
0.c som mikroforskere. 

0.c har været på 2 ture til Fiskebæk Naturskole hvor de sammen med naturvejleder Anne Merete var mikro 

forskere. 

Turen til naturskolen er lang (4 km) og vi gik faktisk en lille omvej begge dage så vi kunne gå gennem skoven 

hele begge gange. 

På vores vej til naturskolen så vi rigtig mange snegle, så det var oplagt at vælge snegle da vi skulle vælge et 

krible krable dyr som vi ville udforske. 

Vi gik rundt om huset på naturskolen og i skoven tæt på og også her så vi rigtig mangle snegle. Børnene gik 

to og to og fandt mange snegle som de tog i deres terrarie som de havde indrettet godt med græs og blade. 

Vi kiggede på sneglene og undrede os over en masse ting. Vi skrev alle vores spørgsmål ned og der var 

mange. 

En snegl fik lov til at blive i terrariet til næste gang. Anne Merete lovede at fodre den. En anden hussnegl 

farvede vi med en neglelak på skjoldet. Den satte vi ud ved huset et sted som vi kunne huske. 

Da vi besøgte Naturskolen næste gang kiggede vi først på til vores snegle i terrarierne, de havde det alle 

godt. 

Anne Merete havde kigget lidt mere på vores spørgsmål og hun kunne se at mange af vores spørgsmål 

handlede om slimede snegle, så vores undrings spørgsmål blev: 

Hvorfor er snegle så slimede? 

Vores hypotese var at det var vigtigt for sneglen at være slimet, så den kunne kravle og hænge 

fast på mange ting. 

Når den er slimet kan der sidde små grene mm fast på den. På denne måde kan den gemme sig. 

Vi valgte at undersøge det ved at lave 3 værksteder som alle skulle prøve. 

1.Vi kiggede på sneglene i mikroskopet. 

2.Vi lavede snegleløb på en hvid dug, for at se om hussneglen eller skovsneglen var hurtigst. Og 

hvordan hjalp det her at sneglene var slimede. 

3.Vi lagde os på græsset og holdt et terrarie med snegle op over os så vi kunne se hvordan de 

brugte slimet når de kravlede rundt. 

 

1.Det var sjovt at se dem tæt på i mikroskopet. Og vi kunne også se slimen, både hos den med hus 

men mest hos skovsneglene. 

2.Vi fandt ud af at det var nødvendigt for sneglene at være lidt slimede når de kravlede rundt på 

den hvide plasticdug. Det var tydeligt at se hvor de havde kravlet, da der var slim tilbage på dugen. 



3. Det var sjovt at se sneglene kravle rundt i terrariet og se dem helt tæt på. Her kunne vi se at det 

var godt for dem at de havde slim på så de kunne kravle på glasset og ikke faldt ned. 

Inden vi gik hjem på 2. dagen prøvede vi også at finde vores (hus)snegle som vi havde farvet med 

neglelak på. Vi fandt enkelte af dem igen og nogle var kommet langt siden vi havde sat dem. 

 0.c er vi blevet meget klogere på hvorfor snegle er så slimede. Vi er blevet gode til at undre os og 

stille spørgsmål om ting i naturen. 

Vi har hygget os mens vi  har lavet vores flotte snegle og vores planche som sidder i vores vinduer 

så andre, der kommer forbi kan lære noget om snegle. 

0.c Solvangskolen 

 

 


