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Som vi lärde oss i Kapitel 2 rubbar plasten i havet vår planets naturliga balans 
samtidigt som den påverkan hälsan för allt levande. Små skadliga plastbitar kan 
hittas i vår mat och i vårt dricksvatten! 

Vi kan alla spela en viktig roll 
när det kommer till att använda 
mindre plast. Allt vi gör hjälper 
till att göra skillnad. 

I det här kapitlet kommer du 
att upptäcka saker du kan göra 
för att lösa problemet. Så vad 
säger du? Hänger du med? 

Plast når oss genom näringskedjan 
och kan påverka vår hälsa. Till 
exempel så har en undersökning 
visat att en person i Belgien som 
älskar att äta musslor kan få i sig upp 
till 11 000 bitar mikroplast på ett 
år (i genomsnitt på 90 partiklar per 
måltid under 122 måltider)a  

Du kan också lära dig 
mer om plast i havet i 
det tidigare kapitlet

Så kan vi bekämpa 
plastföroreningar  

i havet
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50%
 av alla 

havssköldpaddor
har fått i sig plast eller annat

skräp i havet

En genomsnittlig amerikan använder 167 
vattenflaskor per år, men 

Mängden plastskräp

2017 2027

under nästa årtiondeåtervinner endast 
1 av 4

kan öka med 10 gånger

Det finns fler mikroplastpartiklar i havet än det finns

stjärnor i vår galax

Man uppskattar 
att mer än

Bild från UN Environment Clean Seas
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Idag tillverkas över 200 gånger mer plast än på 
1950-talet. Om plastproduktionen fortsätter öka med 
5 procent varje år kommer ytterligare 33 miljarder ton 
plast finnas på planeten år 2050c . Vi måste göra något 
åt mängden plast vi använder och vad vi sedan gör med 
den efter vi använt den. 

Plast är inte så fantastiskt  

Plaståldern

Vi måste tänka på miljön och på våra hav när vi använder  
plast. Måste vi verkligen använda plasten? Och vad gör vi med 

plasten när vi använt den? 

Stenåldern Järnåldern

och nu...Vi har haft ...

Plaståldern!d

Bara 9 procent  
av all plast som 

någonsin producerats 
har återvunnits!b 
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Det är allas problem!

Gråsäl på stranden som fastnat i fiskenät. Foto: Shutterstock

Plastföroreningar i havet 
är ett problem som rör 
alla, inte bara de som 
gillar skaldjur eller att 
vara på stranden. Det är 
upp till oss alla att vara 
en del av lösningen. 
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Vi pratar om havet och 
plastföroreningar som om det 
vore någon annans problem 
men det är det inte. Det är upp 
till dig, till mig och till oss alla. 
Det spelar ingen roll vilket 
jobb vi har, var vi bor eller 
vilka vi är.
Dee Caffari, skeppare för Turn the Tide 
on Plastic i Volvo Ocean Race 

“
“

Tillsammans kan vi bekämpa plastföroreningar 
i havet. Tänk dig att alla elever som läser den hr 
texten runt om i världen försöker göra skillnad och 
slutar använda plastpåsar och plastflaskor.  
Det hade varit väldigt bra för våra hav och för 
planeten! 

Dee Caffari. Foto: Ainhoa Sanchez/Volvo Ocean Race
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Det handlar om dig, 
mig och alla andra



Kan du tänka dig andra 
material att använda 
en plast för att hjälpa 

till att bekämpa 
föroreningarna? 
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Det är bra att känna till sitt egna plastavtryck (med det 
menas hur mängden som just du använder). När vi vet 
det kan vi börja förstå hur mycket plast vi använder och 
fatta beslut som kommer att hjälpa vår planet. 

Den plasten kan hamna i havet om den inte slängs 
på rätt sätt i rätt återvinningskärl. 
Som vi lärde oss tidigare är det bra om vi kan 
återvinna om vi måste använda plast, men det 
bästa är att minska mängden plast vi använder 
och framförallt engångsplasten. 

Tänk dig en vanlig vecka… hur mycket plast  
använder du? 
Plastpåsar, plastkoppar, plasttallrikar, godispapper, 
matförpackningar, drickaflaskor… allt det bidrar till 
ditt plastavtryck. 

MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LÖRDAG SÖNDAG

Hur kan vi bekämpa 
plastföroreningar? 

Se Kapitel 3 övningsblad 1.1  
för att få hjälp med att  

räkna ut ditt plastavtryck.
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De fem stegen
Här kommer några tips på hur du kan minska din plastkonsumtion. 

De kallas för de fem stegen.  

Tänk efter  
hur du använder plast.  
Behöver du det verkligen? 

Reducera
Om det kommer att lämna plastskräp 
efter sig – köp det inte! 

Avstå
från engångsplast när det är möjligt.  
Du kan tillexempel säga nej till sugrör. 

Återanvänd
föremål som håller. Välj glas, papper eller 
rostfritt stål framför plast. 

Återvinn
den plast som du inte kan avstå ifrån, 
reducera ditt användande av eller 
återanvända. 
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När du är på väg att använda ett plastföremål, stanna upp! Tänk 
efter! Speciellt om det är något du bara kommer använda en 
gång – en engångsvara. Tänk alltid på om du kan använda något 
annat som inte kommer skada havet. 
Här är några exempel på saker du kan använda istället för 
engångsplast:

? Tänk efter 
Behöver du verkligen använda den där 

plastprodukten? 
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SÄG NEJ TACK! 

Försök avstå från engångsplast så mycket du kan. När du får frågan så säg bara 
”Nej tack”.  Exempel på engångsplast är: 

Avstå

Sugrör

Plastflaskor

Plastpåsar

Förpackningar i skumplast från 
snabbmat 

Plastbestick
Plastförpack-

ningar

Plastkoppar och muggar  

Viste du att plastflaskor  
har kemikalier i sig?
De kan sippra ut i din  
dricka! Usch!e

En miljon plastflaskor köps varje 
minut runt om i världen. De flesta av 
dem återvinns inte och hamnar på 
soptippar och i havet!f
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Sköldpaddor kan råka äta ballonger om de hamnar i havet. 
Det gör dem sjuka och kan till och med döda dem! 

Så kan du minska ditt avtryck

Utöver alla saker man kan gör för att “Tänka efter”, kommer de följande stegen
stoppa farliga plaster att nå vårt hav.

• Släpp inte iväg ballonger eller flygande lyktor. De görs oftast av plast och 
hamnar ofta i havet. 

• Använd inte tandkräm eller hudtvätt med mikroplaster i! Se upp för namn och 
koder som polyetenen (PE), polypropenen (PP) polyetentereftalat (PET) eller 
polymetylmetakrylat (PMMA) på innehållsförteckningen. Dessa namn betyder 
att det är plast i produkterna så köp dem inte om du ser dem på baksidan av 
produkten. 

• För att förebygga att små mikrofibrer från dina kläder hamnar i havet kan du 
använda mer naturliga material som bomull och ull. Om du tvättar syntetiska 
tyger kan du använda en mikrofiberfångare eller tvättpåsar som minskar 
mängden mikrofiber som hamnar i havet. 

Reducera
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Var  
kreativ och 
återanvänd 
plast

Det finns massor av idéer på internet. Här kommer ett par som kan hjälpa dig komma igång:  
• Plastkoppar för juice eller yoghurt  – förvaring för småsaker som hårspännen eller 
som krukor för små växter. 
• Förpackningar i hårdplast  – lunchlådor till picknick eller snacks.
• Plastflaskor – fyll på och använd dem igen. Klipp av dem på mitten, måla dem i fina 
färger och använd som penhållare. Var kreativ och gör ett rymdskepp eller en flytande båt 
av dem!
• Plastpåsar – ta med dem till affären igen, bär hem och förvara varor i dem. De kan 
användas för att tillverka massor av saker, tillexempel en flygande drake om du också har 
snöre, lim och några pinnar. 
• Plastleksaker – ge dem till en lokal secondhandaffär så att yngre barn kan ha glädje av 
dem när du växt ifrån dem.

Upptäck fler sätt att återanvända plast i nästa kapitel!

Om du redan har 
plastföremål hemma 
kan du göra rent dem 
och använda dem igen 
till massor av saker.  
De kan bli 
hushållsföremål eller  
fin konst!

Foto: Ian Roman/Volvo Ocean Race

ÅteranvändÅteranvänd
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Som vi nämnde i kapitel 2 är det en bra idé att återvinna även om det inte kommer att 
lösa alla våra problem med plastföroreningar i havet. Det är för att det egentligen är en 
väldigt liten del av lasten som produceras i världen som faktiskt återvinns. 

Det är viktigt att veta att det finns olika typer av plast och vilka sorter som kan eller inte 
kan återvinnas. 

Kom ihåg att den bästa lösningen är att undvika engångsplast.

Nästan 60 % av allt skräp i en 
vanlig soptunna i ett hem kan 
återvinnas! Istället hamnar det 
på en soptippg

Återanvändbar plast kan 
göras till nya saker som 
plastflaskor, mattor, 
fleecetröjor, sovsäckar, 
skateboards och 
ryggsäckar!

Sist men inte minst… Återvinn!

Återvinn
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Sikta mot skyarna 
och mot havet!

Nu vet du mer om hur vi kan bekämpa plastskräp i havet, och från och med idag kan 
du göra skillnad. Genom att agera kan du vara en dela lösningen men om man är 
passiv och inte gör något bidrar man att havet förorenas av plast. 

Det finns många fantastiska människor, både unga och gamla, som kämpar för havet 
runt om i världen genom att ta små och stora steg mot att göra havet renare. Vill inte du 
vara en av dem?  

Systrarna Melati och Isabel, 10 och 12 år gamla, startade en grupp som heter Bye 
Bye Plastic bags (Hejdå plastpåsar) på Bali och deras fokus var att skapa ett förbud 
mot plastpåsar i sitt land. Det har blivit en så populär idé bland flickor och pojkar i hela 
världen att det har startats fler Bye Bye Plastic bags-grupper i flera andra länder. Ta 
reda på vad som händer i ditt land!

Foto: Melati & Isabel under ett ”TED talk” om deras projekt Bye Bye Plastic Bags.  Credit: www.byebyeplasticbags.org/#picvids.jpg
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Som ung pojke levde Afroz vid havet 
och han älskade att vara på stranden. 
Han reste iväg för att studera och när 
han återvände ett par år senare såg 
han hur hans strand var täckt av skräp. 
Han kunde inte ens se sanden! 

Tillsammans med sin 84-åriga granne 
började han städa stranden och 
deras arbete blev snart den största 
strandstädningen i hela världen! Afroz 
kunde se sanden igen! Som tack för 
hans slit med att hjälpa till att göra 
havet renare och för att han inspirerat 

Jack och Alex, två tonåriga 
vänner i USA som älskar havet 
och snorkling, hittade tusentals 
golfbollar under vattnet vid en 
lokal strand. Bollarna kom från 
en golfbana i närheten och höll 
på att brytas ner i mikroplaster 
i havet. Sedan de gjorde sin 
undervattensupptäckt har de samlat 
ihop över 9000 golfbollar, jobbat 
med chefer på golfbanorna för att 
lösa problemet, varit med på TV på 
grund av sina insatser och startat 
organisationen Plastic Pick Up 
(Plocka upp plast på svenska) med 
sina vänner.Foto: Jack & Alex sorterar golfbollar som de samlat från 

havet.  Credit: theplasticpickup.org/gallery.jpg  

många andra människor att göra sin 
del, fick Afroz 2016 FN:s finaste 
miljöpris – Champion of the Earth!
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De här människorna visar oss att vi kan 
göra en stor skillnad genom att ta små 
steg. Starta idag, följ de fem stegen vi har 
berättat om, hjälp till med att hålla havet 
rent och bil en av Volvo Ocean Race 
Kämpar för Havet! 

Wisdom och hennes vänner kommer att 
vara väldigt tacksamma om du vill kämpa 
för deras hem. Nästa steg är att du går 
vidare till Wisdoms övningsblad, antar 
mästarutmaningarna och hjälper oss 
bekämpa plastföroreningar i havet!

Nästa kapitel kommer ha mycket mer 
information om bra sätt att återanvända 
plast så att det inte hamnar i havet. Missa 
inte det och kanske kan du hitta på egna 
bra idéer. 

Gör en lista på två saker 
som du ska göra idag för 
att bekämpa plastskräp 
i havet! Dela med dig 
till dina vänner och din 
familj!    

För att få veta mer om Volvo Ocean Race 
och följa tävlingen kan du besöka 
www.volvooceanrace.com/education

Utbildningsprogrammet skapades av 
marinbiologen Lucy Hunt.
Illustrationer & design av wearesmall.es

Hjälp Wisdom 
att bekämpa 
plastföroreningar! 
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Intressanta ord
Återvinn: att göra något av något som redan har använts. 

Engångsvara: en vara som är gjord för att slängas efter att ha använts en eller ett 
fåtal gånger. 

Förenta Nationerna: en global organisation där länder jobbar tillsammans för en 
bättre värld. 

Microplast: en liten plastkula som är mindre än en millimeter och ofta 100 000 av 
dem i ansiktstvättmedel eller tandkräm. 

Mikrofibrer: Är för det mesta gjorda av människor och kommer från en typ av plast 
som finns i kläder och tyger. De kan hamna i havet. 

Plastkonsumtion: att använda plast.
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