
Mikroforsker i 2.C 
Skovshoved skole 2022
I 2.C har vi arbejdet som mikroforskere hver onsdag i 
august, september og oktober på vores udeskole dag. 



Mikroforskermetoden og hvad er en forsker?
´ Vi startede vores mirkoforsker forløb med at se filmen om mikroforskermetoden i klassen og 

bagefter talte vi om metoden og om at være forsker. Her kom der mange gode eksempler 
på hvad en forsker er og hvad en forsker gør og har brug for.

´ Efterfølgende arbejde alle elever i arbejdsbogen med ”hvad er en forsker?”





Besøg på Raadvad Naturskole
´ På naturskolen var vi på Krible krable tur. Vi brugte net, lup, skovl, samle 

bøtter/fotobakker og insektsuger. Vi fandt mange dyr.

´ Vi kiggede på dyrene i små grupper og skrev en masse spørgsmål som vi 
havde til dyret.

´ Alle spørgsmålene blev skrevet på tavlen og vi valgte hvilket spørgsmål vi 
ville arbejde videre med i vores gruppe.





Vi undrer os over
I 2.C arbejdede vi med følgende spørgsmål

´ Spørgsmål 1: Hvem løber hurtigst en bille eller en edderkop?

´ Spørgsmål 2: Vælger edderkopper at gå mod græs eller visne 
blade?

´ Spørgsmål 3: Har alle edderkopper hår på benene?

´ Spørgsmål 4: Ruller et 1000-ben sig sammen når det måder en 
edderkop?





Hvorfor er det sådan?

´ Spørgsmål 1: Hvem løber hurtigst en bille eller en edderkop? 

- Edderkoppen er hurtigst den har lange ben.

´ Spørgsmål 2: Vælger edderkopper at gå mod græs eller visne 
blade?

- Den vælger blade, der kan den bedst gemme sig.

´ Spørgsmål 3: Har alle edderkopper hår på benene? 

- Ja, for at holde varme.

´ Spørgsmål 4: Ruller et 1000-ben sig sammen når det måder en 
edderkop? - Den er bange for at blive spist





Vi laver en plan – vores forsøg:

´ Spørgsmål 1: Hvem løber hurtigst en bille eller en edderkop? 

Edderkoppen er hurtigst den har lange ben.

Forsøg: Vi laver en væddeløbsbane og laver tre væddeløb med 3 edderkopperne og3 biller

´ Spørgsmål 2: Vælger edderkopper at gå mod græs eller visne blade?

Den vælger blade, der kan den bedst gemme sig.

Forsøg: Vi kommer græs og blade i hver sin side af bakken, sætter edderkoppen  i midten

´ Spørgsmål 3: Har alle edderkopper hår på benene? 

Ja, for at holde varme.

Forsøg: Vi tager fem forskellige edderkopper og kigger på i en lup om de har hår på benene.

´ Spørgsmål 4: Ruller et 1000-ben sig sammen når det måder en edderkop? 

Den er bange for at blive spist.

Forsøg: en bakke med et 1000-ben og en edderkop, vi ser hvad der sker. Vi gentager 3 gange





På grøndalssletten
- Vi finder oplysninger

´ Klassen gik på Grøndalssletten og fandt de dyr de skulle bruge til deres 
forsøg og gennemførte forsøgene.





Vi har fundet ud af?

´ Spørgsmål 1: Hvem løber hurtigst en bille eller en edderkop?

- Det var billen der var hurtigst.

´ Spørgsmål 2: Vælger edderkopper at gå mod græs eller visne 
blade? 

- 2 edderkopper valgte græs og 1 valgte blade

´ Spørgsmål 3: Har alle edderkopper hår på benene?

- Ja, edderkopperne har hår på benene

´ Spørgsmål 4: Ruller et 1000-ben sig sammen når det måder en 
edderkop?

- 100- benet var bange for store edderkopper men ikke de små





Vi fortæller for 0. klasse

´ 2.C var på besøg hos 0.C.

´ Vores lærer fortalte 0.kl. om Mikroforsker metoden bagefter fortalte 
grupperne om deres arbejde.

´ Alle grupperne havde deres Mikroforsker bøger med og fremlagde 
deres forskning

´ 0 Kl. var gode til at stille spørgsmål





Hvad syntes vi om at være mikroforsker?

Eleverne siger:

´ Det var sjovt og lidt svært….

´ Jeg har lært meget…

´ Det er dejligt at være ude

´ Jeg har lært at fortælle til andre

´ Sjovt at arbejde med dyr

´ Det var rigtig sjovt og når vi kom hjem var jeg rigtig træt

´ Det var sjovt og en god metode






