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LAV MILJØVENLIGT PLASTIK  

Efter https://testoteket.dk/tildinundervisning/lav-milj%C3%B8venligt-plastik 

Plastik findes over alt i vores hverdag og vi bruger det i et utal af varer – fra emballage til 

mobilcovers. I daglig tale siger vi plastik, men et mere korrekt ord er ”plast”. Plastik og plast er 

derfor det samme. I dag fremstilles plast ud fra mineralolie, som hentes fra undergrunden. 

Problemet med olien er, at det ikke kan fornyes.  

Forskning åbner imidlertid muligheder for miljøvenligt bio-plast. I dette forsøg skal du fremstille bio-

plast ud fra materialer, der kan fornyes. Du skal også vurdere kvaliteten af det fremstillede plast og 

teste, om det er nedbrydeligt i naturen. 

• Hvor bruger vi plast henne? 

• Hvad er fordelene ved at bruge plast frem for andre materialer? 

• Hvad er ulemperne ved brugen af plast? 

DU SKAL BRUGE 

• Kartoffelmel 

• Glycerin (hedder også glycerol) 

• Vand 

• Husholdningseddike 

• Ske 

• Målebæger 

• Varmeplade/kogeblus 

• 3 syltetøjsglas 

• Almindeligt jord fra haven 

• Små forme til at hælde den flydende plastikblanding op i. Formene skal kunne tåle varme, så 
brug fx bageforme. 

• Cyllinderglas/gryde 

30 minutter til selve fremstillingen. Herefter skal plasten ligge i jord i 2-3 uger. 

Opfølgningen kræver yderligere 30 minutter til undersøgelse og diskussion. 

SÅDAN GØR DU 

1. Afmål 60 ml vand og hæld det op i cylinderglasset. 
2. Tilsæt 40 ml kartoffelmel. 
3. Tilsæt 1 tsk. glycerin. 
4. Varm blandingen meget langsomt op, og rør rundt (husk også at røre rundt i bunden af 

blandingen). 
5. Når blandingen begynder at blive tyktflydende, skal du tilsætte 1,5 tsk. husholdningseddike. 
6. Når blandingen er blevet til gelé, skal du hælde blandingen ud i de valgte forme. Dette skal 

gøres i en vask! 
7. Nu har du lavet dit eget plast. Lad det nyfremstillede plast stå til tørre i nogle dage og vend 

det undervejs, så det kan tørre hurtigere på begge sider. 

Når plasten er tør, kan du begynde at undersøge den: 

https://testoteket.dk/tildinundervisning/lav-milj%C3%B8venligt-plastik
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1. Fyld almindeligt jord i to syltetøjsglas. 
2. Put dit hjemmelavede bio-plast i det ene syltetøjsglas (glas 1) og almindeligt plast, fx fra en 

plasticpose, i det andet (glas 2). 
3. Fyld det 3. glas op med almindeligt postevand og tilfør også bio-plast her. 
4. Lad syltetøjsglassene stå i 2 uger. 

 

Når de to uger er gået, skal du undersøge indholdet glassene. 

 

Links: https://testoteket.dk/tildinundervisning/lav-milj%C3%B8venligt-plastik 

 

 

 

 

 

  

https://testoteket.dk/tildinundervisning/lav-milj%C3%B8venligt-plastik
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ER DER HALOGENER I DIN MADKASSE? 

Efter https://testoteket.dk/tildinundervisning/er-halogener-i-din-madkasse 

FORBEREDELSE 

Som lektie skal eleverne hver især medbringe en plastgenstand, som de gerne vil undersøge. Det 
skal være en genstand, som gerne må få et lille smeltemærke. 

1. Et stykke kraftig kobbertråd varmes op i flammen af en bunsenbrænder, indtil det bliver 
rødglødende. OBS: Det er vigtigt at bruge et tilstrækkeligt langt stykke tråd, således at varmen 
ikke når helt ned til den ende, hvor man holder om tråden. 

2. Den rødglødende tråd sættes nu i berøring med plastgenstanden, således at plastmaterialet 
smelter en lille smule og sætter sig på kobbertråden. OBS: Det er vigtigt at gøre dette et 
velventileret sted, fx i et stinkskab eller udendørs. 

3. Kobbertråden med smeltet plast føres nu tilbage i flammen fra bunsenbrænderen. 

4. Hvis flammens farve: 

a. forbliver gul, indikerer det, at plastmaterialet ikke indeholder halogener, og at det med 
sikkerhed ikke består af PVC. 

b. bliver grøn, indikerer det, at plastmaterialet indeholder halogener, og at det med en vis 
sandsynlighed består af PVC. 

PRØV AT 

• Se, om der er en sammenhæng mellem forsøgsresultaterne og hvad plast-emnet bliver brugt til. 

• Udfør testen på et stykke almindeligt PVC-rør. Det skulle meget gerne give en positiv test. 

• Udfør testen på det isolerende plast fra en ledning. Det er ofte lavet af PVC og giver positiv test. 

  

https://testoteket.dk/tildinundervisning/er-halogener-i-din-madkasse
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UNDERSØG PLEJEPRODUKTER FOR MIKROPLAST 

 

Udarbejd en forsøgsbeskrivelse, hvor formålet er at undersøge, om der er mikroplast i 

plejeprodukter.  

Overvej hvordan en beskrivelse laves, så den opfylder kriterierne for en instruerende tekst. 

(se eksempel på næste side) 

TILGÆNGELIGE MATERIALER 

Plejeprodukter (fx bodyscrub, tandpasta) 

Filterpapir 

Glasvarer  

 

 

OM MIKROPLAST 

Ordet "mikroplast" optræder ikke nogen steder på etiketten, men producenterne skal bruge det 
såkaldte INCI-navn, som står for international nomenklatur for kosmetiske bestanddele. 

Gå uden om mikroplast 

• Produkter, der indeholder disse stoffer, kan indeholde mikroplast: polyethylen (PE), 

polyethylentereftalat (PET), polypropylen (PP), polymethylmethacrylat (PMMA), 

polytetrafluorethylen (PTFE) og polyamid (PA). 

• Indgår stofferne i flydende form, er der dog ikke tale om mikroplast. 

• Appen "Beat the Microbead" skanner plejeproduktet for de seks stoffer. 

• Produkter med Svanemærket eller EU-Blomsten må ikke indeholde mikroplast. 

Kilde: Beat the Microbead, nejtilmikroplast.dk 

 

 

Kilder til undersøgelser af og med plast: 

https://testoteket.dk/tildinundervisning/ (her findes mange undersøgelser med tilhørende videoinstruktion) 

https://plast.dk/vejledninger-plastforsoeg-fysiktimerne/ (plastforsøg, udviklet af DTU) 

 

https://testoteket.dk/tildinundervisning/
https://plast.dk/vejledninger-plastforsoeg-fysiktimerne/
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Mikroplast i plejeprodukter 

Formål:  

Formålet med forsøget er at undersøge plejeprodukter for indhold af mikroplast. 

 

Fremgangsmåde: 

• Opløs plejeproduktet i 50 ml. vand i et bægerglas. 

• Fold filterpapiret, så det passer ned i tragten. 

• Hold tragten henover et tomt bægerglas. 

• Hæld opløsningen ned i tragten.  

• Lad det stå indtil al væsken er løbet igennem. 

• Observer filterpapiret for at se, om der er mikroplast. 

• Kig i mikroskopet for at undersøge, om det filtrede stof er 

mikroplast. 

• Ovenstående procedure gentages for hvert plejeprodukt 

 

Efterbehandling: 

Tegn og beskriv det du ser i mikroskopet. 

   

 

Stemmer jeres resultater overens med varedeklarationen på produkterne.  

__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Hvordan kan du undersøge om det filtrede stof er plastik? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

Materialeliste 
6 Bægerglas, 250 ml. 

Tragt 

Filterpapir 

3 forskellige plejeprodukter 
(tandpasta, body scrub, hårmousse) 

Mikroskop 


