
Ænder 
Rapport til “Krible-Krable, Mikroforskere”

0. Klasse Saltum Udeskole 
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0. klasse på Saltum skole er så heldig at have både skov og sø lige op ad 
skolen, det betyder at gå på tur i naturen er en stor del af vores hverdag. 

Denne gang går vi i skoven, med det fokus, at vi skal finde ting vi gerne vil 
mere om. Undervejs har vi taget billeder af vores mange fund.

    

Den store afstemning

Vi samlede en masse forskellige ting: blade, svampe, kogler, mos, bark….

men snakke blev ved med at vende til bage til 
de ænder der var i søen
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Vi stemte om det og ænderne fik 12 ud 
af 14 stemmer.

“ Dem vil vi gerne lære 
noget mere om”



Tilbage i klassen kom der en masse gode 
undrende spørgsmål, som alle blev 

skrevet på tavlen:
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Der kom mange gode bud på de forskellige spørgsmål
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“Jeg tror en and kan svømme 
fordi dens mor kan”

“Jeg tror ænderne bliver født 
af deres mor”

“Ænderne bor nede
 i vores sø”

“Vi har ænder hjemme i 
haven”

“Vi fodre nogle gange 
ænderne med vores brød 

hjemmefra”

“Ænder kan være hvide”

“Jeg tror ænderne drukner 
hvis de sover i vandet”

“Jeg tror ænder er bange 
for mennesker”



                     

Punkt 1: 
Vi går på biblioteket og finder bøger om ænder. Her må vi kunne finde nogle 

af vores svar. 

Punkt 2: 
Alle elever vil grene hjem og søge på internette og se hvad de kan finde af 

svar. Udprint medbringes næste gang vi har N/T, eller sende på mail.

Punkt 3: 
Vivi (Børnehaveklasselederen) skal finde film og ænder til næste gang vi har 

N/T.
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Klippet er lånt fra Youtube

6

https://www.youtube.com/watch?v=LdsGLMfzQjY


Det har ikke kunnet lade sig gøre at invitere gæster til en fremlæggelse af 
vore projekt. Vi har derfor lavet en lille kortfilm, som afslutning på vores 

projekt om ænder.
Forældrene har fået filmen sendt hjem via Aula.

Her kommer den:

0. klasse, Saltum Udeskole
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	Den store afstemning

