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Myrejagten - Børn forsker i biodiversitet
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Har du hørt begrebet biodiversitet?

(European Commission, 2015: Attitudes of Europeans towards Biodiversity [Rapport]



Børn i dag bruger mindre tid i naturen

DN, maj 2018



Børn er enormt gode til 

artsgenkendelse

Balmford et al. 2002, Science

78 % 53 %



Myrejagten
Køb et kit – hjælp en forsker

Lær noget om biodiversitet
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Danmark skal være bidt af myrer
(Hvordan får vi dem til det?)

TurnéSNM Andre museer Naturvejledere



Hvad er myrejagten?



www.myrejagten.dk



Virkede det?





Indsamling fra Myrejagten

783 eksperimenter

513 brugere

2.349 arbejdstimer

(15 måneders fuldtid)



28 arter fundet
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Sjældne fund

Formica picea (55)

Lasius platythorax (6)

Lasius psammophilus (4)



Kort: Grundsø Hansen, 2018, Foto: David Nash, 2019

CR

Sortplettet Blåfugl – En truet parasit

M. sabuleti



T. immigrans

En ny art for Danmark



https://neuc.dk/cases/



Alder og køn på deltagende børn

Køn

 Alder



Børnenes relation til naturen
Hvor ofte er du ude i nature med familien?

Jeg synes det er sjovt at lære om naturen

Jeg vil gerne lave noget med natur når jeg bliver stor. 



Hvad var det sjoveste ved at 

deltage?

Andet

At finde ud af hvilke myrer vi har

At fange myrerne

At se hvad myrerne bedst kunne lide

At se hvor mange myrer vi fangede

Tegninger, maske, tattoos

At sætte eksperimentet op

At blande maden

Procent



Betydningen af forskeren og det

personlige svar

Forsker Personligt svar



88 % vil gerne deltage i lignende

aktiviteter

Aktiviteter om myrer

Aktiviteter om andre insekter

Aktiviteter om andre dyr

Aktiviteter om planter

Andet

Ved ikke



Citater fra deltagerne
Det er vel en garanti for, at der faktisk er en mening med

galskaben.

Kan godt lide ideen om at det ikke bare en leg, men kan

bruges til at indsamle noget konkret viden.

I det område vi kommer fra er der ikke mange forskere

og jeg synes det er dejligt at kunne fortælle samt fremvise det

billede i sendte hvor Julie sad med et mikroskop og kiggede på

myrer. Det giver aha oplevelser hos børnene... ok.... kan man

arbejde med det..?? var der en som sagde ...spændende... Især 

hos drengene vakte det interesse

Det var vigtigt for os at have set forskeren selv i videoen. Så

oplever man at man hjælper et rigtigt menneske. Og forskeren

blev også til et forbillede - hende på 9 vil være biolog.

Nu har vi snakket rigtig meget om myrer både før, under og

efter "forsøget".


