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Forord 
Tak, fordi du og din klasse deltager i Astras Masseeksperiment. 

Masseeksperimentet er en årligt tilbagevendende 
naturvidenskabelig undersøgelse, som en del af 

Naturvidenskabsfestivalen. 

Hvert år udvikles et nyt Masseeksperiment i et 
samarbejde med en eller flere forskere. Mere end 
35.000 elever deltager i eksperimentet og bliver en 
del af et større forskningsprojekt. Her er de  med til 
at skabe ny viden og uvurderlige forsøgsresultater 
for de forskere, der har bidraget til at lave eks-
perimentet til gavn for eleverne selv og resten af 
samfundet.  

Formålet med Masseeksperimentet er at give 
eleverne en oplevelse med virkelig forskning, 
afprøve naturvidenskabelig arbejdsmetode og 
opbygge deres naturvidenskabelige dannelse. 
Masseeksperimentet skaber hvert år nye, vær-
difulde og overraskende resultater. Tidligere har 
eksperimentet fx vist, at de danske skoler har 
for dårligt indeklima, at børn, der cykler eller går 
til skole, koncentrerer sig bedre, og at der er en 
sammenhæng mellem børns inkontinens og dårlige 
skoletoiletforhold. I 2018 kortlagde eleverne 
udbredelsen af mælkesyrebakterier i Danmark, 
indsamlede kendte arter til verdensbanken og 
fandt 10 nye arter.

Bredt samarbejde
En lang række dygtige mennesker har lagt 
arbejde i at udvikle dette års Masseeksperiment. 
Kristian Syberg fra MarinePlastic har deltaget i 
udviklingen af eksperimentet – herunder både 

Læs mere
Læs mere om Naturvidenskabsfestival på  

www.naturvidenskabsfestival.dk

og Masseeksperimentet på 
naturvidenskabsfestival.dk/

masseeksperiment

Masseeksperiment / lærervejledning 2019 Forord

Tak
Et stort tak til MarinePlastic og 
alle fonde der har bidraget til 
Masseeksperiment 2019. Uden deres 
økonomiske støtte kunne vi ikke 
udvikle og gennemføre 
Masseeksperimentet. Se alle 
fonde her.

eksperimentdesign, lærermaterialer og teoretisk 
baggrundsviden. Yvonne Shasova, Marine Plastic 
har bidraget med feedback til udviklingen af 
”Nøgle til identifikation af polymerer”. Det er 
ligeledes MarinePlastic, der står for analyse af 
de indsendte prøver, ligesom Marine Plastic står 
bag den forskningsmæssige efterbehandling af 
Masseeksperimentets resultater.

I udviklingsfasen har 6.B fra Sophienborgskolen 
i Hillerød Kommune deltaget i test af 
Masseeksperimentet, og naturfagslærere fra 
Sophienborgskolen har kvalificeret eksperiment-
design og lærermaterialer. 

Lærervejledningen er opbygget af fire større 
afsnit. Kapitel 2-4 er faglig baggrundsviden 
til dig som kan videreformidles til eleverne, 
kapitel 5 omhandler hvordan du kan inddrage 
Masseeksperimentet i din undervisning, kapitel 
6-9 omhandler selve eksperimentet, og kapitel 10 
er en kort opremsning af, hvordan vi forestiller os, 
hvordan resultaterne vil blive formidlet.

En stor tak til alle for indsatsen og det gode 
samarbejde. En særlig tak til lærere og elever 
fordi I deltager. Vi håber, I får stor glæde af at 
være med.
 
Lene Christensen
Projektleder for Masseeksperimentet

http://www.naturvidenskabsfestival.dk
https://naturvidenskabsfestival.dk/masseeksperiment
https://naturvidenskabsfestival.dk/masseeksperiment
https://naturvidenskabsfestival.dk/partnere
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Plastforurening 
i vand

Kilderne til plastforurening er mange, men vi har 
ikke tilstrækkelig viden om omfanget af plastfor-
ureningen, ligesom vi ikke ved nok om, hvilke slags 
plast vi finder derude, og hvor det findes henne.

Masseeksperimentet 2019 bliver verdens første 
videnskabelige nationale kortlægning af plastfor-
urening. Sammen skal vi undersøge, hvor i Danmark 
der findes plastaffald, hvilke kategorier af plastaf-
fald der findes, og hvilke polymerer plastaffaldet 
består af. 

Med Masseeksperimentet kortlægger 
vi hele Danmark og syv naturtyper
Med Masseeksperimentet får vi kortlagt forekom-
sten af plast i hele Danmark, og ikke kun ved 
kysterne eller strandene. Med udgangspunkt i syv 
forskellige naturtyper kommer vi omkring store dele 
af den danske natur: opskyldningszoner på strand, 
klitter på strand, åbreder/søbreder/vandløbskanter, 
grøftekanter langs vej, vejkanter langs mark, 
parkområde samt skovstier.

Hver lokalitet GPS-registreres, hvorefter den 
kortlægges for plastaffald. Det indsamlede plast 
kategoriseres og registreres, og således får vi  et 
estimat for, hvor meget og hvilken slags plast vi 

Projekt Plastik-Smart 
– ny dansk undersøgelse
En netop udgivet dansk undersøgelse 
– Projekt Plastik-Smart – fastslår, at der 
ligger affald på de danske strande, og 
langt det meste af dette affald er plast. 
Resultaterne viser også, at der er en vifte 
af mekanismer, som er årsag til, at plast 
ligger på de danske strande. De mest 
fundne kategorier i hele undersøgelsen 
er uidentificerbare plaststykker, stumper 
af snor og line, blød plast fra emballage 
og poser samt indpakning til slik, is og 
chips. Cigaretfiltre er også i top 10 sam-
men med låg til drikkevarer og stykker 
af flamingoskum. Desuden er der store 
regionale forskelle: Fx er der  fiskenet 
ved Vesterhavet, haglpatronhylstre ved 
de indre fjorde og sugerør ved de meget 
besøgte strande som Tisvildeleje.
Se resultatrapport ‘Projekt Plastik-Smart’ 
og fi nd flere forskningsprojekter og faglig 
viden her.r.

Masseeksperiment / lærervejledning 2019 Introduktion

I dette afsnit får du en kort introduktion til problematikken 
omkring plastforurening og selve Masseeksperimentet.

http://awsassets.wwfdk.panda.org/downloads/plastik_rapport_wwf_2019_v2.pdf?fbclid=IwAR1e8hstaG9p4z5RyOOiMWMO-PtvTD_sXyzgW2-z86DIGPdgsaS7Q8kDe1o)
https://naturvidenskabsfestival.dk/faglig-viden
https://naturvidenskabsfestival.dk/faglig-viden


7

Masseeksperiment / lærervejledning 2019 Introduktion

finder – og hvor henne vi finder de forskellige 
typer plast. 

De data, der bliver skabt via Masseeksperimen-
tet, overleveres til en international database: 
EU Miljøagenturets database ‘Marine Litter 
Watch’. 

Disse data kan danne grundlag for fremtidige 
forslag til løsninger på plastforureningsproble-
matikker, herunder ny EU-lovgivning, national 
lovgivning, reguleringer og regler samt oplys-
ning og information.

Masseeksperimentets indsamlede data skal 
desuden danne grundlag for nye forskningspro-
jekter, fx projekter under MarinePlastic, som er 
partner på Masseeksperimentet. MarinePlastic 
er det nye danske forskningscenter for plastfor-
urening i det danske havmiljø og et konsortium 
af repræsentanter fra Aalborg Universitet, 
Aarhus Universitet,  DTU – Danmarks Tekniske 
Universitet, Nationalmuseet og RUC – Roskilde 
Universitet.

‘Forurening med plast i 
verdenshavene er et af de mest 
hastigt voksende miljøproblemer 

i vor tid’. 

MarinePlastic 2019

 

Se filmen med professor Kristian Syberg, 
forsker ved MarinePlastic, der fortæller om 
Masseeksperimentet og den betydning, som 
eksperimentets data kommer til at få for  
plastforureningsproblematikken i Danmark. 

Masseeksperimentet 2019 - introduktion

http://marineplastic.dk/index.html
https://youtu.be/cN3aPPGcUQE
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Kilder til 
plastforurening

Plastforurening er et af de mest hastigt voksende 
miljøproblemer i vores tid. Der er rigelig evidens 
for, at plastforurening er et stort miljøproblem, men 
det er afgørende, at vi forholder os til fakta, når vi 
udtænker løsninger til problemet. Plast er et fanta-
stisk materiale, der har mange gode egenskaber, 
men det er nødvendigt, at vi i fremtiden forholder 
os til:

• Plastproduktion. Hvor er det nødvendigt, hvor 
meget producerer vi og kan vi udvikle mere 
miljøvenlig plastproduktion?

• Affaldshåndtering. Gadeaffald er ikke ønskeligt, 
og det plast, der bliver smidt ud som skrald, 
skal håndteres. Vi skal benytte os af sortering 
af plast, genbrug og genanvendelse af plast 
og ikke mindst udnytte det brugte plast som en 
ressource.

Masseeksperiment / lærervejledning 2019 Kilder til 
plastforurening

I dette afsnit redegøres kort for de væsentligste 
kilder til plastforurening. Dette er input til din faglige 

baggrundsviden og kan danne udgangspunkt for 
videreformidling til eleverne. Endvidere finder du i afsnittet 

et ‘læringsredskab’, vi har udviklet, en plakat hvorpå 
kilderne til plastforurening i Danmark er illustreret. Denne 

plakat kan du benytte som et samtaleværktøj eller helt 
simpelt hænge op, hvor eleverne kan orientere sig i den.

• Plastforbrug. Vi skal som forbrugere overveje 
vores forbrug af plast, hvor vil det være hensigts-
mæssigt at nedsætte forbruget eller benytte sig 
af andre muligheder?

Kilderne til plastforurening i Danmark er mange. 
Det er ikke kun henkastet plastaffald i naturen, 
der udgør et problem. Når man følger plastens vej 
gennem Danmark fra produktion af plast, til plasten 
ender på forbrændingsanlægget, opdager man 
hurtigt, hvor mange gange i processen, der kan 
ske spild af plast, og hvor mange kilder der er til 
plastforurening.
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Masseeksperiment / lærervejledning 2019

Produktion af råstof 
til plastproduktion
’granulat’ 

Transport af råstof 

Spild ved transport på vej
Mikroplast (granulat)

Spild ved lodsning på havn
Mikroplast (granulat)

Spild ved containerskib
Mikroplast (granulat)

Industri-plastproduktion

Spild ved industri
Mikroplast (granulat)

Landbrug
Slam som gødning
Mikroplast

Forbrug af plast

Gadea�ald
Makroplast

Husholdning Forbrændingsanlæg

Hospital

Skraldespand
Makroplast

Skrald fra containerskib
Makroplast

Havet

Produktion af råstof

Gadea�ald
Makroplast

Kloak
Mikroplast 

Slam/gødning til landbrug
Mikroplast

Skraldespand
Makroplast

Byggebranchen

Kloak
Makroplast og mikroplast

Kloak
Makroplast og mikroplast

Skraldespand
Makroplast Fiskeri

A�ald fiskenet 
Makroplast

Gadea�ald
Makroplast

Rensningsanlæg

Renset vand

Brændstof til produktion af 
varme og genanvendelse

Havet

Havet

Transport
Gadekloak
Mikroplast

O�shore

Gade�ald 
Makroplast

Meso-, mikro- og nanoplast Makroplast

Kilder til plastforurening i Danmark
Masseeksperiment

NF_MX_Poster_plasts vej gennem danmark.indd   1 27/05/2019   14.53

Kilder til 
plastforurening
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Masseeksperiment / lærervejledning 2019 Kilder til 
plastforurening

Plastforurening foregår mange steder i Danmark: 
Ved vores byer og huse, industrien, hospitalsvæ-
senet, vejene og landbruget. Vind og vejr gør, at 
meget af dette plast samles ved ‘vandveje’ som åer 
og føres med tiden ud til havet.

Der er forskel på, hvilken slags plastforurening der 
foregår ved fx industrien eller hospitalsvæsenet. 
På plakaten ‘Kilder til plastforurening i Danmark’ er 
der angivet en række ‘hot spots’. Nedenfor finder 
du eksempler på plastforurening knyttet til hvert 
af disse ‘hot spots’, som du eller eleverne kan tage 
udgangspunkt i, når I taler sammen om kilderne til 
plastforurening i Danmark. 

Plakaten får du sammen med materialekittet, som 
du får tilsendt i uge 35. Du kan ligeledes finde en 
PDF-version her.

Eksempler på kilder til 
plastforurening i Danmark
Råprodukt Plastindustrien benytter et råprodukt – 
de såkaldte plastgranulater eller Angel Tears. Disse 
små stykker plast er en stor kilde til plastforurening. 
De tabes ved transport fra tankskibe på havet eller 
ved transport med lastbiler på vejene, ligesom der 
er spild ved produktionsfabrikkerne. 

Produktion I plastindustrien sker der udslip af 
mikroplast, der føres med kloaknettet til rensnings-
anlægget. Det meste mikroplast synker til bunds i 
bundfældningskarret. Slammet fra dette kar bruges 
i nogle tilfælde som gødning på marker, og mikrop-
lasten følger med slammet ud på markerne.

Landbrug Landbruget bruger plast til afdækning 
af deres afgrøder og bl.a. indpakning af store 
bigballer. Plasten påvirkes af vind og vejr samt 
solens stråler, så den bliver skør og knækker. Slam 
fra rensningsanlæg bliver i nogle tilfælde brugt som 
gødning på landbrugets marker, og dermed tilføres 
mikroplast til de dyrkede arealer. 

Plastforurening foregår 
mange steder i Danmark 
– ikke kun ved kysterne

Forbrug: Husholdning Plastemballage til fødeva-
rer, plastikposer, engangsservice, osv. genbruges 
som affald, der køres til forbrændingen. Mikroplast 
fra tøjvask ledes via kloaknettet til rensningsanlæg-
get. Endelig sker der henkastning af husholdnings-
plast i naturen som fx emballage til chips, slik og is 
samt ‘to go-kopper.’ 

Forbrug: Hospital Hospitalvæsenet bruger mange 
plastprodukter, fordi plastmaterialet er uhyre nemt 
at holde sterilt. Langt det meste affaldshåndteres 
og afleveres til forbrændingen eller farligt affald, 
mens mikroplasten skylles med kloakvandet til 
rensningsanlægget.

Forbrug: Byggeri Byggebranchen benytter store 
mængder plast som fx hård PVC. I hård PVC er der 
klor, og hård PVC affald skal derfor håndteres på 
en særlig måde. Blød PVC indeholder de meget 
sundhedsskadelige blødgørere, men er ved at blive 
udfaset.

Transport Mikroplast fra gummidæk fra biler 
‘drysser’ ned på vejen og skylles derefter med 
regnvandet via gadekloaknettet direkte ud i havet. 
Mikrogummi fra bildæk udgør en vigtig kilde til 
plastforurening.

Fiskeri Udstyr fra fiskeriet som fiskenet, de 
såkaldte spøgelsesnet, og tabt fiskeudstyr er et 
stort problem i udlandet. I Danmark er omfanget af 
problemet ikke kendt, men langs de større kyster, 
som Vesterhavet, finder man ofte fiskenet og snor 
lavet af nylon..

Offshore Boreplatforme og containerskibe ef-
terlader henkastet affald på det, der kaldes ‘den 
blå hylde’: Altså at plastaffaldet kastes i havet i 
stedet for, at det afleveres til affaldshåndtering. 
Problemets størrelse er ikke kendt.

https://astra.dk/sites/default/files/nf_mx_poster_plasts_vej_gennem_danmark_web.pdf
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Masseeksperiment / lærervejledning 2019 Fakta om plast 
og plastforurening

Fakta

Plastforurening er en fælles betegnelse for op-
hobning af plast i naturen. Plasten nedbrydes med 
tiden til stadig mindre plastpartikler. De nedbrudte 
plaststykker inddeles i megaplast, makroplast, 
mesoplast, mikroplast og nanoplast. Siden plast 
blev almindeligt tilgængeligt, er forureningens 
omfang tiltaget. Denne tendens er blevet forstærket 
af, at plast er billigt og et materiale, der nedbrydes 
langsomt i miljøet. 

Nedenfor finder du de mest aktuelle spørgsmål og 
svar om plastforurening samt eksempler på helt ny 
og anderledes viden om plastforurening.

Find illustrationen ‘Fakta om plastforurening’ som 
PdF her. En plakat med disse fakta er vedlagt 
materialekittet, som du får tilsendt i uge 35.

I dette afsnit redegøres kort for de væsentligste fakta 
i forbindelse med plastforurening. Dette er input til din 

faglige baggrundsviden og kan danne udgangspunkt for 
videreformidling til eleverne. Endvidere finder du i afsnittet 

et ‘læringsredskab’, vi har udviklet, en plakat hvorpå de 
mest aktuelle fakta er illustreret. Denne plakat kan du 

benytte som et samtaleværktøj eller helt simpelt hænge 
op, hvor eleverne kan orientere sig i den.

Plast eller plastik?
Der er for så vidt ingen forskel på plast og plastik. 
Ordene beskriver det samme: Et syntetisk materiale, 
som under forarbejdning kan blive plastisk, så det kan 
formes, og som kemisk er opbygget af meget store 
organiske molekyler (polymerer). Ordene har deres 
oprindelse fra det græske ord plastikos, der betyder, 
“som kan formes”. Plast er det oprindelige danske 
ord, og det mest korrekte faglige ord. Det er derfor 
også det ord, plastindustrien benytter, og det ord, vi i 
Masseeksperimentet bruger. Se ’Introduktion til plast 
og polymerer’

Du kan finde mere viden om og inspiration til undervisningen i plastforurening her:
naturvidenskabsfestival.dk/masseeksperiment/faglig-viden 
naturvidenskabsfestival.dk/masseeksperiment/tilundervisningen
faktalink.dk/plastforurening-havet

https://astra.dk/sites/default/files/nf_mx_poster_plasts_vej_gennem_danmark_web.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Bn3TDDIjISM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Bn3TDDIjISM&feature=youtu.be
https://naturvidenskabsfestival.dk/faglig-viden
https://naturvidenskabsfestival.dk/supplerende-forloeb-og-aktiviteter
https://faktalink.dk/plastforurening-havet
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Plast
Plast er oftest fremstillet af råolie. Derudover indgår 
cellulose, kul, naturgas og salt. Råolie er en blan-
ding af mange forskellige stoffer og for at kunne ud-
nytte dem, skal olien raffineres i store anlæg. Plast 
er opbygget af organiske polymerer. En polymer er 
et stort molekyle bygget op af kæder eller ringe af 
flere, små ens molekyler kaldet monomerer. Plast 
er et alsidigt materiale, der har mange egenskaber: 
Forskellige former, teksturer, farver, holdbarhed og 
let at holde sterilt. 

Plasttyper
Der er mange tusinde forskellige plasttyper med 
forskellige materialeegenskaber. Plast kan inddeles 
i to hovedgrupper: Termoplast som bliver blødt, når 
det varmes op og hårdt igen, når det køles ned. 
Hærdeplast som aldrig bliver blødt igen, når det 
først er formet. Nogle af de mest anvendte plastty-
per er polyethylen (fx bæreposer), polystyren (ex. 
to-go kopper), polypropylen (fxplastemballage) og 
polyethylenterephthalat (ex. sodavandsflasker). 

Fakta om plast og 
plastforurening

Megaplast, makroplast, mesoplast, 
mikroplast og nanoplast
Der er ikke vedtagne mål for plaststykker af 
forskellige størrelse. Mange bruger dog denne 
definition: Mega: Over 1 meter. Makro: 1 meter til 2,5 
cm.. Meso: 2,5 cm. til 5 mm Mikro: 5 mm til 1000 nm. 
Nano: under 1000 nm.

Mikroplast
Vi skelner mellem flere typer af mikroplast: 
Fragmenter (stykker af plast), pellets (kugler af 
råmateriale), fibre (ex. fra tøj), liner (ex. fiskesnøre), 
film (blødt afdækningsplast) og skumplast (ex. 
flamingo).

Primær og sekundær mikroplast
Primær mikroplast er partikler, der i deres oprin-
delige form er under 5 mm. Ex. råmaterialet som 
vi kalder ‘pellets’. Sekundær mikroplast er mindre 
stykker af plast, der oprindeligt har været større. 
Plast nedbrydes over tid fysisk eller kemisk, enten 
på land eller i vand. Nedbrydningen fører på sigt til, 
at plasten knækker i mindre stykker.

Plastproduktion
Siden 1950’erne er den globale plastproduktion 
øget 200 gange, så der i dag produceres godt 325 
millioner ton plast om året. Plast bruges til utrolig 
mange formål, ex. hospitalsudstyr, fødevareembal-
lage og engangsservice.

Nedbrydning af plast
Plast er et meget stabilt materiale og kan være 
mange år om at blive nedbrudt. Mekaniske 
bevægelser knækker plasten i mindre stykker, og 
UV-stråling fra solen kan ødelægge plastens stabili-
tet, hvilket kaldes fotodegradering. Omgivelsernes 
indhold af ilt, vand og andre stoffer kan reagere 
kemisk med plastens overflade. Endelig kan 
polymererne omsættes af mikroorganismer som 
svampe og bakterier.
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Plastforurening 
I løbet af tre generationer har vi forurenet naturen 
med plast globalt i en sådan grad, at der i dag 
findes mikroplast i al natur – fra havets bund til 
toppen af et bjerg. Plastforurening er et af de mest 
hastigt stigende miljøproblemer, vi har i dag.

Plastaffald i havet
Der udledes årligt 8-10 millioner tons plast i ver-
denshavene. Plastaffald udgør 80 % af det affald, 
vi finder i havene. Langt det meste af plastaffaldet 
ender på bunden af havet, og en lille del ligger i 
strandzonen. Så det er kun en meget lille del, vi kan 
se flyde rundt i overfladen af havet.

Plast i havet og dyrelivet 
1 million havfugle og 100.000 marine dyr dør hvert 
år pga. plastforurening. Der er fundet plast i eller på 
mere end 700 forskellige arter af marine dyr. I vores 
egne farvande har 95 % af alle fugle af arten mal-
lemukker plast i sig, og ca. 20-40 % af danske torsk 
og 10-20 % af danske sild indeholder plastpartikler. 
Vi ved endnu ikke, hvad alt det har af betydning for 
bestanden eller forholdet mellem arterne.

De hyppigst mest fundne 
plastgenstande 
Helt almindelige plastprodukter udgør 70 % af det 
affald, vi finder i og ved europæiske strande. På 
listen er: Engangsservice, sugerør, plastikkopper og 
låg, vatpinde, sanitetsprodukter, slikpapir, chipspo-
ser, fødevarebeholdere, cigaretskod, plastflasker, 
plastikposer og balloner/ballonpinde.

Lovgivning
EUs nye plastdirektiv betyder, at der bliver et forbud 
mod at sælge en række typer af engangsplast som 
tallerkener, bestik, sugerør og vatpinde. Regeringens 
plasthandlingsplan indeholder bl.a. sortering af 
plast, pant på juice- og saftflasker, forbud mod tynde 
plastposer,  og mikroplast i kosmetik.

Bioplast 
Bioplast er et alternativ til traditionel plast, der er 
fremstillet af olie og gas. Bioplast er produceret 
af fornybare materialer som fx biomasse af majs, 
sukkerroer og halm. Bioplast er som udgangspunkt 
præcis lige så svært nedbrydeligt som traditionel 
plast, fordi det har samme kemiske struktur. Bioplast 
må derfor aldrig smides i naturen og skal altid indgå 
i den almindelig affaldshåndtering.

Bionedbrydeligt plast 
Betegnelsen bionedbrydelig plast dækker over 
plast, der er fremstillet, så det lettere og hurtigere 
bliver nedbrudt i naturen. Det kan både være 
fremstillet af biomasse eller traditionelt fremstillet af 
olie og gas. Bionedbrydeligt plast kan fx nedbrydes 
af mikroorganismer til vand, biomasse, CO2 og/
eller methan.

Biokomposterbar plast
Kan under særligt kontrollerede betingelser ned-
brydes til vand, CO2, biomasse og methan i løbet 
af 10 uger. Fugtighed og temperatur skal styres, og 
de rette mikroorganismer skal være til stede. Denne 
form for kompostering kan ikke anvendes hos 
private forbrugere men udelukkende i kommercielle 
anlæg.

Brændværdi 
De mest almindelige plasttyper har en brændværdi 
på omkring 40 MJ/kg svarende til andre oliepro-
dukter. Kul har ex. en brandværdi på ca. 28 MJ/kg, 
mens træ ligger på ca. 10, halm på ca. 14 MJ/kg, og 
husholdningsaffalds brændværdi er på 9 MJ/kg. 
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Plastisphere Plastisphere er en nyopdaget 
økologisk niche, hvor mikroorganismer som fx 
bakterier og andre organismer trives på det 
plastaffald, der findes i det marine miljø.

Feedstock recycling Feedstock recycling 
er en ny teknologi, hvor kæder af polymerer 
spaltes i mindre stykker, der kan bruges 
som råplast til produktion af ny, ren plast. 
Teknologien findes i dag kun i Tyskland.

‘Plastsupper’ Betegnelsen ‘plastsupper’ dæk-
ker over større samlinger af plastaffald, der 
er ført sammen af havstrømmene. ‘Supperne’ 
cirkulerer og spredes i vandmassen. De udgør 
tilsammen et areal svarende til Afrika, og 
koncentrationen af et sådant areal er på flere 
hundrede tusinde plaststykker. Betegnelse 
plastøer benyttes om det samme fænomen, 
men vi kalder det ikke øer, da det ikke er 
arealer, man kan gå på.

Bæredygtige indkøbsposer Bæredygtige 
indkøbsposer fx af stof skal genbruges 78 
gange, før de er mere bæredygtige end en 
plastpose.

500 billioner om året På verdensplan 
benyttes der årligt 500 billioner plastkrus, de 
såkaldte ‘to go kopper’. Disse plastkrus ligger 
meget højt på listen over affald, der smides på 
gaden eller i naturen.

Havskildpadde på Bermuda En ung havskild-
padde, der strandede på Bermuda, havde 
næsten 2300 stykker mikroplast i maven, hvil-
ket forårsagede dens død. Den store mængde 
plast gav den en mæthedsfornemmelse, så 
den endte med at dø af underernæring.

Helt ny og anderledes 
viden om plast

Én tandbørste Til produktionen af én 
tandbørste skal der benyttes 8 forskellige 
slags plast!

Coca-Cola flasker På verdensplan bliver 
der årligt brugt 128 millioner Coca-Cola fla-
sker. Coca-Cola er det selskab i verden, der 
generer mest plast i forbindelse med deres 
produktion: 3 millioner ton om året. Hvis man 
altså ser på de firmaer, der vil oplyse deres 
forbrug af plast!

Plejeprodukter Mikroplast anvendes især 
som slibemiddel i skrubbecremer, men det 
findes også i ex. tandpasta. Her er det dog 
ikke slibemiddel, men udgør de små farvede 
korn.

Angel Tears Angel Tears er en betegnelse 
for de ‘plastgranulater’, der benyttes som 
råmateriale i plastindustrien. Granulaterne 
er ofte en stor kilde til plastforurening, og 
de er gennemsigtige - deraf navnet. Disse 
kaldes også ‘nurdels’ eller ‘pellets’.

Kortfilm der gik verden rundt 
Naturfotografen Chris Jordan dokumenterer, 
hvordan plastaffald i havet påvirker en 
koloni af albatrosser på Midway Island i 
Stillehavet. Se en af hans film her 

https://www.albatrossthefilm.com/watch-albatross
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Masseeksperimentet
i undervisningen

Masseeksperimentet er i år todelt og består af en 
obligatorisk del og en frivillig del. Den obligatoriske 
del kan gennemføres på 3-4 lektioner afhængig af 
transporttid. Den frivilige del kan ligeledes nås på 
3-4 lektioner afhængig af hvor mange plaststykker, 
man lader eleverne teste. 

Obligatorisk del
Den obligatoriske del består af en simpel kort-
lægning af et stykke dansk natur, hvor eleverne 
indsamler det plastaffald, der findes i et opmålt 
område. Eleverne benytter naturvidenskabelige 
undersøgelsesmetoder (indsamling, sortering, 
kategorisering, identifikation og registrering) for 
derefter at indrapportere mængden og typen af det 
plastaffald, de har fundet. 

Frivillig del
Den frivillige del består af en polymeridentifikation. 
Her kan eleverne ved brug af et værktøj, vi kalder 
nøgle til identifikation af polymerer, bidrage med 
undersøgelser af det plastaffald, de finder – hvilke 
polymerer består plastaffaldet af? Det mest 
forekommende plastaffald kaldes ‘uidentificerbare 
plaststykker’. Det er små stykker plast af ukendt 
oprindelse. Ved at identificere polymerindholdet 
i disse små stykker plast kan vi sige noget om, 
hvilken plasttype de små stykker plast stammer fra.

I dette afsnit fortæller vi ganske kort om selve 
eksperimentet, og hvilke læringsredskaber vi har udviklet til 
eksperimentet. Endvidere finder du inspiration til, hvordan 

du kan lade eksperimentet indgå i og blive en del af 
naturfagsundervisningen. Fx i fysikundervisningen, hvor 

du kan gennemføre polymerbestemmelsen, eller på tværs 
af de naturfaglige fag og gennemføre engineeringforløbet 

‘Lav din egen plastidentifikationsnøgle’, som vi har udviklet.

Tip til læreren
• Lad eleverne orientere sig i protokollen og se 

de tilhørende videoguides, inden I går i gang.
• Hav styr på materialekittet og de materialer, I 

selv skal købe eller skaffe. 
• Hav styr på jeres hold-ID (tilsendt på mail)
• Hav styr på, hvordan du åbner den formular, 

eleverne skal indtaste deres data i (link er 
tilsendt på mail).

• Orientér eleverne om, at de skal ud i naturen og 
indsamle prøver.

• Hav styr på sikkerheden. Book et fysiklokale 
eller lign., hvis I skal udføre polymerbestemmel-
sen, og lad eleverne benytte sikkerhedsbriller 
og kitler.

Elevvejledning
Der er udarbejdet en elevvejledning, som vi kalder 
en protokol. Protokolen er vedlagt materialekittet, 
som du får tilsendt. Du kan ligeledes finde den som 
PDF her. 

Masse-
eksperimentet i 
undervisningen

https://astra.dk/tildinundervisning/fang-plast-i-havet
https://astra.dk/sites/default/files/nf_mx_protokol_2019_1.pdf
https://naturvidenskabsfestival.dk/masseeksperiment/l%C3%A6rervejledning
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Videoguides
Der er ligeledes udarbejdet videoguides, der viser, 
hvordan eleverne udfører de enkelte dele af eks-
perimentet. I disse videoguides indgår der faglige 
forklaringer. Find alle videoguides her.

På vores hjemmeside finder du materiale til 
Masseeksperimentet. Du finder dels materiale til 
udførelse af selve eksperimentet, og dels materi-
aler til din undervisning generelt, fx hvis du gerne 
vil arbejde med et længerevarende forløb, der 
omhandler plastforurening.

Under menupunktet ‘lærervejledning’ finder du 
link til denne lærervejledning, link til protokollen, 
ligesom du finder link til alle videoguides.

Under menupunktet ‘til undervisningen’ finder du 
link til film med forskeren Kristian Syberg samt 
plakaterne ‘Kilder til plastforurening i Danmark’ og 
”Nøgle til identifikation af polymerer”. Her finder du 
også supplerende undervisningsforløb og aktivite-
ter, der omhandler plast og plastforurening.

Under menupunktet ‘forskningogfagligviden’ finder 
du fakta om plastforurening og links til artikler, 
videoer og organisationer, der alle omhandler 
plastforurening.

Vær opmærksom på
• Masseeksperimentet er en del 

af Naturvidenskabsfestivalen, 
som foregår i uge 39. Selve 
Masseeksperimentet kan dog 
gennemføres indenfor tre uger: Uge 
38, 39 og 40.

• Det er ikke kun i eller ved vand, 
eksperimentet foregår. Der kan 
indsamles og registreres i syv 
forskellige ’naturtyper’.

• Eksperimentet består af en obliga-
torisk del (indsamling og registrering 
af plastkategorier) og en frivillig del 
(bestemmelse af polymertyper).

• Alle klassetrin kan gennemføre den 
obligatoriske del af eksperimentet. 
Den frivillige del kan gennemføres 
fra 5. - 6. klasse op til og med 
ungdomsuddannelserne.

• Beregn tre til fire lektioner inklusiv 
transporttid til naturområder i 
forbindelse med den obligatoriske 
del.

• Beregn tre til fire lektioner i forbin-
delse med den frivillige del.

• Eksperimentet foregår til dels uden-
dørs i naturen, der hvor plastaffaldet 
skal indsamles.

• I får tilsendt et kit med materialer til 
begge dele af eksperimentet, lige-
som der vil være lærervejledning, 
protokol til eleverne og instruktions-
videoer til rådighed.

Hvad er en protokol?
En videnskabelig protokol er en ‘tjekliste’ 
til et eksperiment. Det er vigtigt, at man 
har helt styr på, hvilke materialer der skal 
indgå i eksperimentet, hvordan mate-
rialerne skal bruges, og hvornår hvilke 
materialer skal benyttes. En videnskabelig 
protokol er et vigtigt element, fx når der 
udvikles nye lægemidler.

Fang plast i havet
Vi har udviklet et forløb til 
Engineering i Skolen, hvor eleverne 
skal udvikle deres egen identifi-
kationsnøgle til plast. De arbejder 
med plasts egenskaber og lærer 
at identificere polymerernes egen-
skaber. Herefter arbejder de med 
engineeringmetoden, med henblik på 
at udvikle deres egen plast identifi-
kationsnøgle. Find forløbet her.

Masse-
eksperimentet i 
undervisningen

https://naturvidenskabsfestival.dk/masseeksperiment/l%C3%A6rervejledning
https://naturvidenskabsfestival.dk/masseeksperiment
https://naturvidenskabsfestival.dk/masseeksperiment/l%C3%A6rervejledning
https://naturvidenskabsfestival.dk/supplerende-forloeb-og-aktiviteter
https://naturvidenskabsfestival.dk/faglig-viden
https://astra.dk/tildinundervisning/fang-plast-i-havet
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Den obligatoriske del

Obligatorisk del (fire lektioner)
Lad eleverne orientere sig i protokollen, inden I går ud. Det kan ligeledes 
være en fordel at se videoguiden opmåling og kategorisering, før I går ud.

I dette afsnit beskrives den obligatoriske del af 
eksperimentet, indsamling og kategorisering af plastaffald. 

Vi har udviklet videoguides til flere af delene af 
eksperimentet, ligesom der er udviklet en elevvejledning 

– vi kalder den en protokol. Begge dele finder du links til i 
dette afsnit, ligesom du kan finde dem her.

Den 
obligatoriske 

del

Transport ud til naturtype
Der kan vælges mellem syv forskellige typer af 
dansk natur:

1) Opskyldningszoner på strand 
2) Klitter på strand 
3) Åbreder, søbred, vandløbskanter 
4) Grøftekanter langs vej 
5) Vejkanter langs mark 
6) Parkområder 
7) Skovstier.

Vi kalder det naturtyper, da der ikke er tale om 
egentlige biotoper.

Der må gerne vælges en naturtype, som du ved, 
er særligt belastet af plastforurening. Dog er det 
fra et forskningsmæssigt synspunkt ligeså godt at 
få registeret områder, der ikke er så belastet. Det 
giver forskerne et representativt billede.

Opmåling af naturtype
Eleverne opmålerbredden af det område, de 
ønsker at kortlægge. Længden er altid fast på 100 
meter.

I nogle tilfælde kan det være en fordel at have 
arbejdet med anvendt matematik inden denne 
øvelse. At eleverne har fået en virkelighedsnær 
oplevelse af, hvor langt 100 meter egentlig er fx 
ved opmålinger i skolegården. Se videoguide 
opmåling og kategorisering.

Indsamling af plastaffald
Eleverne indsamler det affald, de kan finde 
indenfor det opmålte område. Affald, der ligger 
under jorden, må gerne medtages, så længe et lille 
stykke af affaldet er fremme over overfalden.

Det anbefales, at eleverne tager engangshandsker 
på og vasker hænder efter indsamlingen. 

https://youtu.be/PVP1CnklCdw
https://naturvidenskabsfestival.dk/masseeksperiment/l%C3%A6rervejledning
https://youtu.be/PVP1CnklCdw


Undersøgelse af elevernes adfærd med 
plast før og efter Masseeksperimentet

Identifikation og kategorisering af plastaffald
Bullet Elevernes fund af plastaffald kategori-
seres efter oversigten med kategorier. Denne 
oversigt er vedlagt som dug i materialekittet, du 
får tilsendt.

• Se videoguiden opmåling og kategorisering.
Alle plastfund skal registreres i deres kategori 
via en formular. Formularen findes i både 
mobilvenlig samt computervenlig version.

• Der skal IKKE indrapporteres for hver elev, men 
derimod kun for hvert stykke natur klassen 
kortlægger.

• Du får en personlig mail tilsendt omkring uge 
34, hvoraf link til formularen fremgår. I formula-
ren kan du ligeledes se, hvad klassens unikke 
HOLD ID nummer er.

Transport tilbage til skolen
Plastaffaldet og andet affald eleverne finder indsam-
les i affaldssække, efter eleverne har kategoriseret 
plastaffaldet. 

Affaldet bringes med hjem og afleveres til affalds-
håndtering efterfølgende.

I forbindelse med Masseeksperimentet i 
år bliver der udarbejdet en undersøgel-
se af elevernes adfærd med og viden 
om plast og plastforurening - før og efter 
eksperimentet.

Undersøgelsen er en spørgeskemaun-
dersøgelse, der tager ca. 5 min. at 
gennemføre. Det er frivilligt at eltage, 

men vi vil sætte meget stor pris på jeres 
deltagelse, da det er en meget spæn-
dende og interessant undersøgelse af 
stor betydning. 

Undersøgelsen udarbejdes af PhD-
studerende ved RUC Nicoline Otarai. Se 
mere om undersøgelsen her. 

Den 
obligatoriske 

del
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https://youtu.be/PVP1CnklCdw
https://naturvidenskabsfestival.dk/sites/default/files/laerervejledning_til_spoergeskema_-_revideret_juni.docx.pdf
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De 22 plastkategorier, eleverne skal 
kategoriserer efter

Bæreposer

Små plastposer 

Flasker 
(til og med ½ liter)

Flasker (større end ½ liter) 

Madbeholdere 
(inkl. FastFood) 

Plastkapsler/-låg 
til drikkevarer 

Plastlåg - andre produkter 

Cigaretskod og - filtre

Chipsposer og 
slikindpakning

Plastkopper og -låg 
(TO GO)

Engangsbestik og -bakker

Sugerør og rørepinde

Sejlgarn og snor 

Net (mindre end 50 cm)

Net (større end 50 cm)

Plaststykker 
uidentificerbare 
(mindre end 50 cm)

Flamingostykker 
uidentificerbare 
(større end 50 cm)

Vatpinde

Sanitetsprodukter 
(bind, trusseindlæg, 
vaskeservietter)

Andre plast- og 
flamingostykker 
- identificerbare

Balloner og 
ballonstænger

Gummi (ex. dæk, 
slanger, elastik).
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Plast og polymerers 
egenskaber

Plast er ikke bare én ting. Plast er en stor gruppe 
materialer, og hver type plast har sine egenskaber 
og anvendelsesmuligheder. De har dog en ting til 
fælles: De består af polymerer. En polymer er et 
stort molekyle med carbonbindinger – et såkaldt 
makromolekyle bestående af lange kæder af 
monomerer. De enkelte plasttyper kaldes derfor 
ofte for polymerer. 

Se videoguide ‘Plast og polymerer’.

Polymerer inddeles i tre hovedgrupper: 
Naturmaterialer (ex. cellulose og proteiner), bear-
bejdede naturmaterialer (ex. gummi) og syntetisk 

I dette afsnit formidles viden om plast og polymerer. Dette 
er input til din faglige baggrundsviden og kan danne 

udgangspunkt for videreformidling til eleverne, inden I 
eventuelt skal til at arbejde med polymerbestemmelse. Vi 
har udviklet en videoguide, der kort forklarer plasttypers 

opbygning og egenskaber. Den finder du link til her i 
afsnittet, ligesom du kan finde den her.

menneskeskabte materialer (alle plastmaterialer, 
der primært fremstilles af olie og naturgas). Der 
findes i dag tusindvis af syntetiske plasttyper. 

Polyethylen er et meget anvendt plastmateriale, 
der fx bruges til plastbæreposer. Polyethylen er 
opbygget af carbonatomer og hydrogenatomer. 
Disse to grundstoffer indgår som hovedbestanddel 
i alle plasttyper. I plasttyper kan der også indgå 
oxygen, nitrogen og chlor og i sjældne tilfælde 
andre grundstoffer. 

De mest almindelige polymertyper ses herunder. 

Plast og 
polymerers 
egenskaber

Polymertype Forkortelse Frivillig trekants 
mærkning af plast

Bruges eksempelvis til

Polyethylen PE 2 og 4 Plastbæreposer

Polypropylen PP 5 Plastemballage

Polyamid (nylon) PA - Strømpebukser

Polyvinylchlorid PVC 3 Tagrender

Polystyren PS 6 Engangskopper

Polymethylacrylate PMA - Plexiglas

Polyethylenterephthalat PET 1 Flasker

https://www.youtube.com/watch?v=Bn3TDDIjISM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Bn3TDDIjISM&feature=youtu.be
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Alle de mange typer plast kan opdeles i to hoved-
grupper: Termoplast og hærdeplast.

Polymererne i termoplast er lange kæder med sva-
ge bindinger mellem kæderne. Når plasten opvar-
mes brydes de svage bindinger mellem kæderne. 
Så kan kæderne bevæge sig mellem hinanden, og 
materialet kan ændre form. Bindingerne dannes 
igen, når termoplasten afkøles. For eksempel er 
plastikposer og vandflasker lavet af en termoplast.

Polymererne i hærdeplast er lange kæder med 
mange, stærke bindinger imellem kæderne. De 
brydes ikke ved opvarmning. Derfor bevarer 
hærdeplasten altid sin form. For eksempel er det 
meste køkkenudstyr af plast, man bruger i køkkenet 
lavet af en hærdeplast.
 
Plast kan tilføjes forskellige tilsætningsstoffer. På 
den måde kan man skræddersy plasten til det 
formål, den skal bruges til. Man kan for eksempel 
tilsætte blødgørere for at gøre plasten mere fleksi-
bel. Man kan også tilsætte stoffer, der gør plasten 
stærkere, mere holdbar eller mindre brændbar. 
 
Nogle tilsætningsstoffer har vist sig at være pro-
blematiske for menneskers sundhed. Det gælder 

Plast og 
polymerers 
egenskaber

for eksempel ftalater, som tilsættes PVC-plast for 
at gøre det blødt. Det gælder også Bisphenol-A 
(BPA), som blandt andet findes i belægningen 
inden i konservesdåser. Og det gælder nogle af de 
såkaldte flammehæmmere, der tilsættes skumma-
drasser. Endelig kan indholdet af klor i PVC-plast 
være problematisk. 
 
Mange egenskaber
For yderligere informationer om plast og poly-
merers egenskaber se affald.dk eller plast.dk/
det-store-plastleksikon.
 
De mange forskellige typer af plast og polymerer 
har mange forskellige egenskaber. Nogle egen-
skaber er gode at udnytte i produktionen, mens 
andre egenskaber kan være en udfordring. Noget 
plast kan tåle kogende vand, andet kan ikke tåle 
kogende vand. Når man eksempelvis producerer 
plastemballage til retter, der skal varmes op, er det 
en fordel, at plasten kan tåle høje temperaturer. 
Disse egenskaber er afhængig af, hvilken polymer-
type der er tale om. Vi kan derfor ved at udsætte 
et stykke plast for en test, sige noget om hvilken 
polymer, plasten er lavet af. 

http://affald.dk 
https://plast.dk/det-store-plastleksikon/
https://plast.dk/det-store-plastleksikon/


Den frivillige 
del

Den frivillige 
del af 

eksperimentet

25



Acetone +
kogende 

vand



27

Masseeksperiment / lærervejledning 2019

Den frivillige del

Den frivillige del består af en polymeridentifikation, 
der gennemføres ved hjælp af en simpel identifika-
tionsnøgle. Ved hjælp af simple test kan eleverne 
‘nøgle’ sig frem til, hvilken polymer deres plaststyk-
ke består af.

Polymeridentifikationen kan gennemføres af elever 
fra 5. - 6. klasse til og med ungdomsuddannelserne. 
Mindre klasser kan gennemføre dele af polyme-
ridentifikationen, eksempelvis den del hvor der 
udelukkende arbejdes med vand og olie. 

En plakat Nøgle til identifikation af polymerer er 
vedlagt materialekittet. Du kan ligeledes printe den 
som PDF her.

Vejledning til ”Nøgle til identifikation 
af polymerer” 
Følg vejledningen trin for trin og lad eleverne følge 
med på plakaten. Der er udviklet en elevvejledning, 
en såkaldt protokol. Protokollen er vedlagt mate-
rialekittet, og du kan downloade den her. Der er 
udviklet videoguides til hvert trin i nøglen. Det er en 
fordel at vise eleverne disse videoguides. 

I dette afsnit beskrives den frivillige del af 
eksperimentet, polymerbestemmelse. Vi har udviklet en 
identifikationsnøgle og videoguides til flere af trinene i 

nøglen. Disse finder du links til i dette afsnit, ligesom du kan 
finde dem på her

Sikkerhed
• Vær opmærksom på sikkerhedsforhold: Lad 

eleverne bære kitler og sikkerhedsbriller. 
• Vær opmærksom, når eleverne skal bruge kogen-

de vand. 
• Brug sug eller arbejd udendørs, når I benytter 

acetone. 
• I protokollen, elevvejledningen, er sikkerheden 

beskrevet for eleverne.

Den frivillige 
del

Hvad er en nøgle?
En bestemmelsesnøgle eller identifikations-
nøgle er et værktøj til brug for identifikation af 
fx organismer eller mineraler - oftest brugt til 
artsbestemmelse af flora eller fauna. En bestem-
melsesnøgle opremser to eller flere alternative 
påstande, hvoraf kun én er rigtig for den ting eller 
organisme, der skal bestemmes. Svaret leder så 
videre til næste led. Således kan man identificere, 
hvilken art af fx insekt man står overfor.

I Masseeksperimentet har vi udviklet en nøgle 
til identifikation af plastpolymerer. Et af leddene 
i denne nøgle er, at eleverne skal teste, om 
materialet kan flyde i vand og olie, eller om det 
brænder længe eller kort tid. Ved brug af nøglen 
kan eleverne finde ud af, hvilken polymertype det 
plaststykke de har fundet, indeholder.

Acetone +
kogende 

vand

https://astra.dk/sites/default/files/nf_mx_plast-bestemmelsesdug_a2_1.pdf
https://naturvidenskabsfestival.dk/masseeksperiment/l%C3%A6rervejledning
https://naturvidenskabsfestival.dk/masseeksperiment/l%C3%A6rervejledning
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Eleverne får 
overblik over fundne 
uidentificerede 
plaststykker

Eleverne har medbragt de stykker af plastaffald, der blev kategoriseret som uidentificerbare plast- 
eller flamingostykker.
Hvis I har kortlagt flere områder, så skal I være opmærksom på at holde plaststykkerne fra 
områderne adskilt. I skal efterfølgende melde data ind fra hver af jeres områder.
Eleverne arbejder i grupper og sorterer plaststykkerne. De lægger en plan for hvilke plaststykker, de 
vil teste og hvorfor? 

Udvælger og 
forbereder plaststykker

Eleverne udvælger de plaststykker, de gerne vil teste. Plaststykkerne vaskes eller skrubbes, så de 
værste alge- eller bakteriebelægninger fjernes.
Hvert stykke plast klippes i fire stykker, da der skal bruges fire stykker fra det samme plaststykke til 
at gennemføre hele nøglen.
Plaststykkerne skal være små, ca. 1x1 cm, da de ikke må støde på siderne af reagensglasset eller 
glaskolben, som testen gennemføres i.

Prøv nøglen med 
de forskellige 
plasttypegranulater

I materialekittet finder du kassen ‘PlastLab’, som indeholder en samling af granulater, i alt 9 
forskellige slags. Eleverne kan teste nøglen med disse granulatstykker. Kan de fx identificere 
Polystyren (PS - nummer 6) efter nøglen?

Test 1: Flyder eller 
synker prøven i vand?

Plaststykket lægges i vand i reagensglas eller glaskolbe, og eleverne observerer, om plasten synker 
eller flyder. 
Vær opmærksom på, at plaststykket ikke klistrer fast på siderne af kolben eller reagensglasset. 
Vær opmærksom på, at flamingo altid flyder (da det er meget luftfyldt) og altså ikke kan gennemgå 
denne test. 
Hvis plaststykket flyder, fortsættes der til test 2, og hvis det synker, fortsættes der til test 3.
Se videoguide ’Prøve i vand’

Test 2: Flyder eller 
synker prøven i olie?

Plaststykket lægges i olie, og eleverne observerer, om plasten synker eller flyder. 
Vær opmærksom på, at plaststykket ikke klistrer fast på siderne af kolben eller reagensglasset.
Genbrug olien til en ny test.
Hvis plaststykket flyder, er der tale om polymertypen polyethylen (PE). Synker det, er der tale om 
polymertypen polypropylen (PP).
Se videoguide ‘Prøve i olie’

Test 3: Brænder prøven 
længe, eller går den 
ud hurtigt?

Brug et nyt stykke plast fra det oprindelige stykke plast (det plaststykke I klippede i fire stykker).
Plaststykket holdes med en tang eller pincet, og det holdes ind i bunsenbrænderens flamme, til det 
brænder. Eventuelt kan der sættes ild til det med en lighter. Husk sikkerhedsregler.
Observer om plaststykket brænder længe, eller det går ud hurtigt. Hvis det brænder længe, 
fortsættes der til test 4, og hvis det går ud hurtigt, fortsættes der til test 6. 
Se videoguide ‘Brændprøve 1’

Test 4: Svulmer eller 
svulmer prøven ikke op 
i kogende vand efter at 
have ligget i acetone?

Brug et nyt stykke plast fra det oprindelige stykke plast (det plaststykke I klippede i fire stykker).
Plaststykket lægges i acetone og der ventes, til det er opløst og er en lille flydende ‘klat’. Denne 
flydende klat flyttes med pincet fra acetonen og over i kogende vand. Det kan tage lidt tid for 
plasstykket at opløses i acetonen. Husk sikkerhedsregler.
Observer om den lille klat svulmer stærkt op, eller om den ikke svulmer op. Hvis den ikke svulmer op, 
fortsættes der til test 5, og hvis den svulmer op, er der tale om polymertypen Polystyren (PS). 
Den del af testen, der foregår i acetone, skal foretages i et stinkskab eller udendørs. I kan med fordel 
opbevare acetonen i et glas med låg (syltetøjsglas). 
Vær forsigtig når eleverne arbejder med kogende vand, stil eventuelt glassene ned i vasken, så der 
ikke sker noget, hvis glasset vælter.
Se videoguide ‘Acetone og kogende vand’

Test 5: Kommer der 
ingen røg eller normal 
røg, når plasten 
brændes?

Brug et nyt stykke plast fra det oprindelige stykke plast (det plaststykke I klippede i fire stykker).
Plaststykket holdes med en tang eller pincet, og det holdes ind i bunsenbrænderen, til det brænder. 
Eventuelt kan der sættes ild til det med en lighter.
Observer om der kommer røg eller ingen røg, når du brænder plasten. Hvis den brænder uden røg, 
er der tale om polymertypen polymethylmethacrylat (PMMA). Udvikles der normal røg, når plastens 
brændes, er der tale om polymertypen polyethylenterethalat (PET).
Se videoguide ‘Brændprøve 2’

Test 6: Er flammen 
grøn eller ikke grøn, 
når lidt plast på 
kobbertråd brændes?

Brug et nyt stykke plast fra det oprindelige stykke plast (det plaststykke I klippede i fire stykker).
Smelt lidt plast og dyp en kobbertråd ned i det. Straks derefter brændes plasten på kobbertråden. 
Observer om flammen der udvikles bliver grøn, eller om den ikke bliver grøn. Hvis flammen ikke er 
grøn, er der tale om polymertypen polyamid (PA). Er der grøn flamme, er der tale om polymertypen 
polyvinylchlorid (PVC).
Se videoguide ‘Plast på kobbertråd brændes’

Indrapportering i 
formular

Klassens samlede resultater indrapporteres i formularen. Hvilke polymertyper fandt klassen i 
fællesskab i det givne område? Husk at indrapportere i en adskilt formular for hvert område, som jo 
så også får hver deres angivne GPS-koordinat.

Vejledning til identifikantion af polymerer

https://youtu.be/jVq-b0LK2hs
https://youtu.be/5RY-YhFtj3w
https://youtu.be/8kPeE_kDsFg
https://youtu.be/3EUwGXxcgto
https://youtu.be/p39yRTDcTRE
https://youtu.be/ioc4I1T6Jfo
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Du får tilsendt et materialekit, som indehol-
der en del af de materialer, du skal bruge til 
Masseeksperimentet. Enkelte materialer skal du 
selv skaffe. 

Materialekittet bliver udsendt i uge 35. Du har ved 
tilmelding selv angivet hvor mange kits, du gerne 
ville have tilsendt. Ved modtagelse af materiale-
kittet skal du tjekke, at indholdet stemmer overens 
med listen herunder. 

Har du overskydende udstyr, efter du har 
gennemført eksperimentet, er du velkommen 

I dette afsnit får du et overblik over, hvilke materialer 
du får tilsendt, og hvilke materialer du selv skal skaffe. 

Desuden finder du en række tips til andre forhold, du som 
lærer skal være opmærksom på, inden I går i gang med 

eksperimentet.

Materialer

til at beholde og benytte udstyret i en anden 
undervisningssammenhæng. 

Kontaktperson
Vi sender materialekittet til den person, der blev 
registreret som kontaktperson, da du tilmeldte 
eleverne til Masseeksperimentet. Hvis fx én 
kontaktperson har tilmeldt flere hold elever, skal 
du henvende dig til denne kontaktperson for at få 
udleveret dit materialekit.
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Materialer du selv 
skal skaffe

Indhold materialekit 
– obligatorisk del

 Affaldsposer til indsamling af plastaffal-
det*. Det indsamlede plastaffald skal 
afleveres til skrald.
 En æske med 100 engangs latexhand-
sker. Forskerne anbefaler, at eleverne 
har handsker på, når de indsamler 
plastaffaldet.
 Fem pincetter til indsamling af små 
stykker plast.
 En dug med kategorier af plast. 
Benyttes ude i naturen, når elever-
ne skal kategorisere det fundne 
plastaffald.

Indhold materialekit 
– frivillig del

 En plakat: ‘Nøgle til identifikation af 
polymerer’. Benyttes når eleverne skal 
identificere, hvilke polymerer deres 
fundne plast består af.
 En kasse med ni typer af plastgranulat. 
Kan benyttes til en øvelse i brug af 
nøglen.
 En rulle kobbertråd til test af 
chlorindhold.

Indhold materialekit 
– andet indhold

 En protokol - elevvejledning. Du har fået 
tilsendt 1 stk. med materialekittet. Den 
kan printes som PDF her. (indsæt link)
 En plakat: ‘Kilder til plastforurening 
i Danmark’ samt ‘Fakta om plast og 
plastforurening’. Samtaleværktøj til 
undervisningen. 
 To Naturvidenskabsfestival-plakater 
med årets tema. 

Materialer der kommer med 
kittet (sendes til dig i uge 35)

Materialer du selv skal skaffe 
– obligatorisk del

 Et målebånd til opmåling af det stykker 
natur eleverne indsamler fra.
 Mobiltelefon eller computer til 
indmeldelse af data i formular 
samt eventuel deltagelse i 
spørgeskemaundersøgelsen.
 Eventuelle affaldsgribetænger, evt. fra 
deltagelse i affaldsindsamlingen. Ikke 
nødvendigt - eleverne kan sagtens bøje 
sig ned og indsamle plasten.

Materialer du selv skal skaffe 
– frivillig del

 Glaskolber eller lign., eventuelt reagens-
glas med låg. Til test af plaststykker i 
vand, olie eller acetone.
 Bunsenbrænder til at brænde plast eller 
teste flammefarve. Evt. store lightere.
 Pincetter eller tang til at holde det varme 
plast.
 Elkedel til at lave kogende vand.
 Acetone til at teste, om plaststykket 
opløses i acetone.
 Madolie (fx vindruekerneolie) til flyde/
synke-test.
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Resultater

Data fra Masseeksperimentet bliver en 
del af store europæiske dataindsamlinger 
De data, der bliver skabt via Masseeksperimentet, 
opsamles af Astra i sin egen database. Data herfra over-
leveres til en international database, EU Miljøagenturets 
database ‘Marine Litter Watch’. Ny EU-lovgivning hviler 
bl.a på viden fra sådanne databaser.

Ved hjælp af Masseeksperimentet får vi kortlagt Danmark 
– hvor finder vi plastaffald og hvilken slags plast finder 

vi i de forskellige naturtyper? De data, vi i eksperimentet 
opsamler, bliver rapporteret ind til en europæisk 

database, der kan danne grundlag for EU-lovgivning, 
ligesom de indsamlede data kan danne grundlag for 

forskningsprojekter fx under MarinePlastic, der er årets 
partner i Masseeksperimentet.

Resultater
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Masseeksperimentet er altid 
et forskningsprojekt – i år i 
samarbejde med MarinePlastic 
Masseeksperimentets  indsamlede data skal 
danne grundlag for nye forskningsprojekter fx 
projekter under MarinePlastic, som er partner 
på Masseeksperimentet. 

Resultater i flere tempi
Resultaterne fra årets Masseeksperiment vil 
komme i flere tempi. Efter et par måneder 
vil der udkomme en resultatrapport, og i de 
efterfølgende år vil forskerne og Miljøagenturet 
arbejde videre med de indrapporterede data i 
arbejdet med forebyggelse af plastforurening 
og ny lovgivning.

Resultatrapport i januar 
Resultaterne offentliggøres i en resultatrapport 
i januar 2020. Her vil forskerne præsentere 
resultaterne,og redegøre for, hvordan resul-
taterne kan benyttes i det fremtidige arbejde 
med forebyggelse af plastforurening. Alle 
lærere, der har tilmeldt klasser, får automatisk 
resultatrapporten tilsendt på mail, når den er 
offentliggjort.

MarinePlastic arbejder for følgende:
Plastikforurening er meget tydelig i de trykte 
medier og sociale medier, og det bliver sat højt 
i den politiske dagsorden både i Danmark, 
men også internationalt. Som et resultat deraf 
er de forslag og retningslinjer, som bliver 
foreslået fra EU’s havstrategirammedirektiv 
og EU-kommissionens strategier om plastik og 
omstillingen til cirkulær økonomi, ikke entydigt 
enige med de områder, der kontrollerer pro-
duktionen, brugen og bortskaffelsen af plast. 

Der er brug for at forøge forståelsen af 
fordelene og ulemperne af de eksisterende 
direktiver, strategier og initiativer såvel som for 
fortsat forskning på dette specifikke område af 
forurening med plastik, som kan øge støtten til 
en politisk indsats.

De største problematikker omhandler, at 
samfundsindsatsen (heriblandt de politiske 
mål) korresponderer med forskningens forstå-
else og omvendt. Og at forskningen effektivt 
passer med samfundsudviklingen i relation til 
at gøre noget ved plastforurening. Derfor går 
MarinePlastic efter en helhedsorientering.

Se Masseeksperimentet 2019 - introduktion 
med professor Kristian Syberg, forsker ved 
MarinePlastic, og hør ham fortælle om 
Masseeksperimentet og den betydning, som 
eksperimentets data kommer til at få for fremti-
dig plastforureningshåndtering i Danmark. 

Masseeksperimentet er støttet af Poul Due Jensens fond. Poul Due Jensens Fond støttede forskning og 
læring inden for naturvidenskab og teknik med over 48 millioner i 2018. Fonden ejer 87,8 % af aktierne i 
pumpegiganten Grundfos.

http://marineplastic.dk/index.html
http://marineplastic.dk/index.html
https://youtu.be/cN3aPPGcUQE
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