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Masseeksperiment / lærervejledning 2019

ntr duktion
Kære dig,

Tusind tak fordi du deltager i årets Masseeksperiment. Uden din og dine klassekammeraters indsats, 
kan vi ikke komme i mål med dette eksperiment.

Mere end 50.000 elever, inklusiv dig, deltager i årets eksperiment! Ja, jeg ved det. Det er rigtig mange 
elever, og det er virkelig super flot. I skal sammen lave verdens første videnskabelige nationale kort-
lægning af plastforurening. Kort fortalt er det verdens første undersøgelse af, hvor vi finder plastaffald 
i Danmark, og hvilken slags plastaffald vi finder.

I undersøger ikke kun kyster. Faktisk undersøger I hele landet og mange forskellige slags naturtyper. 
Fordi I er så mange elever, der deltager, får vi undersøgt rigtig mange forskellige områder i Danmark. 
Det betyder, at vi får nogle resultater, der kan bruges til rigtig meget, både i forskningen og når der 
skal laves ny lovgivning, i for eksempel EU. Resultater, der kan bidrage til løsninger af plastforure-
ningsproblematikken i Danmark og Europa.

Så tusind tak for din og dine klassekammeraters deltagelse!

Lene Christensen
Projektleder for Masseeksperimentet

Læs mere om Naturvidenskabsfestival på 
naturvidenskabsfestival.dk og Masseeksperimentet på 
naturvidenskabsfestival.dk/masseeksperiment.

Et stort tak til 
MarinePlastic 

og alle fonde, 
der har bidraget til 

Masseeksperiment 2019. 
Uden deres viden, indsats, 

engagement og økonomiske 
støtte kunne vi ikke udvikle og 
gennemføre Masseeksperimentet.
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Introduktion til årets 
Masseeksperiment 

I ‘trin-for-trin’ vejledningen (afsnit 3) kan du finde 
følgende oplysninger:

Hvad skal du lave på dette trin af eksperimentet?
Hvilke materialer skal du bruge til dette trin af 
eksperimentet?
Er der noget du skal være særligt opmærksom på, 
fx. sikkerhed?

I lærervejledningen kan du finde mange flere 
detaljer om eksperimentet samt faglige afsnit, . fx. 
fakta om plastforurening. Lærervejledningen kan 
du finde her.

Vi har lavet en række af videoer der forklarer 
trin i eksperimentet og det faglige bagved plast 
og plastforurening. Disse videoer kan du finde 
på hjemmesiden masseeksperimentet.dk under 
‘lærervejledning og kit’.

I dette afsnit kan du få et hurtigt overblik over, hvad årets 
Masseeksperiment går ud på. I afsnit 3 finder du en ‘trin for 

trin’ vejledning til eksperimentet.

Hvad er en protokol?
En videnskabelig protokol er en ‘tjekliste’ til et 
eksperiment. Den hjælper dig med at holde
styr på, hvilke materialer der skal indgå i eks-
perimentet, hvordan materialerne skal bruges, 
og hvornår hvilke materialer skal benyttes. En 
videnskabelig protokol er et vigtigt element, fx når 
der udvikles nye lægemidler.

Tip til dig og din lærer
• Læs protokollen igennem inden du går i gang, og 

se de videoer vi foreslår
• Hav styr på de materialer, du skal bruge (nogle 

har din lærer fået tilsendt fra os, andre skal du 
skaffe fra skolens materialesamling)

• Hav styr på jeres hold-ID (tilsendt på mail til din 
lærer)

• Hav styr på, hvordan du åbner den formular, du 
skal indtaste dine data i (din lærer har fået et link 
til formularen tilsendt på mail).

• Vær opmærksom på, at du skal ud i naturen og 
indsamle plast - måske skal du cykle? Du skal 
tage tøj på efter vejret.

• Hav styr på sikkerheden. Lav polymer-be-
stemmelsen i et laboratorium, fysiklokale eller 
lignende, og hav sikkerhedsbriller og kittel på. 
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Masseeksperimentet består at to dele – en obligatorisk del, 
som du og klassen skal gennemføre, og en frivillig del, som 
din lærer bestemmer, om du og klassen skal gennemføre.

Det er en god idé at se videoen ‘Instruktion til 
indsamling og kategorisering’,  inden du går i gang. 
I videoen får du et godt overblik over, hvad det er, 
du skal gøre, når I er ude og kortlægge jeres areal.

Den obligatoriske del af eksperimentet, altså den 
del I alle skal gennemføre, er det vi kalder en 
kortlægning. Denne del tager 3-4 timer, afhængigt 
af hvor lang transporttid I har ud til det areal, I vil 
kortlægge.

Du skal sammen med klassen udvælge et dansk 
naturområde, registrere GPS-koordinaterne og 
opmåle et areal indenfor dette naturområde.  Det er 
på dette areal, I skal lede efter plastaffald - kort-
lægge plastaffaldet. 

I kan vælge et naturområde i al natur i hele 
Danmark, og ikke kun ved kysterne eller strandene.  
I kan vælge at lede efter plastaffald i syv forskelli-
ge naturtyper: 

• Opskyldningszone på strand
• Klitter på strand
• Åbred/søbred/vandløbskant
• Grøftekant langs vej
• Vejkant langs mark
• ParkområdeSkovsti.

Ude på arealet skal du 
a. indsamle alt det plastaffald, du kan finde.
b. finde ud af, hvilken kategori (type) plastaffald

der er tale om (fx. engangsbestik, to-go kopper,
vatpinde osv.),

b. tælle hvor mange af hver type du har fundet.

Punkt b) og c) kalder vi en kategorisering, og vi 
har lavet en dug, hvor du kan se billeder af alle 
kategorierne. En Pdf af dugen finder du her, og din 
lærer har fået dugen tilsendt.

Til sidst skal du registrere dine resultater sammen 
med resten af klassens resultater i en formular. 
Formularen er elektronisk, og jeres lærer har fået 
tilsendt et link til formularen.

I kan kortlægge så mange arealer, I har tid og lyst 
til. Hele klassen kan kortlægge ét areal sammen, 
klassen kan kortlægge flere arealer sammen eller 
I kan dele klassen op i hold, som så kortlægger 
hvert deres areal. I skal bare registrere resultaterne 
for hvert areal selvstændigt, og være opmærksom 
på at I får registreret den rigtige GPS-koordinat ved 
hver kortlægning. I bruger den samme formular 
med det samme HOLD-ID for hver registrering, det 
er GPS-koordinaten der skifter for hver registrering.

Den obligatoriske del
– kortlægning

https://www.youtube.com/watch?v=PVP1CnklCdw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=PVP1CnklCdw&feature=youtu.be
https://masseeksperiment.dk/wp-content/uploads/2021/04/Kategorier-af-plast_tekstildug_a3_MX-2019.pdf
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Den frivillige del 
– polymerbestemmelse

Det er en rigtig god idé at se vores video om 
plast og polymerer, inden du går i gang. I videoen 
får du en forklaring på, hvilket materiale plast 
og polymerer er, og du får et overblik over de 
forskellige typer af plast.

Den frivillige del består af en polymer-identifi-
kation. Identifikation betyder, at du ved hjælp af 
simple metoder skal finde ud af, hvilken slags 
plast - eller polymer - der er tale om. Denne del af 
eksperimentet tager ligeledes 3-4 timer.

Det plastaffald du sikkert vil finde mest af, er det 
vi kalder ‘uidentificerbare plaststykker’. Det er 
små stykker plast af ukendt oprindelse. Det er 
ikke til at se, om det fx stammer fra en ‘to-go-kop’, 
engangsservice eller plastbakke. Ved at identifi-
cere polymer-indholdet i disse små stykker plast, 
kan vi sige noget om, hvilken kategori af plast de 
små stykker plast stammer fra.

Vi har lavet en guide til, hvordan du ved hjælp 
af simple undersøgelser kan finde ud af, hvilken 
polymer dine indsamlede plaststykker er lavet af. 
Guiden er det vi kalder en identifikations-nøgle. 
En undersøgelse er for eksempel, at teste om 
plaststykket kan flyde i vand eller olie, om det 
kan brænde, eller om det kan opløses af acetone. 
Undersøgelserne skal I lave i et laboratorium,, 
fysiklokale eller andet lokale, hvor I kan få vand, 
strøm og gode arbejdsforhold. Guiden kalder vi 
‘Nøgle til identifikation af polymerer’, og du kan 
finde den her.

Hvad er en nøgle?
En bestemmelsesnøgle eller identifikations-
nøgle er et værktøj, man bruger, når man skal 
identificere fx organismer eller mineraler, altså 
finde ud af hvilken art der er tale om. 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 et insekt man har 
fundet.

https://www.youtube.com/watch?v=Bn3TDDIjISM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Bn3TDDIjISM&feature=youtu.be
https://astra.dk/sites/default/files/nf_mx_plast-bestemmelsesdug_a2_1.pdf
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Den obligatoriske 
del af 

eksperimentet
Trin for trin vejledning

Materialer du skal bruge til denne del af eksperimentet 
• Protokol (elektronisk eller printet)
• Computer og/eller mobiltelefon/tablet
• Målebånd, pinde til afmærkning 
• Affaldsposer, latexhandsker, fryseposer og pincetter (tilsendt)
• Dug med kategorer af plast (tilsendt)
• Eventuelt affalds-gribetænger (de er ikke nødvendige, du kan sagtens bruge 

dine hænder, så længe du har handsker på. Måske har I nogle, I har brugt til 
Affaldsindsamlingen?).

9
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Trin Undersøgelse Hvad skal du lave? Materialer Opmærksomhed

1 Valg af naturtype Klassen skal i fællesskab beslutte, hvor I vil kortlægge plastaffald henne. 
I skal også beslutte, hvordan I vil dele jer op.  Vil I dele jer op i hold, og 
kortlægge flere arealer, eller vil I kortlægge ét areal i fællesskab?

Computer Der kan vælges mellem syv forskellige typer af dansk natur:
• Opskyldningszone på strand
• Klitter ved strand
• Åbred, søbred, vandløbskant
• Grøftekant langs vej
• Vejkant langs mark
• Parkområde
• Skovsti

2 Orientering Få styr på hvad eksperimentet går ud på: 
Læs protokollen og se videoen ‘opmåling og kategorisering’

Computer 

3 Transport ud til naturtype Du skal ud til det område, hvor I skal kortlægge plastforureningen Tog, bus eller måske cykel? Din lærer arrangerer med jer, hvordan I kommer ud til området, hvor I skal 
kortlægge.
Det foregår udendørs, så husk tøj efter vejret, og måske skal du medbringe 
drikkevarer og madpakke

4 Opmåling af naturtype Du starter med at opmåle længden af arealet,  Længden er altid 100 
meter. 
Bagefter opmåler du bredden af det arealet, du ønsker at kortlægge, og 
noterer hvor mange meter bredden er. 
Husk at sætte en markør, fex. en pind eller en sten i hvert hjørne af 
arealet.

Målebånd. 
Pinde til afmærkning (du kan 
bruge grene eller sten, du finder 
på stedet)

I nogle tilfælde kan det være en fordel at have arbejdet med anvendt matematik 
inden du skal ud og måle op. Det kan hjælpe, at få en virkelig oplevelse af, hvor 
langt 100 meter egentlig er. Prøv fx at måle 100 meter op i skolegården.

5 Indsamling af plastaffald Du skal indsamle det plastaffald, du kan finde inden for det opmålte 
område.

Latexhandsker.
Fryseposer. 
Pincetter.

Du må gerne samle plastaffald, der ligger under jorden, så længe et lille stykke af 
plastaffaldet er fremme over overfladen af jorden. Du må altså gerne ‘trække’ et 
stykke plastaffald op af jorden.
Det anbefales, at du tager latexhandsker på, da der kan være mange bakterier på 
plastaffaldet.
Pincetten kan bruges til at opsamle små stykker plast, disse er også vigtige at få 
indsamlet.
Fryseposerne er til opbevaring af de små stykker plast, du finder, fx dem du finder 
som ikke kan identificeres.

6 Identifikation og 
kategorisering af plastaffald

Du skal finde ud af, hvilke kategorier af plast  du har fundet. Kig på 
billederne på dugen, og læg plastaffaldet på dugen, hvor det hører til.

Plastdug med billeder af 
kategorierne. 

Der er i alt 22 kategorier af plastaffald, du kan vælge imellem.
Kategorierne kan du se i lærervejledningen og på dugen.
De stykker plast, du ikke kan se hvad er, hører til i kategorierne ‘uidentificerbare 
plaststykker’.

7 Registrering af plastaffald Åbn formularen og udfyld med data, fx. hold-ID, GPS koordinater og dato. 
Tæl antallet af plastaffald i hver kategori og registrerer antallet i 
formularen.

Mobiltelefon/tablet eller computer. 
Evt. papir til at notere ned på, så 
I efterfølgende hjemme i klassen 
kan registrere kortlægningen.

Din lærer har fået tilsendt et link til formularen, ligesom din lærer har fået klassens 
hold-ID tilsendt.
Du skal udfylde en formular for hvert areal, du er med til at kortlægge. 
Det er alle stykker plast, der er fundet på arealet, der skal registreres i formularent - 
ikke kun dine stykker plast.

8 Transport tilbage til skolen Plastaffaldet og andet affald, du fandt, indsamles i affaldssække.
Affaldet bringes med hjem og afleveres til affaldshåndtering.

Affaldssække. Vær opmærksom på, at du beholder de stykker plast, der hører til ‘uidentificerbare 
plaststykker’. Det er disse stykker plast, du skal bruge til den frivillige del af eksperi-
mentet – hvis du skal lave den del.

Den obligatoriske del af eksperimentet

https://www.youtube.com/watch?v=PVP1CnklCdw&feature=youtu.be
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Trin Undersøgelse Hvad skal du lave? Materialer Opmærksomhed

1 Valg af naturtype Klassen skal i fællesskab beslutte, hvor I vil kortlægge plastaffald henne. 
I skal også beslutte, hvordan I vil dele jer op.  Vil I dele jer op i hold, og 
kortlægge flere arealer, eller vil I kortlægge ét areal i fællesskab?

Computer Der kan vælges mellem syv forskellige typer af dansk natur:
• Opskyldningszone på strand
• Klitter ved strand
• Åbred, søbred, vandløbskant
• Grøftekant langs vej
• Vejkant langs mark
• Parkområde
• Skovsti

2 Orientering Få styr på hvad eksperimentet går ud på: 
Læs protokollen og se videoen ‘opmåling og kategorisering’

Computer 

3 Transport ud til naturtype Du skal ud til det område, hvor I skal kortlægge plastforureningen Tog, bus eller måske cykel? Din lærer arrangerer med jer, hvordan I kommer ud til området, hvor I skal 
kortlægge.
Det foregår udendørs, så husk tøj efter vejret, og måske skal du medbringe 
drikkevarer og madpakke

4 Opmåling af naturtype Du starter med at opmåle længden af arealet,  Længden er altid 100 
meter. 
Bagefter opmåler du bredden af det arealet, du ønsker at kortlægge, og 
noterer hvor mange meter bredden er. 
Husk at sætte en markør, fex. en pind eller en sten i hvert hjørne af 
arealet.

Målebånd. 
Pinde til afmærkning (du kan 
bruge grene eller sten, du finder 
på stedet)

I nogle tilfælde kan det være en fordel at have arbejdet med anvendt matematik 
inden du skal ud og måle op. Det kan hjælpe, at få en virkelig oplevelse af, hvor 
langt 100 meter egentlig er. Prøv fx at måle 100 meter op i skolegården.

5 Indsamling af plastaffald Du skal indsamle det plastaffald, du kan finde inden for det opmålte 
område.

Latexhandsker.
Fryseposer. 
Pincetter.

Du må gerne samle plastaffald, der ligger under jorden, så længe et lille stykke af 
plastaffaldet er fremme over overfladen af jorden. Du må altså gerne ‘trække’ et 
stykke plastaffald op af jorden.
Det anbefales, at du tager latexhandsker på, da der kan være mange bakterier på 
plastaffaldet.
Pincetten kan bruges til at opsamle små stykker plast, disse er også vigtige at få 
indsamlet.
Fryseposerne er til opbevaring af de små stykker plast, du finder, fx dem du finder 
som ikke kan identificeres.

6 Identifikation og 
kategorisering af plastaffald

Du skal finde ud af, hvilke kategorier af plast  du har fundet. Kig på 
billederne på dugen, og læg plastaffaldet på dugen, hvor det hører til.

Plastdug med billeder af 
kategorierne. 

Der er i alt 22 kategorier af plastaffald, du kan vælge imellem.
Kategorierne kan du se i lærervejledningen og på dugen.
De stykker plast, du ikke kan se hvad er, hører til i kategorierne ‘uidentificerbare 
plaststykker’.

7 Registrering af plastaffald Åbn formularen og udfyld med data, fx. hold-ID, GPS koordinater og dato. 
Tæl antallet af plastaffald i hver kategori og registrerer antallet i 
formularen.

Mobiltelefon/tablet eller computer. 
Evt. papir til at notere ned på, så 
I efterfølgende hjemme i klassen 
kan registrere kortlægningen.

Din lærer har fået tilsendt et link til formularen, ligesom din lærer har fået klassens 
hold-ID tilsendt.
Du skal udfylde en formular for hvert areal, du er med til at kortlægge. 
Det er alle stykker plast, der er fundet på arealet, der skal registreres i formularent - 
ikke kun dine stykker plast.

8 Transport tilbage til skolen Plastaffaldet og andet affald, du fandt, indsamles i affaldssække.
Affaldet bringes med hjem og afleveres til affaldshåndtering.

Affaldssække. Vær opmærksom på, at du beholder de stykker plast, der hører til ‘uidentificerbare 
plaststykker’. Det er disse stykker plast, du skal bruge til den frivillige del af eksperi-
mentet – hvis du skal lave den del.

Trin for trin

https://www.youtube.com/watch?v=PVP1CnklCdw&feature=youtu.be
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Den frivillige 
del af 

eksperimentet

OBS Sikkerhed
Vær opmærksom på sikkerhedsforhold: Lav denne del af eksperimentet i et lokale, 
der er egnet til det. Du skal have kittel og sikkerhedsbriller på. Vær meget opmærk-
som på sikkerhedsreglerne, fx. når du arbejder med kogende vand, acetone eller 
brænder kobbertråd.

Materialer du skal bruge til denne del af eksperimentet 

• Plakat med nøgle til identifikation af polymerer (tilsendt)
• Saks eller hobbykniv, skuresvamp, skærebræt
• Sug, stinkskab eller udendørs areal
• Reagensglas, glaskolber eller syltetøjsglas med låg
• Bunsenbrænder eller stor lighter
• Gribetang eller lang pincet
• Elkedel (kogende vand)
• Vask og vand
• Madolie (fx. vindruekerneolie)
• Acetone
• Kobbertråd (tilsendt)
• PlastLab, kasse med 9 dåser indeholdende plastgranulat af 9 forskellige poly-

mer-typer (tilsendt)
• Evt. varmehandsker.

Trin for trin vejledning
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Trin Undersøgelse Hvad skal du lave? Materialer Opmærksomhed

1 Overblik over 
plaststykker

Du skal få et overblik over de uidentificerede plaststykker, du har fundet.
Hvilke af dem vil du teste? Lav en hypotese: hvilke polymerer tror du, dine stykker plast 
er lavet af? Hvorfor?

Plast- og flamingostykker indsamlet på arealet 
ude i naturen.

Hvis du har kortlagt flere områder, skal du være opmærksom på at 
holde plaststykkerne fra områderne adskilt. Du skal efterfølgende 
melde data ind fra hvert af de områder, du har fundet plast på.

2 Udvælg og forbered 
dine plaststykker

Du udvælger de plaststykker, du 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 mindre end 1x1 cm, da de ikke må støde på siderne af 
reagensglasset eller glaskolben, som testen gennemføres i.

Plaststykker, uidentificerbare.
Saks eller hobbykniv. 
Skærebræt. 
Skuresvamp eller lign.
Vask og vand.

Vask før du klipper, det er nemmest.
Rengør gerne flere plaststykker, end du tror, du kan nå at teste. Så du er 
sikker på have plaststykker nok.

3 Prøv nøglen af 
med de forskellige 
plasttype-granulater

Du kan teste nøglen med granulatstykker fra kassen ‘PlastLab’. Kan du fx identificere 
Polystyren (PS - nummer 6) ved at bruge nøglen?

Plakat med ‘Nøgle til indentifikation af polymerer’.
‘PlastLab’ kasse med plastgranulater.
Materialer til hvert trin i nøglen (se nedenunder).

Vær opmærksom på sikkerhed ved hver af undersøgelserne, du laver. 
Se under hver enkelt af undersøgelserne.

4 UNDERSØGELSE 1 
Flyder eller synker 
prøven i vand?

Se videoen ‘Plastidentifikation - Prøve i vand’
Plaststykket lægges i vand i reagensglas eller glaskolbe, og du observerer, om plasten 
synker eller flyder. 
Hvis plaststykket flyder, fortsættes der til UNDERSØGELSE 2, og hvis det synker, 
fortsættes der til UNDERSØGELSE 3.

Plaststykke.
Reagensglas eller glaskolbe.
Vask og vand.
Gribetang eller pincet.

Vær opmærksom på, at plaststykket ikke klistrer fast på siderne af 
kolben eller reagensglasset. 
Det kan være en hjælp at ryste glasset eller røre rundt i vandet i kolben, 
så plaststykket bliver helt vådt.
Vær opmærksom på, at flamingo altid flyder (da det er meget luftfyldt), 
og altså ikke er egnet til denne undersøgelse. 

5 UNDERSØGELSE 2 
Flyder eller synker 
prøven i olie?

Se videoen ‘Plastidentifikation - Prøve i olie’
Plaststykket lægges i olie, og du observerer, om plasten synker eller flyder.
Hvis plaststykket flyder, er der tale om polymer-typen polyethylen (PE). 
Synker det, er der tale om polymertypen polypropylen (PP).

Plaststykke.
Reagensglas eller glaskolbe.
Olie, fx. vindruekerneolie.
Gribetang eller pincet.

Vær opmærksom på, at plaststykket ikke klistrer fast på siderne af 
kolben eller reagensglasset.
Genbrug olien til en ny test.

6 UNDERSØGELSE 3 
Brænder prøven længe, 
eller går den ud hurtigt?

Se videoen ‘Plastidentifikation - Brændprøve længe eller kort tid’’
Plaststykket holdes med en tang eller pincet, og det føres ind i bunsenbrænderens 
flamme, til det brænder. Eventuelt kan der sættes ild til det med en lighter. 
Observer om plaststykket brænder længe, eller om ilden går ud hurtigt. Hvis det bræn-
der længe, fortsættes der til UNDERSØGELSE 4, og hvis det går ud hurtigt, fortsættes 
der til UNDERSØGELSE 6. 

Brug et nyt stykke plast fra det oprindelige stykke 
plast (det plaststykke I klippede i fire stykker).
Bunsenbrænder eller lighter.
Staniol eller bakke.
Gribetang eller pincet.
Evt. handsker.

Vær opmærksom på, at gribetang eller pincet kan blive meget varme. 
Hav evt. handsker på.
Noget af plasten vil dryppe med smeltet plast. Pas på det ikke drypper 
på dig eller andre – brug en staniolbakke eller et andet underlag til at 
dryppe i.
Lugt ikke til røgen fra det opvarmede plast.

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

Se videoen ‘Plastidentifikation - Acetone + kogende vand’ 
Plaststykket lægges i acetone, 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. 
Observer om den lille klat svulmer stærkt op, når den kommer i kogende vand, eller om 
den ikke svulmer op. Hvis den ikke svulmer op, fortsættes der til UNDERSØGELSE 5, 
og hvis den svulmer op, er der tale om polymer-typen Polystyren (PS). 

Stinkskab, sug eller adgang til udendørsareal.
Brug et nyt stykke plast fra det oprindelige stykke 
plast (det plaststykke I klippede i fire stykker).
Glaskolber eller syltetøjsglas med låg.
Acetone.
Elkedel og vand.
Gribetang eller pincet.

OBS: Den del af testen, der er med acetone, SKAL du lave under sug, 
i et stinkskab eller udenfor.
Du kan med fordel opbevare acetonen i et glas med låg (syltetøjsglas). 
Vær forsigtig, når du arbejder med kogende vand. Stil eventuelt 
glassene ned i vasken, så der ikke sker noget, hvis glasset vælter.

8 UNDERSØGELSE 5
Brænder plasten med 
eller uden røg?

Se videoen ‘Plastidentifikation - Brændprøve med eller uden normal røg’ 
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 plaststykket brænder med eller uden normal røg. 
Hvis der udvikles normal røg, når plasten brænder, er der tale om polymer-typen 
polyethylenterephthalat (PET). Hvis det brænder uden røg, er der tale om polymer-ty-
pen polymethylmethaacrylat (PMMA).

Brug et nyt stykke plast fra det oprindelige stykke 
plast (det plaststykke I klippede i fire stykker).
Bunsenbrænder eller lighter.
Staniol eller bakke.
Gribetang eller pincet.
Evt. handsker.

Vær opmærksom på, at gribetang eller pincet kan blive meget varme. 
Brug eventuelt handsker.
Noget af plasten vil dryppe med smeltet plast. Pas på det ikke drypper 
på dig, og brug en staniolbakke eller et andet underlag til at dryppe i.
Lugt ikke til røgen fra det opvarmede plast

9 UNDERSØGELSE 6
Er flammen grøn 
eller ikke grøn, når lidt 
plast på kobbertråd 
brændes?

Se videoen ‘Plastidentifikation - brændprøve kobbertråd’ 
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 polymer-typen polyamid (PA). Er der grøn flamme, 
er der tale om polymer-typen polyvinylchlorid (PVC).

Stinkskab eller sug.
Brug et nyt stykke plast fra det oprindelige stykke 
plast (det plaststykke I klippede i fire stykker).
Bunsenbrænder eller lighter.
Staniol eller bakke.
Gribetang eller pincet.
Kobbertråd

OBS: Testen SKAL du lave under sug eller i et stinkskab.
Vær opmærksom på, at gribetang eller pincet kan blive meget varme. 
Brug eventuelt handsker.
Noget af plasten vil dryppe med smeltet plast. Pas på det ikke drypper 
på dig, og brug en staniolbakke eller et andet underlag til at dryppe i.
Lugt ikke til røgen fra det opvarmede plast.

10 Indrapportering i 
formular

Noter evt. dine resultater i et skema på tavlen, hvor alle elevers resultater noteres.
Klassens samlede resultater indrapporteres i formularen. Hvilke polymer-typer fandt I i 
fællesskab i det givne område?

Computer eller mobiltelefon med adgang til 
formular

Husk at indrapportere data for hver registrering af et areal. I bruger den 
samme formular og det samme HOLD ID; det er blot en ny registrering 
med ny GPS-koordinat og nye data for plastaffald.

Den frivillige del af eksperimentet

https://www.youtube.com/watch?v=jVq-b0LK2hs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=5RY-YhFtj3w&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=8kPeE_kDsFg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=3EUwGXxcgto&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=p39yRTDcTRE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ioc4I1T6Jfo&feature=youtu.be
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Trin Undersøgelse Hvad skal du lave? Materialer Opmærksomhed

1 Overblik over 
plaststykker

Du skal få et overblik over de uidentificerede plaststykker, du har fundet.
Hvilke af dem vil du teste? Lav en hypotese: hvilke polymerer tror du, dine stykker plast 
er lavet af? Hvorfor?

Plast- og flamingostykker indsamlet på arealet 
ude i naturen.

Hvis du har kortlagt flere områder, skal du være opmærksom på at 
holde plaststykkerne fra områderne adskilt. Du skal efterfølgende 
melde data ind fra hvert af de områder, du har fundet plast på.

2 Udvælg og forbered 
dine plaststykker

Du udvælger de plaststykker, du 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 mindre end 1x1 cm, da de ikke må støde på siderne af 
reagensglasset eller glaskolben, som testen gennemføres i.

Plaststykker, uidentificerbare.
Saks eller hobbykniv. 
Skærebræt. 
Skuresvamp eller lign.
Vask og vand.

Vask før du klipper, det er nemmest.
Rengør gerne flere plaststykker, end du tror, du kan nå at teste. Så du er 
sikker på have plaststykker nok.

3 Prøv nøglen af 
med de forskellige 
plasttype-granulater

Du kan teste nøglen med granulatstykker fra kassen ‘PlastLab’. Kan du fx identificere 
Polystyren (PS - nummer 6) ved at bruge nøglen?

Plakat med ‘Nøgle til indentifikation af polymerer’.
‘PlastLab’ kasse med plastgranulater.
Materialer til hvert trin i nøglen (se nedenunder).

Vær opmærksom på sikkerhed ved hver af undersøgelserne, du laver. 
Se under hver enkelt af undersøgelserne.

4 UNDERSØGELSE 1 
Flyder eller synker 
prøven i vand?

Se videoen ‘Plastidentifikation - Prøve i vand’
Plaststykket lægges i vand i reagensglas eller glaskolbe, og du observerer, om plasten 
synker eller flyder. 
Hvis plaststykket flyder, fortsættes der til UNDERSØGELSE 2, og hvis det synker, 
fortsættes der til UNDERSØGELSE 3.

Plaststykke.
Reagensglas eller glaskolbe.
Vask og vand.
Gribetang eller pincet.

Vær opmærksom på, at plaststykket ikke klistrer fast på siderne af 
kolben eller reagensglasset. 
Det kan være en hjælp at ryste glasset eller røre rundt i vandet i kolben, 
så plaststykket bliver helt vådt.
Vær opmærksom på, at flamingo altid flyder (da det er meget luftfyldt), 
og altså ikke er egnet til denne undersøgelse. 

5 UNDERSØGELSE 2 
Flyder eller synker 
prøven i olie?

Se videoen ‘Plastidentifikation - Prøve i olie’
Plaststykket lægges i olie, og du observerer, om plasten synker eller flyder.
Hvis plaststykket flyder, er der tale om polymer-typen polyethylen (PE). 
Synker det, er der tale om polymertypen polypropylen (PP).

Plaststykke.
Reagensglas eller glaskolbe.
Olie, fx. vindruekerneolie.
Gribetang eller pincet.

Vær opmærksom på, at plaststykket ikke klistrer fast på siderne af 
kolben eller reagensglasset.
Genbrug olien til en ny test.

6 UNDERSØGELSE 3 
Brænder prøven længe, 
eller går den ud hurtigt?

Se videoen ‘Plastidentifikation - Brændprøve længe eller kort tid’’
Plaststykket holdes med en tang eller pincet, og det føres ind i bunsenbrænderens 
flamme, til det brænder. Eventuelt kan der sættes ild til det med en lighter. 
Observer om plaststykket brænder længe, eller om ilden går ud hurtigt. Hvis det bræn-
der længe, fortsættes der til UNDERSØGELSE 4, og hvis det går ud hurtigt, fortsættes 
der til UNDERSØGELSE 6. 

Brug et nyt stykke plast fra det oprindelige stykke 
plast (det plaststykke I klippede i fire stykker).
Bunsenbrænder eller lighter.
Staniol eller bakke.
Gribetang eller pincet.
Evt. handsker.

Vær opmærksom på, at gribetang eller pincet kan blive meget varme. 
Hav evt. handsker på.
Noget af plasten vil dryppe med smeltet plast. Pas på det ikke drypper 
på dig eller andre – brug en staniolbakke eller et andet underlag til at 
dryppe i.
Lugt ikke til røgen fra det opvarmede plast.

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

Se videoen ‘Plastidentifikation - Acetone + kogende vand’ 
Plaststykket lægges i acetone, 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. 
Observer om den lille klat svulmer stærkt op, når den kommer i kogende vand, eller om 
den ikke svulmer op. Hvis den ikke svulmer op, fortsættes der til UNDERSØGELSE 5, 
og hvis den svulmer op, er der tale om polymer-typen Polystyren (PS). 

Stinkskab, sug eller adgang til udendørsareal.
Brug et nyt stykke plast fra det oprindelige stykke 
plast (det plaststykke I klippede i fire stykker).
Glaskolber eller syltetøjsglas med låg.
Acetone.
Elkedel og vand.
Gribetang eller pincet.

OBS: Den del af testen, der er med acetone, SKAL du lave under sug, 
i et stinkskab eller udenfor.
Du kan med fordel opbevare acetonen i et glas med låg (syltetøjsglas). 
Vær forsigtig, når du arbejder med kogende vand. Stil eventuelt 
glassene ned i vasken, så der ikke sker noget, hvis glasset vælter.

8 UNDERSØGELSE 5
Brænder plasten med 
eller uden røg?

Se videoen ‘Plastidentifikation - Brændprøve med eller uden normal røg’ 
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 plaststykket brænder med eller uden normal røg. 
Hvis der udvikles normal røg, når plasten brænder, er der tale om polymer-typen 
polyethylenterephthalat (PET). Hvis det brænder uden røg, er der tale om polymer-ty-
pen polymethylmethaacrylat (PMMA).

Brug et nyt stykke plast fra det oprindelige stykke 
plast (det plaststykke I klippede i fire stykker).
Bunsenbrænder eller lighter.
Staniol eller bakke.
Gribetang eller pincet.
Evt. handsker.

Vær opmærksom på, at gribetang eller pincet kan blive meget varme. 
Brug eventuelt handsker.
Noget af plasten vil dryppe med smeltet plast. Pas på det ikke drypper 
på dig, og brug en staniolbakke eller et andet underlag til at dryppe i.
Lugt ikke til røgen fra det opvarmede plast

9 UNDERSØGELSE 6
Er flammen grøn 
eller ikke grøn, når lidt 
plast på kobbertråd 
brændes?

Se videoen ‘Plastidentifikation - brændprøve kobbertråd’ 
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 polymer-typen polyamid (PA). Er der grøn flamme, 
er der tale om polymer-typen polyvinylchlorid (PVC).

Stinkskab eller sug.
Brug et nyt stykke plast fra det oprindelige stykke 
plast (det plaststykke I klippede i fire stykker).
Bunsenbrænder eller lighter.
Staniol eller bakke.
Gribetang eller pincet.
Kobbertråd

OBS: Testen SKAL du lave under sug eller i et stinkskab.
Vær opmærksom på, at gribetang eller pincet kan blive meget varme. 
Brug eventuelt handsker.
Noget af plasten vil dryppe med smeltet plast. Pas på det ikke drypper 
på dig, og brug en staniolbakke eller et andet underlag til at dryppe i.
Lugt ikke til røgen fra det opvarmede plast.

10 Indrapportering i 
formular

Noter evt. dine resultater i et skema på tavlen, hvor alle elevers resultater noteres.
Klassens samlede resultater indrapporteres i formularen. Hvilke polymer-typer fandt I i 
fællesskab i det givne område?

Computer eller mobiltelefon med adgang til 
formular

Husk at indrapportere data for hver registrering af et areal. I bruger den 
samme formular og det samme HOLD ID; det er blot en ny registrering 
med ny GPS-koordinat og nye data for plastaffald.

Trin for trin

https://www.youtube.com/watch?v=jVq-b0LK2hs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=5RY-YhFtj3w&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=8kPeE_kDsFg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=3EUwGXxcgto&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=p39yRTDcTRE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ioc4I1T6Jfo&feature=youtu.be
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