Nedbrytingsprosess i praksis.
Observasjon nr 2.

14.05 07

Det har nå gått nesten en uke(6 dager) siden det
døde ekornet ble lagt ut i naturen. Her ser vi
noen elever på 3. og 4. trinn som er ivrig opptatt
med å finne ut om det har skjedd noen endringer
siden sist. Alle var enige om at fargen hadde
forandret seg. Ekornet var nå blitt mer svart og
gråaktig. I tillegg hadde det skrumpet inn litt.
Det var også temmelig fuktig på grunn av all
nedbøren, men ellers var det forbausende lite
forandret siden sist.(8.05.07). ”Jeg trodde det
skulle være mer oppspist”, sier ei jente på 4. trinn. Ja, hvorfor var det ikke det tro? Dette ble
utgangspunkt for en fin samtale om temperaturens betydning i nedbrytingsprosesser.
.
Vi så nøye etter om det var mulig å se noen
nedbrytere i nærheten. Det som ble observert var
en maur, ei flue og en edderkopp. Alle disse
enkelteksemplarene av nedbrytere så bare ut til å
være på gjennomreise. De trakk seg raskt tilbake
til en tørrere og varmere tilværelse nede i jorden.

En naturlig konsekvens av en nedbrytingsprosess
er lukt. Noen syntes det luktet natur, mens andre
brukte benevnelser som vått, gammelt, dødt,
gammel ljå, rart, ekkelt og surt. For dem som
stakk nesa si ganske nær, så var det ingen tvil om
at det luktet en smule stramt.

Ungene opplever dette prosjektet på ulike måter. Noen synes det er litt ekkelt samtidig som de
er nysgjerrige. Noen begynner å tenke tilbake på egne kjæledyr som de har mistet og deretter
begravd. En elev fortalte at han ble litt trist, og at dette fikk han til å tenke på død og
begravelse. En annen elev uttalte at han syntes det var fint å se at naturen gikk sin gang.
Uansett hvilke tanker de måtte ha, så gir dette en fin anledning til å ta opp ulike sider ved
livet. Nå håper vi på at varmere vær kan sette fart i nedbrytingsprosessen.

