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Undersøg materialetransport 
ved kysten

Materiale pr. gruppe/elev
• Træplader af ca 50 cm  X 100 cm
• Stokke til at fastholde pladerne
• Appelsiner - nummereret med vandfast 

tush
• Strandskaller - farvet med spray-maling
• Hammer, der kan slå stokke ned i 

havbunden.
• Vindmåler
• Kompas
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Undersøge

Sikkerhed:
Følg jeres lærers vejledning.

Mål med øvelsen: 
Formålet med øvelsen er, at I får kendskab 
til, hvordan materiale bevæger sig langs 
kysten, og hvordan høfder kan ændre 
kystlinjens forløb.  

Aktivitetsvejledning 
Byg en høfde - Sådan gør du:
1. Sæt pladerne ned i sandet vinkelret på kysten 

og i forlængelse af hinanden eller udlæg sten. 
Høfden skal være så høj, at bølgerne ikke slår 
ind over høfden.

2. Man kan presse og vrikke pladerne ned i 
sandet og derefter støtte pladerne ved at slå 
stokkene ned, så pladerne bliver stående, 
hvor pladerne mødes.

3. Tag et billede af den nylavede høfde og tegn 
en skitse af den på papir.

4. Mål og noter vindretning og styrke - anvend 
kompas og vindmåler.

5. Noter bølgeretning og tegn pile på jeres skitse 
med høfden.

6. Kast en håndfuld skaller på hver side af 
høfden ud for høfdens spids. 

Afprøv strømforhold ved høfden - sådan gør du:
1. Kast 3 appelsiner ud på hver side af høfden 

ud for høfdens spids.
2. Optag en lille film, hvor I dokumentere deres 

bevægelser i vandet.
3. Prøv at følge skallerne et stykke tid - tag små 

videoer og/eller billeder.
4. Skriv i skemaet: På hvilken side af høfden 

aflejres skallerne?  .
5. Tegn igen en skitse, der viser, hvad er der sket 

på hver side af høfden.
6. Vis på skitsen, hvordan muslingeskallerne har 

bevæget sig fra start til slut.
7. Tegn appelsinernes bevægelse fra start til 

slut.
8. Forklar hvorfor skallerne og appelsinerne 

bevæger sig, som de gør - læs eventuelt her. 
virtuelgalathea3.dk/artikel/b-lgeenergi

9. Undersøg kysten før og efter jeres høfde og 
find kystformationer, der kan understøtte jeres 
observationer

http://virtuelgalathea3.dk/artikel/b-lgeenergi
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En høfde ved Havnsø strand. Høfder er en form for kystsikring, 
der giver materiale mulighed for at aflejre sig på kysten.
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Start (når der kastes  
materiale i vandet)

Slut (hvor endte materialet 
efter noget tid)

Skitse af høfde

Billede af høfde

Appelsinernes placering

Skallernes placering

Vindretning og vindstyrke

Bølgeretning 
Stil dig så du ser lige mod 
den retning bølgerne kom-
mer fra og aflæs så den 
kompasretning, du ser mod.

Forklaring på appelsinernes 
bevægelse
Hvad er der sket med  
appelsinerne
Hvordan bevæger de sig?
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Appelsinen bevæger sig 
sammen med det overflade-
nære vand. Når alt vandet 
ikke havner oppe på stran-
den ved pålandsvind og alt 
vandet ikke blæser væk 
ved fralandsvind  – kan vi 
så sige noget om vandbe-
vægelsen i resten af vand-
massen den dag I målte?
Forklaring på skallernes 
bevægelse.
Hvor startede de, og hvor 
sluttede de?
Hvor endte de fleste  
skaller?

Hvilken funktion kan en 
høfde have, når man bygger 
dem på strandene som på 
billedet på side 1?

Er der andre iagttagelser 
I kan gøre på kysten, fx 
materiale aflejringer om-
kring store sten eller andre 
aflejringer, som understøtter 
jeres observationer? 
Beskriv eller tag billeder




