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Fremgangsmåde

1.   Start med at bruge den mindste forstørrelse  
- den mindste objektivlinse, og husk at tænde for lyset.

3.   Sæt mikropræparatet fast på objektbordet med  
de to fjedre, og placér det, så midten af præparatet  
er lige over hullet, hvor lyset kommer igennem.

4.   Kig i okularlinsen og sænk/hæv objektbordet  
med grov- og finskruerne, til præparatet ses skarpt.

5.  Justér lyset, til præparatet er helt skarpt.

6.   Når I ser præparatet helt tydeligt med den mindste 
forstørrelse, kan I dreje frem til næste forstørrelse,  
og dermed få en større forstørrelse  
og se flere detaljer.

7.   Finindstil igen 
Men pas på. Ved den største forstørrelse er der  
kun en millimeter mellem linsen og præparatet. Rammer  
I dækglasset, kan både dækglas og linse tage skade. 
** Mikroskopets objektiver er beskyttet mod dette, via en 
fjedrende front i objektivet, men vær dog alligevel forsigtig.

8.  Når I er færdige skal I huske at stille mikroskopet 
tilbage til den mindste forstørrelse.

Diskusion 

Beskriv med jeres egne ord, hvordan man anvender et mikroskop.

Hvad skal man være særlig omhyggelig med, når man anvender et mikroskop?

Materialer

077420 Mikroskop  
078145 Blodceller

Baggrund
At undersøge et emne i et mikroskop, kræver at emnet er så tynd at lys kan skinne igennem. 
Præparatet, som er det man kigger på, gennem mikroskopet, bliver belyst nedefra. Derfor kan 
mikroskopet kun anvendes til helt tynde præparater.    

CELLER EKSPERIMENT 551001BIOLOGI LETMIKROSKOPI

LÆR AT BRUGE MIKROSKOPET
Få erfaring med at undersøge celler i et mikroskop.



Menneskets blod, mikropræparat
Enkeltpræparat som  giver  mulighed for at kigge 
 nærmere på blodceller.

079145

BRUG DETTE  
KVALITETS 

PRÆPARAT, SOM  
SUPPLEMENT

Blod
Klassesæt med 15 ens præparater med blodceller fra 
menneske.

078851

Mikroskop FS-1, monokulær, 60x
Elevmikroskop med LED-lys, flot design og god værdi 
for pengene. Et oplagt valg til elevbrug i grundskolen, 
da det selvfølgelig er udstyret med et 60x objektiv 
som største objektiv. 
Forstørrelser: 40x, 100x, 400x, 600x
Okulartubus: Monokulær
Objektiver: Akromatiske
Okular: 10x vidvinkel

077420
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Disse produkter kan bruges til at celler med mikroskopet

Se eksperimentet på side 4.

CELLER EKSPERIMENT 551001BIOLOGI LETMIKROSKOPI
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LÆR AT BRUGE MIKROSKOPET
Få erfaring med at lave dit eget præparat og undersøg det i mikroskopet.

Diskusion 

Kan du finde cellemembraner og cellekerner? 

Tegn og beskriv hvad du ser i mikroskopet.

CELLER EKSPERIMENT 551002BIOLOGI LETMIKROSKOPI

Fremgangsmåde

1.   Skær et løg i fire dele.

2.   Pil et løgskæl af.  
På indersiden af løgskællet sidder  
en tynd, klar hinde.

     Træk forsigtigt hinden af og klip et lille stykke  
af den. Pas på, når I klipper, for løghinden  
krøller let sammen.

3. Læg stykket i en vanddråbe på et objektglas.

4.  Læg dækglas over løghinden.

5.  Undersøg løghinden i et mikroskop.

Materialer

Vanddråbe
Løg
Kniv
Saks 
078610 Objektglas 
078625 Dækglas 
077425 Mikroskop (60x)

Baggrund
At undersøge et emne i et mikroskop, kræver at emnet er så tynd at lys kan skinne igennem. 
Man laver derfor et præparat, hvor emnet enten udstryges eller skæres i så tynd et lag, at 
lys kan trænge igennem. I dette eksperiment undersøges en løghinde, for at se celler og 
cellemembran.  



Objektglas, 76 x 26 mm

078610

Dækglas, 24 x 24 mm

078625

Mikroskop FS-1, binokulær, 60x
Prisbilligt mikroskop med LED-lys og fantastisk  design. 
Det binokulære hoved gør det mere behageligt at 
 bruge mikroskopet over længere tid.
Forstørrelser: 40x, 100x, 400x, 600x
Okulartubus: Binokulær
Objektiver: Akromatiske
Okular: 10x vidvinkel i par

077425
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Disse produkter kan bruges til at undersøge præparater i mikroskopet

Se eksperimentet på side 6.

CELLER EKSPERIMENT 551002BIOLOGI LETMIKROSKOPI



SE PÅ EGNE MUNDCELLER
Undersøg dyre-/menneskeceller i et mikroskop.

Fremgangsmåde

1.  Skrab med en tandstik eller lignende lidt  
celler af kindens inderside.

2.   Skrab cellerne af på et objektglas.

3.   Dryp en dråbe methylenblåt opløsning på skrabet.

3.    Læg dækglas over.

4.  Placér glasset i mikroskopet, og start med  
at finde de blåfarvede celler med 4x objektivet.

5.  Når du har fundet de blåfarvede celler skiftes  
til næste forstørrelse. Se både ved 40x  
og 60x fobjektivet.

Materialer

En mund
005700 Tandstikker
078610 Objektglas 
078625 Dækglas 
077425 Mikroskop (60x) 
862800-4  Methylenblåt 

opløsning

Baggrund
Indersiden af kinden består af mundhuleslimceller. Disse bliver ofte udskiftet, ligesom 
hudceller, og man kan uden problemer skrabe nogle af. Cellerne er såkaldte epithel celler, 
- flade celler som findes overalt på kroppens overflader. En dyrecelle er omkranset af en 
membran, som holder alting indenfor. Inde i cellen ser man cellekernen, hvori DNA findes.
Methylen blåt er et farvestof, som blåfarver bla. DNA. Man bruger farven for bedre at kunne 
skelne de ellers gennemsigtige celler. 

Diskusion 

Beskriv og tegn det du kan se?
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DYRE-/MENNESKECELLER EKSPERIMENT 551008BIOLOGI LETMIKROSKOPI



Objektglas, 76 x 26 mm

078610

Dækglas, 24 x 24 mm

078625

SOM 
 SUPPLEMENT 

KAN MAN   
KIGGE PÅ 

DETTE  FÆRDIGE 
 PRÆPARAT

Dyreceller, 12 
mikropræparater
Serie med 12 udvalgte 
præparater af forskellige 
 cellevæv hos dyr. Undersøg 
blandt andet cellekerne og 
cytoplasma fra mundhulen 
eller kom tæt på DNA og 
kæmpekromosomer.  

079140

Disse produkter kan bruges til at undersøge dine egne mundceller.

Se eksperimentet på side 8.

Mikroskop FS-1, binokulær, 60x
Prisbilligt mikroskop med LED-lys og fantastisk  design. 
Det binokulære hoved gør det mere behageligt at 
 bruge mikroskopet over længere tid.
Forstørrelser: 40x, 100x, 400x, 600x
Okulartubus: Binokulær
Objektiver: Akromatiske
Okular: 10x vidvinkel i par

077425
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Methylenblåt, 1 %, opløsning
Til farvning af bakterier og celler.

862800-4

DYRE-/MENNESKECELLER EKSPERIMENT 551008BIOLOGI LETMIKROSKOPI
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Fremgangsmåde

1.  Sprit fingeren af med desinfektionserviet

1.  Med en fingerprikker stikkes  
et lille hul i en steril finger.

2.   En dråbe blod presses ud på et objektglas.

3.  Med det andet objektglas laver du et blodudstryg

4.  Lad det tørre, hvilket tager ca. 3-5 minutter

5.   Brug plastspartlen til at lægge en lille dråbe 
methylenblåt midt på blodudstryget.

6.   Start med at undersøge ved mindste  
forstørrelse og find cellerne.

7.  Skift derefter til næste forstørrelse.

RØDE OG HVIDE BLODCELLER
Undersøg celletyper og blodkredsløbet.

Diskusion 

Kan du få øje på blodcellerne?

Hvordan skiller de hvide blodceller sig ud?

Materialer

780055 Fingerprikker
077425 Mikroskop 
862800-4  Methylenblåt 

opløsning
078610 Objektglas 
078625 Dækglas 
780025 Plastomrørere
780026 Desinfektionsserviet

Tips

En god hjælp  kan være at 
bruge færdigpræparatet 
079145 til at se hvad I skal 
kigge efter.   

Baggrund
Røde blodceller har en speciel form nemlig skålformet og er lette at kende. Cellerne er røde, 
fordi de indeholder hæmoglobin – et iltbindende stof, som indeholder jern. De røde blodceller 
har ingen cellekerne og dør et par dage efter, de er blevet lavet i rygmarven.

Hvide blodceller er vores immunsystem, som nedkæmper sygdomme, der er kommet ind i 
kroppen. De har ikke den røde farve og er derfor gennemsigtige. Farver man med methylenblåt, 
som farver bl.a. DNA, vil man kunne se disse cellers cellekerner.

EKSPERIMENT 551013BIOLOGI LETMIKROSKOPI DYRE-/MENNESKECELLER



Objektglas, 76 x 26 mm

078610

Dækglas, 24 x 24 mm

078625

Menneskets blod, 
mikropræparat

Enkeltpræparat som  giver 
 mulighed for at kigge 
 nærmere på blodceller.

079145

Mikroskop FS-1, binokulær, 60x
Prisbilligt mikroskop med LED-lys og fantastisk  design. 
Det binokulære hoved gør det mere behageligt at 
 bruge mikroskopet over længere tid.
Forstørrelser: 40x, 100x, 400x, 600x
Okulartubus: Binokulær
Objektiver: Akromatiske
Okular: 10x vidvinkel i par

077425

SOM 
 SUPPLEMENT 

KAN MAN   
KIGGE PÅ  

DETTE MIKRO- 
 PRÆPARAT

Fingerprikker, grøn

780055

Desinfektionsserviet

780026

Methylenblåt, 1 %, opløsning
Til farvning af bakterier og celler.

862800-4

Blod
Klassesæt med 15 ens 
præparater med blod-
celler fra menneske.

078851

Arterie og vener
Kom tættere på arterier  
og  vener med disse 15  
ens  mikropræparatsæt.

078850
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Disse produkter kan bruges til at undersøge røde og hvide blodceller

Se eksperimentet på side 10.

EKSPERIMENT 551013BIOLOGI LETMIKROSKOPI DYRE-/MENNESKECELLER



Fremgangsmåde

1.  Anbring præparatet med celler fra løgrodsspids 
under mikroskopet og undersøg det ved lille 
forstørrelse. Undersøg hele snittet.  
Læg mærke til at celler længst fra rodspidsen  
og tættest på den, ikke er i deling.  
Find zonen med mange delinger  
mellem disse to regioner.

2.    Skift til største forstørrelse.  
Brug finindstillingen og fokusér i billedet,  
hvorved de forskellige strukturer bliver tydelige. 

3.   Find celler i forskellige delingsfaser.

CELLEDELING
Undersøg mitose i løgrodsceller og se om I kan forstå de forskellige faser.

Opgave

Tegn skitser og notér hvilken fase hver skitse repræsenterer. 
Lav så vidt muligt skitserne i den rigtige faserækkefølge. 

Baggrund
Til undersøgelse af mitotiske celledelinger kan man benytte færdiglavede præparater, hvor 
cellerne er behandlet på en sådan måde, at kernernes indhold bliver synligt i mikroskopet.  
Nogle celler vil vise sig ikke at være i deling, mens andre repræsenterer forskellige faser i  mitosen.             
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Materialer

079150  Rodspids af løg 
enkelpræparat

077420 Mikroskop (60x)

PLANTECELLER EKSPERIMENT 551003BIOLOGI LETMIKROSKOPI



Celledeling, rod/løg,  
25 præparater
Kom igang med at undersøge mitosen med dette klas-
sesæt bestående af 25 ens præparater, som viser cel-
ledelingen mitose i rod spidsen af et løg. 

078852

Kromosomer fra menneske, metafase
Enkeltpræparat. Kromosomer fra mennesket i me-
tafasestadiet kan identificeres og tælles.

079180

DNA, celledeling, mikropræparat
Enkelpræparat som viser mitose i rodspids af løg. 

079165

Mitose, rodspids af løg, Allium cepa
Enkeltpræparat som viser celledelingen mitose i en rod-
spidsen af et løg

079150

Disse produkter kan bruges til at skabe forståelse for celledelingens proces.

Se eksperimentet på side 12.

Mikroskop FS-1, monokulær, 60x
Elevmikroskop med LED-lys, flot design og god værdi 
for pengene. Et oplagt valg til elevbrug i grund skolen, 
da det selvfølgelig er udstyret med et 60x objektiv 
som største objektiv. 
Forstørrelser: 40x, 100x, 400x, 600x
Okulartubus: Monokulær
Objektiver: Akromatiske
Okular: 10x vidvinkel

077420
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PLANTECELLER EKSPERIMENT 551003BIOLOGI LETMIKROSKOPI



Pore   er blokeret 
og forhindrer 
hår i at gro

Hårsæk

Hårrod

Talgkirtel

Blodkar

Hårskaft

Dermis

Subkutant 
væv

Epidermis

Fremgangsmåde

1.  Få 2-3 personer til at plukket et hår af.

2.  Klip hårstråene i mindre stykker,  
der ikke er længere end et dækglas.

3.  Dryp én dråbe vand på objektglasset med pipetten.

4.  Læg de forskellige typer hår side  
om side på vanddråben.

5. Læg dækglasset over dråben med hår.

6. Undersøg hårstråene i mikroskopet.

DETEKTIVOPGAVEN
Undersøg hårcellers opbygning. Kan I gætte, hvem håret stammer fra?

Diskusion 

Hvad kan du se?

Gæt hvilke hårstrå der kommer fra hvilken person.

Materialer

Hår fra 2-3 forskellige personer
Saks
Vand
014506 Pipette
078610 Objektglas 
078625 Dækglas 
077425 Mikroskop (60x) 

Baggrund
Når en forbrydelse er sket, og gerningsmanden er sluppet væk, kan retsmedicinere lede efter 
spor. Det kan være DNA spor fra blod, spyt eller hudceller. Det kan også være hårstrå, som ikke 
har sin hårrod og derfor ikke kan DNA testes. Hår består nemlig af døde celler og indeholder 
ikke DNA. Dog er hårstrå meget forskellige fra person til person og kan derfor være en vigtig 
ledetråd i opklaringen af kriminalsager. 
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DYRE-/MENNESKECELLER EKSPERIMENT 551021BIOLOGI MEDIUMMIKROSKOPI



Objektglas, 76 x 26 mm

078610

Dækglas, 24 x 24 mm

078625

Dråbepipette
Engangspipette i plast (polyetylen). 400 stk. pr.  pakke. 
Volume: 6 ml. Engangspipetten har fin dråbespids.

014506

Disse produkter kan bruges til at undersøge hårcellers opbygning. 

Se eksperimentet på side 14.

Mikroskop FS-1, binokulær, 60x
Prisbilligt mikroskop med LED-lys og fantastisk  design. 
Det binokulære hoved gør det mere behageligt at 
 bruge mikroskopet over længere tid.
Forstørrelser: 40x, 100x, 400x, 600x
Okulartubus: Binokulær
Objektiver: Akromatiske
Okular: 10x vidvinkel i par

077425
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DYRE-/MENNESKECELLER EKSPERIMENT 551021BIOLOGI MEDIUMMIKROSKOPI



Fremgangsmåde

1.  Bræk spidsen af en halvoptøet stang  
fra et stykke mørbrad.

2.    Den vil knække langs muskelfibrene, så når du 
skærer skiver af den, vil dine snit følge fibrene.

3.   Skær to ultratynde skiver med skalpellen.

4.  Læg de to skiver midt på hvert deres objektglas

5.  Skiven må ikke folde nogen steder.  
Brug præparernålen til at trække skiver ud.

6.   Put en dråbe methylenblåt på det ene præparat 
og lad det hvile i et minut. Fjern overskydende 
methylenblåt med filterpapir.

7. Put en dråbe vand på hver af de to præparater.

8. Læg dækglas på begge præparater.

9.  Mas den tynde skive helt ud ved at trykke 
forsigtet på dækglasset med præparernålen.

10.  Se om du kan finde de tværstribede muskelfibre 
med det ufarvede præparat.

11.  Se om du kan finde flere cellekerner i en 
muskelfibre i det farvede præparat.

SE NÆRMERE PÅ 
SKELETMUSKLER
Undersøg muskelceller og forstå, at muskelceller er en  
unik celletype, der har en bestemt funktion.

Opgave

Tegn eller tag billeder af muskelfibrene

Materialer
Et stykke frossen mørbrad
704300 Skæreunderlag
078610  2x Objektglas
078625 2x Dækglas 
077425 Mikroskop (60x) 
014506 Pipette
862800-4  Methylenblåt 

opløsning
078630 Objektglastrækpapir
078800 Skalpel
078695 Præparenål

Baggrund
Modsat de fleste andre typer deler muskelceller sig ikke. I stedet vokser de og bliver til lange 
muskelfibre, ved at de smelter sammen med en type tamceller. Denne sammensmeltning gør, at 
muskelceller har flere cellekerner. Du skal lave to præparater, hvor den ene skal farves, og den 
anden skal ikke. På den måde kan du både undersøge de tværstribede muskelceller, og om du 
kan finde flere muskelcellekerner.
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DYRE-/MENNESKECELLER EKSPERIMENT 551020BIOLOGI MIKROSKOPI SVÆR



Dråbepipette
Engangspipette i plast (polyetylen). 400 stk. pr. pak-
ke. Volume: 6 ml. Engangspipetten har fin dråbespids.

014506

Objektglas, 76 x 26 mm

078610

Dækglas, 24 x 24 mm

078625

Disse produkter kan bruges til at skabe forståelse for skeletmusklens unikke celletype.

Se eksperimentet på side 16.

Præparernål, lige, plastskaft

078695

Skalpelgreb nr. 4, inklusiv blade

078800

Objektglastrækpapir
Blok med 100 små ark objektglas-trækpapir. Bruges 
til at fjerne overskydende væske i mikropræparater.

078630

Mikroskop FS-1, binokulær, 60x
Prisbilligt mikroskop med LED-lys og fantastisk design. Det 
binokulære hoved gør det mere behageligt at bruge mikro-
skopet over længere tid.
Forstørrelser: 40x, 100x, 400x, 600x
Okulartubus: Binokulær
Objektiver: Akromatiske
Okular: 10x vidvinkel i par

077425
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Methylenblåt, 1 %, opløsning

Til farvning af bakterier og celler.

862800-4

DYRE-/MENNESKECELLER EKSPERIMENT 551020BIOLOGI SVÆRMIKROSKOPI



Fremgangsmåde

1.  Brug en pincet til at tage et lille blad fra 
mosplantens top, og læg det i en dråbe  
vand på et objektglas.

2.   Læg et dækglas over, og sug evt. overskydende 
vand væk med et stykke filtrerpapir.

3.   Placér glasset i mikroskopet, og start med  
at finde bladet med 4x objektivet.

4.   Når du har fundet bladet skiftes til næste 
forstørrelse. Finjuster til billedet er skarpt. 

 Fortsæt til næste forstørrelse.

PLANTECELLENS OPBYGNING
Undersøg plantecellens organeller i mikroskopet.

Diskusion 

Tegn og beskriv, hvad du ser mikroskopet. Kan du se grønkorn og cellevæg? 

Materialer

Vandpest  
Vand  
078660 Pincet
078630 Objektglastrækpapir 
078610 Objektglas 
078625 Dækglas  
077420 Mikroskop

Baggrund
Vandpestblade er kun få cellelag tykke, og man kan derfor skelne enkelte celler ved at 
mikroskopere bladene. Planter har ud over en membran, der holder alting inde, også en cellevæg. 
Cellevæggen er fast, mens membranen er føjelig. Cellevæggen holder cellen i en kantet form.
Planteceller indeholder desuden grønkorn, hvori fotosyntesen forgår.  
Disse kan ses som små kugler, inde i cellerne.

Cellevæg

Grønkorn
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Lav jeres eget præparat
I kan bruge en vandpestplante 
eller mos fra en græsplæne. 
Vandpest findes i alm. søer 
og vandløb. Fordelen ved at 
bruge vandpest er, at den kun 
har to lag celler i bladene og 
forholdsvis store celler. 

PLANTECELLER EKSPERIMENT 551004BIOLOGI LETMIKROSKOPI



Objektglas, 76 x 26 mm

078610

Dækglas, 24 x 24 mm

078625

Disse produkter kan bruges til at undersøge plantens opbygning

Se eksperimentet på side 18.

Mikroskop FS-1, monokulær, 60x
Elevmikroskop med LED-lys, flot design og god værdi 
for pengene. Et oplagt valg til elevbrug i  grundskolen, 
da det selvfølgelig er udstyret med et 60x objektiv 
som største objektiv. 
Forstørrelser: 40x, 100x, 400x, 600x
Okulartubus: Monokulær
Objektiver: Akromatiske
Okular: 10x vidvinkel

077420

Pincet, vinkelbøjet, spids
Længde: 15 cm

078660

Planteceller, 
mikropræparater
12 udvalgte præparater af  forskellige 
celletyper hos plante. Her får du et 
færdigt præparat, som er klar med 
det samme. Du kan fx undersøge 
løgets celle vægge, kerner, cytoplas-
ma og celledeling eller metafasen og 
anafasen i en lilje. Det er bare to ud 
af de 12 udvalgte præparater, som  
er med.  

079135

BRUG DETTE 
PRÆPARATSÆT TIL 
AT  UNDERSTØTTE 

JERES EGEN 
 UNDERSØGELSE

Mikropræparatsæt,  
botanik, 25 forskellige
Prisbilligt basissæt med 25 færdigpræparater af for-
skellige plante celletyper.

078853

Objektglastrækpapir
Blok med 100 små ark objektglas-trækpapir. Bruges 
til at fjerne overskydende væske i mikropræparater.

078630
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Baggrund
For at kunne skelne mellem cellevæg og cellemembran, skal der tilsættes 10% sukkeropløsning 
eller 5% saltopløsning. Det medfører, at cellerne mister vand og dermed trækker sig sammen 
til små kugler. Cellevæggene, der er hårde, forbliver i den kantede form. Det er nu muligt at 
skelne mellem cellemembran og cellevæg.

PLANTECELLENS SAFTSPÆNDING
Undersøg forskellen mellem cellevæg og cellemembran i plantecellen.

Fremgangsmåde

1.  Tag et vandpestblad (eller mosblad) og læg det i en 
dråbe 10% sukkeropløsning eller en 5% saltopløsning. 
Læg derefter dækglas over. 

2.   Har du allerede bladet liggende i rent vand, kan man 
erstatte væsken på følgende måde: 

  Læg en dråbe sukker eller salt opløsning helt op ad 
dækglasset i den ene side, og sug vandet væk  
med filterpapir i den anden side. 

3.   Placér glasset i mikroskopet og start med  
at finde bladet med 4x objektivet.

4.   Når du har fundet bladet skiftes til næste forstørrelse. 
Undersøg hvad  du ser, før du går videre  
til næste forstørrelse.  
Undersøg både ved 400x og 600x forstørrelse. 

5.    Observér cellerne. Efter et par minutter er  
der trukket så meget vand ud af plantecellerne,  
at de slipper cellevæggene.

Materialer

Vandpest eller mos
078610 Objektglas 
078625 Dækglas 
077425 Mikroskop 
078630 Objektglastrækpapir
10 % sukkeropløsning  
eller en 5 % saltopløsning 
(alm køkkensalt).

Cellevæg (Kantet)

Skrumpede planteceller 
med grønkorn
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Diskusion 

Hvad kan du se?

Kan du se forskel på cellemembran og cellevæg?

PLANTECELLER EKSPERIMENT 551005BIOLOGI MEDIUMMIKROSKOPI



Objektglas, 76 x 26 mm

078610

Dækglas, 24 x 24 mm

078625

SOM 
 SUPPLEMENT 

KAN MAN  KIGGE 
PÅ DETTE   
FÆRDIGE 

 PRÆPARAT

Planteceller, 
mikropræparater
12 udvalgte præparater af forskellige 
celletyper hos plante. Her får du et 
færdigt præparat, som er klar med 
det samme. Du kan fx undersøge løgs 
cellevægge, kerner, cytoplasma og 
celledeling eller metafasen og anafa-
sen i en lilje. Det er bare to ud af de 
12 udvalgte præparat som er med.  

079135
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Disse produkter kan bruges til at undersøge plantecellers form og opbygning.

Se eksperimentet på side 20.

Objektglastrækpapir
Blok med 100 små ark objektglas-trækpapir. Bruges 
til at fjerne overskydende væske i mikropræparater.

078630

Mikroskop FS-1, binokulær, 60x
Prisbilligt mikroskop med LED-lys og fantastisk design. Det 
binokulære hoved gør det mere behageligt at bruge mikro-
skopet over længere tid.
Forstørrelser: 40x, 100x, 400x, 600x
Okulartubus: Binokulær
Objektiver: Akromatiske
Okular: 10x vidvinkel i par

077425

PLANTECELLER EKSPERIMENT 551005BIOLOGI MEDIUMMIKROSKOPI
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Fremgangsmåde

1.  Det yderste lag (epidermis) af undersiden, af et lilje 
blad, hives forsigtigt af med en pincet. Kun når du får 
et gennemsigtigt stykke af kan det bruges. Du skal  
kun bruge et meget lille stykke.

2.  Pladser laget på et objektglas i en dråbe vand.

3.   Læg et dækglas over og sug evt. overskydende vand 
væk med et stykke filtrerpapir.

4.  Start med at finde bladet med 4x objektivet.

5.   Når du har fundet bladet ved den mindste forstørrelse, 

skiftes til næste forstørrelse. 

6.   Gentag med både 600x og 1000x forstørrelse. Husk en 
dråbe mikroskop-olie (078605) på dækglasset, inden 
du skifter til 1000x.**

  **Husk at fjerne olie fra dækglasset og 100x objektivet  
efter brug. Fjernes med Xylen (894200-05). 

KOM ENDNU TÆTTERE  
PÅ PLANTECELLEN
Undersøg bladets spalteåbing og hvordan plantecellen laver fotosyntese.

Diskusion 

Kan du få øje på læbecellerne?

Hvorfor er de grønne?

Materialer

Lilje, vand
078610  Objektglas
078625 Dækglas 
077430 Mikroskop (100x)
014506 Pipetter
078605 Immersionsolie
894200-05 Xylen

Baggrund
Planter får vand gennem rødderne, mens de lukker kuldioxid ind gennem små åbninger i bladene. 
Gennem disse åbninger risikerer planten dog at tabe en masse vand via fordampning. For at undgå 
dette er hullerne altid placeret på undersiden af bladet og har ofte puslespilsformede celler. De 
kantede celler er hvide – altså uden grønkort. Rundt omkring ses små mørke munde med tykke 
læber. Dette er læbeceller. Læbeceller kan åbnes og lukkes. Der er åbning ved læbecellerne, 
når planten mangler kuldioxid, og ofte lukket når temperaturen udenfor planten er høj. Nogle 
planter venter desuden på at åbne for læbecellerne til det bliver nat, hvor temperaturen er lav, 
og fordampning dermed er mindre. I disse tilfælde oplagres kuldioxiden kemisk, indtil det bliver 
dag, hvor den så frigives og forbruges i fotosyntesen til at lave sukker og ilt.

Spalteåbning 
lukket

Spalteåbning 
åben

Grønkorn

Cellevæg

Cellekerne

PLANTECELLER EKSPERIMENT 551006BIOLOGI SVÆRMIKROSKOPI



Mikroskop FS-1, binokulær, 100x
Et godt valg til det lidt mere avancerede elevbrug, da 
det er udstyret med et 100x objektiv som største ob-
jektiv. Mikroskopet er udstyret med krydsbord, bag-
udvendt objektivrevolver og indstillingsgreb med både 
fin- og grovfokus. Alt sammen noget, som gør mikro-
skopet meget brugervenligt, når der skal stilles skarpt 
på et spændende mikropræparat.
Forstørrelser: 40x, 100x, 400x, 600x
Okulartubus: Binokulær
Objektiver: Akromatiske
Okular: 10x vidvinkel i par

077430

Dækglas, 24 x 24 mm

078625

Dråbepipette
Engangspipette i plast (polyetylen). 400 stk. pr.  pakke. 
Volume: 6 ml. Engangspipetten har fin dråbespids.

014506

Xylen (Xylol),  
isomer-blanding
Bruges som fedtfjerner på 
mikroskoplinser.

894200-05

Immersionsolie, 25 mL
Bruges sammen med mikrosko-
pobjektiver med forstørrelser 
over 60x (normalt mærket med 
oil). 20 mL i flaske.

078605

Objektglas, 76 x 26 mm

078610
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Disse produkter kan bruges til at undersøge plantens opbygning

Se eksperimentet på side 22.

SOM 
 SUPPLEMENT 

KAN MAN 
 KIGGE PÅ 

VORES  FÆRDIGE 
 PRÆPARATER

Planteceller, 
mikropræparater
12 udvalgte præparater af forskellige 
celletyper hos plante. Her får du et 
færdigt præparat, som er klar med 
det samme. Du kan fx undersøge løgs 
cellevægge, kerner, cytoplasma og 
celledeling eller metafasen og anafa-
sen i en lilje. Det er bare to ud af de 
12 udvalgte præparat som er med.  

079135

PLANTECELLER EKSPERIMENT 551006BIOLOGI SVÆRMIKROSKOPI
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KOM TÆT PÅ 
MIKROORGANISMER
Undersøg dyre- og planteplankton.

Diskusion 

Hvilke planktonalger og dyreplankton kan du finde?
 

Forklar forskellene mellem de forskellige planktontyper.

MIKROORGANISMER EKSPERIMENT 551007BIOLOGI MEDIUMMIKROSKOPI

Fremgangsmåde

1.   Hæld lidt af prøven op i saltkaret og udtag  
med pipette herfra. I saltkaret er det lettere  
at se de større zooplanktondyr.

2.    Sug lidt vand op i en engangspipette.  
Tjek at du fået lidt plankton med (synligt). 

3.   Brug pipetten til at placere en dråbe af prøven  
på et objektglas med fordybning.

4.   Læg forsigtigt et dækglas oven på dråben.

5.  Læg objektglasset i mikroskopet.

6.   Gentag pkt. 1-4 med en ny prøve. 
Finder du andre planktontyper? 

Materialer til prøveudtagning

760726 Planktonnet
760820 Dafnienet (70 μm) 
760620 Skaft (95 cm)
055880 Syltetøjglas med låg
761502 Akvarium med låg, 3 L
761551 Plastspand 
761552 Låg
052031 Sorteringsbakke

Udtagning af vandprøve.

1.   Udtag en prøve fra sø, gerne fra gangbro. 
  Brug planktonnet på line (760726). 

2.   Kast det ud og træk det langsomt og jævnt gennem 
vandet, gerne ca 10 meter. 

3.   Tøm indholdet forsigtigt over i spanden. 

4.  Gentag indtil du har synligt plankton/partikler.

5.  Opbevar prøven køligt, indtil undersøgelse.

  Hvis der er en lang gangbro med bevoksning på siden,  
kan der også med fordel bruges et dafnienet 
på skaft (760820 + 760620). 

Materialer til undersøgelsen

078612  Objektglas med 
fordybning

078625 Dækglas 
077425 Mikroskop (60x) 
014506 Dråbepipette 6 ml
014490 Dråbepipette, 1 ml
014610 Kapilar dråbepipette 
014525 Hætte (sugebold) 
078607 Saltkar 
016610 Petriskål

Baggrund
Plankton er de dyr, planter og bakterier, der lever i de frie vandmasser. De inddeles i planteplankton 
(fytoplankton) og dyreplankton (zooplankton). Planteplankton består af både en- og flercellede 
blåtgrønalger (cyanobaktenien, som er bakterier) og egentlige alger. Dyreplankton består af 
protozoer og små krebsdyr, samt æg, sæd og larver fra større dyr.
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Disse produkter kan bruges til at undersøge mikroorganismer.

Se eksperimentet på side 24.

MIKROORGANISMER EKSPERIMENT 551007BIOLOGI MEDIUMMIKROSKOPI

Objektglas med 1 fordybning
Uundværlig til at undersøgelse af dafnier, alger m.m. 
under mikroskop. Mål: 76 x 26 mm. Pakke med 50 stk.

078612

Dråbepipette
Engangspipette i plast (polyetylen). 400 stk. pr. pak-
ke. Volume: 6 ml. Engangspipetten har fin dråbespids.

014506

Dækglas, 24 x 24 mm

078625

Petriskål, plast, Ø90 x 16 mm
Lågdiameter: 90 mm. Skålhøjde: 15 mm.

016610

Plankton og Zoo net med line
Nettet har en kraftig metalbøjle, med 10 m nylon line 
påmonteret. Netdiameter: 25 cm.
Net længde: 55 cm (ex. bundbæger).
Maskevidde: 130 μm.
Line: 10 m.

760726

Dafnienet, uden skaft
Netposens længde: 64 cm.
Netposens diameter: 28 cm.
Maskevidde: ca. 70 μm.

760820

Hætter til dråbepipette
Gummisugebold til dråbe- og pasteurpipetter.

014525

Pasteurpipette, glas, 230 mm
Kapilarpipette i glas.

014610

Mikroskop FS-1, binokulær, 60x
Prisbilligt mikroskop med LED-lys og fantastisk design. Det 
binokulære hoved gør det mere behageligt at bruge mikro-
skopet over længere tid.
Forstørrelser: 40x, 100x, 400x, 600x
Okulartubus: Binokulær
Objektiver: Akromatiske
Okular: 10x vidvinkel i par

077425



LIVET I EN VANDDRÅBE
Undersøg de mikroskopiske dyr i vanddråben og se om I kan skelne mellem 
de encellede og de flercellede dyr. I øvelsen undersøges vanddråben for 
amøbe, tøffeldyr, hjuldyr, dafnier, vandlopper.
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Diskusion 

Tegn og identificere de dyr I finder?

Hvordan ser man forskel på encellede og flercellede organismer?

Fremgangsmåde

1.  Udtag en vandprøve fra en sø, større fuglebad, 
eller lille fiskedam. Gerne en vandprøve med  
noget synlig plankton, fordi det er garanti  
for at der er masser af liv. 

2.  Sug lidt vand op i en engangspipette.  
Tjek at du har fået synlige partikler med  
og overfør til en petriskål. 

3.   Fra petriskålen er det lettere at fange nogle  
små dyr/partikler. Overfør med kapilarpipetten  
til objektglas med fordybning.

4.   Læg forsigtigt et dækglas oven på dråben.

5.  Læg objektglasset i mikroskopet.

6.   Gentag pkt. 2-6 med en ny prøve.

7.  Gentag pkt. 3-6 for at finde andre dyr.

8.   Husk en dråbe mikroskop-olie  
(078605) på dækglasset, inden du  
skifter til 1000x. Kun 1 dråbe.** 
 **Husk at fjerne olie fra dækglasset  
og 100x objektivet efter brug.  
Fjernes med Xylen (894200-05). 

Materialer

Vandprøve
055880 Syltetøjsglas med låg
078612  Objektglas med 

fordybning
077430 Mikroskop (100x) 
078625 Dækglas
014506 Dråbepipette, 6 ml
014490 Dråbepipette, 1 ml
014610 Kapilar dråbepipette
014525 Hætte (sugebold) 
016610 Petriskål, Ø90 x 16 mm
894200-05 Xylen
078605 Immersionsolie

Baggrund
De mikroskopiske organismer består af protozoer, alger og bakterier, der omfatter både 
encellede og flercellede organismer. De encellede protozorer, kan fx være amøbe, flaggallater 
og tøffeldyr, mens de flercellede protozoer kan være hjuldyret og Coleps.

MIKROORGANISMER EKSPERIMENT 551007ABIOLOGI SVÆRMIKROSKOPI

Er dyrene i jeres  
vandprøve for aktive?
Dæmp aktiviteten ved 

at tilsætte en svag 
opløsning af tapetklister 

(methycellulose). 
Opløsningen lægges 

som en ring rundt om 
vanddråben.



Objektglas med 1 
fordybning
Uundværlig til at undersøgel-
se af dafnier, alger m.m. un-
der mikroskop. Mål: 76 x 26 
mm. Pakke med 50 stk.

078612

Dråbepipette
Engangspipette i plast (polyetylen) med fin dråbespid. 
400 stk. pr. pakke. Volume: 6 ml. 

014506

Dækglas, 24 x 24 mm

078625

Petriskål, plast,  
Ø90 x 16 mm

016610

Hætter til dråbepipette
Gummisugebold til dråbe- og 
pasteurpipetter.

014525

Botanisk og zoologisk basis, 25 
præparater, serie 500
Grundlæggende præparatsæt med et bredt udvalg 
af zoologisk og botanisk materiale. Kom tæt på fx 
 amøben, Daphinia, Cyclop og kiselalger med den-
ne serie og undersøg både kromosomer, celle- og  
vævstyper.

079130 

Pasteurpipette, glas, 230 mm
Kapilarpipette i glas.

014610

Disse produkter kan bruges til at undersøge, hvor meget liv du kan finde i en vanddråbe.

Se eksperimentet på side 26.

Mikroskop FS-1, binokulær, 100x
Et godt valg til det lidt mere avancerede elevbrug, 
da det er udstyret med et 100x objektiv som største 
 objektiv. Mikroskopet er udstyret med krydsbord, bag-
udvendt objektivrevolver og indstillingsgreb med både 
fin- og grovfokus. 
Forstørrelser: 40x, 100x, 400x, 1000x
Okulartubus: Binokulær
Objektiver: Akromatiske
Okular: 10x vidvinkel i par

077430

Xylen (Xylol),  
isomer-blanding
Bruges som fedtfjerner på 
mikroskoplinser.

894200-05

Immersionsolie, 25 mL
Bruges sammen med mikrosko-
pobjektiver med forstørrelser 
over 60x. 20 ml i flaske.

078605
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BRUG  
FÆRDIGPRÆPARATET 
TIL SAMMENLIGNING 
OG IDENTIFICERING 
JERES EGNE FUND
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Fremgangsmåde til undersøgelsen

1.    Hæld lidt af vandprøven ud i en hvid bakke, så kun 
bunden lige er dækket. Dafnierne ses typisk som 
små mørke bevægelige partikler, de suges op med en 
pipette. Er de vanskelige at se, kan man med fordel 
hælde vandprøven over i en petriskål.

2.   Fang dafnierne ved at suge dem op med 
engangspipette, tjek at du fået dem med (synligt) 

3.   Brug pipetten til at overføre dafnierne til et objektglas 
med fordybning.

4.  Læg forsigtigt et dækglas oven på dråben.

5.  Læg objektglasset i mikroskopet.

6.   Undersøg og tegn de dafnier du ser i mikroskopet.  
Eller tag billede med mobiltelefon eller kamera.

7.   Gentag pkt. 1-4 med en ny prøve og se om  
du kan finde andre typer af dafnier. 

Fremgangsmåde til prøveudtagning

1.    Find et stort vandhul eller sø, og brug et dafnienet  
på skaft, til at fiske mellem planterne i søen.  
Jævne glidende bevægelser. 

2.   Kom noget vand fra søen i en spand og tøm forsigtig 
indholdet fra dafnienettet over i spanden. 

DET MYLDRER MED 
MIKROORGANISMER I SØER
Undersøg og kom tættere på dafnier.

Diskusion 

Tegn og beskriv det du finder.

Baggrund
Dafnier (Cladocera) er små gennemsigtige krebsdyr. De har 4-6 par ben, der benyttes til 
fødeoptagelse. De bevæger sig ved hjælp af to par følehorn. I Danmark findes omkring 
100 forskellige arter af dafnier hvor i de største arter er 15 mm. Den bedste tid at  
finde dafnier er midt på sommeren.

Materialer til prøveudtagning

760820 Dafnienet (70 my) 
760620 Skaft (95 cm)
761551 Plastspand 
761552 Låg
052031 Sorteringsbakke

Materialer til undersøgelsen

078610  Objektglas
078625 Dækglas 
077425 Mikroskop (60x) 
014506 Dråbepipette, 6 ml
014490 Dråbepipette, 1 ml
014610 Kapilar dråbepipette 
014525 Hætte (sugebold)

MIKROORGANISMER EKSPERIMENT 551007BBIOLOGI MEDIUMMIKROSKOPI



Objektglas med 1 fordybning
Uundværlig til at undersøgelse af dafnier, alger m.m. 
under mikroskop. Mål: 76 x 26 mm. Pakke med 50 stk.

078612

Dråbepipette
Engangspipette i plast (polyetylen). 400 stk. pr. pak-
ke. Volume: 6 ml. Engangspipetten har fin dråbespids.

014506

Dækglas, 24 x 24 mm

078625

Sorteringsbakke, ruminddelt
Utrolig nyttig når fangsten af smådyr og planter fra 
ekskursionen skal sorteres.

052031

Hætter til dråbepipette
Gummisugebold til dråbe- og pasteurpipetter.

014525

Pasteurpipette, glas, 230 mm
Kapilarpipette i glas.

014610

Mikroskop FS-1, binokulær, 60x
Prisbilligt mikroskop med LED-lys og fantastisk design. Det 
binokulære hoved gør det mere behageligt at bruge mikro-
skopet over længere tid.
Forstørrelser: 40x, 100x, 400x, 600x
Okulartubus: Binokulær
Objektiver: Akromatiske
Okular: 10x vidvinkel i par

077425
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Disse produkter kan bruges til at undersøge dafnier. 

Se eksperimentet på side 28.

MIKROORGANISMER EKSPERIMENT 551007BBIOLOGI MEDIUMMIKROSKOPI

Dafnienet, uden skaft
Netposens længde: 64 cm
Netposens diameter: 28 cm
Maskevidde: ca. 70 μm

760820
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BJØRNEDYR
Undersøg flere forskellige slags mos og se om I 
kan finde forskellige bjørnedyr? 

Diskusion 

Observer bjørnedyret. Hvordan bevæger den sig? Hvordan ser den ud? Tegn en model nedenunder.

MIKROORGANISMER EKSPERIMENT 551012BIOLOGI SVÆRMIKROSKOPI

Fremgangsmåde til undersøgelsen

1.  Indsaml noget mos. Gerne fra græsplæne,  
murværk eller træer. 

2.  Vrid vandet ud af mosset og ned i et glas eller en 
petriskål. Der skal ca være så meget vand at det fylder 
hele bunden med højst en halv centimeters dybde.

7.  Sug forsigtigt bjørnedyret op med en pipette, kun en 
lille bitte vanddråbe skal med op.

8.  Læg nu dråben fra pipetten på et objektglas.  
Ca. tre dråber.

9.  Læg dækglas ovenpå dråberne. Forhåbentlig har en af 
dråbene bjørnedyret i sig. 

10.  Sæt nu objektglasset med dækglas i mikroskopet  
og sæt mikroskopet på dets mindste forstørrelse.  
Det vil typisk være 40x forstørrelse.

11.  Nu skal du igen finde dit bjørnedyr,  
men denne gang i mikroskopet. 

12.  Forhåbentligt finder du nu bjørnedyret ved at lede 
præparatet systematisk igennem. 

13.  Når bjørnedyret er fundet kan du gå op i forstørrelse 
og se nærmere på det.

Baggrund
Bjørnedyr er en lille sejlivet organisme der lever i mos. Den kan både tåle at blive frosset ned, kogt 
og radioaktiv stråling. Det er et lille mikroskopisk dyr på ca 1 mm, der lever rigtig mange steder. 
Der er over 600 arter og du kan måske finde 10 forskellige ved blot at undersøge noget mos i 
nærområdet. Bjørnedyret overlever ved at den skiller sig af med næsten al vandet i kroppen og 
går i dvale. I denne dvaletilstand kan den overleve i mange år. Hvis forholdene er til det, kan den 
tage vand ind igen og vækkes til live.

Materialer til undersøgelsen

Mos
Vand
016610 Petriskål, Ø90 x 16 mm
078610  Objektglas
078625 Dækglas 
077425 Mikroskop (60x) 
014506 Dråbepipette, 6 ml
078610  Objektglas

Tip
Ind saml mos'en dagen inden 
øvelsen og opblød det i vand 
i en dags tid. Det kan også 
være en god idé at tage mos 
flere steder fra og blande det 
sammen.



Petriskål, plast, Ø90 x 16 mm
Lågdiameter: 90 mm. Skålhøjde: 15 mm.

016610

Objektglas med 1 fordybning

Uundværlig til at undersøgelse af dafnier, alger m.m. 
under mikroskop. Mål: 76 x 26 mm. Pakke med 50 stk.

078612

Dråbepipette

Engangspipette i plast (polyetylen). 400 stk. pr. pak-
ke. Volume: 6 ml. Engangspipetten har fin dråbespids.

014506

Dækglas, 24 x 24 mm

078625

Mikroskop FS-1, binokulær, 60x
Prisbilligt mikroskop med LED-lys og fantastisk design. Det 
binokulære hoved gør det mere behageligt at bruge mikro-
skopet over længere tid.
Forstørrelser: 40x, 100x, 400x, 600x
Okulartubus: Binokulær
Objektiver: Akromatiske
Okular: 10x vidvinkel i par

077425
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Se eksperimentet på side 30.
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BAKTERIER I JORD
Undersøg forskellige jordtyper og få indblik i livet i jorden og forstå betydningen 
af den mikrobielle aktivitet, som danner basis for planters vækst.

Udtagning af jordprøve fx kompostmuldjord eller skovbund

1.   Fjern vegetation fra overfladen, hvor du vil udtage prøven.

2.  Udtag jord i 0-5 cm’s dybde. Udtag 5 prøver fordelt  
på et areal på størrelse med et A4 ark.

3.   Bland de 5 prøver sammen i en spand.  
Herved fås en repræsentativ prøve fra arealet,  
hvorfra du udtager til videre undersøgelse.

Fremgangsmåde

1.  Brug tape og en tusch til at mærke glas med prøvested/
ID og dato for prøvetagning.

2.  Bland 5 g jord med 145 g vand i hvert glas.

3.  Luk glasset grundigt og ryst det forsigtigt i fem min.

4.   Løsn låget og lad opløsningen stå uforstyrret i to dage.  
  Du kan godt se på prøven med det samme, men du vil 

sandsynligvis se mere liv, hvis du venter. Det skyldes, at mange 
protozoer vil være i hvilestadie i tør jord. De bliver aktive igen 
når de tilføres fugt.

5.   Luk låget grundigt og vip glasset et par gange (så det 
blandes). Brug pipetten til at få noget af opløsningen  
op med. Undgå at tage fra bunden af glasset.

6.   Tillad de tungeste partikler at falde ned og dryppe ud af 
pipetten. Placer en dråbe af prøven på objektglasset.

7.   Hold dækglasset forsigtigt i kanterne. Placer en kant 
på glasset ved siden af dråben og skub det over, så 
opløsningen spredes langs med glaskanten. 

8.   Sæt forsigtigt dækglasset ned, så prøven spredes jævnt.

9.   Placer prøven på mikroskopets objektbord. 

10.  Begynd med mindste forstørrelse.  
Brug fokusskruerne til at gøre billedet skarpt  
og skift så til en større forstørrelse. 

  De større dyr og meget aktive dyr ses typisk bedst  
ved lav forstørrelse.

Diskusion 

Hvilke mikroorganismer finder du?

Materialer

Vandprøve med synlig plankton
078610  Objektglas
078625 Dækglas 
761551 Plastspand
053007 Plastdåse, 300 ml
077425 Mikroskop (60x) 
014506 Dråbepipette 6 ml
014490 Dråbepipette, 1 ml
014610 Kapilar dråbepipette 
014525 Hætte (sugebold)
053007 Vægt, 200 g / 0,1 g

Baggrund
Jordens økosystem er meget komplekst, og hver enkel organisme har en unik rolle i systemet. 
Bakterierne kan være vanskelige at se direkte i mikroskopet, men man kan se nogle af de mange 
dyr, der lever af bakterierne. Jo flere dyr, jo flere bakterier. 

Tips
Kapilarpipetten kan være nyttig 
at bruge til at fange små dyr/
partikler, som man gerne vil 
undersøge nærmere.

32  /   frederiksen-scientific.dk

BAKTERIER EKSPERIMENT 551010BIOLOGI SVÆRMIKROSKOPI



Dråbepipette

Engangspipette i plast med fin dråbespids.  
400 stk. pr. pakke. Volume: 6 ml. 

014506

Dækglas, 24 x 24 mm

078625

Bakterier, serie af 25 præparater 
Indeholder bla. - Rhizobium radicicola - Kvælstoffik-
serende bakterier i rodknolde.

079120

Plastdåse
Firkantet dåse i PVC. Gen-
nemsigtig med sort skruelåg.

053007

Livet i Jordbund,  
17 forskellige præparater 
Indeholder enkelpræparater med eksempler  
på bakterier fra forskellige jordbundstyper. 
Fx bestanddele fra humusrig jord og sur 
mosejord, nitritdannende jordbakterier og 
kvæl stof bindende bakterier.

079112

Objektglas, 76 x 26 mm

078610

Hætter til dråbepipette
Gummisugebold til dråbe- og pasteurpipetter.

014525

Pasteurpipette, glas, 230 mm
Kapilarpipette i glas.

014610

Disse produkter kan bruges til at undersøge, hvor mange bakterier der lever i jorden.

Se eksperimentet på side 32.

Mikroskop FS-1, binokulær, 60x
Prisbilligt mikroskop med LED-lys og fantastisk de-
sign. Det binokulære hoved gør det mere behageligt 
at  bruge mikroskopet over længere tid.
Forstørrelser: 40x, 100x, 400x, 600x
Okulartubus: Binokulær
Objektiver: Akromatiske
Okular: 10x vidvinkel i par

077425
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Fremgangsmåde

1.  Sæt pincet, spatel og pipette i en 50 ml kolbe  
med alkohol, så de er desinficeret.

2.  Sæt mærkater med numre (1, 2 og 3)  
og dato på bunden af petriskålene.

3.  Tøm pipetten for alkohol (vær opmærksom på  
at tømme helt) og dryp ca. 10 dråber af væsken  
med høbakterier i hver agar petriskål

4.  Fordel dråberne med spatelen ud over agaren i de tre 
petriskåle, så bakterierne bliver jævnt fordelt.

5.  Brug pincetten til at lægge en tablet med antibiotika  
i den ene side af skål nr. 1. 

6.  Desinficér pincetten og placér en tablet med en anden slags 
antibiotika i den anden side af skål nr. 1.

7.  På samme måde lægger I rensdyrlaverne i skål nr. 2.

8.  Petriskål 3 skal ikke tilsættes antibiotika eller rensdyrlav. 

9.  Forsegl skålene med tape og læg dem et  
lunt sted i 3-5 døgn. Læg dem med bunden opad,  
så I undgår kondensvand og dug i skålene.  
I må gerne vende skålene, men IKKE åbne dem,  
når I ser til dem igen. Husk at se til skålene dagligt.

ANTIBIOTIKA VS. BAKTERIER
Undersøg hvordan antibiotika påvirker bakterier.

Opgave

Beskriv og forklar resultaterne i de tre skåle. Hvordan har antibiotikaen påvirket høbakterierne? 

SKÅL 1 SKÅL 2 SKÅL 3

Materialer

778160RF  Høbakteriekultur 
008010 Kolbe, 250 ml
007800 Kolbe, 50 ml
827008 Alkohol 93%
078660 Pincet
014510 Engangspipette
050620 Steril plastspatel
NL116552 PCA agar i petriskåle
779852 Penicillin 
779850 Streptomycin
Lavarter (rensdyrlav) indsamles

Dyrkning af høbakterier

1.   Klip 10 g græs i stykker på 1 cm.

2.   Det tørre græs puttes i 250 ml kolbe med destilleret vand.

3.   Luk kolben med alufolie og kog den i vandbad i 20 min. 
Indholdet skal køle mindst et døgn, før det kan bruges. 

Baggrund
Bakterien Streptococcus pneumoniae er ofte årsag til lungebetændelse, men af
sikkerhedsmæssige årsager kan vi ikke arbejde med denne bakterie. Derimod kan forsøget 
simuleres med den mere uskadelig bakterie Bacillus Subtiliis, også kaldet høbakterie. Den findes 
overalt på græs, især tørret græs.

Tip
Hvis ikke I er til selv at fremstille 
høbakterie-kulturen, kan den købes 
som bakteriekultur (778160RF).
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Disse produkter kan bruges til at undersøge antibiotikas virkning på bakterier.

Se eksperimentet på side 34.

PCA i petriskåle, 10 stk.
Færdigstøbt PCA agar i 9 cm petriskål. Klar til podning 
med det samme.

NL116552

Konisk kolbe,  
100 ml, økonomi

007800

Streptomycin, discs til agar
Streptomycin discs til forsøg med antibiotikas 
virkning på bakterier - placeres på podet agar.
Koncentration: 10 μg pr. disc.

779850

Pincet, vinkelbøjet, spids
Længde: 15 cm.

078660

Dråbepipette, 3 ml
Dråbepipette i plast. 25 pr. pakke.

014510

Bakterie kulturer
Hvis I ikke vil lave jeres egne bakteriekulturer, kan I 
bruge disse velkendte bakteriestammer: Escherichia 
coli, Bacillus subtilis og Micrococcus luteus. Se 
vejledning vedr. dyrkning under produktet 778160

778160RF

Penicillin low, discs til agar
Penicillin Low discs til forsøg med antibiotikas virkning 
på bakterier - placeres på podet agar.
Koncentration: 1 unit (ca. 0,6 μg) pr. disc.

779852

Ethanol, 93%, denatureret

827008
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TIP OS!

Svar på disse spørgsmål og  
hjælp os med at blive bedre. 

 Viaduktvej 35  
6870 Ølgod 

Tlf. +45 7524 4966 

 info@frederiksen-scientific.com  
www.frederiksen-scientific.dk
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