
Beskrivelse
Vi tager på tur ud til Vadehavet for at lave feltarbejde i form af en kvalitativ undersøgelse af 
artsammensætning på flere biotoper i det økosystem, som Vadehavet er. 
Tilbage på Vadehavscentret går vi naturskolen, hvor eleverne artsbestemmer dyrene fra de 
forskellige biotoper, og ser på hvilke forskelle der er i artssammensætningen og om der er nogle 
tilpasninger til dyrenes forskellige levesteder. 
Eleverne skal i naturskolen besvare spørgsmål omkring dyrenes udseende, dyrenes familiære 
tilhørsforhold og den evolution, der er sket for at forskellige dyrearter er endt som de er, samt 
hvorfor nogle af arterne ligner hinanden. 
Disse spørgsmål kan danne baggrund for en hjemmeopgave omkring evolution og økosystemer. 

Før og efter besøget
Før besøget er det en god idé at besøge mitvadehav.dk  og arbejde med opgaver som for 

eksempel “Det frodige Vadehav” (http://mitvadehav.dk/find-opgaver/mv-taselvbord-54-2/). 

Brug også gerne lidt tid i klassen på at snakke om hvad I gerne vil vide mere om – vi tager gerne 

imod spørgsmål. 

Besøget giver anledning til at eleverne derhjemme kan udarbejde en opgave omkring evolution 

og økosystemer. 

Forløbet tager udgangspunkt i bl.a.:

Godt at vide
● Husk fornuftig påklædning og fodtøj, 

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.

Evolution og økosystemer (8. og 9. kl.)

Biologi efter 9. klasse - Undersøgelse - Økosystemer

Eleven kan undersøge organismers livsbetingelser
Eleven kan undersøge organismers 

livsbetingelser i forskellige biotoper.

Biologi efter 9. klasse  - Undersøgelse - Evolution

Eleven kan undersøge organismers systematiske 

tilhørsforhold.

Eleven kan undersøge og forklare organismers 

tilpasning til levesteder. 

Eleven kan forklare organismers tilpasning som 

reaktion på milljøforandringer.

Eleven har viden om biologisk systematik og 

klassifikation.

Eleven har viden om organismers morfologiske, 

anatomiske og fysiologiske tilpasninger.

Elevene har viden om miljøforandringers 

påvirkning af organismers fænotype og genotype.

Biologi efter 9. klasse – Modellering - Evolution

Eleven kan med modeller forklare arters udvikling over 

tid.

Eleven har viden om grundlæggende 

evolutionære mekanismer.

Biologi efter 9. klasse – Kommunikation - Ordkendskab

Eleven kan mundtligt og skriftligt udtrykke sig præcist 

og nuanceret ved brug af fagord og begreber.
Eleven har viden om ord og begreber i naturfag.
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