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HAR DU SPØRGSMÅL TIL LIFE FORLØB?
SKRIV TIL: LIFESUPPORT@LIFE.DK

VELKOMMEN TIL 

MIKROSAFARI
Kære lærer 

Tak, fordi du har booket “Mikrosafari”. På de 
næste sider kan du læse en kort introduktion til 
forløbet. 

Du står nu med din materialekasse, LIFE Kit. 
Når du har kigget kassen igennem, skal du 
gå ind på vores digitale platform, mylife.dk. 
Her finder du en lærervejledning med alle 
informationer om forløbet. 

Vi håber undervisningsforløbet kan være 
med til at vække dine elevers begejstring for 
naturvidenskab og teknologi. 

Hvis du har spørgsmål, ris eller ros, er du altid 
velkommen til at kontakte os på lifesupport@
life.dk eller på telefon 22 34 48 96.

God fornøjelse! 

Christine Antorini  
Adm. direktør i LIFE Fonden
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I MIKROSAFARI ARBEJDER 
ELEVERNE MED VERDENSMÅL 15 

KOM GODT I GANG MED MIKROSAFARI PÅ MY:LIFE
FIND LÆRERVEJLEDNING OG MEGET MERE PÅ MYLIFE.DK

INTRODUKTION
Diversiteten af danske insekter og smådyr falder. I ”Mikrosafari” 
skal eleverne undersøge, hvordan vi kan passe bedre på insekter 
og smådyr i Danmark. 

Diversiteten af danske insekter og smådyr er i 
tilbagegang. En af årsagerne til tilbagegangen 
er, at dyrenes levesteder forringes.  

I ”Mikrosafari” hjælper eleverne med at 
kortlægge insekter og smådyrs levesteder i 
Danmark. Eleverne skal indsamle og undersøge 
insekter og smådyr i deres eget lokalområde og 
registrere deres fund i videnbasen Arter. 

I forløbet skal eleverne blandt andet arbejde med: 

• en arbejdsbog, hvor eleverne tegner 
modeller, løser opgaver og beskriver egne 
observationer.  

• lupglas og Easi-Scope-mikroskoper, som 
eleverne bruger, når de observerer insekter 
og smådyr.  

• illustrationsmodeller og 3D-modeller af dyr, 
der fx. beskriver insekters forvandling. 

Du kan læse mere om det faglige indhold, 
forløbets opbygning og de didaktiske 
overvejelser i lærervejledningen på mylife.dk. 

Dele af ”Mikrosafari” er udviklet i samarbejde 
med Arter. 

“Beskytte, genoprette og 
støtte bæredygtig brug 
af økosystemer på land, 
bekæmpe ørkendannelse, 
standse udpining af jorden og 
tab af biodiversitet”.  

FORLØBSOVERSIGT

Drømmerejsen

Sorter insekter 
og smådyr

Lær om forvandling
Vi indsamler 

dyr

Vi observerer dyr Vi bruger fagord

Evaluering Vi fylder et insekthotel
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LÆRINGSMÅL 
”Mikrosafari” tager udgangspunkt i Fælles Mål.   
Du kan se en illustration af forløbets fire læringsmål 
ovenover. Læs mere i afsnittet ”Didaktiske overvejelser” i 
lærervejledningen på mylife.dk. 

DIN FORBEREDELSE 
I lærervejledningen kan du læse om din forberedelse til 
undervisningsforløbet. Du kan fx nedgrave en faldfælde, 
dagen før eleverne skal indsamle dyr. 

Læs mere i afsnittet ”Din forberedelse” i 
lærervejledningen på mylife.dk.  

PLANLÆGNING 
”Mikrosafari” har en varighed på 12 lektioner. Det er en 
fordel, hvis I kan afsætte en hel dag til aktiviteten ”Vi 
tager på Mikrosafari”, hvor eleverne skal indsamle og 
observere dyr.
Læs mere i afsnittene ”Forløbets opbygning” og 

”Organisering” i lærervejledningen på mylife.dk.

SEND MATERIALER RETUR 
Materialerne i LIFE Kit skal snart bruges i en anden 
klasse. Husk derfor at sende materialerne retur, når du er 
færdig med forløbet.  

Læs mere i indholdsoversigten, der ligger i LIFE Kit. 

KONTAKTOPLYSNINGER 
Du er altid velkommen til at kontakte os på  
tlf. 22 34 48 96 eller lifesupport@life.dk. 
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BESØG LIFE.DK OG TILMELD DIG NYHEDSBREVET

OM LIFE FONDEN

LIFE CAMPUS LABLIFE MOBIL LAB

MY:LIFE LIFE KIT

I LIFE Campus i Lyngby er der tre fuldt udstyrede 
 undervisningslaboratorier. Her kan klasser fra skoler i 
nærheden af LIFE Campus blive undervist i labforløb.

Flere LIFE Forløb kan udvides med et labforløb, som kan 
gennemføres i Mobil Lab. Her kommer undervisere fra LIFE 
ud på skolen og underviser i et fuldt udstyret laboratorium.

MY:LIFE er den digitale læringsplatform, som du og dine 
elever skal bruge til alle LIFE Forløb. Her finder du også 
lærervejledninger og lærerguider. 

Når du booker et LIFE Forløb, modtager du et LIFE Kit 
med fysiske undervisningsmaterialer, som klassen skal 
bruge sammen med MY:LIFE. 

LIFE står for Læring, Ideer, Fascination og Eksperimenter. 

LIFE Fonden står bag det landsdækkende og 
almennyttige læringsinitiativ. Vores mission er at 
styrke viden om og fascination af naturvidenskab hos 
børn og unge. Det gør vi ved at udvikle naturfaglige 
undervisningsforløb, som vi uddeler som gratis bevillinger 
til grundskoler og ungdomsuddannelser. 

I vores undervisningsforløb arbejder eleverne med 
aktuelle samfundsudfordringer, der understøtter FN’s 
Verdensmål for bæredygtig udvikling. 
Et LIFE Forløb understøtter den almindelige undervisning 
og lever op til relevante Fælles Mål i grundskolen og 
faglige mål på ungdomsuddannelser.


