Havet – bæredygtig udvikling
Niveau:
8. klasse
Varighed:
12 lektioner
Præsentation:
Havet som levested for mange organismer.
Havet som skraldespand og kloak.
Havets resurser, bæredygtighed og økologiske balancer.
Baggrundsviden og progression:
Indledningsvis behandles temaerne salinitet, lys, tidevand, brænding og strømforhold, som grundlæggende
forhold i relation til livet i havet.
Det er forudsat, at eleverne har et mindstemål af kendskab til fiskenes anatomi og fysiologi. Disse temaer
behandles forholdsvis kortfattet.
Progressionen skal se i forhold til mennesket udnyttelse af havet. Det gælder både i forhold til bæredygtigt
fiskeri og udnyttelsen af havet som kloak og losseplads.
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Overblik over forløbet:

Læringsmål
Eleverne skal have kendskab
til forskellige former for
stråling, herunder
ultraviolet- og
infrarødstråling

Faglige begreber

Strålingsbalance
UV-stråling
UV-indeks
Drivhusgasser
Drivhuseffekt
Fossile brændstoffer
Eleven skal have kendskab til Forsuring
drivhusgasser og deres
Salinitet
effekt i atmosfæren
Humusstoffer
Lysets bølgelængde
Eleverne skal have viden om Lyset
verdens stigende
gennemtrængningsevne i
industrialisering og
vand
energiforbrug samt de
Flod og ebbe
effekter det medfører for
Pril
havet.
Tilpasninger til tidevand og
bølgeslag
Eleverne skal have viden om Invasiv art
dyr og planter i havet, deres Havalger
tilpasning og forskellige
Makroalger
livsvilkår.
Fotosyntese
Klorofyl
Eleverne skal opnå viden om Algers formering
fiskeri, regulering og
Sporer
økologisk balance.
Gametofytter
Feromoner
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Opgaver
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Salinitet
Over eller under vandet
Mit dyr på det lave vand
Tang
En musling
10 dyr i bunden
Græsningsfødekæde
En fisk
Benfisk og bruskfisk
Kender du sisken
Fra land til hav
Fødekæder
Bæredygtighed

Aktiviteter
1. Eksperimenter med
varme og salt
2. se på opskyl
3. Memory på stranden
4. Dyr på pæle og
bolværk
5. Bundprøve
6. Sandormen
7. Sandormemad
8. Se på raspetunger
9. Farven i hvaalger
10. Tang, ålegræs,
mælkebøtte
11. Dissektion af
blåmusling
12. Se på plankton
13. Dissektion af torsk og
sild

Tegn på læring
1. Eleven skal kunne forklare,
hvordan vi udnytter havet.
2. Eleven skal kunne forklare,
hvordan vi udnytter havet,
og skelne imellem
bæredygtig og ikke
bæredygtig udnyttelse af
havet som ressource.
3. Eleven skal kunne forklare,
hvordan vi udnytter havet,
og skelne imellem
bæredygtig og ikke
bæredygtig udnyttelse af
havet som ressource.
Desuden skal eleven
kunne redegøre for
forskellige
interessemodsætninger i
forbindelse med
udnyttelse af havet.

Eleverne skal kende til
menneskeskabte trusler
mod havet og deres
betydning for organismers,
herunder menneskets,
livsvilkår.
Eleverne skal have viden om
interessemodsætninger og
bæredygtighed i forbindelse
med udnyttelse af havet.
Eleverne skal kunne
reflektere over, hvordan
egne valg påvirker havet.
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Sporofyt
Flagel
Eutrofiering
Hermafrodit
Pelagisk
Tryk
Kemoautotrof
Kiselalger
Dinoflagellater
Cyanobakterier
Nauplier
Lyskrebs
Trofisk niveau
Tværmunde
Gællelåg
Osmose
Sidelinje
Svømmeblære
Gydning
Blommesæk
Fødenet
Modstrømsprincip
Barder
Bæredygtighed
Industrifiskeri
Konsumfiskeri
Sonar
Ekkolod
Overfiskning
Mindstemål
Eutrofiering

Iltsvind
Liglagen
Bundvending
Plastikøer
Radioaktivitet
Olieproduktion
Bioakkumulation

4

5

