
Side 1

Indsamling af prøver fra 
ferskvand

Gennem arbejdet med indsamling af levende plankton vil eleverne
· lære metoder til indsamling af plankton i felten.

· lære at anvende mikroskoper og stereolupper.

· få en bredere forståelse for systematik/taxonomi ved at se en masse nye arter 
 og dyregrupper, som de slet ikke anede eksisterede. 

· udvide deres kendskab til mere velkendte dyregrupper, som for eksempel 
 krebsdyr.

· observere og diskutere forskelle mellem dyr og planter med fokus på 
 encellede organismer.

Introduktion
Plankton er de dyr, planter og bakterier, som lever i de frie vandmasser. 
Plankton er desuden karakteriseret ved, at de er nødt til følge med strømmen 
og ikke selv kan bestemme, hvor de vil hen. Mange kan dog bevæge sig, men 
kun på en meget mindre skala. Det er enkelt at indsamle levende plankton, og 
man behøver ikke at tage langt til havs - en havnemole eller søbred kan give 
fine resultater. 

Formål
At eleverne opnår færdigheder i at indsamle plankton og observere samt 
kendskab til det diverse mikroskopiske liv, der findes i de frie vandmasser. 

Materialer
· Planktonnet til indsamling af planteplankton (25 mikrometer)
· Planktonnet til indsamling af dyreplankton (fx 60 eller 100 mikrometer)
· Alternativ til dyreplanktonnet kan være et børnefiskenet med en lille 
· maskestørrelse. 
· Flasker eller spande til opbevaring
· Filter (evt. bare kaffefilter) til op-koncentrering af prøver
· Engangspipetter
· Stereolupper
· Mikroskoper
· Små saltkar eller petriskåle til brug under stereolup
· Objektglas
· Dækglas
· Eventuelt modellervoks til voksfødder
· Trækpapir til at fjerne overskydende væske
· Linsepapir

Lærervejledning · Klassetrin 8.-9. klasse

Skoletjenesten · Naturhistorisk Museum              AarhusSide 1



Side 2

Fremgangsmåde
Det bedste redskab er et kegleformet planktonnet med opsamlingsglas i enden. 
Bind en line i nettet og kast det ud, så det kan trækkes ca. 10 m gennem vandet. 
Træk med jævn hastighed og ikke for hurtigt.

Tøm forsigtigt indholdet ned i en opbevaringsflaske eller spand. Dyreplankton 
kan også med held indsamles med et finmasket børnefiskenet. Ved disse 
indsamlingsmetoder får man ikke noget kvantitativt mål for mængden af 
plankton, men man får en fornemmelse af hvilke planktongrupper og arter, 
der er repræsenteret (kvalitativ undersøgelse).
Prøverne opbevares køligt indtil brug.

Tips og tricks
Lad eventuelt prøverne med planteplankton stå i køleskab natten over. Diatomeer 
og andre ubevægelige alger synker til bunds og kan let suges op med en pipette. 
Prøverne kan opkoncentreres yderligere ved hjælp af et filter.

Hvis man vil se på planktonalger, så hæld prøven op i et saltkar og udtage 
materiale til mikroskopering derfra. Herved undgår man de større zooplanktondyr 
(som fx vandlopper), der med deres bevægelse forstyrrer præparatet, og gør det 
svært at iagttage planktonalgerne.

Tag prøver fra fx fersk- og saltvand og sammenlign hvilke mikroskopiske dyr 
og planter I finder. Se eventuelt guiden til mikroskopering af levende mikro-
organismer for yderligere vejledning.

Iagttagelser og resultater
Årstid og lokalitet har betydning for hvilke arter der forekommer og deres 
indbyrdes mængdeforhold. Brug eventuelt Naturhistorisk Museums digitale 
mikrolivsnøgle, samt litteratur eller internettet til at bestemme de organismer, I 
finder. 

Diskussion
Hvad gør en plante til en plante? – Hvordan adskiller man encellede dyr fra 
encellede planter? 
Diskuter hvorfor mange planktonalger har fx en flagel eller lange udvækster 
(horn).
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Webadresser 
Galathea 3 (http://galathea3.emu.dk/biologi/plankton_undervisning.html)
Plankton web (Norsk) (www.hib.no/avd_al/naturfag/plankton/)
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