


Hvem er vi?

• Morten, Projektmedarbejder og havbiolog

• Marianne, Projektmedarbejder og havbiolog

• Signe, Projektkoordinator og mikrobiolog



Hvad er Hovedet i Havet?





Hvad er Hovedet i Havet?



Workshoppens indhold

• Hjemmesiden Havet i skolen,

• En virkelig gådefuld fortælling  

• Havet i naturvidenskabsfestivallen

• Eksperimenter undervejs 

• Tak for i dag

• Stil meget gerne spørgsmål undervejs!

• I får ‘tilpasset’ slideshow med links efter konferencen



Det digitale univers

https://havetiskolen.dk/


Partnere





















Download som excel





https://havetiskolen.dk/


Eksempel på et eksperiment fra Havet i Skolen



Forskellige farver – hvorfor?





Kromatografi



Eksperiment fra Havet i Skolen
• Både mellemtrin, udskoling og ungdomsuddannelse

• Egnet til mange niveauer
• et sjovt eksperiment

• fotosyntese og pigmenter

• Tilpasning

• naturvidenskabelig metode

• Både biologi, fysik/kemi og geografi
• Egnet til tværfaglig undervisning

• Økosystemer, biologisk konkurrence, evolution, kulstofkredsløb, bølgelængder, 

• farver osv.

• Kan laves med simpelt grej og med andre planter, hvis havet er
langt væk
• Græs, persille, spinat, forskellige blade



En gådefuld 
fortælling 
fra havet 



Aarhus Havn: kendt område – eller hvad?



Hvad foregår der?



Ilt og sulfid på bunden af Aarhus Havn
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Ilt og sulfid på bunden af Aarhus Havn
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Elektrisk strøm!





Ledningerne er 
flercellede bakterier
Kabelbakterier!



En kabelbakterie – en levende elektrisk ledning! 

Sulfid

Ilt



En helt ny livsform er opdaget!



Fund af kabelbakterier



Er verden som i Avatar-filmen? 



Venner eller nasserøv?



Fremtiden i den elektriske biosfære!

?

?

?
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Hands-on: Find selv kabelbakterier



Sådan finder du selv kabelbakterier 

• Find mere om kabelbakterier her 
https://projekter.au.dk/havet/forloeb/ekstra-spaendende-materiale

https://projekter.au.dk/havet/forloeb/ekstra-spaendende-materiale


Arbejd selv videre med kabelbakterier

• Tværfagligt
• Elektricitet – fysik/kemi

• Kemiske reaktioner - fysik/kemi

• Udbredelse – geografi

• Bakterier og læren om liv

• Hvilke forløb passer det ind i:
• Iltsvind fx fra HiH

• Havet som økosystem

• Bakterier i naturen

• Og meget mere



Havet i naturvidenskabsfestivallen

• Hvorfor havet i Naturvidenskabsfestivallen

• Super godt tværfagligt

• Eksempler på gåder



Kan I se noget nu? 



Tak for jeres 
opmærksomhed 
og rigtig go’ 
festival


