
Beskrivelse
På en tur til vadehavet finder vi dyr og alger. Vi snakker om deres placering i fødekæden og tager 

nogen af dem med hjem som forsøgsorganismer. Tilbage på centret går vi i naturskolen, hvor vi 

kigger på mikro-alger i mikroskop. Vi sætter et fotosyntese forsøg over at køre, samt sætter et 

blåmuslingefiltrationsforsøg over inden vi går i udstillingen. I udstillingen ser vi på livet i 

vadehavet og repeterer på de forskellige fødekæder og dyrenes placering i dem. 

Vi slutter dagen af med at evaluere på de resultater, vi får ud at vores to forsøg med hhv. 

fotosyntese og filtration. 

Før og efter besøget
Før besøget kan I forberede jer på mitvadehav.dk. For eksempel kan I kigge på “Fødekæder i 

Vadehavet” (http://mitvadehav.dk/find-opgaver/mv-taselvbord-22/) eller “Det frodige Vadehav” 

(http://mitvadehav.dk/find-opgaver/mv-taselvbord-54-2/). Der kan også findes andre opgaver 

på mitvadehav.dk. Brug også gerne lidt tid i klassen på at snakke om hvad I gerne vil vide mere 

om – vi tager gerne imod spørgsmål.

Efter besøget kan I eventuelt lave små præsentationer omkring fødekæder og fotosyntesen i 

Vadehavet.

Forløbet tager udgangspunkt i bl.a.:

Godt at vide
● Husk fornuftigt påklædning og fodtøj, og evt. 

skiftetøj.
● Husk at bestille plads på offentlig bus, hvis I skal 

fra Ribe til Vadehavscentret.

● Materiale og inspiration til for- og efterarbejde 

kan findes på mitvadehav.dk.

Fødekæder, fotosyntese og filtration (5. og 6. kl.)

Natur/teknologi efter 6. klasse - Undersøgelse – Natur og miljø

Eleven kan udføre enkle feltundersøgelser i naturområder, 

herunder med digitalt måleudstyr
Eleven har viden om karakteristiske naturområder

Eleven kan beskrive et naturområde på baggrund af egne 

undersøgelser

Eleven har viden om faktorer til at beskrive 

naturområder

Natur/teknologi efter 6. klasse - Modellering – Naturen og miljø

Eleven kan med modeller forklare om organismers samspil i 

naturen
Eleven har viden om enkle fødekæder og fødenet 

Eleven kan med enkle cykliske modeller fortælle om 

fotosyntese og respiration

Eleven har viden om organismers opbygning og 

nedbrydning af stof

Natur/Teknologi efter 6. klasse – Kommunikation – Ordkendskab

Eleven kan mundtligt og skriftligt udtrykke sig med brug af 

naturfaglige og teknologiske fagord og begreber

Eleven har viden om naturfaglige og teknologiske 

teknologiske fagord og begreber

Natur/teknologi efter 6. klasse - Undersøgelse – Undersøgelser i naturfag

Eleven kan udføre enkle feltundersøgelser i naturområder, 

herunder med digitalt måleudstyr
Eleven har viden om karakteristiske naturområder
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