
Vi har på Æblegård friskole arbejdet med den gode mikroforskerrapport i 3-4 klasse. Vi har 
samlæste klasser, og har efter aftale med jer fået lov til at deltage på trods af at der også er 
nogle 4 klasses elever med. (8 elever fra 3.klasse og 4 elever fra 4.klasse). Vi har arbejdet 
med rapporten i natur teknologi i ca. 2. Mdr.  
Børnenes rapporter/plancher må gerne offentliggørelse.  

Der vedhæftes billeder af alle børnenes rapporter/plancher.  

- Ude i naturen: Vi gik på opdagelse i naturen lige rundt om skolen. For at finde ud af 
hvilke krible krable dyr der lever lige her ved vores skole.  Her har vi et område med 
krat, mini skovområde, vandløb og grønt område med legeplads mm. Hele gruppen 
gik ud sammen, men børnene havde mulighed for individuelt at finde det krible krable 
dyr, de syntes var interessant. For derefter at undersøge det nærmer og blive 
klogerer på det. Vi brugte små akvarie til at have dyrene i, mens vi studerede dem. 
Herefter satte børnene dyrene ud i naturen igen, der hvor de have fundet dem.  

- Jeg undre mig over: Børnene begyndte nu at zoome ind på netop det dyr de havde 
fundet. Nogle af børnene havde været sammen om at finde og indfange et dyr, de 
fortsatte herefter med at arbejde sammen om deres dyr. På klassen havde vi en snak 
om hvad det vil sige, “at undre sig”? Vi oplevede at det var lidt svært for flere af 
børnene at komme i gang med deres undren. De ville heller søge fakta viden med 
det samme. Men efterhånden fik vi sporet dem ind på det at undre sig, og der gik helt 
sport i det, for nogen af børnene.  

- Hvorfor er det sådan: Der blev gættet på og snakket om mange sjove, interessante 
og måske næsten umulige hypoteser. Herefter valgte alle et par af deres undrende 
spørgsmål, som de ville arbejdede videre med.   

- Læg en plan: Vi snakkede om, hvor der kan findes information og viden om vores 
forskellige krible krable dyr. Børnene starter med at skrive deres undrende 
spørgsmål ned og få klarlagt hvad det er for et krible krable dyr de har fundet. 
Herefter skal de i gang med at indsamle viden, og undersøge deres undrende 
spørgsmål og hypoteser. Alt dette skal bruges til en planche (rapport), med billeder, 
spørgsmål, svar og fakta viden om deres krible krable dyr. Når planchen er færdig 
skal børnene fremlægge for klassen om deres dyr. På den måde får vi alle en fælles 
viden om nogle af de krible krable dyr der lever lige her i området ved vores skole. 

- Hent oplysninger: Børnene har iPad til rådighed, her søgte de viden og forsøgte at 
finde svar på deres undrende spørgsmål og hypoteser. Børnene er fortrolig med 
brugen af iPad, og de flest fandt selv frem til hjemmesider med natur information. De 
brugte bla. disse hjemmesider: naturguide.dk, naturbasen.dk, skoven-i-skolen.dk, 
naturporten.dk, wikipedia og søgning via Google. Vi fandt også bøger om insekter på 
vores lille skolebibliotek, brugte hæfter fra “Krible krable”, brugte ben tæller nøgle, og 
plancher med dyr ved skov og vandløb. Børnene var meget optaget undervejs, lige 
fra fundet af deres dyr, til udarbejdelse af deres planche (rapport).  

- Vi har fundet ud af: Vi oplevede børnene være meget optaget af deres 
mikroforskerprojekt, igennem hele processen fra start til slut. De 7 trin gjorde det 
mere overskueligt for både børn og voksne at forske og undersøge. Det var en 



særlig god og givende proces at arbejde med, at undre sig. Det var for mange en ny 
og spændende måde at gribe tingene an på. Det gjorde også at alle kunne være 
med fra start, for det krævede ikke nogen forhåndsviden, når man skulle undre sig. 
Børnene fandt svar på mange af deres undrende spørgsmål, nogle måtte dog have 
hjælp til at begrænse sig. Flere fandt også ud af ting om deres dyr, som de bagefter 
kunne undrer sig over eller blev overrasket over. Herfra opstod så nye spørgsmål. Vi 
som lærer har snakket om at en anden gang kan vi måske vælge et fælles krible 
krable dyr at undersøge nærmer ud fra mikroforskermetoden, med de 7 trin.  

- Fortæl til andre: Vores rapport/planche med viden om vores krible krable dyr har vi 
formidlet til hinanden i klassen. Den bliver også lagt ud på vores hjemmeside/
Facebook, så vores forældre eller andre interesserede kan se og læse den. 

Herefter følger billeder af alle de rapporter/plancher der blev lavet i løbet af 
mikroforskerprojektet. Børnene har tegnet, fundet billeder, selv fotograferet, skrevet ned i 
hånden eller på iPad og printet ud. Det har været et givende, sjovt og lærerigt forløb på 
mange måder.  



!  



!  



!  



!  



!  



!  



!  



!  


