
Hvad skal der bruges - og hvordan? 
Delaktivitet Sted Udstyr Hvad eleverne skal 

gøre på stedet 
Vejledning til 
fremgangsmåde 

Vejledningerne dækker både fremgangsmåde på ekskursionsstedet og tilbage på skolen  
- for uddybning se nederst ‘Hvad kan ellers være rart at vide’ 

Mål 
iltindhold i 
havet 

 
 

Prøver tages 
på 
ekskursionen 
og analyseres 
på stedet 

Datalogger med iltsensor Måle temperaturen, 
aflæse resultatet og 
notere data (fx i elevarket 
‘Notér jeres data fra 
havet’ 

Læs om 
fremgangsmåde i ‘Mål 
ilt og temperatur’ fra 
Skoleskibet Ry 

Mål 
temperatur 
i havet 

 
 
 

Nem- 
mest: Vand- 
prøve- 
hentes med 
indbygget 
termometer  

Alternativt, 
robust og vand- 
bestandigt 
termometer på 
snor med lod i 
eller på pind 

Måle temperaturen, 
aflæse resultatet og 
notere data (fx i elevarket 
‘Notér jeres data fra 
havet’ 

Sænk termometeret 
ned i  vandsøjlen.  

Sørg for at notere i ca. 
hvilken dybde 
temperaturen måles.  

Slå fx knuder for hver 
meter på snoren, 
termometeret hænger 
i 

Mål 
saltindhold 
i havet 

 
 
 
 

Enten tages 
prøver på 
ekskursionen 
og analyseres 
på stedet 

Eller 
hjembragte 
vandprøver 
analyseres på 
skolen 

Alternativ 
spand (fx fra 
yoghurt) med 
snor i 

Refraktometer 
(hvis analyse 
på stedet) 

Flaske med tæt 
låg (hvis 
analyse tilbage 
på skolen) 

Indsamle havvand.  

Enten foretage analyse 
af saltindholdet på stedet 
ved hj. af refraktometeret 
og notere i elevarket 
‘Notér jeres data fra 
havet’.  

Eller tage vandprøven (fx 
ca. 1 l) med tilbage til 
skolen 

‘Måling af salt i havet’ 
fra Hovedet i Havet 
og/eller ‘Måling af 
salinitet’ fra Havet i 
Skolen 

Mål 
nærings- 
stoffer i 
havet 

Alternativ 
spand (fx fra 
yoghurt) med 
snor i 

Vandanalyse- 
sæt til måling af 
fosfat, 
ammonium, 
nitrat og nitrit 

Evt. målebægre 
250 ml i plast 

Flaske med tæt 
låg (hvis 
analyse tilbage 
på skolen) 

Enten måle 
næringsstofindholdet, 
aflæse resultatet og 
notere data (fx i elevarket 
‘Notér jeres data fra 
havet’. 

Eller indsamle havvand 
og tage vandprøven (fx 
ca. 1 l) med tilbage til 
skolen 

Vejledning med brug 
af vandanalyse-kuffert, 
hvor der er reagenser 
for fosfat samt N, fx 
som ammonium, nitrat 
og nitrit: ‘Måling af P 
og N i rensedammen’ 
fra Skoven i Skolen. 

Alternativt bruges 
teststave (stix) til 
fosfat, ammonium, 
nitrat og nitrit. Hertil er 
målebægre 
nødvendige, fx 250 ml 
i plast eller 
syltetøjsglas  



Opsaml 
bund- 
sediment 

(forud for 
‘Lav et 
liglagen’) 

Prøver tages 
på 
ekskursionen 
og 
hjembringes til 
skolen 

Nemmest: Bundprøvehenter på 
stang 

Alternativt bunden af en 
overskåret flaske fastgjort på 
stang  

Spand med låg til transport 
tilbage på skolen 

Dunk til havvand 

Pose til rådnende tang 

Indsamle sort, lugtende 
bundsediment og tage 
bundprøven (nok til at 
dække bunden til ca. 4 
cms højde i et akvarie) 
tilbage til skolen. 

Indsamle lidt rådnende 
tang.  

Indsamle dunk med 
havvand (kan evt. alene 
gøres af læreren, der 
tager nok til alle grupper 
fx 5 l) 

Læs mere om 
‘Liglagen’ fra Hovedet 
i havet. 

Find en udførlig 
beskrivelse af 
fremgangsmåde i ‘Lav 
jeres eget ‘liglagen’ af 
svovlbakterier’ fra 
Hovedet i Havet 

 


