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Denne uken skal vi jobbe med 
plast og gjenbruk

UKE 3, TRINN 1-4

Hvem skaper søppel? Hva har 
du i skolesekken din i dag som 
er laget av plast?  Hva kan vi 
bruke i stedet for plast?

Bilde 4

Plast blir laget av olje fra 
havbunn. Fabrikkene bruker 
oljen til å lage mange forskjel-
lige varer av plast. Brusflasker 
er ofte laget av plast.

Plastflasker kan bli til nye 
flasker. Flasker skal ikke 
kastes i naturen. Da blir det 
søppel som forurenser og 
ødelegger. Det er lurt å bruke 
flasker om igjen. Vi kaller det 
gjenbruk.

Dette merket står på en del av 
matvarene vi kjøper i butikken. 
Plast kan forhindre at mat blir 
dårlig og råtner.

Bilde 1

Bilde 2

Bilde 6

Bilde 7
Plast er det som for eksempel 
mobiltelefon, flatskjerm, 
plastposer og tannbørste er 
laget av. Mange av lekene og 
tingene våre er laget av plast.

Bilde 3 
Dette symbolet finner du på 
bokser, matbokser, drikkeflask-
er eller tallerkener av plast. Det 
betyr at det er laget av plast 
som er ment for å oppbevare 
mat i. Kanskje du har dette 
merket på matboksen din?

Bilde 8

Flere brusfabrikker har vært 
flinke til å gjenbruke pante-
flaskene. De gamle flaskene 
blir smeltet om til nye flasker. 
Da utnyttes den gamle plasten 
på nytt.  Alle fabrikker må 
forsøke å bruke plast om igjen.

Bilde 9

For at flaskene kan brukes på 
nytt må vi pante de gamle 
flaskene. Derfor må vi forsøke å 
kjøpe flasker som vi kan pante. 
I hver eneste dagligvarebutikk 
er det panteautomater. Finner 
du flasker ute  i naturen, må du 
ta de med for å levere de i en 
automat. I Norge er vi flinke til 
å pante. Vi panter 9 av 10 
flasker. I resten av verden 
panter man bare  5 av 10  
drikkeflasker.

Bilde 5



Når plastbitene brytes ned til 
mindre enn 5 mm, kaller vi dem 
mikroplast. Plast som flyter i land, 
er ikke den farligste. Men plast 
som havner i havet er farlig.

Mange av plasttingene våre kan 
vi bytte ut med mer miljøvennlige 
ting. Blant annet kan vi plante 
flasker og heller bruke egen 
vannflaske. Vi kan ta med eget 
handlenett når vi er på butikken. 
Vi kan ta med frukt og grønnsaks-
nett og la være å bruke plastpose 
fra butikken. Vi kan bruke egen 
kopp og bestikk på tur og ikke 
engangsutstyr. Turkoppen kan 
brukes i mange år.

Bilde 15

FN har laget et felles mål. FN er 
enige om at de må gjøre det 
beste for klima. I mål 12 står det 
at det jobbes med å bruke så lite 
plast som mulig. Det kan vi gjøre 
ved å bruke egen vannflaske i 
stedet for å kjøpe flaskevann. Det 
er også lurt å bruke plastkopper 
om igjen og om igjen i stedet for 
engangskrus.

Det tar veldig lang tid før plasten 
blir borte i naturen.  Derfor må 
ikke plast havne ute i naturen 
eller i havet. Det tar opptil 450 
år før en plastflaske blir helt 
borte i havet.

Bilde 11

Bilde 12

Fugler og sjødyr spiser plast fordi 
de tror det er mat. De spiser 
både mikroplast og større plast-
biter. De kan bli forgiftet eller 
kveles og dø av plasten de spiser.

Bilde 10

Plast er solid og blir ikke så 
fort ødelagt. Derfor kan det 
brukes om igjen og om igjen til 
nye varer. Du har kanskje sett 
de små plastkulene på fotball-
banen?  Det er egentlig gamle 
bildekk som har blitt resirkul-
ert til små plastgranulatkuler.  
Det er ikke lurt å bruke plast 
slik fordi de fort havner ute i 
naturen der det ikke hører 
hjemme.

Bilde 13

Bilde 14

Alle kan være med å hjelpe til 
slik at det blir mindre søppel.  
Du kan si fra til skolen eller til 
fotballaget ditt at de ikke bør 
bruke plastkuler på fotballbanen. 
Du kan være med å rydde og 
fortelle andre hva de bør gjøre 
med søppel. Nå har du lært om 
hvor viktig det er.

Bilde 15
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