastik.  

 

Plastik er et fantastisk materiale udvundet af råolie. Men hvis plastik havner de 

forkerte steder kan det give store problemer for os mennesker og vores fælles natur. 

Derfor sætter vi i uge 40 fokus på vores brug af plastik, så børn i børnehaverne og 

indskolingen kan blive klogere på, hvordan vi bør bruge plastik og hvad plastik er godt 

og knapt så godt til.  

 

Fordi vi her i Sønderborg er Unesco Learning City, så lægger vi stor vægt på at 

arbejde med FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.  

Verdensmål nr. 12 handler om ansvarligt forbrug og produktion, og passer godt på 

vores fokus på plastik i hverdagen.  

 

Husk at i er med i konkurrencen om at komme en gruppe afsted til Universe ved 

fremstilling af en a3 planche som viser jeres arbejde med Ren uge 40.   

 

Så kast jer ud i jeres egne science-projekter med inspiration fra denne samling af 

opgaver og ikke mindst links til yderligere fordybelse. 
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Hvad er plastik, og hvad bruger man det til? 
Plastik kalder man også for plast, og det bliver fremstillet af råolie eller naturgas. Man 

bruger først og fremmest plastik til emballage.  

Noget emballage, såsom plastikflasker, bruger man mange gange. Andet, såsom 

plastposer omkring mad, bruger man kun én gang. 

Plastik kan også have et symbol, der viser et vinglas og en gaffel. Det viser, at 

materialet kan bruges til madvarer.  

Længere nede på siden kan du se, hvad man for eksempel bruger de forskellige typer 

plastik til. 

 

Der findes mange forskellige slags plastik. Eller som industrien kalder det: plast. Alle 

har de forskellige egenskaber. Man kan godt sige, at plast er en stor familie af 

tusindvis af forskellige materialer. Alle med hver sin egenskab. 

Mange af de ting vi bruger i hverdagen er lavet af plastik:  

Legetøj, flasker, elektronik, regntøj og meget mere. 

I dag kan vi ikke forestille os en verden uden. 

Man kan genbruge plast, hvis det er rent. Det vil sige uden mad- og sæberester eller 

gift. 

For at man kan genbruge plast, skal plasttyperne sorteres fra hinanden. Man får 

nemlig det bedste resultat, hvis man genbruger plasttyperne hver for sig. 

Plasten bliver vasket, knust og smeltet om til nye ting. 

En type plast giver særlige problemer i affaldet. Det er PVC. PVC indeholder giftige 

stoffer, som forurener når det brænder. 

Ny plastik bliver lavet af olie.  

Man skal bruge to kilo olie til at lave et kilo plast.  

Når vi genbruger plast, sparer vi både olie og energi hvilket er godt for miljøet. 

 

 

7 plastiktyper og eksempler på, hvor du kan finde 

dem 

Koder for plastiktyperne 
Eksempler på, hvor du kan 

finde plastiktyperne 

01 – PET Sodavands-plastikflasker 

02 – PE-HD 
Madkasser, shampooflasker og 

legetøj 

03 – PVC 
Legetøj, regntøj, tagrender og 

havemøbler  



 

04 – PE-LD 
Plastposer, affaldssække 

og emballager til frysning 

05 – PP 
Tandbørster, bildele, tovværk 

og gulvtæpper 

06 – PS 

Skumbakker til frugt, bægre til 

yoghurt og ymer samt 

engangskopper 

07 – PC 
Andet plastik, b.la. plastik med 

bisphenol-A 

  

 

Brug plastikemballagen til det, den er beregnet til 
Når du bruger en bøtte eller en plastikflaske, er det vigtigt kun at bruge den til det, 

den er beregnet til. 

Hvis du har en brugt isbøtte, må du ikke varme mad i mikrobølgeovnen med den eller 

fylde den med rygende varm mad. Så kan der komme for mange kemiske stoffer over 

i maden. 

Du kan dog sagtens bruge isbøtten til at gemme en ost i køleskabet, da den er kold 

ligesom is. 

Du bør ikke servere rigtig mad af et dukkestel. Der er nemlig ingen krav om, hvor 

mange skadelige stoffer der må komme i din mad fra for eksempel legetøj.  

 

Plastikposer er ikke bare plastikposer. Nogle må du 

bruge til mad – andre må du ikke, fordi de kan indeholde 

kemikalierester. 

 

 

Kig efter glas- og gaffelsymbolet 
Plastik kan også have et symbol, der viser et vinglas og 

en gaffel. Det kalder man glas- og gaffelsymbolet. 

Symbolet viser, at materialet kan bruges til madvarer.  

 
 
 

 

 

Emballage 

Rigtig meget emballage 
er lavet af plastik. Men 

hvorfor er det 
nødvendigt at bruge 

emballage? 
 

https://kemienidinhverdag.dk/leksikon/plastik/
https://kemienidinhverdag.dk/leksikon/plastik/
https://kemienidinhverdag.dk/leksikon/emballage/
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https://kemienidinhverdag.dk/leksikon/emballage/
https://kemienidinhverdag.dk/leksikon/emballage/
https://kemienidinhverdag.dk/leksikon/emballage/
https://kemienidinhverdag.dk/leksikon/emballage/
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Emballage - Genbrug er 
miljøets ven 
Vi bruger mange af jordens naturlige råstoffer til at 

fremstille emballage. I 2009 brugte hver dansker i 

gennemsnit 179 kg emballage om året. 

Hvor mange gange din vægt er det? 

Plastik er blot én form for emballage. Kender du 

andre typer emballage, og hvad beskytter 

emballage mod? 

 

Heldigvis kan vi genbruge alt glas, metal og rent 

pap. I 2007 genbrugte vi 61 % af vores papir- og 

papemballage, 88 % af glasset, men kun 22 % af 

plastemballagen. 

Fabrikkerne bruger også ekstra emballage, når de 

pakker varerne til transport og til butikkerne. 
 
 

 
 
 

5 ting emballage beskytter mod 

Hvad beskytter emballage 

mod? 
Hvorfor? 

Bakterier Så maden holder længere 

Støv og snavs Så maden ikke bliver forurenet 

Luft Så maden ikke tørrer ud 

Aroma 
Så maden ikke afgiver/taber 

sin duft 

Slag 
Så for eksempel frugt ikke 

bliver stød 

  

 

Gode råd: 

 

Genbrug kun bøtten til det, 

den er blevet lavet til. 

Plastikflasker fra sodavand og 

vand kan genbruges. Aflever 

dem til genbrug eller få pant 

for dem i butikken. 

Brug madkasser til din mad 

frem for plastikposer. 

 

 



 

 

De uhyggelige tal 
Plastik og det ekstreme overforbrug af det er langsomt ved fylde vores verden 
En ny rapport sætter tal på, hvor meget plastikemballage fylder i verdenshavene – og hvad det har af 

økonomiske konsekvenser. 
 I 1962 blev der produceret 15 millioner ton plastik, mens det tal i 2014 var vokset til 311 millioner ton, heraf 

bruges 26 procent til emballage. 
 62 procent af al det affald, der fjernes fra verdenshavene, er plastik, heraf er størstedelen plastikemballage. 

 Otte millioner ton plastik bliver dumpet i havet i disse år. Det svarer til, at en skraldevogn tømmer sin last ud 

i havet hvert minut. 

 Fortsætter plastikforureningen i samme tempo, vil det i 2030 svare til to skraldevognes last pr. minut og i 

2050 fire skraldevognes last. 

 I 2014 var der ét ton plastik pr. fem ton fisk i havet. I 2025 vil andelen af plastik være steget, så det hedder et 

ton plastik til tre ton fisk. I 2050 forventes det, at der vil være mere plastik i havene, end der er fisk, hvis der 

ikke gøres noget. 

 Kun 14 procent af al plastikemballage bliver indsamlet til genbrug, men reelt er det kun fem procent, der 

bruges mere end én gang. 

 Plastikemballage i original form kan overleve i vand i flere hundrede år, mens mikroplastik kan overleve 

endnu længere. 

 Den manglende genbrug af plastik vurderes af koste mellem 80-120 milliarder dollar om året i materialetab. 

Derudover vurderes plastikforureningen at have en værdi på 40 milliarder på drivhuseffekten. 

 USA og Europa står for 40 procent af verdens plastikproduktion og to procent af plastikforureningen i 

havene. Asien står for 45 procent af al plastikproduktion og 82 procent af havforureningen. Den øvrige del af 

verden, herunder Sydamerika, Afrika Australien og Canada, står for 15 procent af al plastikproduktion og 16 

procent af al plastikforurening i havene. 

 Plastikken bliver ledt rundt i havene af havstrømmene. Plasten samler sig især i fem havområder, såkaldte 

plastiksupper, der tilsammen har et areal på størrelse med Afrika. 

 100.000 havpattedyr og én million fugle lader hvert år livet på grund af plastforurening. 

 

 
 



 

Drop plastikken i hverdagen 
Det første skridt mod mindre plastik er forbrugeren (dig) og ændring af vaner i hverdagen. Her har vi 
samlet en guide til hvordan du kan formindske dit personlige forbrug af plastik. 

 Når dine nuværende plastik beholder er slidt op eller går i stykker, så skift dem ud med 

opbevaringsbøtter lavet i glas. Gem f.eks. glassene fra kokosolie, peanutbutter, salsa osv. 
 Når dine nuværende drikkedunk er slidt op eller går i stykker så skift den ud med en der er lavet i glas eller 

rustfrit stål.  Ønsker du ikke at købe en kan du f.eks bruge glasflasker fra saftevand, æblemost osv. De kan 

genbruges i flere måneder og kommer let i opvaskemaskinen. 

 Køb træ grydeskeer i stedet for plastik. 

 Køb træ skærebrætter i stedet for plastik. 

 Køb ikke indkøbsposer, men tag dit eget stofnet med når du handler. 

 Undgå at købe plastik legetøj til dit barn. Køb i stedet noget i træ, stof osv. 

 Køb pleje-/skønhedsprodukter i glasbeholdere i stedet for plastik (f.eks. af mærket Weleda). 

 Køb dine varer (bl.a. æg, frugt og grøntsager) hos lokale gårdbutikker, hvor de ikke er pakket ind i plastik. 

Handler du i supermarkedet, så sørg for at pakke varerne ud af plastik-indpakningen inden du lægger dem i 

køleskabet. 

 Brug en tallerken som låg, i stedet for husholdningsfilm og pak din madpakke i en papirspose eller 

glasbeholder i stedet for at pakke den ind i en plastikpose eller vittavrap 

 

 

10 tips til at reducere dit plastikforbrug 
Plastik ender i høj grad som svært-nedbrydeligt affald i naturen. Og så udleder det 

mikroplast, som optages i fødekæden, og nu har en dansk undersøgelse vist, at det 

også er i vores drikkevand. Men der er heldigvis mange gode, grønne alternativer og 

tips til at reducere dit forbrug af plastik i hverdagen. 

 
Tager du stofposen med ud at handle? 
 

I dag er størstedelen af den plastik, der er blevet produceret siden 1950’erne, endt 

som affald på lossepladser eller i naturen, hvor det tager mange hundreder år om 

at blive nedbrudt. Og så udleder det mikroplast, når det bliver slidt. 

http://advances.sciencemag.org/content/3/7/e1700782


 

Mikroplast kommer blandt andet fra bildæk, maling, plejeprodukter, skosåler og 

tøjmaterialer som polyester, nylon og akryl, og kan ofte ikke ses med det blotte øje, 

da det måler fra 5mm og ned. 

Vi har længe vidst, at mikroplast sniger sig ind i naturen både på landjorden, i havene 

og i vores fødevarer. Men nu viser det sig, at der også er mikroplast i det danske 

drikkevand. 

Det vides endnu ikke, hvordan mikroplasten ender i drikkevandet, og vi kender heller 

ikke meget til de sundhedsmæssige risici. 

Trods manglende forskning er der ingen tvivl om, at plastik (både mikro og makro) 

har en stor negativ effekt på miljøet, men der er heldigvis mange ting, vi kan gøre for 

at mindske plastikforbruget. 

Herunder har vi samlet ti bud på, hvordan du kan reducere dit plastikforbrug i 

hverdagen. 
 

1. Tag din egen pose med ud at handle 
Lad os starte med at se nærmere på plastikposen, som ofte står for skud i 

plastikdebatten. Og det gør den med god grund, for i 2010 endte over otte milliarder 

plastikposer som affald i naturen. 

 
Forbrug af plastikposer 

 I 2015 brugte europæerne 100 milliarder plastikposer om året 

 Det svarer til 200 poser i gennemsnit per person om året 

 En EU-aftale har fastsat, at forbruget skal ned på 90 plastikposer per indbygger om året i 2019, og i 

2025 skal det helt ned på 40 

 Danmark var det første land til at sætte en afgift på plastikposerne i 1993 

 I dag bruger danskerne færre plastikposer end EU-målet for 2019, nemlig 79 per indbygger per år 

 

Danmark har været et foregangsland, når det kommer til plastikposen. Vi har halveret 

vores forbrug af plastikposer, siden der kom afgift på i 1993, og så er det meget få af 

de danske plastikposer, der havner i naturen. 

  

Men vi skal blive bedre, hvis vi skal ned på 40 poser om året. 

Og så er spørgsmålet, om vi burde gå i Frankrigs fodspor og helt holde op med bruge 

plastikposerne? 

Som eksempelvis på Møn, hvor handelsdrivende er gået sammen om at udskifte 

plastikposen med en bionedbrydelig majspose. Eller i dagligvarekæden Lidl, hvor 

plastikposen bliver udfaset til fordel for FSC-certificerede papirposer og muleposer i 

økologisk bomuld. 

De klare miljømæssige ulemper ved plastikposen er, at den primært fremstilles af 

råolie, og at den er svær at nedbryde i naturen. Men fremstillingen af både papirs- og 

bomuldsposer har også et stort CO2-aftryk og kræver store mængder vand. 

 

Derfor er det måske vigtigste aspekt at have for øje: Genbrug. 

 

Ligegyldig hvilken slags pose, du bruger, er det bedst for miljøet, hvis du genbruger 

den så mange gange som muligt. Og man skal faktisk bruge en papirspose mindst fire 



 

gange, før miljøbelastningen er mindre, end ved brug af en plastikpose, i følge 

rapporten. Og mange papirsposer går i stykker før det. 

Rapporten fastslår også, at stofposen skal bruges mere end 131 gange, før 

miljøbelastningen er mindre end en plastikpose. 

Så tag en stofpose med ud at handle (igen og igen), eller genbrug de plastikposer, du 

har. Når plastikposen er slidt op, kan du bruge den som affaldspose til din 

dagsrenovation eller sortere den med plastikaffaldet, hvis der er gået hul på. 

2 

2. Lav din egen bomuldskarklud 
Et andet udskældt produkt er karkluden. 

Den lyserøde, gule eller blå klud har længe været en fast betsanddel i danske hjem. 

Men inden for de seneste år har den fået en del skældud, fordi den indeholder cirka 20 

procent polypron, som er et hårdt syntetisk plastik, som kan udlede mikroplast, når 

kluden vrides eller vaskes. 

Men vi ved ikke, hvor meget mikroplast kludene reelt set udleder, eller hvor skadeligt 

det er for miljøet. Og en undersøgelse fra Miljø- og Fødevareministeriet har fornylig 

vist, at de danske rensningsanlæg opsamler hele 99,7 procent af mikroplasten, der 

udledes med spildevandet. 

Det er en stor del, men det er ikke ensbetydende med, at mikroplast ikke er et 

problem for miljøet. Der mangler stadig meget viden på området, og vi ved ikke, 

hvilken effekt den udledede mikroplast rent faktisk har. 

Hvis du gerne vil undgå plastik i din karklud, kan du hoppe med på trenden med den 

hæklede eller strikkede bomuldskarklud. 

Men som nævnt i første tip, så har bomuldsproduktionen også et stort CO2-aftryk. Og 

det skal man selvfølgelig regne med, når man tænker i bæredygtige alternativer. Og 

derfor er bomuldskluden også mest bæredygtig, hvis den bruges indtil materialet er 

helt slidt op, og derefter ryger til genanvendelse. 

Der findes mange forskellige gør-det-selv guides til den fingernemme forbruger -brug 

eventuelt genbrugsgarn for at gøre det endnu mere miljøvenligt. 

  

 

3. Invester i en god drikkedunk 
Okay, så det danske postevand har set bedre dage. 

Der er fundet mikroplast i drikkevandsprøver fra 16 husstande i Region Hovedstaden. 

Men hvis vi slår koldt vand i blodet et øjeblik, så ved vi på nuværende tidspunkt ikke, 

hverken hvor mikroplasten kommer fra eller hvilke sundhedsmæssige risici, den 

medfører. Og der er desuden ikke mindre grund til at frygte mikroplast fra 

plastikflaskerne. 

Udover at der tidligere er fundet mikroplast i vandet fra plastikflasker, så har de også 

en stor klimabelastning. Hvis man medregner både produktion og transport af 

flaskevand, svarer CO2-udledningen fra to 1/2 liters vand til en times kørsel i bil. 
Så det giver stadig mening at drikke vand fra hanen frem for at købe kildevand på 

plastikflaske. Invester i en pæn og praktisk drikkedunk, så kan du altid slukke tørsten 

på farten. 
 

http://www.ft.dk/samling/20161/almdel/mof/bilag/303/1731794.pdf
http://politiken.dk/forbrugogliv/forbrug/indkoeb/art5523155/En-liter-flaskevand-belaster-klimaet-lige-s%C3%A5-meget-som-en-km-i-bil


 

4. Undgå unødvendig plastikemballage 
Plastikemballage har en vigtigt funktion: At sørge for at fødevarerne holder længere, 

og at vi derved minimerer vores madspild. 

Og hvis man kigger nærmere på fødevarernes CO2-udledning, står emballagen for en 

meget lille del sammenlignet med selve produktionen og transporten. 

På den anden side bruger en gennemsnitsdansker 160 kg emballage om året, som 

samlet set svarer til 895.000 tons emballage (som også inkluderer pap, glas og andet 

emballage). Faktisk udgør vores emballage en tredjedel af en almindelig husstands 

affald. 

Og meget af emballagen er unødvendig og kan let undværes. 

Danskerne er ikke glade for slatne agurker og single-bananer, men et enkelt skridt 

mod mindre emballage er at gå efter frugt og grønt i løsvægt – og så huske din egen 

pose. Og når du vælger tre single-bananer frem for en klase, så køber du en vare, der 

ellers med stor sandsynlighed ville ende som madspild. 

Vælg at handle steder, der sætter fokus på mindre emballage. Og husk ellers din egen 

pose og din egen to-go kaffekop, når du handler. 

 
 

5. Opbevar madrester i bøtter og glas 
I forlængelse af ovenstående tip til at undgå unødvendig emballage, når du handler. 

Så kan du også reducere din brug af engangsindpakning i hjemmet. 

Plastikposen har for mange en vigtig rolle i køkkenet, hvor den bruges til at gemme 

madrester. 

Og det er selvfølgelig godt at gemme madresterne for at undgå madspild. Men der er 

mange bæredygtige alternativer til engangsplastikposerne og staniolen. 

Gem de glas, du køber mad i, som eksempelvis syltetøjsglas og brug dem til 

opbevaring af madrester. Du kan også købe beholdere og bøtter i rustfri stål, glas 

eller plastik uden BPA, PVC og ftalater. 

Eller du kan gå efter naturlige madwraps lavet af bivoks. 

 

6. Køb tøj i naturmaterialer 
Problemet med syntetisk tøj er lidt det samme som med karkluden. Det udleder 

mikroplast ved vask, som ryger med spildevandet ud i vandmiljøet. 

Hvis du gerne vil undgå mikroplast, skal du gå udenom syntetiske materialer som 

polyester, nylon, akryl og elastan, og i stedet gå efter naturlige materialer som 

bomuld, hør og uld. 

Men bæredygtig tøjproduktion er ikke kun et spørgsmål og syntetiske eller ikke 

syntetiske materialer. Produktionen er generel hård for klimaet, og så kræver den 

store landområder og store mængder vand. 

I dag er der desuden gode genanvendelsesmuligheder for polyester, som kan ses som 

et af de mest bæredygtige alternativer, hvis man kigger på hele livscyklussen for et 

stykke tøj. Men hvis du vil mikroplasten til livs, så skal du altså gå efter de naturlige 

materialer. 
 

 

https://coopanalyse.dk/analyse/vi-gider-ikke-sk%C3%A6ve-guler%C3%B8dder-og-single-bananer


 

7. Vælg plejeprodukter uden plastik 
Plejeprodukter med plastik i lyder ikke umiddelbart særligt tiltalende. Men hvis du 

kigger lidt nærmere på dine produkter, kan du se, at der faktisk er plastik i mange af 

dem. 

Det står under betegnelserne PE, polyethylene eller polypropylen. 

I USA er mikroplast blevet forbudt i cremer og tandpasta, og flere virksomheder 

melder ud, at de vil afskaffe det. Herhjemme kommer der også større fokus på 

området, selvom der stadig mangler specifik lovgivning. 

Måske synes du, det virker uoverskueligt at finde ud, hvilke produkter der ikke 

indeholder plastik eller skadelig kemi? Men der er heldigvis hjælp at hente. 

Start med at læse deklarationen bagpå produktet. Er der brugt PE, polyethylene eller 

polypropylen, skal du gå uden om dem. Du kan også kigge efter Svanemærket, som 

garanterer, at der ikke er brugt mikroplast i produktet. 

Og så er der kommet en app, der kan hjælpe dig.   
 

8. Sorter, og genbrug dit plastikaffald 
Vi kan skære ned på vores forbrug af plastik, men det er svært at undgå det helt. Og 

det er måske heller ikke nødvendigt. 

Et af de største problemer med plastik er, at det ofte ender i naturen som affald, der 

tager mange hundreder år om at blive nedbrudt. Så udover at skære ned på vores 

plastikforbrug, er det vigtigt, vi bliver bedre til at udnytte ressourcerne ved at 

opbruge, genbruge, genanvende og sortere plastikken rigtigt. 

Det ser ud til, at vi er på vej i den rigtige retning, for selvom danskerne er blandt de 

borgere i Europa, der smider mest affald ud (i gennemsnit 601 kg affald ud om året), 

bliver vi også bedre til at genbruge, i følge Miljøstyrelsen. Og det er godt, for når vi 

genbruger eller genanvender affald, udleder vi mindre CO2, og det gælder også for 

plastikaffaldet. 

Men udover at sortere affaldet korrekt og sørge for at plastikaffaldet kommer i den 

rigtige container, kan vi også blive bedre til at opbruge og genbruge vores plastik-

produkter i hjemmet. 

Plastikposen kan sagtens bruges til mere end et indkøb, og måske kan plastikdimsen i 

køkkenet fikses i stedet for at blive smidt ud? 
 

9. Saml affald i naturen 
Plastik er et stort problem, når det ender som affald i naturen. 

Du kan gøre mange ting for at reducere dit eget forbrug af plastik, og sørge for at 

sortere dit affald rigtigt. Men hvad så med alle dem, der smider plastikaffald i 

naturen? 

En af de måske bedste ting du kan gøre, er at samle affald, når du ser det. Det kan 

være en plastikpose, der er røget ved siden af skraldespanden eller en plastikflaske 

der flyder i vandkanten. 

Siden 2006 har Danmarks Naturfredningsforening sat fokus på affaldsindsamling en 

gang om året. I 2017 samlede 160.000 deltagere i alt 155.000 kg affald ind. 
 

10. Stil krav til producenter og politikere 
Det sidste punkt handler om at stille krav. 

https://groenforskel.dk/hudplejeprodukter/
https://groenforskel.dk/hudplejeprodukter/
http://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2016/09/978-87-93529-05-2.pdf
https://groenforskel.dk/hverdagsting-du-nemt-kan-fikse/
https://groenforskel.dk/hverdagsting-du-nemt-kan-fikse/


 

For selvfølgelig kan du ændre dit eget forbrug, men hvis vi virkelig skal plastik og 

mikroplast i naturen til livs, så kræver det store ændringer også fra politikernes og 

producenternes side. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altså: Ingen kan gøre alt, men alle kan gøre noget! 
Som familie kan I gøre en forskel ved at ændre på nogle små ting i hjemmet – det 

gælder både børn og voksne. Her er otte ting, som kan hjælpe med at nedsætte 

forbruget af plastik: 

1. Skift den tynde plastikpose ud med et kraftigt net, I kan bruge igen og igen. 

2. Brug rigtigt bestik, når I er på familietur, i stedet for engangsbestik. 
3. Saml plastik op, når I ser det i skoven, på gaden eller på stranden. I kan 

udfordre hinanden og lave en one-minute-challenge, hvor det gælder om at 

samle mest plastik på et minut. 
4. Deltag i strandrensninger, og lav det til en hyggelig tur, hvor I er sammen om 

at gøre en forskel for havet. 
5. Sorter jeres affald 

6. Sig nej til sugerør – drik direkte af koppen. 
7. Brug en drikkedunk i stedet for en engangsflaske 

8. Skift jeres karklude ud med nogle, der ikke indeholder mikroplast 
 

 

 

 



 

 
 

 

 Brugbare links til undervisningen 
 
På disse sider med undervisningsmaterialer og inspiration kan du finde virkeligt meget 

viden og få spændende ideer til hvordan i kan arbejde med plastik.  

 
Kemien i din hverdag 

 

Retur med plasten 

 

Rigtig spændende film om plastik 

 

Plastic Change 

 

10 tips til at reducere dit plasikforbrug  

 

Plastikken historie - sådan indtog plastikken vores hverdag 

 

Sonfor – affaldssortering i Sønderborg kommune 

 

Bog: Plastik i havet Hvad kan du gøre? af Julie Juanita Larsen 

En fagbog henvendt til børn, der gerne vil vide mere om plastikforurening i verdenshavene 

https://kemienidinhverdag.dk/leksikon/plastik/
http://www.returmedplasten.dk/emneoversigt/mere/plasttyper/
https://www.affald.dk/da/5-6/plast/video.html
https://plasticchange.dk/vores-dokumentation/plastik-i-havet-et-alvorligt-problem/
https://groenforskel.dk/forbrug-af-plastik/
https://videnskab.dk/teknologi-innovation/saadan-indtog-plast-vores-hverdag
https://sonfor.dk/affald/
https://www.carlsen.dk/julie-juanita-larsen

