
 

Fællesfagligt forløb  
KAN TANG REDE VERDEN? 

 

Forslag til forløb 
Nedenstående er kun et forslag til hvordan forløbet kan strikkes sammen. Hvert enkelt forløb planlægges i 

samarbejde med lærere og vil selvfølgelig afhænge af hvor mange lektioner, der er til rådighed, om der er 

mulighed for fagdage, transport til feltsteder osv. 

1. Klassen får besøg af naturvejlederen der introducerer forløbet 
a. Hvad og hvorfor er Naturpark Lillebælt 
b. Hvad er tang 

 
2. Klassen tager på felttur med eller uden naturvejler og udfører undersøgelsen ”Hvad er tang?” 

 
3. Klassen får besøg af naturvejlederen igen der inspirerer til undre-runde 

a. Kan tang (være en del af) en (mere) bæredygtig løsning? 
 

4. Klassen udarbejder arbejdsspørgsmål og problemformulering 
 

5. Klassen samler viden. Her kan naturvejlederen også være behjælpelig. 
 

6. Klassen udarbejder undersøgelsesdesign og udfører undersøgelser 
 

7. Klassen afrapporterer forløbets resultater 
 

8. Hvis I ønsker at modtage et diplom skal klassen formidler deres nyerhvervede viden til andre  

  



 
Indhold 
Forslag til forløb ................................................................................................................................................. 1 

BAGGRUNDSVIDEN OM TANG .......................................................................................................................... 3 

HAVETS PLANTER ........................................................................................................................................... 3 

FOTOSYNTESE ................................................................................................................................................ 4 

LYS I LILLEBÆLT .............................................................................................................................................. 4 

TANG I ERHVERVSLIVET ................................................................................................................................. 5 

TANG SOM TILSÆTNINGSSTOF ...................................................................................................................... 5 

FELTARBEJDE, EKSPERIMENTER OG UNDERSØGELSER ..................................................................................... 6 

Hvad er tang (strandtur med fokus på tang) ................................................................................................. 6 

Tang som ressource (dyrkning af tang) ......................................................................................................... 7 

Tang som energikilde ..................................................................................................................................... 8 

Tang som fødevare ...................................................................................................................................... 10 

Tang som tilsætningsstof ............................................................................................................................. 11 

Tang som klima-helt .................................................................................................................................... 12 

 

  



 
BAGGRUNDSVIDEN OM TANG OG HAVGRÆSSER 

 
De fleste kender til havets planter. Man ser dem når man går tur langs stranden eller når man tager en 

badetur. Nogle steder står store tangskove og vugger i bølgerne og ofte ligger der store brune bræmmer af 

opskyllet tang på strandende. Der findes på verdensplan 10.000 forskellige arter af tang. I Danmark er der 

ca. 400 forskellige arter. 

HAVETS PLANTER 
Overordnet set findes der to slags planter i havet. Dem med rødder og dem uden. 

Dem med rødder 

Dem med rødder hedder havgræsser og er også tæt 

beslægtede med græs, som vokser på landjorden. De 

formerer sig derfor også ligesom græsser gør – med frø 

eller vegetativt. Evolutionært har de på et eller andet 

tidspunkt været på land, og er så kravlet ned under 

havoverfladen. Den mest kendte havgræs er ålegræs. 

Alle havgrasser er vigtige for opretholdelse af et godt 

miljø i havet, og er også en indikator på det.  

Dem uden rødder 

De andre er alger, som også bliver kaldt tang. De har ingen rødder og intet væv, der kan holde dem oprejst 

og som kan transportere vand og næringsstoffer, som planter. De er fuldt ud tilpasset et liv i vandet, hvor 

opdriften, eller på nogle blærelignende strukturer, holder dem opretstående og hvor vand og 

næringsstoffer optages direkte fra vandet gennem bladene. 

Alger findes i alle størrelser – helt fra mikroskopiske celler, der 

flyder frit rundt i vandet til flere meter lange makroalger, der 

sidder fast på sten med hæfteplader. Alle brun alger er 

makroalger eller flercellede alger, mens rød og grønalger kan være 

en og flercellede. Der findes også en lang række af encellede alger 

som kun kan ses under mikroskop.  

Fælles 

Både havgræsser og alger er i stand til at udføre fotosyntese. 

Derfor siger man, at de tilhører planteriget. Nogle af mikroalgerne 

minder dog mere om encellede dyr. Andre mikroalger er bakterier 

fx. blå-grønalger (med den rigtige betegnelse cyanobakterier), 

men de kommer ind under betegnelsen alger, fordi de også er i 

stand til at lave fotosyntese, også selvom nogle af dem senere hen 

har mistet evnen til at lave fotosyntese igen. De grønkorn som 

findes i planter har engang været en cyanobakterie, og er dermed 

grundlaget for fotosyntese på jorden.  



 
FOTOSYNTESE 
Planter og alger kan udføre fotosyntese. En proces hvor der ved hjælp af energi fra sollys dannes glukose 

(sukker) og ilt ud fra CO2 og vand. Planter laver derved deres egen føde (energi) og kan derfor kaldes for 

autotrofe organismer. Formlen for fotosyntese i ligevægt i understående formel: 

6 CO2 + 6 H2O + lysenergi --> C6H12O6 (glukose) + 6 O2 

Helt afgørende for fotosyntesen er, at planterne/algerne indeholder pigmentet klorofyl a, som opfanger 

sollyset og kanaliserer energien ind i fotosyntesesystemet. Ud over klorofyl a findes der også en række 

andre pigmenter som kan reagerer på lys, så som rød, 

brun, og blå pigmenter. Disse pigmenter kan være også 

mange gange ses på farven af algen.  

LYS I LILLEBÆLT 
Herhjemme findes tang typisk ned til 20-25 meters 

dybde. Hvor dybt det findes afhænger af, hvor klart 

vandet er, og dermed hvor meget og hvor langt lys kan 

trænge ned gennem vandet.  

De forskellige typer alger fordeler sig for det meste 

sådan, at grønne alger vokser på det lave vand (0-10 m), 

brune alger på det lidt dybere vand (0-30 m), mens røde 

alger oftest holder til på det dybe vand (10-30 m). 

Billede fra Havets Planter – på oplevelse i en ukendt 

verden af Peter Bondo Christensen og Signe Høgslund 

 

Sollys består af en blanding af lys med forskellige 

bølgelængder og hver bølgelængde har sin egen farve. 

Lysets nedtrængning i vand afhænger af dets 

bølgelængde. Det langbølgede røde lys, absorberes i de 

allerøverste vandlag. Det grønne lys har kortere 

bølgelængde og kan trænge længere ned i vandet. 

Længst ned trænger det blå lys, hvis ellers vandet er rent 

nok til, at det ikke er absorberet, før det når så langt. 

Hvis vandet indeholder mange opløste humusstoffer 

eller mange planteceller, absorberes blåt lys hurtigere, 

og det grønne lys trænger længst ned. Figuren ved siden 

af viser hvordan de forskellige bølgelængder trænger 

ned gennem vandsøjlen.  

 

 



 
TANG I ERHVERVSLIVET 
Allerede i dag anvendes tang som tilsætningsstoffer i mange af de varer vi bruger i dagligdagen. F.eks. 

tandpasta, kosmetik og kakaomælk, og på Læsø har de lavet tage af tang i mange år. I Asien og særligt i 

Japan spiser man meget tang. De seneste år er det også blevet mere almindeligt i Danmark. 

TANG SOM TILSÆTNINGSSTOF 
Meget af tangen har helt særlige egenskaber, der gør det særligt anvendeligt til f.eks. kosmetik, medicin, 

gødning eller dyrefoder og forskere verden over arbejder på højtryk for at lære mere om hvordan vi kan få 

gavn og glæde af tang. 

I Danmark importere vi for 30 millioner kroner tang om 

året, men Danmark er faktisk et fint sted at producere 

tang og nogle steder er man allerede begyndt.  

Der er ikke mange der ved det, men der er tang i rigtig 

mange af de produkter, vi bruger i dagligdagen. F.eks. i 

tandpasta, kosmetik eller kakaomælk. Ofte anvendes 

tang som fortykningsmiddel, stabilisator, emulgator 

eller fyldmiddel under E-numrene E-400 til E-405, E-

406 og E-407. 

Natriumalgenat (E-401) er en polymer, der udvindes 

fra brunalger (som f.eks. sukkertang) og som består af 

lange kæder af mannuronsyre og guluronsyre. Når de 

kommer i kantakt med calciumioner udfælder de og danner en gel, som kan binde helt utrolig meget vand. 

Billedet ved siden af viser hvordan den opløste natriumalginat bindes sammen af calciumionerne. 

 

 

 

  



 
FELTARBEJDE, EKSPERIMENTER OG UNDERSØGELSER 

Hvad er tang (strandtur med fokus på tang) 
De fleste kender til havets planter. Ofte ligger der store bræmmer af tang opskyllet på strandene. Men de 

færreste ved hvordan de ser ud før de skyller op og hvor mange forskellige tangarter, vi faktisk har i 

Lillebælt.  

I dette forsøg skal I besøge en strand og finde så mange forskellige tangarter som muligt og forsøge at 

bestemme dem ud fra bestemmelses-plancher. Hvis I ikke har muglighed for at komme til en strand, men 

gerne vil arbejde med tang, kan jeres lokale Naturpark Lillebælt-naturvejleder komme på besøg på jeres 

skole med masser af tang og holde et foredrag i 

stedet. 

Det skal I bruge: 

 Små river* 

 Evt. en Olsen-rive* 

 Spande, baljer eller fotobakker* 

 Tang-bestemmelsesduge* 

 Langskaftede støvler eller vaders** 

Grej markeret med * kan lånes af 
naturvejlederne og er en del af ”Tang-kassen”  
(se www.naturparklillebaelt.dk/skoler). 
 
Grej markeret med ** kan også lånes af naturvejlederen, men er ikke en del af ”Tangkassen”. 
 

 

Det skal I gøre: 

 Brug en halv time på at samle så mange 

forskellige tangarter som overhovedet 

muligt.  

 Tang findes i tre forskellige farver; Grøn, rød 

og brun. Inddel jeres tangarter efter de tre 

farver. 

 Forsøg at finde navnene på hver enkelt 

tangart ud fra bestemmelsesdugene. 

 

http://www.naturparklillebaelt.dk/skoler


 
Tang som ressource (dyrkning af tang) 
Tang kan sagtens være en del af løsningen på en række af de problemer vi på global plan kommer til at 

arbejde med de næste år. Forskere verden over har peget på, at tang i fremtiden kan være en ressource i 

forhold til fødevare-knaphed, energi, lægemidler, alternative foderkilder til vores husdyr osv.  

I Danmark importerer vi for 30 millioner kroner tang om året, men Danmark er faktisk et fint sted at 

producere tang og nogle steder er man allerede begyndt.  

I dette forsøg skal I arbejde med produktion og 

dyrkning af tang. 

Det skal I bruge: 

 Søsalat (find det ved kysten – eller spørg 

naturvejlederne) 

 Havsalt (købt i dagligvarehandlen) 

 Gødning (sådan noget man bruger til 

potteplanter) 

 En ren 1½L flaske* 

 En saks* 

 30 cm snor 

 Et syltetøjsglas* 

Grej markeret med * kan lånes af naturvejlederne 
og er en del af ”Tang-kassen”  
(se www.naturparklillebaelt.dk/skoler). 
 

Perspektivering 

Hvordan forestiller I jer, at en tangproduktion kan 

se ud i større skala?  

Når man dyrker tang, skal der ikke anvendes 

ferskvand, pesticider, gødning eller landareal. 

Hvorfor tror I at eksperter og forskere peger på de 

fire faktorer, når de taler om tangproduktion? 

Snak om hvorfor Danmark er et godt sted at 

producere tang. 

 

  

Det skal I gøre: 

Fremstil kunstigt havvand 

20 g. HAVsalt blandes med 1 L vand fra vandhanen i en 

ren 1½ L flaske. Bland grundigt. Gødning tilføjes ud fra 

instrukserne på pakken – tilsæt gerne dobbelt så meget 

gødning. Opbevar på køl. 

Det er bedst at bruge kunstigt havvand fordi det er 

renere end det havvand vi henter i Lillebælt. Når man 

laver forsøg er det vigtigt at man prøver at minimere 

mængden af fejlkilder. 

Vask og forbered søsalat 

Skyl søsalaten undervand hanen til du har et rent 

”salatblad”. Klip små stykker (0.5*0.5cm) af siderne af. 

Det er bedst hvis I har flere forskellige søsalatblade at 

klippe små stykker fra 

Start dyrkning 

Kom 30 cm snor ned i et syltetøjsglas. Fyld glasset med 

kunstigt havvand og smid de vaskede stykker søsalat ned 

i glasset. Henstil i et vindue overtrukket med film. 

Skift kunstigt havvand ca. hver 2. uge 

Første gang vandet skiftes kan de løse stykker søsalat 

smides ud. Fra nu af vil søsalaten gro op fra snoren og 

siderne på glasset. Ryst glasset blidt en gang om dagen. 

Inden fjerde skift skulle I gerne kunne se babysøsalat 

begynde at gro. 

 

http://www.naturparklillebaelt.dk/skoler


 
Tang som energikilde 
Alger er en CO2-neutral energikilde. Det betyder, at energien, som vi kan udvinde fra alger, udleder den 

samme mængde carbondioxid CO2 til atmosfæren, som algerne har optaget fra atmosfæren i løbet af deres 

levetid. Alger kan omdannes til biogas i form af methan CH4 på et biogasanlæg. I dette forsøg skal I lave 

Jeres eget lille biogasanlæg og udvinde biogas fra tang.  

Det skal I bruge: 

 Blæretang (find det ved kysten) 

 En god bakteriekultur fra afgasset gylle fra et biogasanlæg (inoculum) – kontakt et renseanlæg 

 2 målekolber på 1000 ml + 2 gummipropper med 2 huller*  

 1 målekolbe på 500 ml + gummiprop med 1 hul* 

 1 målekolbe på 250 ml + gummiprop med 2 huller* 

 6 glasrør i forskellig længde* 

 3 gummislanger til at forbinde glasrør* 

 200 ml 1M natriumhydroxid (NaOH) 

 vand 

 magnetomrører + magnet* 

Grej markeret med * kan lånes af naturvejlederne og er en 
del af ”Tang-kassen” (se www.naturparklillebaelt.dk/skoler). 
 

Det skal I gøre: 

Forsøgsopstilling består af fire kolber. 

Kolbe 1 

Tang hakkes med en kniv, hvorefter det blendes. Afvej 5 gram af den blendede tang, og put den i en kolbe 

på 500 ml. Afmål 0,5 L inoculum som du putter i kolben med det blendede tang. Kom en omrøringsmagnet i 

kolben og marker kolben som nr. 1. Produktion af methan sker under iltfrie forhold. Der må derfor ikke 

være ilt (O2) i kolbe 1. Klargør kolbe 2, 3 og 4, inden du sætter proppen i og starter forsøget. Når forsøget er 

sat i gang, placerer du kolbe 1 på en magnetomrører. 

Efter noget tid vil bakterierne begynde at omdanne det blendede til forskellige gasarter. Der vil primært 

være de to gasser; methan og carbondioxid. Methan er et energirigt molekyle, og carbondioxid er et 

energifattigt molekyle. Vi er derfor kun interesseret i at få fat i methangassen – ikke carbondioxiden. 

Kolbe 2 

I kolbe 2 skal vi have fjernet den energifattige carbondioxid. Det gør vi ved at lede gassen gennem 

natriumhydroxid (NaOH). 

Tilsæt 200 ml 1M natriumhydroxid til en målekolbe på 250 ml. Sæt en prop på med 2 huller og tilhørende 

glasrør, som vist på tegningen af forsøgsopstillingen. Når methan og carbondioxid bobler over fra kolbe 1 til 

kolbe 2, vil carbondioxid blive stoppet af den natriumhydroxid, der er nede i vandet. Det sker ved, at 

natriumhydroxid omdanner carbondioxid til et andet stof, som ikke er en gas. Natriumhydroxid kan 

derimod ikke reagere med methan, så derfor får methanen lov til at boble videre over til kolbe 3. 

http://www.naturparklillebaelt.dk/skoler


 
 

Kolbe 3 og 4 

Kolbe 3 fyldes helt med vand, mens kolbe 4 skal være helt tom. Herefter sættes propper, glasrører og 

slanger på, som vist på billede 2.  

Når methanen kommer over i kolbe 3, vil den 

begynde at skubbe vandet over i kolbe 4. På den 

måde vil man kunne se, hvor meget methan der er 

blevet dannet. Jo mere vand, der bliver skubbet 

over i kolbe 4, jo mere methan har man fået 

dannet. Mængden af vand, der skubbes over i kolbe 

4, er dermed et direkte mål på den mængde 

methangas, som er dannet af bakterierne i kolbe 1. 

Forsøget skal stå i 3-4 uger, før det er færdigt. 

Vigtigt: Tjek, at alle propper og slanger slutter helt 

tæt. Ellers vil der være utæthed i systemet, hvor 

gassen kan forsvinde. 

Forsøget viser altså, hvordan du kan omdanne alger til methangas. Dette methan kan vi omdanne til energi.  

Kontrolforsøg 

I naturvidenskabelige eksperimenter laver man ofte et kontrolforsøg. I skal derfor lave præcis den samme 

opstilling, som I har gjort til biogasforsøget. Eneste forskel er, at I undlader at komme tang i kolbe 1. På 

denne måde finder vi ud af, om det rent faktisk er vores tang, der bliver lavet til biogas og ikke bare rester 

af organisk materiale i det afgassede gylle fra biogasanlægget.  

Resultater  

Resultatet af forsøget bliver altså den mængde methangas, som kan produceres af 5 gram tang. 

 For at kunne vurdere, om alger er en rentabel og fornuftig løsning, kan man lave følgende: 

 Undersøge skolens energiforbrug 

 Beregne, hvor meget biogas der skal bruges for at dække energiforbruget 

 Beregne, hvor meget tang der skal bruges for at dække energiforbruget 

 Beregne en ca. pris for at producere biogas fra tang og sammenligne denne med priser på andre 

energikilder. 

De nævnte beregninger kan med fordel laves i samarbejde med klassens matematiklærer. 

Diskussion 

Diskutér evt. fejlkilder ved forsøget. 

Diskutér fordele og ulemper ved produktion af biogas fra tang. 

Er gasproduktion fra tang en rentabel løsning? 

  



 
Tang som fødevare 
Tang har i en længere periode været et hot emne i fødevaredebatten. Den er en del af ”det nordiske 

køkken” og kokke peger på umamismag, mundfølelse og tekniske egenskaber, når de roser tangen og taler 

for, at tang skal fylde en større del af pladsen på vores tallerken. Derudover er tang sundt. Det indeholder 

sunde aminosyrer, omega 3-fedtsyrer og masser af bioaktive stoffer. Og så skal der ikke bruges gødning, 

ferksvand, pesticider eller plads på land når man dyrker tang. I dette forsøg skal I lave mad med tang. 

Hvis I arbejder med tang, som fødevare, kan det være en god ide også at lave vækstforsøget, så I kan 

arbejde med det i et større perspektiv. 

Tangchips 

Det skal I bruge: 

 Blæretang 

 Olivenolie 

 Ovn 

 Bagepapir 

 Evt. drys (sesamfrø, 

chilipulver, parmesan, 

citronskal eller lignende) 

 

 

Hvad indeholder blæretang  

Herunder kan I se næringsindholdet i tørret blæretang. Prøv at sammenlign det med forskellige andre 

fødevarer (f.eks. kartoffelchips, æbler, gulerødder, spinat, bønner osv.). Er blæretang sundere end de 

fødevarer I sammenligner med? 

Næringsindhold pr. 100 g. tørret blæretang (kilde: Dansk Tang): 

 Energi 422 kJ / 101 kcal. 

 Fedt 1,3 g – heraf mættede fedtsyrer 0,2 g. 

 Kulhydrat 55 g -heraf sukkerarter 15 g. 

 Kostfibre 47 g. 

 Protein 7,0 g. 

 Salt 3,7 g. 

Hvis I har lånt ”Tang-kassen af Naturpark Lillebælt” kan i tage jer et spil ”Tang-kort”. 

Perspektivering 

Er der tang nok i verden til at alle kan spise af det?  

Fødevarestyrelsen anbefaler at man maks. spiser 30 g frisk eller 3 g tørret tang om dagen. Hvordan kan det 

være og hvad tænker I det betyder i forhold til at anvende tang som ”fremtidens fødevare”?  

Det skal I gøre: 

Dup tangen tør og vend den i olivenolie. Bred den ud på en bageplade 

beklædt med bagepapir. Bag tangen i ovnen ved 150 grader i ca. 30 

minutter til tangen er helt tør. Læg mærke til hvordan tangen skifter 

farve undervejs. 

Når chipsene er helt sprøde kan i drysse dem med sesamfrø og 

chilipulver eller parmesan og revet citronskal. Husk at server 

smagsprøver til jeres klassekammerater. 

I kan også lave andre retter med tang. Internettet er fyldt med gode 

opskrifter. Prøv f.eks. syltet blæretang, smøreost med tang, knækbrød 

med tang eller pasta med tang og urter. 

 



 
Tang som tilsætningsstof 
Allerede i dag anvendes tang som tilsætningsstoffer i mange af de varer vi bruger i dagligdagen. 

F.eks. tandpasta, kosmetik og kakaomælk. 

Meget af tangen har helt særlige egenskaber, der gør det særligt anvendeligt til f.eks. kosmetik, 

medicin, gødning eller dyrefoder og forskere verden over arbejder på højtryk for at lære mere om 

hvordan vi kan få gavn og glæde af tang. 

I dette forsøg skal I lave en gel af 

tangarten caragen-tang.  

Det skal I bruge: 

 Carragen-tang (find det ved 

kysten, spørg en dykker eller 

naturvejlederen) 

 En gryde og en kogeplade 

 Vand 

 En si 

Billede fra kattegatcenteret.dk 

 

Carragentangen i Lillebælt vokser 

ofte på dybder der gør, at man skal have fat i en dykker, der kan finde noget til en. Alternativt kan 

man bestille tørret carragentang på nettet. Handelsnavnet på carragentang er ”Irish moss”. 

Perspektiviering: 

Forsøg at finde ud af hvilke andre stoffer, der andvendes som geleringsmiddel. Er carragentang et 

godt eller dårligt produkt? 

 

  

Det skal I gøre: 

Hvis I arbejder med tørret tang, skal det først udblødes I 

vand. Overhæld tangen med vand og lad det stå i mindst 

½ time. Hvis I har fået fat i frisk tang, skal I starte med at 

rense tangen under vandhanen. 

Placer herefter udblødt eller renset tang i en lille 

kasserolle og dæk det med vand fra vandhanen (ca. 50 g 

tang pr. L vand). Kog det langsomt under omrøring ind til 

det bliver helt gele-agtigt. Lad det køle af og hæld det 

gennem en si. 

Gelen smager ikke af noget i sig selv og kan bruges som 

tilsætningsstof i f.eks. fødevarer (geleringsmiddel i 

syltetøj) og kosmetik (ansigtsmaske eller håndcreme). 

Carragentang har e-nummer E-407. Prøv at se om I kan 

finde produkter i supermarkedet, der indeholder 

carragentang.  

 



 
Tang som klima-helt 
Et dansk-spansk forskerhold fandt tilbage i 2016 ud af, at tang spiller en overraskende stor rolle i at tage 

drivhusgasser ud af atmosfæren. Tang optager CO2 fra atmosfæren mere effektivt end planter på land. 

Samtidig dækker tangskovene et langt større areal. Tang laver fotosyntese ligesom planter, der vokser på 

landjorden og fjerner dermed CO2 fra atmosfæren.  

Tang og CO2 

Tang kan ved hjælp af solens energi omdanne CO2 og vand til glucose (sukker) og ilt (O2). Processen kaldes 

fotosyntese og ser sådan ud: 

Lys + CO2 + vand -> sukker + O2 

Når solen skinner på tangen, producerer den 

sukker, der bruges med det samme eller 

gemmes til senere. ”Affaldsstoffet” fra 

processen er ilt, som firgives til omgivelserne. 

Når tangen f.eks. om natten, skal bruge 

næringsstoffer, ”indånder” den ilt fra 

omgivelserne præcis som mennesker og dyr. 

Den proces kaldes respiration og ser sådan ud: 

Sukker + O2 -> CO2 + vand + energi 

Affaldstofferne fra den proces er CO2, der til omgivelserne, samt vand, der oftest bliver i planten. 

Så længe der er lys på tangen vil fotosyntesen være større end tang-plantens respiration. Derfor vil en tang-

plante, der udsættes for lys producere ilt, mens en tang-plante, der placeres i mørke vi lproducere CO2.   

Det skal vi vise med dette forsøg. 

Det skal I bruge: 

 Søsalat 

 3 reagensglas* 

 1 reagensglasstativ* 

 3 propper* 

 Bromthymolblåt (BTB) opblandet 

i kunstigt havvand 

 Stanniol 

 Evt. en lampe 

Grej markeret med * kan lånes af 

naturvejlederne og er en del af 

 ”Tang-kassen”  

(se www.naturparklillebaelt.dk/skoler). 

Det skal i gøre: 

Placer et stykke søsalat i to af reagensglassene. Fyld BTB-

balndingen i alle tre glas, så planterne er dækkede og væsken står 

lige højt i de tre glas. 

Fold stanniol om det ene af de to glas med søsalat i. Placer 

glassenen i stativet og sørg for at der er lys på opstillingen. 

Lad forsøget fortsætte i flere dage indtil du kan se et tydeligt 

farveskift i de to glas med tang. Hvilke farveskift tror I der vil 

komme? 

Om BTB er det nødvendigt at vide følgende: BTB er en pH 

farveindikator. Det vil sige, at den skifter farve når der sker 

ændringer i pH. GUL= sur, GRØN=neutral, BLÅ=basisk. Da CO2 

opløst i vand giver kulsyre, vil tilstedeværelsen af CO2 gøre miljøet 

surt. Omvendt, hvis der ikke er CO2 tilstede vil miljøet være 

neutralt/basisk. Dette kan efterprøves på følgende måde: Tag et 

reagensglas med lidt vand og BTB pust nu med et sugerør ned i 

væsken – hvad sker der? 

 

http://www.naturparklillebaelt.dk/skoler


 
Klorofyl – a 

Helt afgørende for fotosyntesen er, at planterne/algerne indeholder pigmentet klorofyl a, som opfanger 

sollyset og kanaliserer energien ind i fotosyntesesystemet. Klorofyl-a er stærkt grønt. 

Selvom mange tangarter ikke er grønne, indeholder de stadig klorofyl. Grunden til at fx blæretang er brunt 

og ikke grønt skyldes, at det også indeholder et andet farvestof end det grønne klorofyl, nemlig det brune 

farvestof fucoxanthin. 

Det kan nemt vises, at brunalger også indeholder klorofyl. 

Alt du skal bruge er en brunalge (f.eks. blæretang) og noget kogende vand. 

Når algen overhældes med kogende vand, vil den skifte farve fra brun til grøn. Det skyldes, at 

farvepigmentet fucoxanthin ødelægges af det varme vand. Til gengæld er det grønne klorofylpigment mere 

stabilt i forhold til opvarmning. 

Perspektivering 

Hvorfor tror I at tangskovene er overset i debatten om CO2-fjernelse fra atmosfæren? Mange taler jo om at 

plante træer og det er i princippet det samme bare på landjorden. 

  



 

TANGKASSEN 
Indhold 

  
 
5 

 
Små river 

1 Olsen rive 
5 Baljer 
5 Bestemmelse-duge 
1 1½ L flaske 
1 Saks 
1 Syltetøjsglas 
4 1.000 mL målekolbe 
2 500 mL målekolbe 
2 250 mL målekolbe 
4 Gummipropper med 2 huller 
4 Gummipropper med 1 hul 
6  Glasrør 
6 Reagenglas 
2 Reagensglassativ 
6 Propper til reagensglas 
 


