
Beskrivelse
I dette forløb undersøger eleverne et udvalgt dyrs anatomi og tilpasninger til det miljø det lever 

i. Dyret kan være fx en fisk eller en fugl, eller et andet dyr vi har til rådighed på dagen. 

Eleverne starter med at undersøge dyrets ydre og prøve at forklare dets morfologiske 

tilpasninger til levestedet. 

Herefter dissekerer eleverne dyret og undersøger de indre organer og snakker om deres 

funktion.

Efter dissektionen samler vi op på vores undersøgelser - og vi tager en snak om dyrenes 

tilpasninger og den evolution, der har ført til at dyrene ser ud som de gør.

Før og efter besøget
Forbered jer ved at arbejde med evolution og snakke om forskellige dyrearters tilpasninger til 

deres levesteder. I kan evt. tage udgangspunkt i faktaark om bunddyr og fugle fra 

https://mitvadehav.dk/litteratur-og-links/.

Efter besøget kan eleverne udarbejde en rapport over deres undersøgelse, hvor de beskriver 

dissektion-dyrets fysiologi og forskellige morfologiske tilpasninger levestedet.

Forløbet tager udgangspunkt i bl.a.: 

Godt at vide
Ved besøg på Vadehavscentret: 

● Husk fornuftig påklædning og fodtøj.

● Husk at bestille plads på offentlig bus, hvis I 

skal fra Ribe til Vadehavscentret.

● Find evt. materiale og inspiration til for- og 

efterarbejde på mitvadehav.dk.

Dissektion - udskoling

Biologi efter 9. klasse - Undersøgelse - Evolution

Eleven kan undersøge og forklare organismers 

tilpasninger til levesteder

Eleven har viden om organismers morfologiske, 

anatomiske og fysiologiske tilpasninger

VADEHAVSCENTRET - 

midt i Nationalparken  

Biologi efter 9. klasse - Undersøgelse - Økosystemer

Eleven kan undersøge organismers livsbetingelser Eleven har viden om organismers livsfunktion

Biologi efter 9. klasse - Undersøgelse - Krop og sundhed

Eleven kan undersøge bevægeapparat, organer og 

organsystemer ud fra biologisk materiale

Eleven har viden om menneskets 

bevægeapparat, organsystemer og regulering af 

kroppens indre miljø

Biologi efter 9. klasse - Modellering - Evolution

Eleven kan med modeller forklare arters udvikling 

over tid

Eleven har viden om grundlæggende 

evolutionære mekanismer

https://mitvadehav.dk/litteratur-og-links/
http://www.mitvadehav.dk/

