
Af

Sådan 0. årgang på Molsskolen. Flot indsats og flot andenplads i konkurrencen om at blive årets 'Mikroforsker'. 
Foto: Molsskolen 

2. præmie og 8.000 kr. af de lange til 0. 
årgang 

Lars Norman Thomsen 

Siden skolestarten i august 2019 har 24 naturvejledere over hele landet sammen med lokale klasser og 

deres lærer arbejdet sig igennem 'Mikroforsker'-metoden og udviklet deres egen små forskningsforløb 

om Krible Krable dyr.

0.a på Molsskolen i Knebel har sammen med deres lærer Morten Alsing og naturvejleder Mette Foged 

fra Karpenhøj Naturcenter arbejdet med krible krable-dyrene i den nye 'Storkesø' i Knebel.

Her er der blevet fanget masser af vandhusdyr og efter 'Mikroforsker'- metoden har eleverne blandet 

andet undret sig over, hvordan skorpionstægen mon kan trække vejret under vand.

Eleverne har lavet forskellige hypoteser om det samt lavet små forsøg med selv at trække vejret under 

vand, snakket om hvordan vores lunger virker og mange andre spændende ting. Hver elev har bagefter 

lavet en lille rapport om projektet.
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Flot 2. plads

Disse rapporter blev klassens bidrag til konkurrencen om at blive årets 'Mikroforsker' og sørme om de 

ikke vandt en flot 2.plads og 8.000 kroner.

Projektet 'Krible Krable forsker' er støttet af Novo Nordisk Fonden. De 8.000 kroner skal bruges på en 

tur til et sted, hvor der er noget spændende at undre sig over.

Lærer Morten Alsing udtaler: ”Det har været rigtigt spændende at deltage i dette pilotprojekt hvor 

elevernes undren og virkelig gode spørgsmål har sat retningen for hvordan vi skulle arbejde. Selv de 

mindste elever har altså rigtig meget at byde ind med og de har arbejdet meget koncentreret med 

hypoteser og planer for hvordan de ville teste dem. Vi deltager helt sikkert i konkurrencen igen til næste 

år.”

Stor skala i 2020

Pilotprojektet har kun været for en mindre gruppe udvalgte klasser. Men i 2020 kan alle være med. 

Mikroforsker projektet kører i stor skala i hele Danmark fra skolestart til efterårsferien. Alle klasser fra 0. 

– 3. klasse kan tilmelde sig og hvis man sender en rapport inden deadline, deltager man også i 

konkurrencen.
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MEST LÆSTE

Årsag ukendt: (https://syddjurs.lokalavisen.dk/112/2020-01-19/%C3%85rsag-ukendt-Brand-i-Hornslet-
pizzeria-7078784.html) Brand i Hornslet-pizzeria (https://syddjurs.lokalavisen.dk/112/2020-01-
19/%C3%85rsag-ukendt-Brand-i-Hornslet-pizzeria-7078784.html)

Borgmesterkandidat: Total opbakning til Stegger (https://syddjurs.lokalavisen.dk/nyheder/2020-01-19/-
Borgmesterkandidat-Total-opbakning-til-Stegger-7079772.html)

Mandlig bilist hamrede ind i parkeret bil, et stengærde og hushjørne: 
(https://syddjurs.lokalavisen.dk/112/2020-01-21/Mandlig-bilist-hamrede-ind-i-parkeret-bil-et-
steng%C3%A6rde-og-hushj%C3%B8rne-K%C3%B8rt-v%C3%A6k-i-ambulance-7092522.html) Kørt væk i 
ambulance (https://syddjurs.lokalavisen.dk/112/2020-01-21/Mandlig-bilist-hamrede-ind-i-parkeret-bil-et-
steng%C3%A6rde-og-hushj%C3%B8rne-K%C3%B8rt-v%C3%A6k-i-ambulance-7092522.html)

Farvel til de tro tjenere (https://syddjurs.lokalavisen.dk/nyheder/2020-01-18/-Farvel-til-de-tro-tjenere-
7078198.html)

Restaurant Moment bliver gastronomisk ambassadør for hele regionen 
(https://syddjurs.lokalavisen.dk/nyheder/2020-01-18/-Restaurant-Moment-bliver-gastronomisk-
ambassad%C3%B8r-for-hele-regionen-7078196.html)

Voldsom brand i Grenaa: (https://syddjurs.lokalavisen.dk/2020-01-18/Voldsom-brand-i-Grenaa-Fem-
personer-reddet-ud-af-br%C3%A6ndende-bygning-7078531.html) Fem personer reddet ud af brændende 
bygning (https://syddjurs.lokalavisen.dk/2020-01-18/Voldsom-brand-i-Grenaa-Fem-personer-reddet-ud-af-
br%C3%A6ndende-bygning-7078531.html)


