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Mikroliv i hø-infusion

Gennem øvelsen med hø-infusion vil eleverne
· få erfaring med at planlægge, gennemføre og evaluere enkle eksperimenter i  
 laboratoriet.

· opstille og afprøve hypoteser

· lære at anvende mikroskoper og stereolupper.

· få en bredere forståelse for biologisk mangfoldighed, systematik/taxonomi ved  
 at se en masse nye arter og dyregrupper, som de slet ikke anede eksisterede. 
 
· erkende tilpasninger - fx form, bevægelse eller fødeoptagelse

Introduktion
Det myldrer med mikroskopiske organismer omkring os. Ofte har de stor 
betydning for vores liv og for miljøet, men er ukendte for de fleste. Det er en 
oplevelse at se mylderet samt opleve farver og bevægelse hos levende 
mikroorganismer.
Har man ikke lige mulighed for ekskursion uden for skolen, kan man med stor 
succes dyrke sine egne mikroorganismer i en „hø-infusion“ i biologilokalet.
 „Hø-infusion“, er en metode til opformering af de protozoer, som findes naturligt i 
søer og åer. I de fleste tilfælde vil man kunne finde hjuldyr og masser af ciliater 
(fx tøffeldyr).
At lave en infusion betyder at overhælde noget med væske. I dette tilfælde er det 
hø, som skal overhældes med vand. 

Formål
- at eleverne iagttager mikroorganismer i en hø-infusion. 
- at  eleverne forholder sig til typen af mikroorganismer, der optræder i prøverne 
- under forskellige miljøforhold og i forhold til den tidsmæssige rækkefølge - altså 
- hø-infusionens succession.

Materialer
· Glasbeholdere (syltetøjsglas, bægerglas el. lign.)
· Husholdningsfilm
· Hø 
· Søvand
· Engangspipetter
· Stereolupper
· Mikroskoper
· Små saltkar eller petriskåle til brug under stereolup
· Objektglas
· Dækglas
· Trækpapir til at fjerne overskydende væske
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Fremgangsmåde
Glasbeholderne (fx store bægerglas) fyldes halvt op med hø og overhældes med 
vand fra en sø eller dam. Beholderne dækkes med husholdningsfilm, eller anden 
form for låg, og opbevares ved stuetemperatur.

Undersøg med jævne mellemrum, i starten fx hver uge, et par dråber fra 
hø-infusionerne i mikroskop. Se eventuelt i vejledningen „Mikroskopring af 
levende mikroorganismer“.
Oftest vil der være godt med liv inden en uge. Følges hø-infusion fra uge til uge, 
vil eleverne kunne observere en succession i typerne af mirkoorganismer. 

Tips og tricks
Brug Naturhistorisk Museums „digitale mikrolivsnøgle“, faglitteratur eller inter-
nettet til at bestemme de organismer, I finder.

Ved at variere miljøet i forskellige beholdere kan man få udviklet forskellige typer 
af mikroorganismer. Tilsæt fx sø- eller damvand til en glasbeholder, og hanevand 
til en anden. Eller tilsæt samme sø- eller damvand til begge beholdere, men lad 
den ene stå helt i mørke (i et skab), mens den anden står lyst. Man kan også 
variere kulstofkilden og bruge fx ukogt ris eller visne blade i stedet for hø. Find 
evt. selv på andre variationer af miljøbetingelserne. 

Lad eleverne opstille en hypotese for, hvordan indholdet af to hø-infusioner med 
forskellige miljøbetingelser (fx næringsstofberiget og ikke-næringsstofberiget) vil 
udvikle sig.

Hø-infusionerne kan fx også bruges til sammenligning med feltprøver fra fx en sø.

Iagttagelser og resultater
Lad eleverne beskrive organismernes udseende og notere, hvordan de bevæger 
sig. Elevernes iagttagelsesevne skærpes yderligt ved at de tegner eller fotograferer 
mikroorganismerne, som de observerer.
Eleverne kan arbejde videre digitalt på pc eller tablets og her lave deres egne 
produkter. 
Lad eleverne vurdere og sammenligne organismers størrelse og indbyrdes antal.

Diskussion
Lad eleverne forholde sig til eventuelle forskelle i forekomsten (mængde og 
type) af mikroorganismer i forhold til vækstbetingelser; fx forskellig nærings-
stofmængde, lys- og iltforhold.
Lad dem forklare årsagen til forskellen, og tag stilling til om hypotese og 
forklaring stemmer overens.
Overvej, hvad de observerede organismer lever af.
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