
SCIENCE MED BØRN
NysgjerrigPer-/ 

Mikroforskermetoden og den 

pædagogiske to-do-liste



FORMIDDAGENS PROGRAM

INDFØRING I 
NYSGJERRIGPER/MIKRO

FORSKERMETODEN

DIG SELV SOM FORSKER WALK AND FORSK EN PÆDAGOGISK TO-
DO-LISTE



SÅ I DAG…

Hvem leger I med?

• At I stifter bekendtskab med to metoder til at 
arbejde med børn og science – og alt det løse

• At I får mod på at arbejde videre selv – og
med børnene

Mit formål:

• Tale på og tale med

• Visuel læring

• Øvelser

• Samtaler/dialog

Min metode:



SCIENCETILGANG (INSPIRERET 
AF SVEIN SJØBERG) Hvad er science for jer?

Science er:

 De naturvidenskabelige 
discipliner/fag (indhold)

 Den fysiske omverden

 Mennesket/kroppen

 Naturvidenskabelige 
arbejdsmetoder

 Et dannelsesbegreb 
(naturvidenskabelig dannelse)



HAR I ANDRE 
EKSEMPLER?

https://www.forskerfrø.no/forsok/vi
s.html?tid=2171405

https://www.forskerfrø.no/forsok/vis.html?tid=2171405


SÅ HELT KONKRET
Science er bla:

Leg med tal

Leg med form, farve og størrelse

Leg med vand, is, luft, mudder osv

Leg med kroppen og kroppens funktioner

Leg med og undersøgelse af dyr

Leg med planter

Leg med forskellige stoffer, materialer og kemikalier

Leg med de fysiske love 

At eksperimentere

At være nysgerrig

At danne hypoteser



NYSGJERRIGPERMETODEN – EN OPSKRIFT I AT 
FORSKE

7

Dette lurer jeg på

Hvorfor er det slik?

Legg en plan

Hent opplysninger

Dette har jeg funnet ut

Fortell til andre

https://www.nysgjerrigper.no/nysgjerrigpermetoden/

https://www.nysgjerrigper.no/nysgjerrigpermetoden/


FORSKERSPRING

Når man i miniformat får en 
forskningsopgave

Sirup, olie, saft



BALLONRAKET



I FÅR NU 
UDLEVERET…

Hvordan får jeg en ballon til at flyve så 
langt som muligt? (dette undrer jeg mig 
over)

1. Lav hver især en hypotese

2. Hvordan vil I finde ud af det? (læg en 
plan) Hvordan vil I dokumentere det?

3. Prøv det (hent oplysninger). 

4. Hvad fandt I ud af? (konklusion)

Del det med os andre? (når vi samles 
igen)

I har 20 minutter



MIKROFORSKER 
– KRIBLE KRABLE

https://youtu.be/wOM4bmY
VcW0

https://youtu.be/wOM4bmYVcW0


DE 7 TRIN
MIKROFORSKER



Alle Krible Krable projekter 
kræver, at man starter med at få 
snavsede gummistøvler ☺



Her samler vi på gode spørgsmål.

Børnenes verbale eller nonverbale 
undren

Lav gerne en ”gode 
spørgsmålskasse”



I denne fase arbejder vi med 
formodninger (hypoteser). Altså 
”hvorfor er det sådan”?

Det kan man f.eks. gøre ved at 
spørge børnene om at byde ind 
på sætningen

”jeg tror, at….”



På dette tidspunkt planlægger 
man, hvad det er man vil 
gøre/afprøve – og så gør man 
det.

Undervejs dokumenterer man, 
hvad det er der sker – hvordan 
kan man dokumentere, hvor I er?



Her samler man op på det, som man 
har fundet ud af.

Dette samles i en form for ”rapport” 
– hvad kan en rapport være?

Her går man også ind og forholder 
sig til sine oprindelige ”jeg tror, at…” 
– var de sande eller falske?

Skal der laves nye undersøgelser –
så må man lave en ny plan



En ægte forsker deler sine 
resultater

Hvordan kan man dele sine 
oplevelser/resultater?

Mikroforskerkonkurrence for 0-3. 
klasser. Senest 30. oktober

Se Krible-Krables hjemmeside. 



TOUGAARD OG 
KOFOD, 2009

 Brug naturvidenskabelige 
arbejdsmetoder til at få viden 
sammen

Gå ud i naturen



HVORDAN FINDER MAN ET SPØRGSMÅL?

https://youtu.be/4RwdX7vyWQ0

Nu skal I ud og gå en tur – to og to. Walk and forsk! Tag et stykke 
papir og en blyant med

Prøv at indsamle så mange spørgsmål I kan på en tur på 10 minutter

Nu skal I vælge et spørgsmål ud, som I synes er særligt interessant og 
som kan lade sig undersøge

Kom med en plan for, hvordan I ville kunne undersøge dette 
spørgsmål

https://youtu.be/4RwdX7vyWQ0




HVORFOR BRUGE 
NYSGJERRIGPER-METODEN?
Hvad tænker I metoden kan – tal sammen to og to

Børnene lærer den naturvidenskabelige metode ved faktisk at bruge den.

Det er sjovt! Og nysgerrighed er en stærk motivationskraft for læring.

Praktisk problemløsning i samarbejde er godt for sammenholdet

Det er inkluderende og differensierende. Alle kan bidrage med noget!

Det er børneinddragelse i praksis når børnene vælger, hvad de vil forske i.

Børnene arbejder virkelighedsnært. 

Det træner læringsstrategier og selvstændighed: hvad skal vi gøre for at finde 
ud af dette? Hvordan skal vi gå frem?

Børnene kan fordybe sig.



TO-DO FASER 
(DAMGAARD, 
2017)

1. Observationsfasen

2. Beslutningsfasen

3. Den empiriske fase

4. Den narrative fase

5. Den æstetiske fase

6. Delingsfasen



1. OBSERVATIONSFASEN 

Kig på barnets interesse

Har barnet fokus på det

samme gennem længere tid?

Har flere børn fokus på

det samme?

Oplever I barnet/børnene

koncentrerede om bestemte 

emner?

Tag ejerskab: Er der elementer 
i dagligdagen, som I godt 
kunne tænker jer, at børnene 
skulle vide noget om?



2. 
BESLUTNINGSFASEN 

Beslut dig for, at barnets interesse skal bruges 
naturvidenskabeligt

Beslut jer for i institutionen, at I vil have fokus 
på naturvidenskab/science

Tænk over, hvad du ved om emnet 
umiddelbart

Research, research, research. Hvis ikke du ved 
noget, så gå hjem og bliv klogere (net, 
bibliotek, eller spørg nogen, der ved noget –
f.eks. naturvejl.). Men researchen kan ligeså 
godt foregå sammen med børnene

Tænk over idéer til praksis  



3. DEN EMPIRISKE FASE 

 Brug naturvidenskabelige arbejdsmetoder til at få viden sammen

Tougaard og Kofod, 2009



AT ARBEJDE MED 
EKSPERIMENTER I 
PÆDAGOGISK PRAKSIS

https://www.xn--

forskerfr-

t8a.no/artikkel/vis.ht

ml?tid=2178868

https://www.forskerfrø.no/artikkel/vis.html?tid=2178868


4. DEN NARRATIVE FASE 

Dialog: Tal sammen om, hvad I har kigget på 
og fundet ud af

Formidling: Fortæl Mor og Far, hvad I har 
lavet

Lav en beskrivelse af proces og produkt –
gerne med barnets egne billeder og ord 

Dramatiser jeres oplevelser og fund

Rim, remser og sange

Lav gerne et naturvidenskabeligt eventyr, på 
børnenes præmisser

Find den gode historie



5. DEN ÆSTETISKE FASE 

Æstetiske læreprocesser/æstetisk virksomhed

Lav kreative produkter, der underbygger/belyser/holder 
fast på det I har arbejdet med (fotos, billeder, figurer, 
bøger, plancher mm)



6. DELINGSFASEN 

Her får man delt sine erfaringer/oplevelser/viden

Dette hjælper barnet med at huske – og giver andre 
idéer

Lav plancher, snak med andre om, lav en fernisering, 
vis det på stuen i børnehøjde osv.



VIRKELIGHEDEN ER:

At I arbejder med forskellige aldersgrupper.

 Hvordan manifesteres spørgsmål hos 
forskellige aldersgrupper?

 Hvordan understøtter I spørgsmål/undren 
bedst i de forskellige aldre?

 Hvilke læringsformer passer til hvilken 
alder?

 Hvilken rolle kan I med fordel indtage som 
pædagog/lærer?



VOKSENROLLEN

Den nysgerrige voksne – medforskeren

Foran – bagved – ved siden af

Børns opmærksomhed styrkes ved

 Noget konkret

 At blive mødt hvor deres opmærksomhed allerede er

 Redskaber

Børns opmærksomhed fjernes ved

 voksne der taler meget

 voksnes (dårligt timede) spørgsmål



TIPS!

1. læg din egen viden ”på hylden”

2. vær opmærksom på barnets opmærksomhed

3. vær klar over, hvilken position du indtager

4. lav en ”mikroforskerspørgsmålkasse”

5. husk dokumentationen før-under-efter
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www.Forskerfrø.no

https://kriblekrable.dk/mikroforsker/

https://www.nysgjerrigper.no/

http://www.forskerfrø.no/
https://kriblekrable.dk/mikroforsker/
https://www.nysgjerrigper.no/

