
Elever rister bænkebidere på panden der-

hjemme for at undersøge, om bænkebidere 

kan spises. En elev får lillesøster med på, 

at de skal binde deres ben sammen for 

at finde ud af, om det er en fordel eller 

ulempe med flere ben. Disse eksempler 

viser, hvordan interessen for naturen kan 

sive fra skolen og ud i hjemmene.

Motivation og engagement
Morten Alsing er pædagog i 0.klasse på 

Molsskolen og er begejstret for Mikrofor-

skermetoden og oplever, at metoden i dén 

grad skaber interesse for naturen hos ele-

verne. Interessen spreder sig til elevernes 

familier og til skolens naturfagslærere, som 

er ved at tage metoden til sig. Morten for-

tæller, at hans arbejde med metoden har 

medvirket til at få undersøgelseskompeten-

cen på dagsordenen i alle naturfag.

Fra tidligere at have en oplevelse af at 

have travlt, når undervisningen foregik i 

naturen, er der nu langt mere ro på, når 

Morten har klassen med ude. Før handle-

de det om bentællernøgle, at nå bestemte 

aktiviteter og få krydset en række færdig-

heds- og vidensmål af. Nu oplever han et 

oprigtigt fokus på elevernes spørgsmål og 

de undersøgelser, det giver anledning til. 

Den ændrede tilgang tilskriver han udeluk-

kende en ændring hos sig selv og at turde 

give slip og i højere grad lade eleverne 

komme på banen.

Elevernes egne spørgsmål
En dreng, som normalvis ikke har den sto-

re interesse for skolen, undrer sig over, om 

myrerne mon hjælper hinanden, hvis de 

bliver sårede. Morten lader ham undersøge 

det ved at lade en myre miste et ben. Og 

ja – myrerne hjælper rent faktisk de sårede 

individer, sandsynligvis fordi der stadig er 

nogle dages arbejde i en fembenet myre.

Der rejser sig mange spørgsmål i na-

turen, og det er ikke muligt at undersøge 

alle. I de yngste klasser er det klart en for-

del at arbejde med ét fælles undersøgelses-

spørgsmål. Nogle elever kan blive frustre-

rede, hvis ikke deres spørgsmål kommer i 

spil, men det er en læreproces også at blive 

engageret i et fælles spørgsmål. 

Et overraskende element kan være, 

at nogle elever kan opfatte arbejdet med 

hypoteser som en konkurrence, og at det 

handler om at få ret. Ligesom det gælder 

inden for forskning i de voksnes rækker, 

kan der være lige så meget viden at hente 

i at få af-kræftet som at få be-kræftet en 

hypotese. Det er processen og metoden 

der er central.

Fra den fortællende  
til lyttende lærer
Som interesseret og (næsten) alvidende 

voksen kan det være svært at holde sig 

tilbage, når eleverne gør spændende fund 

i naturen. At lade elevernes undren være 

udgangspunktet for undersøgelser og lade 

dem undersøge uden som lærer at give 

svaret, kan være svært. Når det undersø-

gende arbejde indledes med et spørgsmål, 

er det naturligt at komme med mulige svar 
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eller hypoteser. Men kan elever i 0. klas-

se formulere hypoteser? Morten Alsing 

bruger begrebet hypoteser men siger 

samtidig ”Hvad gætter du på? Hvad tror 

du, og hvad er din hypotese?” og stillad-

serer herigennem udviklingen af elever-

nes undersøgelseskompetence.

Om metoden
Den norske Nysgjerrig-Per-metode har 

inspireret til den danske Mikroforsker-

metode. Helt centralt i metoden er, at 

eleverne tager udgangspunkt i deres 

egne spørgsmål og derigennem får ejer-

skab til det undersøgende arbejde. Hos 

de yngste elever anbefales det at arbej-

de med samme spørgsmål, mens ældre 

elever kan arbejde med hver deres spørgs-

mål gruppevis. At arbejde med autentiske 

spørgsmål og med en problembaseret til-

gang er netop centralt i det fællesfaglige 

arbejde i udskolingens naturfagsundervis-

ning.

Derfor er Mikroforskermetoden netop 

en oplagt tilgang i både daginstitutioner 

og indskoling som et første trin i elevernes 

naturvidenskabelige dannelse. 

Mikroforskerens 7 trin
Mikroforskermetoden består af 7 trin som 

vist i figur 1. 

Indled forløbet med en tur til engen, 

i skoven eller på legepladsen. Som lærer 

opsamler du de undringsspørgsmål, der 

opstår blandt eleverne undervejs. Tilbage 

i klassen udvælger I det eller de spørgs-

mål, der skal arbejdes videre med. Et 

fælles spørgsmål kan være ”Hvorfor har 

skorpiontægen et rør bagpå?”. Eleverne 

skal formulere mulige svar på spørgsmå-

let, fx ”Røret bruges, når den spiser” eller 

”Røret bruges til at trække vejret med”. 

Disse svar eller gæt er spirende hypo-

teser. Der skal nu lægges en plan for, 

hvordan svarene kan bekræftes. Det 

kræver undersøgelser. 

Til hypotesen om røret som ånde-

rør vil eleverne måske iagttage skor-

piontægen i vand og se, at røret er i 

kontakt med luften. De vil måske også 

selv prøve at trække vejret i vand med 

en snorkel. De planlagte undersøgel-

ser gennemføres og giver resultater 

som svar på spørgsmålet. Måske havde 

elevgrupperne ret i deres svar (hypo-

tesen blev bekræftet) eller også havde 

de ikke ret (hypotesen blev afkræftet). 

Som rigtige forskere skal eleverne 

formidle deres resultater. Eleverne kan 

undervejs i arbejdet have lavet model-

ler af skorpiontægen for at blive kloge-

re på dens opbygning. Disse kan bruges i 

formidling af deres undersøgelser af dyret. 

For de yngste er det oplagt at lave folde-

bøger med tegninger og helt korte beskri-

velser. Alternativt kan eleverne sidde ved 

deres undersøgelsessted, fx ved vandhul-

let, og indtale hvad de har undersøgt, og 

hvad de har fundet ud af. På den måde 

trænes dét at arbejde naturvidenskabeligt.

Overvej en pilottur
Ifølge modellen indledes et Mikroforsker-

projekt med en tur ud i naturen eller til 

legepladsen med det formål at indsamle 

Eleverne laver modeller af skorpiontæge for at blive klogere på deres hypotese

Figur 1. Mikroforskermetodens 7 trin
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undringsspørgsmål. Morten Alsing har 

dog bedst erfaring med at indlede med en 

pilottur. Målet med pilotturen er at gøre 

eleverne fortrolige med indsamlingsud-

styret og finde ud af, hvordan 

man fanger vandhulsdyr 

med en ketsjer, bruger 

en bentællernøgle og 

får udviklet et begyn-

dende fagsprog. Her 

sluttede Morten tidli-

gere sit undersøgende 

arbejde i naturen. Med 

Mikroforskermetoden er 

det først nu, det undersø-

gende arbejde begynder. 

Styrket undersøgelseskompetence 
og progression
Kompetencemålet inden for undersøgel-

seskompetencen efter 2. klassetrin lyder 

”Eleven kan udføre enkle undersøgelser på 

baggrund af egne og andres spørgsmål” 

er lige præcis det, der sker i Mikrofor-

skermetoden. Dette leder naturligt frem til 

kompetencemålet efter 4. klassetrin: ”Ele-

ven kan gennemføre enkle undersøgelser 

på baggrund af egne forventninger”. Heri 

ligger den naturvidenskabelige hypotese-

dannelse, som bringes i spil i form af gæt, 

forventninger eller hypoteser alt efter ele-

vernes niveau. På mellemtrin og udskoling 

arbejdes mere målrettet med hypoteser og 

med en naturvidenskabelig tilgang til va-

riable, dataopsamling og databehandling. 

Formidlingen er en vigtig del af 

Mikroforskermetoden og ind-

drager både modellerings- 

og kommunikationskom-

petencen.

Er eleverne allerede i ind-
skolingen bekendte med 

hypotesebaseret undersø-
gende arbejde, vil de tidligt 

være i stand til selv at udarbejde 
hypoteser ud fra egne spørgsmål. De 

vil også have stiftet bekendskab med, hvor-
ledes hypoteserne kan undersøges og hvilke 
variable, der kan være i spil. Alt sammen no-
get, som er centralt på både mellemtrin og i 
udskolingen.

Ulla Hjøllund Linderoth er medlem af 

referencegruppen for Krible Krable-pro-

jektet, som Mikroforsker er en del af. Ulla 

er biolog og arbejder som selvstændig 

naturfagskonsulent i Naturfagskonsulen-

ten ApS.

At undervise ude
Det kan være udfordrende at bevæge sig 
væk fra klasselokalet. Rammer, regler og 
forventninger ændrer sig i det øjeblik, 
man træder uden for klassen. Man kan 
skabe ro og tryghed ved at etablere en 
base i naturen. Hent inspiration i Hjælp 
– jeg skal ud med børnene, på centerfor-
boernognatur.dk. 

Mikroforskerkonkurrence
Arbejd som mikroforskere og del-
tag i konkurrencen! Inden for Krible 
Krable-projektet skal klassen lave et 
projekt ved brug af mikroforskermeto-
den. Projektet munder ud i en rapport, 
som viser, hvordan der er arbejdet med 
de 7 trin i metoden.  
Tilmeldingen er åben frem til 1. sep-
tember 2020.
Læs mere på mikroforsker.dk. 
Se hvordan en klasse arbejder med 
Mikroforskermetoden:  
youtu.be/Am0Y-dPwLCA 

Eleverne laver pilotundersøgelser ved undersøgelsesstedet 

Mikroforsker er et nyt element i Na-turvejledning Danmarks 
projekt Krible Krable –  flere  

små forskere i naturen, støttet af Novo Nordisk Fonden.
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