
 

 

 

Lærerark til forløbet: Hvad stiller vi op med al den plastik? 
 

Som en del af punkt 4 står der: 
- opsamling af elevforsøg kan suppleres med et lille mini-kursus om vind- og havstrømme og 
   deres betydning for dannelse af plastikøerne. I kan eventuelt vise filmen: Hvor kommer 
   vinden fra? Og en lille animationsfilm, der viser vind- og havstrømme: Perpetual Ocean + 
   billede 
- de store mængder plastik har stor betydning for mennesker, havdyr og fugle: 
   Her er lidt mere information om havstrømme, vind, mikroplastik og dyr – måske mest til 
   lærere, der ikke er naturfaglige 😊😊 

 
Havstrømme: 

En gyre er en vinddreven strømhvirvel i havet. 
Gyrernes cirkulation medfører, at vraggods, 
plastic og andet havaffald kan sejle rundt og 
rundt på havet (på eller lige under overfladen) 
indtil det bliver nedbrudt til stadig mindre 
partikler, driver i land eller synker til bunds.  

 

 

HVAD STILLER VI OP MED 
AL DEN PLASTIK?    

www.unesco-asp.dk 

https://youtu.be/KHofIaMRn4A
https://youtu.be/KHofIaMRn4A
https://youtu.be/xusdWPuWAoU


Vindsystemer: 

https://www.dmi.dk/laer-om/temaer/vejr/vejrgudernes-hvirvlende-dans/det-globale-
vindsystem/ 

Mikroplastik: 

- Mikroplastik er egentlig bare små stykker plastik. 

- Det er typisk i størrelsesordenen fra mikrometer op til 5 millimeter 
- Meget af det kan altså ikke ses med det blotte øje. 

- Der er endnu ikke klarhed over betydningen af mikroplast for levende organismer. 

- Men undersøgelser viser dog, at det ophobes i dyr op gennem fødekæden, og at visse  
   plastikprodukter bl.a. indeholder hormonforstyrrende stoffer og andre giftstoffer. 
 

I de senere år er man blevet opmærksom på et andet problem omkring plastaffald i havet. 
Det drejer sig om mikroplast. Mikroplast er bittesmå stykker plast som er mindre end 5 mm. 
Det meste mikroplast er meget mindre og kan ikke ses med det blotte øje. Forskere har taget 
vandprøver mange forskellige steder i verden, og det har vist sig, at mikroplast stort set 
findes overalt i havet. Det transporteres rundt med havstrømmene. 

Mikroplast stammer fra forskellige kilder. Hvis et stykke plast smides i havet eller blæser 
derud, vil vandet og sollyset langsomt nedbryde plasten til mindre dele. Med tiden bliver det 
til mikroplast. 

Der anvendes også mikroplast i plejeprodukter som skrubbecreme og tandpasta. Det er så 
småt, at man ikke kan se det. Det ryger i afløbet med vores spildevand og ender i 
rensningsanlægget. Når vi vasker tøj af kunststoffer som for eksempel fleecejakker eller 
kulørte karklude udledes også mikroplast. På rensningsanlægget filtreres noget af plasten 
fra, mens resten ender i havet. Det plast som filtreres fra ender i slammet fra 
rensningsanlægget. Halvdelen af slammet fra danske rensningsanlæg spredes på markerne 
som gødning. På den måde spredes mikroplast også på marker, hvor der dyrkes fødevarer. 

Nogle af de store kilder til mikroplast i havet er bildæk, vejstriber og skosåler. Det slides af når 
vi kører bil eller går. Mikroplasten lægger sig på veje og fortove og bliver af regnen skyllet ud 
i åer og vandløb. Til sidst ender det i havet. 80 % af plastikken i havene stammer fra brug af 
plastik på landjorden. 

Mikroplast kommer fra: 
- Store stykker plast som nedbrydes 
- Bildæk og vejstriber 
- Skosåler 
- Tøjvask 
- Maling 
- Gummibelægning på fx legepladser 
- Plejeprodukter 

Mikroplast er så småt, at fisk og andre havdyr kan forveksle det med mad. Det ligner plankton 
og kan derfor let ende i maven på et dyr. Her kan det gøre skade. Hvis plastartiklerne er små 
nok, kan det sandsynligvis optages i dyrets organisme. Så når vi mennesker fanger fisk og 

https://www.dmi.dk/laer-om/temaer/vejr/vejrgudernes-hvirvlende-dans/det-globale-vindsystem/
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skaldyr, risikerer vi at få de bittesmå plaststykker med i købet. På den måde kommer plasten 
tilbage til os igen på en ubehagelig måde. 

Det er selvfølgelig ikke sundt at spise plast. Det er lavet af råolie og kan være tilsat alle 
mulige kemiske stoffer. Stoffer som kan være skadelige for mennesker. Der er også det 
problem at forskellige kemikalier, som vandet er blevet forurenet med, ”suger sig fast på” 
plaststykkerne og dermed også ender i fisk og havdyr. 

https://www.affald.dk/da/ungdomsuddannelser/plast/artikler/664-mikroplast.html 

 
Plastik, havdyr og fugle: 

Plastikforurening rammer 700 af havets dyrearter. 100.000 havpattedyr og skildpadder samt 
én million havfugle dør hvert år på grund af plastforurening. 

Hvert år udledes cirka otte millioner ton plastik i verdenshavene. Det svarer til 15 tons i 
minuttet. 

Den globale plastikproduktion er i løbet af 65 år vokset fra 1,5 millioner tons til over 300 
millioner tons årligt. 

Verdenshavene rummer i dag et ton plastik for hver fem ton fisk. 

Meget plastik er 400 år om at blive nedbrudt i naturen. 

Kilde: WWF Verdensnaturfonden 

 

Mere inspiration: 

http://projekter.au.dk/havet/forloeb/plastic-i-havet/plastaffald-i-havet/ 

https://www.affald.dk/da/ungdomsuddannelser/plast/artikler.html  

 

Ideer til ekskursioner i forbindelse med emnet: 
- besøg den lokale genbrugsstation og hør om sorteringen 
- kontakt kommunens Teknik- og miljøafdeling og hør om kommunens politik 
- FN-forbundet har oplæg om verdensmål og klimaindsats for mellemtrinet: 
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