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Kig på levende  
mikroorganismer i mikroskop

Mikroskopering af levende mikroorganismer
Mikroskopisk liv er ikke blot fascinerende at kigge på. Det dækker organismer, 
der er utrolig vigtige i fødekæden, har ganske særlige tilpasninger eller måske 
varetager centrale pladser i omsætning af stoffer, i det miljø de liver i. Elevernes 
udgangspunkt for at arbejde med mikroliv kan være tilpasninger (fx form og  
bevægelse), systematik, biologisk mangfoldighed samt økologiske discipliner  
som fødekæde, omsætning eller lignende. 

Arbejdet med disse mini-organismer kan inddrages i flere centrale dele af 
Fællesmål2 og læseplaner og indgå i tværfaglige emner med fx fysik og kemi,  
eller flerfaglige med billedkunst eller matematik, med inddragelse af digitale 
værktøjer som kamera, dataloggere, tablets og brug af fx excell-regneark. 

Den „digitale mikrolivsnøgle“ er et hjælperedskab til at komme i gang med at 
kigge på mikroskopiske organismer. På en visuel og let tilgængelig måde kan 
eleven bestemme disse organismer til et vist systematisk niveeau uden de store 
opslagsværker. Rigtig god fornøjelse.

Mikroskoper og stereolupper er uundværlige, når man kigger på mikroskopisk 
liv. Det er derfor vigtigt, at eleverne introduceres grundigt til redskaberne, så det 
bliver en succesoplevelse og ikke skaber frustration at håndtere mikroskop og 
stereolup.

Når eleverne er fortrolige med at bruge mikroskoper og stereolupper, så tag  
på indsamlingstur ved en sø eller havet eller tag blot lidt vand ind fra skolens 
tagrender. En ny verden vil åbne sig for øjnene af eleverne. 

Tips og tricks
Det kan være en udfordring at se på levende organismer, der bevæger sig rundt. 
Derfor kan man med fordel kigge på ”døde” præparater til at begynde med.

Lad eleverne starte med at orientere sig i en stereolup, før de kigger i mikroskop. 
Fyld et saltkar 1/3 med prøven og kig på indholdet med stadig større forstørrelse 
i steroluppen. Det giver eleven et overblik samt en fornemmelse for størrelses-
forhold og former. Herefter kan man så udtage en prøve med pipette og lave et 
præparat til mikroskopering. 

Undgå luftbobler i præparatet ved at lægge dækglasset på, som om man lukkede 
en dør (dækglasset placeres i en vinkel på ca. 45 grader over dråben, støttende 
på objektglasset og slippes herefter). Er der meget vand uden for dækglasset, kan 
det forsigtigt fjernes med trækpapir.  

Kigger eleverne på større organismer (fx vandlopper eller dafnier) er det en  
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fordel at lave voksfødder på dækglasset. En lille smule voks (fx almindeligt  
modellervoks) sættes på hvert af dækglassets hjørner som små ben. Man undgår 
derved af klemme dyret fladt.

Hurtige dyr kan hæmmes ved at dryppe en lille smule af en tapetklisteropløsning 
i en ring på objektglasset og så placere prøven i midten, eller ved at kradse lidt 
fibre af filtrerpapir med en skalpel og drysse dem over prøven, inden dækglasset 
lægges på. 

Vær opmærksom på, at okularerne også forstørrer (oftest 10x). Den endelige 
forstørrelse er okularets forstørrelse ganget med objektivets forstørrelse.
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