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Introduktion til designguiden

På de følgende sider, bliver du introduceret til brugen af de designelementer, der anvendes  
til udgivelser, samt i forbindelse med formidling og omtale af projektet.

Formålet med designguiden er at sikre en visuel genkendelighed i aktiviteter og materialer  
udviklet og udbudt i regi af Naturvejledning Danmarks projekt Krible Krable – flere små 
forskere i naturen.

Guiden viser, hvordan man placerer og udformer de tilhørende logoer, hvilken typografi der 
anvendes til publikationer, og hvilken farveskala, der ligger til grund for alle trykte og digitale 
materialer.

Desuden vises der eksempler på, hvordan de grafiske elementer kan sammensættes på 
tværs af medier og materialer, så de stadig fremstår som en sammenhængende helhed 
med stærk signalværdi.

Vær opmærksom på, at en designguide er en dynamisk guide, der jævnligt bliver justeret 
og tilpasset.

Den seneste opdatering kan downloades fra projektets hjemmeside: kriblekrable.dk

https://kriblekrable.dk/skabeloner-til-naturvejledere/
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Om Mikroforskermetoden

Mikroforsker 
Naturvejledning Danmark har med projektet Krible Krable introduceret det 
nye element Mikroforsker i 2019. Projektet ’Mikroforsker’ udgøres af en 
metode med tilhørende lærervejledning, undervisningsforløb, aktiviteter 
samt en konkurrence.

Metoden: 
Mikroforskermetoden er en metode, der på enkelt vis guider de yngste 
elever igennem en forskningsmetode. Gennem 7 trin formulerer eleverne 
simple problemstillinger, gætter sig frem til potentielle hypoteser, lægger 
planer for undersøgelser, henter viden gennem disse og kan til sidst 
bekræfte eller afkræfte deres hypotese, inden resultatet formidles videre 
til andre.

Konkurrencen: 
I forbindelse med introduktion af metoden udskrives for første gang i 
2020 en børneforskerkonkurrence for 0. – 3. klasse. Den vil blive  
gentaget årligt projektperioden ud.

Fakta om projektet: 
•  Mikroforsker er inspireret af Nysgjerrigper, udviklet af Norges  

Forskningsråd. 

•  Novo Nordisk Fonden støtter projektet fra 2019-2022 

•  Målgruppen er de yngste elever, førskolebørn deres pæda goger og 
lærere samt pædagogstuderende.

•  Formålet med at introducere metoden er at hjælpe børn med at forske 
i det, som de bliver optaget af og nysgerrige efter at vide mere om, og 
at støtte op om pædagoger og lærere, så de kan hjælpe børnene.

•  Målet med konkurrencen er, at få de yngste elever til at undersøge og 
udforske det der undrer dem i Krible Krable-universet, ved hjælp af 
Mikroforskermetoden.

•  I 2019 blev der gennemført et pilotprojekt med 25 deltagende klasser 
og deres naturvejleder. I 2020 er der over 100 tilmeldte indskolings-
klasser.

•  Mikroforsker tager udgangspunkt i naturen og Krible Krable-universet 
(de små dyr i naturen). Metoden kan dog bruges i alle andre sammen-
hænge. 

https://www.nysgjerrigper.no/
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Krible Krable Blå:
CMYK: 60-6-0-0
RGB: 96-190-237 
Pantone: 2915 C
Hex: #60BEED 

Mørk Grøn:
Pantone: 7735 C
CMYK: 66-0-57-66
RGB: 38-89 -66
Hex: #265942 

Lys Blå:
CMYK: 91-7-15-0
RGB: 0-157-204 
Pantone: 312 C
Hex: #009DCC 

Grå skygge:
CMYK: 0-0-0-80 
RGB: 87-87-86 
Pantone: Cool Gray 11 C
Hex: #575756

Mørk blå:
CMYK: 100-72-0-38 
RGB: 0-54-113 
Pantone: 281 C
Hex: #003671

Naturvejledning Danmark 
logo, bruges i de to farver 
angivet, når det anvendes 
sammen med Krible Krable 
logoet. 

Mikroforsker illustration 
bruges altid i farver sammen 
med Krible Krable logo.

Mikroforsker tekst bruges 
i Mørk Grøn, altid sammen 
med logoet.
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Mikroforsker og Naturvejledning Danmark logoer

MIKROFORSKER
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Respektafstand og minimumstørrelse på Mikroforsker logo:
Hold minimum afstand til omkringliggende objekter (andre logoer, 
grafik m.m.), der svarer til “e” fra logo.

Brug ikke logo i mindre end 30 mm bredde.

Respektafstand og minimumstørrelse Naturvejledning Danmark logo:
Hold minimum afstand til omkringliggende objekter (andre logoer, grafik 
m.m.), der svarer til 2x“N” fra logo.

Brug ikke logo i mindre end 10 mm bredde.

Minimum str: 30 mm
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Mikroforsker og Naturvejledning Danmark logoer



6

designguide
MIKROFORSKER

Krible Krable og Naturvejledning Danmark logoer

Anbefalede størrelser på de mest brugte A-formater:

Mikroforsker logo, når det står øverst på formatet (angivet i bredde – fx 
betyder ”70-80 mm”, at det er anbefalet at bredden på logoet er et sted  
mellem 70 og 80 mm til et A6 format):

A2: 250-350 mm 

A3:  140-200 mm

A4:  110-160 mm

A5:  90-120 mm

A6:  70-80 mm

Naturvejledning Danmark logo, når det står som afsender (angivet i bredde):

A2:  26-30 mm 

A3:  16-20 mm

A4:  12-16 mm

A5:  10-14 mm

A6:  10-14 mm
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Novo Nordisk Fonden logo

Novo Nordisk fondens primære logo står i 3 dæk  
og kan bruges i transparent mørkeblå og transparent 
hvid. Og i fuld farve (uden transparens).
Vi bruger Novo Nordisk fondens primære logo  
som partner logo i vores materialer.

•  Det blå logo bruges primært på hvid eller lys baggrund

•  Den hvide logo bruges på farvede baggrunde og fotos/
billeder

•  Der bruges primært den transparente udgave af logoet, 
men hvis det skal være mindre end 7,5mm i højden,  
skal fuld farve logoet bruges. Minimum størrelse for 
fuldfarve logo er 6mm

•  Logoet placeres altid i et hjørne af layoutet

•  Respektafstand omkring logo (afstand til kant, andre  
logoer, anden grafik) skal minimum svare til størrelsen  
på V’et i logoet.

Se mere på http://brandguide.novonordiskfonden.dk/logo

Respektafstand er lig med 
V fra logoet.

Blå og hvid udgave af 
Transparent logo.

Blå og hvid udgave af 
fuldfarve logo. Bruges kun 
når logo er mellem 6 og 
7.5 mm i højden.

Eksempel på hvidt  
transparant logo på  
farvet baggrund

Eksempel på blåt  
transparant logo på  
hvid baggrund.

Eksempel på hvidt  
fuldfarvet logo på  
farvet baggrund

Eksempel på blåt  
fuldfarvet logo på  
hvid baggrund.

http://brandguide.novonordiskfonden.dk/logo
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Farver

MØRK GRØN
Pantone: 7735 C
CMYK: 66-0-57-66
RGB: 38-89 -66
Hex: #265942

LYS GRØN
Pantone: 2301 C
CMYK: 45-0-85-15
RGB: 114-178-64
Hex: #72B240

Alle farverne kan tones/bruges i procenter, som i 
ovenstående eksempel (Lys Grøn).

De grønne primærfarver bruges som toneangivende 
farver i layout, til ”bølgerne”, til overskrifter, til baggrunds-
farve, og til at fremhæve tekst. Primærfarver kan også 
bruges i procenter.

Sekundærfarver bruges blandt andet til Mikroforsker-
metodens ikoner og kan tilføjes i layout når der er brug 
for at fremhæve noget information (fx helfarvede sider i 
brochurer, bokse, bjælker, grafer og infografik).

LILLA
Pantone: 7675 C
CMYK: 50-50-25-0
RGB: 147-131-159
Hex: #93839F

SORT
Pantone: Pantone Black C
CMYK: 0-0-0-100
RGB: 0-0-0
Hex: #000000

RØDBRUN
PMS: 4705 C
CMYK: 37-63-65-21
RGB: 149-95-77 
Hex: #955F4D

DUEBLÅ
PMS: 284 C
CMYK: 57-25-4-0
RGB: 119-167-213
Hex: #77A7D5

ORANGE
Pantone: 715 C
CMYK: 0-55-90-0
RGB: 241-136-37
Hex: #F18825

HVID
Pantone: Pantone White
CMYK: 0-0-0-0
RGB: 255-255-255
Hex: #FFFFFF

100% 80% 60% 40% 20%

RØD
Pantone: 2032 C
CMYK: 15-75-65-0
RGB: 212-91-81
Hex: #D45B51
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VARM GUL
PMS: 142 C
CMYK: 8-26-70-0
RGB: 238 -192-96 
Hex: #EEC060

PETROLIUM
PMS: 7475 C
CMYK: 45-0-11-55
RGB: 85-122-131
Hex: #557A83
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Typografi

Bitter 
Bruges primært til overskrifter, store mellemrubrikker 
og fremhævede citater. Kan bruges i Regular, Bold 
og tilhørende Italic udgaver. Kan downloades fra 
Googlefonts og fonts.adobe.com  

Helvetica Neue LT Standard/Helvetica Neue 
Bruges primært til brødtekst i dokumenter til print.
Kan bruges i Light, Regular, Medium, Bold, Black 
udgaver, samt tilhørende italic udgaver. Undgå at 
bruge Condensed og Extended udgaver af skriften.

Arial
Bruges primært i digitale dokumenter (Word, 
Powerpoint m.m.).
Kan bruges i Regular, Bold og tilhørende Italic 
udgaver.

abcdefghijklmnop 
qrstuvwxyzæøå  
ABCDEFGHIJKLMN 
OPQRSTUVWXYZÆØÅ 
1234567890,.;:-–’*!?

abcdefghijklmnop 
qrstuvwxyzæøå  
ABCDEFGHIJKLMN 
OPQRSTUVWXYZÆØÅ 
1234567890,.;:-–’*!?

abcdefghijklmnop 
qrstuvwxyzæøå  
ABCDEFGHIJKLMN 
OPQRSTUVWXYZÆØÅ 
1234567890,.;:-–’*!?

Til Mikroforskermaterialer bruges typografierne Bitter, Helvetica Neue og Arial.
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Grafiske elementer

”Bølgerne” er en del af Mikroforsker identiteten og bliver brugt i top eller bund af siden,  
når der laves Mikroforskermateriale (primært på forsider af brochurer, på plakater og på 
løsark). Altid i de to grønne farver og procenter der er vist her (Lys grøn 40% og Mørk 
grøn 80%).

OVERSKRIFT:

•  Ossus est quibuscit, que excessimi, nus, conem. 

•  Non pelibus, cori dolent dolorio recestiunto vendes

•  Doluptis por simo evelique

Teksten ”Flere små forskere i naturen”, skrives med fonten Bitter Regular.  
Kan bruges i farverne Mørk grøn eller en procent af Mørk grøn, Lys grøn og hvid.

Flere små forskere i naturen

Faktabokse har afrundede hjørner, og der kan evt bruges bølgegrafik i bunden. 
Faktabokse kan laves i både de grønne primærfarver og i sekundærfarver.

Mikroforskermetoden grafik med rækkefølgen på de 7 trin. Ikonerne kan også 
bruges individuelt og farverne på disse er angivet på side 8.
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Illustrationer af børn og dyr (tegnet af Jan Solheim)

Krible Krable-dyr skal bruges med “spor” (grønne prikker) efter sig, der hvor det kan lade sig gøre. Kreditér gerne Jan Solheim, hvor muligt.

Vi bruger de illustrationer, der passer bedst til den (alders-) gruppe børn, som materialet drejer sig om/henvender sig til. Kreditér gerne Jan Solheim, hvor muligt.
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Eksempler på Krible Krable Mikroforsker materialer

For- og bagside af vejledning (bagside til venstre): Her er Mikroforsker skilt ad  
fra Krible Krable logo og vist i stort, for at introducere illustrationen til brugeren.

Mikroforsker proceskort for- og bagside (bagside til venstre).

Mikroforsker Proceskort

Mikroforsker er en klassisk naturvidenskabelig 
metode formuleret og forenklet, så den er let at gå 
til. Denne folder giver guidelines til den voksne om, 
hvordan hvert trin i metoden tilpasses børnenes 
alder og kompetencer. 

Metoden kan bruges i alle aldre og fastholder 
børnenes nysgerrighed og lyst til at lære. Tidlig 
introduktion til de enkelte trin kan på lang sigt 
understøtte den fællesfaglige naturfagseksamen i 
udskolingen. 

Mikroforsker er et nyt element i Naturvejledning 
Danmarks projekt ”Krible Krable – flere små forske-
re i naturen”. Formålet med projektet er at under-
støtte børns begyndende naturvidenskabelige 
dannelsesrejse med særligt fokus på smådyr, natur 
og science.

Læs mere på www.mikroforsker.dk

Mikroforsker er inspireret af 
Nysgjerrigper, udviklet af 
Norges Forskningsråd

MIKROFORSKER
PROCESKORT

Læg en plan

Hent oplysninger

Gå ud i naturen

Je
g undrer mig over

H
vo

rfor er det sådan?

Fortæl til andre

Vi
 har fundet ud af

Andre eksempler: Side med kolofon, siden med foto og citat, fuldfarveside med faktaboks.

25

„
PROCESSEN, HVOR ELEVERNES IDEER 
ER BLEVET GREBET, OG HAR FØRT TIL 

NYE UNDERSØGELSER UNDERVEJS, HAR 
VÆRET SUPER GOD. DET VAR RIGTIG 

GODT, AT DET VAR ELEVERNE SELV, DER 
STYREDE PROCESSEN.

25 17

Nu skal I planlægge, hvordan I vil teste, om jeres hypoteser stemmer 
eller ej. I skal planlægge undersøgelser, som kan give jer viden om 
den problemstilling, I har valgt. Tænk over, hvor I kan finde ud af 
mere om emnet, hvordan I kan undersøge det, og hvem I kan spørge.
Planlæg undersøgelser for én hypotese ad gangen. 

Husk også at lave en plan for arbejdsfordelingen imellem jer. Hvem 
skal gøre hvad? Hvad skal læreren hjælpe med og forberede inden 
undersøgelserne? Hvad skal I bruge af udstyr? Hvordan vil I doku-
mentere det, I finder ud af? 

Når man laver undersøgelser med levende dyr, skal man altid sikre 
sig, at de ikke lider overlast. Det er en god ide at tage en snak om 
etiske hensyn, og hvordan man behandler dyrene med størst mulig 
respekt. 

Når I har lagt jeres planer, er I klar til at gå i gang med undersøgelserne.

IDEER TIL METODER:
Observation 
Hvad skal I observere? Hvornår og hvordan? Lav et skema over 
observationerne.

Interview af fagfolk
Lav en interviewguide med de spørgsmål, I har eller få en samta-
le med en fagperson, hvor I tager noter fra samtalen. 

Forsøg og eksperimenter
Find ud af, hvordan en faktor kan påvirke en situation og hvilken 
effekt der kommer. 

Informationssøgning og analyse
Eksisterende fakta fra forskellige kilder findes frem, udforskes og 
sættes sammen på en ny måde.

17

Bidragsydere til materialet

Tekst:
Pernille Haugaard Jensen og Aska Ono Bjerresø
Naturcenter Amager Strand / Skoletjenesten
Kari Hald. Naturvejleder og projektleder/ Krible Krable

Fotografier: 
Jakob Vind

Illustrationer: 
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Grafik og Layout:
Kristina Colston – Skyfri
Karen Christensen Design
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Trykkeri Friheden
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MIKROFORSKER 

– EN METODE OG EN  
BØRNEFORSKERKONKURRENCE  

FOR 0. – 3. KLASSE

MIKROFORSKER
– en metode og en børneforskerkonkurrence for 0. – 3. klasseMikroforsker

Mikroforsker er et nyt element i Naturvejledning Danmarks projekt 
”Krible Krable – flere små forskere i naturen”, som har kørt siden 2014. 
Formålet med projektet er at understøtte små børns begyndende 
naturvidenskabelige dannelsesrejse med særlig fokus på smådyr, 
natur og science.

En metode og en konkurrence
Denne vejledning beskriver Mikroforskermetoden og fortæller,  
hvordan man kan deltage i Mikroforskerkonkurrencen.

www.mikroforsker.dk
På www.mikroforsker.dk finder du mere information og inspiration i 
form af vejledninger, videoer og eksempler på rapporter fra Mikro-
forsker Pilotprojektet fra 2019.

Mikroforsker er inspireret af Nysgjerrigper udviklet af Norges Forskningsråd

Opslag: Mikroforskermetoden uddybet i en vejledning. Ikon på den ene side og  
fuldfarve side med tekst og illustration på den anden side.

10

Gå ud i naturen
11

Start med at gå på en Krible Krable oplevelsestur. Krible Krable dyr 
er alle de små almindelige dyr, I kan finde og fange i naturen. Det kan 
være på legepladsen, i skoven, på engen, i vandhullet, på landjorden 
og i havet. Det kan for eksempel også være i jeres kompostbunke.

Saml fangsten i beholdere og brug jeres gode øjne og måske en lup 
til at se nøje efter dyrenes udseende og opførelse.

Brug tid på at undersøge de dyr, I har fundet, og gå på undrings-
jagt: udtænk spørgsmål, som I gerne vil finde svar på. Der er ingen 
grænser for, hvad man kan undre sig over. Del jer op i små grupper, 
så I kan undre jer sammen og inspirere hinanden.

Husk at skrive alle jeres spørgsmål ned. Det er først i næste trin, at 
I skal vælge hvilket eller hvilke spørgsmål, I vil arbejde videre med.
I kan med fordel bruge den lokale Naturvejleder til at hjælpe jer med 
Krible Krable turen.

11
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Eksempler på Krible Krable Mikroforsker materialer

Mikroforskerkonkurrencen 

Som et nyt element i Naturvejlederforeningens projekt ”Krible Krable 
– flere små forskere i naturen” udskrives for første gang i 2020 en 
konkurrence for 0. – 3. klasse.

Målet med konkurrencen er, at få de yngste elever til at undersøge 
og udforske det der undrer dem i Krible Krable universet, ved hjælp 
af Mikroforskermetoden.

SÅDAN DELTAGER I
• Alle 0. – 3. klasser i Danmark kan deltage.

•  Tilmeld din klasse fra 1. april til skolestart 2020 og få tilsendt vej-
ledning, plakater og proceskort. 

•  Konkurrencen løber fra skolestart til udgangen af oktober 2020. 

•  Emnet for konkurrencen er Krible Krable universet: Små dyr i den 
nære natur.

•  Send jeres forskningsrapport ind senest 1. november 2020.

•  En jury vurderer alle indsendte rapporter, og de tre bedste projekter 
får præmier.

•  Alle klasser, der har indsendt en rapport, får et diplom for deres 
indsats som Mikroforsker.

RAPPORTEN
En god rapport beskriver hvordan, I har arbejdet med alle 7 trin i 
Mikroforskermetoden; jeres oplevelser i naturen, problemstilling, hy-
poteser, planlægning, undersøgelser og den konklusion I er kommet 
frem til. Fortæl om jeres projekt og resultater, så juryen og andre kan 
forstå og blive inspireret af jeres arbejde med projektet. Beskriv jeres 
proces med både tekst og citater, tegninger og fotos samt grafer.  

Send rapporten ind som en samlet PDF fil.

HENT INSPIRATION 
I 2019 deltog 24 klasser i et pilotprojekt, og på mikroforsker.dk kan 
du se eksempler på rapporter.

Fra den 1. april 2020 kan du læse mere om konkurrencen og metoden 
samt tilmelde dig på

www.mikroforsker.dk

MIKROFORSKER-
METODEN

Læg en plan

Hent oplysninger

Gå ud i naturen

Je
g undrer mig over

H
vo

rfor er det sådan?

Fortæl til andre

Vi
 har fundet ud af

Mikroforsker er inspireret af Nysgjerrigper udviklet af Norges Forskningsråd

Mikroforsker er inspireret af Nysgjerrigper udviklet af Norges Forskningsråd

Naturvejlederforeningen
Ledreborg Allé 2A
4320 Lejre
kriblekrable@natur-vejleder.dk
+45 53 56 66 40

Emne

Bitiuntur? Qui offictur sunda ipit accuptatquas nossin nonsenimus quamusa ntec-
tatus molecerferum quatium aut et mi, alistionsero temo del ma sinum ea corrore 
etur, ne vento cus et, nobis re, omniet maiorrunt, volor arum rem et harchillia sus 
exernatiaero ium volorum fugia quas ut unt od qui into corpossit, suntotati cum 
repta ex 

ea et volupti ustibus samet esequo voloren iendigent ad eum eici ommo vellam 
aut exernate nobis molorem netur si idit ut exerum es alibus.

Neque peliam, tempora nobitium, ilitibusam conseque consequ aecabor poritio 
neculpa dolenim venduntin cor andist, occum a eossi ilictatem etus et quiderc 
imaio. Ebitaeptatet ditatus sin rem aut hiliquis repero id quisite dolo vitis et ulla 
qui diat dis entem accum is cusant, aliquatio ditae dollupiet endam que dolla vo-
luptate exceperuntem facerum quae nonsequ atibusam quidita quissedit resequis 
untin est debitam vendi comnimpos ipis 

Tem vero in eium corerspit liqui cullaborem quatiam usandelibus quo vendaerum 
andi num eum quam, accus, ommodi nus et etumquas magnam rereic te sum 
nos soluptatis minum cuptur, sinulla nobit et volupta des mos vid maxim faccabo 
rendis num, quatestiae. 

Venlig hilsen 

 
Kari Hald   
Naturvejleder og projektleder

Virksomhed
Att. Navn
Adresse
Postnummer og by
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MIKROFORSKER 

MIKROFORSKER
– en enkel metode for nysgerrige børn der vil 

forske i det, der undrer dem i naturen 

Mikroforsker er inspireret af Nysgjerrigper, udviklet af Norges Forskningsråd

BLIV ÅRETS MIKROFORSKERKLASSE
Som et nyt element i Naturvejledning Danmarks projekt 
”Krible Krable – flere små forskere i naturen” udskrives 
for første gang i 2020 en børneforskerkonkurrence for 
0. – 3. klasser.

Målet med konkurrencen er at få de yngste elever til at 
udforske det, der undrer dem i Krible Krable universet 
ved hjælp af Mikroforskermetoden.

 
SÅDAN GØR DU
•  Tilmeld din klasse allerede nu og få tilsendt vejledning, 

plakat og proceskort til metoden.
•  Gennemfør jeres mikroforskerprojekt i løbet af 

august, september og oktober.
•  Send jeres forskningsrapport ind senest 30. oktober 

2020 og deltag i konkurrencen om at blive årets  
mikroforskerklasse. 

Læg en plan
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Læs mere på:
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Mikroforsker er en enkel udgave af den hypotetisk deduktive metode, som har været brugt i forskning og videnskab i 
århundreder.

Annonce

Mikroforsker

Flere små  
forskere 
i naturen
Krible Krable-universet er udviklet i samarbejde  
mellem Naturvejlederforeningen og DR Ramasjang.

Projektets titel

TILLYKKE
Og tak for en fantastisk indsats i forbindelse  

med Mikroforskerkonkurrencen

Klasse, skolens navn

Dato og repræsentant for juryen

Stenskolopender

Grøn Mosaikguldsmed

Strandkrabbe

Lundsnegl

Mørk Jordhumle

Enggræshoppe

Dagpåfugleøje

Grå Bænkebider

Korsedderkop

Syvplettet MariehøneLæderløbebille
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Mikroforsker er inspireret af Nysgjerrigper udviklet af Norges Forskningsråd

Naturvejledning Danmark
Ledreborg Allé 2A
4320 Lejre
kriblekrable.dk
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Planche

Flyer med Mikroforskermetoden, for- og bagside
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designguide
MIKROFORSKER

Eksempler på Krible Krable materialer

Powerpoint Template – kan downloades på: https://kriblekrable.dk/skabeloner-til-naturvejledere/Beach banner Model D - 75x220cm

Badge

Header, hjemmeside

https://kriblekrable.dk/skabeloner-til-naturvejledere/
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Hvis du har spørgsmål til designguiden,  
så kontakt venligst Krible Krable via mailen: 

kriblekrable@natur-vejleder.dk

mailto:kriblekrable%40natur-vejleder.dk%0D?subject=

