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Læringsudbytte
Læringsforløbet styrker eleverne på alle fire kompetenceområder i Fælles Mål:

• Undersøgelse:  Eleverne undersøger, hvilke dyr der findes i Danmark, hvilke dyr de kan  

fange på deres skole, og hvordan dyrene ser ud.

• Modellering: Eleverne bruger viden om små dyrs foretrukne levesteder til at vurdere, hvor 

på deres egen skole de kan fange bestemte dyr. Eleverne bruger makrofotografering og 

simpel nøgle til at klassificere dyr efter taksonomiske modeller.

• Perspektivering: Eleverne bruger viden om smådyrs levesteder, levemåder og plads i 

fødekæden til at forholde sig til vigtigheden af at beskytte dem og de etiske overvejelser i at 

aflive dem til forskningsformål.

• Kommunikation: Eleverne kommunikerer gennem artsportalen og en elevrapport om deres 

indsamlede dyr, og hvad de har lært om dem. Eleverne kommunikerer med deres klasse-

kammerater, andre skoleklasser og danske forskere og naturforvaltere.

MIKROSAFARIEN
Kom med på besøg i en skjult verden og vær med til at hjælpe Miljøstyrelsen, Statens Naturhistoriske Museum  
og Aarhus Universitet med at overvåge og beskytte Danmarks natur.
Læringsforløb til indskolingen: Natur/Teknik, Håndværk/Design, Idræt, Dansk og Kristendom.

På safari i smådyrenes skjulte verden
Miljøstyrelsen og universiteterne arbejder for at overvåge og forvalte Danmarks natur. Naturovervågning 

er udfordrende pga. den store artsrigdom og geografiske spredning af den danske natur. Især overvåg-

ning af landlevende smådyr er udfordrende pga. deres ofte skjulte og svært tilgængelige levesteder. 

I Mikrosafarien arbejder indskolingselever landet over med at undersøge, hvilke smådyr der bor på deres 

lokale skoler. Ved brug af makrofotografering kommer eleverne helt tæt på dyrene og lærer om, hvordan 

de forskellige dyr ser ud, og hvordan de lever. I et nystartet samarbejde mellem LIFE og Miljøstyrelsen vil 

elevernes fund blive delt med forvaltere og forskere på Miljøstyrelsens artsportal. Derved bliver eleverne 

en del af det virkelige arbejde med at passe på Danmarks mindste dyr. 

Besøg life.dk  

og tilmeld dig LIFEs nyhedsbrev for at få 

nyheder og opdateringer om LIFE.

LIFE ER  ET INITIATIV AF 
NOVO NORDISK FONDEN

VISION

Visionen med LIFE er at skabe et læringslaboratorium i verdensklasse, der kan samle 

nøglespillere inden for området og bidrage afgørende til at højne den naturvidenskabelige 

dannelse og uddannelse i det danske samfund.

2018
Læringspakker 

bliver udviklet og testet

2019 
FORÅR

Digital platform åbner

EFTERÅR
De første mobile 

laboratorier er på tur

2021
LIFE-centret i Lyngby åbner 

for besøg

2023
10 mobile laboratorier 

er på tur i alle regioner

MISSION

Missionen for LIFE er, at flere børn og unge markant får styrket deres viden om og fascination af naturvidenskabens 

betydning og anvendelse. I samarbejde med aktører på uddannelsesområdet skal LIFE især bidrage til:

Besøg life.dk 

og tilmeld dig LIFEs nyhedsbrev for at 

få nyheder og opdateringer om LIFE.

• Et højere niveau af naturvidenskabelig almendannelse blandt børn og unge – og i hele befolkningen.

• En øget interesse og motivation hos børn og unge for at fordybe sig i naturvidenskab og dens anvendelse.

• Et stærkere rekrutteringsgrundlag og en stigning i søgningen til de naturvidenskabelige fag og

studieretninger på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser.
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2023
10 mobile laboratorier  

er  på tur i hele landet

2019 
Læringspakker bliver  

udviklet og testet

Det første mobile  

laboratorie testes

2020
Den digitale 

læringsplatform åbner

2021
LIFE-centret i Lyngby åbner
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MIKROSAFARIENS FEM KAPITLER

Kapitel 1: En skole, mange verdener
Bille(d)lotteri: intro til Danmarks smådyr
Levestedsplakaten: hvor bor dyrene på din skole?
Fødekædefangeleg: hvem spiser hvem?
Udsætning af faldfælder

Kapitel 2: Det gode hjem
Finde dyr i faldfælderne
Bille(d)lotteri: kan vi kende nogle af de smådyr, vi har fanget?
Indretning af terrarier: vi skal passe godt på vores gæster

Kapitel 3: Mød dine nye naboer
Fotomaskinen: billeder af de indsamlede smådyr
Bentællenøgle: hvad er det, vi har fanget?
Bille(d)lotteri: Hvad er vigtigt, når man skal kende dyr fra hinanden?
Tegneøvelse: tegn dit smådyr

Kapitel 4: En verden for alle
Elevpræsentation: fortæl om dit smådyr
Byg et insekthotel: hvordan passer vi på dyrene på vores skole?
Smådyrene flytter ind i hotellet

Kapitel 5: For det fælles bedste
Etikforløb: må vi slå nogle få dyr ihjel for at redde mange andre?
Billerobotten: smådyr sendes til Aarhus Universitet


