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Mikroforskerrapport 

 

3.b har gennem flere uger arbejdet som mikroforskere i natur-og teknologi. 

Projektet startede med, at klassen gruppevis gik på opdagelse i skoven, som ligger på skolens 

område. De fandt forskellige smådyr, som de overvejede, om de skulle vælge som deres gruppes 

dyr. De fik at vide, at opgaven denne gang var at vælge et dyr, som gruppen ville beskæftige sig 

med som mikroforskere. Det var svært for nogle grupper at vælge. En gruppe fandt f.eks. en 

billelarve, de gerne ville beholde og undersøge, men som vi fravalgte, fordi den var sjælden og 

derfor blev sat tilbage i den smuldrende træstub. 

Hver gruppe valgte ugen efter hver sit dyr. Én gruppe valgte bænkebidere, en anden snegle, en 

tredje og fjerde regnorme og den sidste gruppe var så heldige at finde en ahornugle-larve, et 

meget interessant insekt, men som var svært at udforske, fordi larven havde forpuppet sig, da de 

næste gang skulle kigge til den! 

Indledningsvis skulle grupperne så stille deres undringsspørgsmål. Det var en svær proces for flere 

at skulle skille tingene ad på denne forskeragtige måde. Det var også en udfordring, at de skulle 

arbejde ret selvstændigt i grupperne, fordi vi valgte, at grupperne skulle have frihed til at vælge 

hver deres dyr og hver deres spørgsmål, og fordi de jo ikke straks kunne få svar, men selv skulle 

undersøge det. 

De skrev hver uge i deres N/T-hæfte og noterede deres hypoteser og svar. Undervejs har de haft 

dyrene i ormeterrarier og andre terrarier og har passet dem. 

Til sidst har de holdt et foredrag for 1.klasse om deres dyr. 

Det har været en rigtig god, lærerig og oplevelsesrig erfaring for alle. 

 

Vi vedhæfter herunder filer med indhold fra elevernes rapporter. 

 

Venlig hilsen 

Susanne Andersson og Helle Conradsen 

N/T-lærere for 3. kl. 

Blæsenborgskolen 

Blæsenborg Allé 10 

4930 Maribo 























































































 

 


