
Nysgerrighed
Robusthed | Behovsudsættelse | NYSGERRIGHED 
Vedholdenhed | Automatisering
Selvregulering/Selvdisciplin | Gode omgangsformer

MÅLGRUPPE:
Materialet henvender sig til fagfolk i grundskolen.  
Aktiviteterne kan justeres, så de passer til den enkelte målgruppe.

LÆRINGSMÅL:
Opbygge forståelse af begrebet nysgerrighed samt styrke et  
mindset, der understøtter det at være nysgerrig. 

FAG/EMNER: 
Aktiviteterne henvender sig til forskellige fag og emner. 

MATERIALET INDEHOLDER:
1.  En introduktion til de principper og det læringssyn, der ligger bag 

materialet.
2.  Forslag til øvelser du kan lave med børn og unge,  

når I starter et forløb om nysgerrighed. 
3.  Konkrete aktiviteter, der træner nysgerrighed.

Inspirationsmateriale



1. Introduktion til principper og læringssyn

Denne tænkning og måde at arbejde på skal danne 
rammen om al pædagogik og didaktik. 
Alle syv kompetencer hænger sammen, således at 
tænkning og aktiviteter vil gå igen i forhold til beskriv-
elsen af de enkelte kompetencer.

Alle børn og unge går i skole for at lære. Visionen er, 
at deres følelsesmæssige og sociale kompetencer sæt-
ter dem i stand til at begå sig i verden, i klasserummet, 
blandt kammeraterne og i en læringssituation.

• De skal øves i at være nysgerrige på andre menne-
sker.

• De skal øves i at være nysgerrige på deres omverden.
• De skal øves i at være undersøgende i forhold til at 

lære nyt.
• De skal øves i at forstå formålet med nysgerrighed.

Nysgerrighed betyder at være undersøgende. Derved 
udvikles motivationen for at mestre en færdighed 
samt udvide sin viden. Nysgerrighed hænger tæt sam-
men med motivation og skal i mange tilfælde trænes. 
Nysgerrighed handler om at være undersøgende, og 
derved bliver læring en proces.

Nogle elever reagerer passivt ved opfordringen til nys-
gerrighed, selvom opgaven ser ud til at være udfor-
drende på et passende niveau og opfordrer til aktivi-

tet. Det fører ikke til progression i forhold til læring, og 
det frustrerer både elev og lærer. Elever kan opleves 
som ikke-deltagende, hvis de skal være undersøgen-
de, da de har svært ved at se formålet med processen. 
Visionen er, at eleverne bliver opmærksomme på vig-
tigheden af at være nysgerrige i en læringsproces, og at 
eleverne skal mærke glæden ved at kunne handle på 
deres nysgerrighed. 

Læring er en aktiv proces. Et vigtigt element i denne 
proces er nysgerrighed. For at fremme nysgerrighed 
er det vigtigt at kunne arbejde undersøgende uden et 
forudbestemt resultat. Læringsstrategierne kan un-
derstøttes ved at styrke procestænkningen i forhold til 
nysgerrighed:

• Vær bevidst om sproget i forhold til nysgerrighed, 
stil åbne spørgsmål, fx hvorfor tror du, det er sådan? 
Hvordan kom du frem til det? Hvad kunne man ellers 
gøre?

• Anerkend og ros processen og opfordr til andre per-
spektiver.

• Sæt nysgerrighed ind i et udviklingsperspektiv: Det 
er OK, at du ikke lykkes så prøv igen.

• Vær en tydelig rollemodel, der viser vejen ved at 
have et sprog for, hvad der sker, når vi er nysgerrige.

• Hjælp eleverne til at være nysgerrige og vedhold-
ende.

– Nysgerrighed: Mindset og strategi

Ørene lytter, øjnene studerer og søger kontakt og samspil. Hænder og 
munden undersøger og danner indtryk.

Det sunde naturlige barn vil undersøge alt hvad det møder og skal 
vedvarende stimuleres inden for nærmeste udviklingszone. f.eks. via 
kontakt, dialog, rim, remser, sang, studere små bøger, naturen m.v.

Robusthed

Når man er mellem 0 og 2 år udvikles robusthed bl.a. ved:
- At ligge på maven
- At skulle have skiftet tøj/ble
- At tænder skal børstes
- At vente lidt på, at den voksne bliver klar til at hjælpe
- At man ikke altid får sin livret
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• At understøtte barnet i at gå på opdagelse i verden og udtrykke sin 
nysgerrighed gennem sine sanser og krop f.eks. gennem oplevelser i 
naturen, f.eks. hvor hurtigt kan jeg køre på mooncar m.m.

• At understøtte og stimulere spørgelysten og videbegæret
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• Viden om basale ting og familiekonstellationer er på plads
• Have basalt kendskab til tal og bogstaver
• Være nysgerrig på hvordan jeg indgår i fællesskabet
• Give udtryk for egne behov og samtidig lytte til andres behov

Nysgerrigheden er særligt rettet mod sociale relationer mere end det er  
indholdet i en leg. Konflikthåndtering vil ofte være et dagligt punkt i løbet  
af skoledagen. 
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• At bruge nysgerrigheden i en større fordybelse
• At kunne udfolde sig, hvor man eksperimenterer mere med  

forskellige materialer i skolefagene
• At have fokus og nysgerrighed i forhold til mestring af egne  

færdighede f.eks. ift. forskellige fag og fritidsaktiviteter
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• At rette nysgerrigheden mod de sociale relationer og  
tilhørsforholdet til den gruppe som man spejler sig i (identitet)

• At rette nysgerrigheden mod faglige emner og fordybe sig  
i længere tid

• At være nysgerrig på andres holdninger og valg

Nysgerrighed

Nysgerrighed / Side 2



2. Kom godt i gang med nysgerrighed (Opgave 1/4)

Nedenfor følger en række forslag til, hvordan I kan starte et forløb, der handler om kompetencen nysgerrighed. Inspi-
rationsmaterialet kan bruges til at inddrage eleverne i at undersøge, hvad begrebet nysgerrighed betyder, og hvilken 
betydning det har for os som mennesker gennem livet. 

Opgaverne kan tilpasses forskellige aldersgrupper. 

– Forslag til øvelser der træner forståelsen af nysgerrighed

Nysgerrighed / Side 3

INSPIRATIONSOPGAVE 1:  Udfold ordets betydning

• Inddel ordet nysgerrighed i morfemer. Drøft ordets betydning med eleverne. Giv dem mulighed 
for at komme med bud på, hvad ordet betyder.

• Find en situation hvor du tænker, du har været nysgerrig.  
• Lad eleverne byde ind med personlige fortællinger og erfaringer med nysgerrighed.



Nysgerrighed / Side 4

INSPIRATIONSOPGAVE 2: Interview

• Eleverne sidder to og to. De skiftes til at interviewe hinanden i fem minutter.  
Vælg et tema for interviewsituationen: fx fortæl om dit bedste ferieminde, en situation 
hvor du var bange osv. Opfordr eleverne til at stille spørgsmål og være nysgerrige. 

• Eleverne sætter sig sammen med et andet par. På skift fortæller de om den, de har  
interviewet. De har to minutter hver til at fortælle.  

2. Kom godt i gang med nysgerrighed (Opgave 2/4)

– Forslag til øvelser der træner forståelsen af nysgerrighed



Nysgerrighed / Side 5

INSPIRATIONSOPGAVE 3: : Vær nysgerrig på et emne

• Lad eleverne hver især finde et emne, de gerne vil vide mere om. Eleverne skal finde ud af, hvor 
de kan få oplysninger om emnet (på nettet, i bøger, interview, ud i naturen). Øvelsen kan enten 
begrænses til en time eller strække sig over længere tid, hvor eleverne selv arbejder med at finde 
information om emnet. 

• I denne øvelse er der fokus på processen. Der samles op på, hvad eleverne har fundet ud af, men 
mest af alt hvordan de fandt ud af det. Det er således indsamlingen af information og det at arbej-
de undersøgende snarere end produktet, der er interessant. 

2. Kom godt i gang med nysgerrighed (Opgave 3/4)

– Forslag til øvelser der træner forståelsen af nysgerrighed



INSPIRATIONSOPGAVE 4: 20 spørgsmål til professoren

• En fra klassen vælger at tænke på et menneske/et dyr/en ting.
• Resten af klassen har 20 spørgsmål til at finde ud af, hvad den pågældende elev tænker på.
• Afhængig af elevernes alder kan man efterfølgende diskutere, om der er nogle spørgsmål,  

der er særligt gode at stille. 

Nysgerrighed / Side 6

2. Kom godt i gang med nysgerrighed (Opgave 4/4)

– Forslag til øvelser der træner forståelsen af nysgerrighed



3. Aktiviteter (Aktivitet 1/4)

Der skal løbende være fokus på nysgerrighed hen over skoleåret. Nedenfor er der givet en række eksempler på ak-
tiviteter, som styrker og træner evnen til at være nysgerrig. Ud for hver aktivitet er der angivet hvilke materialer, der 
skal bruges, hvor lang tid aktiviteten tager, hvilket klassetrin aktiviteten henvender sig til samt en uddybende beskri-
velse af aktiviteten. Nogle aktiviteter kan varieres og justeres i forhold til forskellige klassetrin, mens andre aktiviteter 
primært henvender sig til bestemte klassetrin.   

– Der træner og styrker nysgerrighed

NYSGERRIGHED Ugens oplæg
Hvorfor Gennem fordybelse i et selvvalgt emne bliver elevernes nysgerrighed på skift 

styrket, og de tilhørende kan blive nysgerrige på nye emner.  
Hvad Ugens oplæg
Hvem Alle klassetrin
Materialer Evt. slideshow eller planche
Fysisk rum Klasserummet
Tid 15-30 min.
Beskrivelse Eleverne skal på skift være ansvarlige for at holde et kort oplæg for resten af 

klassen. Man vælger selv sit emne efter interesse. De tilhørende har til opgave at 
stille gode spørgsmål, der kan udfolde oplæggets indhold.  

Nysgerrighed / Side 7



3. Aktiviteter (Aktivitet 2/4)

NYSGERRIGHED Hverdagsnysgerrig
Hvorfor Igennem denne øvelse bliver eleverne trænet i at være “aktivt-nysgerrige”  

og gå på opdagelse i deres egen hverdag. 
Hvad Hverdagsnysgerrig   
Hvem Alle klassetrin
Materialer Ingen
Fysisk rum Alle steder
Tid Ca. 15 min. 
Beskrivelse Eleverne bedes lægge mærke/finde frem til tre positive ting ved en aktivitet/

deres hverdag/træk ved en person, de allerede kender, som de ikke har tænkt  
på før. Deles i grupper/på klassen.

– Der træner og styrker nysgerrighed
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3. Aktiviteter (Aktivitet 3/4)

– Der træner og styrker nysgerrighed

Nysgerrighed / Side 9

NYSGERRIGHED Zoom ind - Zoom ud
Hvorfor Hjernen bombarderes hele tiden med mange synsindtryk. Men hvad er det 

egentlig, vi ser, og hvad er det, hjernen selv konstruerer færdigt? Ved at være 
nysgerrige på delelementer/detaljer styrkes evnen til at være nysgerrige på nyt 
og dermed nysgerrige på at lære nyt.

Hvad Zoom ind - Zoom ud
Hvem Alle klassetrin
Materialer Hver elev skal benytte kamera/telefon
Fysisk rum Udenfor (fremvisning af billeder kan foregå indenfor)
Tid Ca. 60 min.
Beskrivelse Hver elev finder en ting i naturen/udenfor, som han/hun ikke har været opmærk-

som på før. 
Tag tre billeder: 

1. Tag først et nærbillede af en lille del af den ting du har valgt. 
2. Tag derefter et billede hvor der er mere med af den ting, der er valgt. 
3. Tag til sidst et billede af hele den ting der er valgt. 

Nu vises billederne i plenum, og kammeraterne skal gætte den ting, der er valgt.
1. Vis først nærbilledet til de andre i klassen. Kan I gætte, hvad det er? 
2. Hvis ikke; vises billede to. Kan I gætte det nu?
3. Hvis ikke, så vises billede tre. 

Forklar til resten af klassen hvorfor det lige præcis var denne ting, du valgte at 
zoome ind på/fik øje på.
Så er det den næstes tur. 



3. Aktiviteter (Aktivitet 4/4)

– Der træner og styrker nysgerrighed

Nysgerrighed / Side 10

NYSGERRIGHED Kan du gætte, hvem jeg er? 
Hvorfor Gennem øvelsen finder vi ud af, at vi hver især gemmer på en masse nuancer af 

os selv, som kun de færreste måske kender. Vi får lejlighed til at være nysgerrige 
på hinanden og fremvise nye sider af os selv. 

Hvad Kan du gætte, hvem jeg er? 
Hvem Alle klassetrin
Materialer Papir/post-its og blyanter/kuglepenne
Fysisk rum Klasserummet
Tid 45 min. 
Beskrivelse Del klassen op i to:

Den ene gruppe forlader lokalet og venter udenfor. 

Hvert medlem i den anden gruppe skal nu skrive tre ting ned om sig selv på tre 
stykker papir. Det skal være noget, som ikke alle ved; fx. “Jeg kan godt li’ at se 
gyserfilm”, “Jeg har engang været på sygehuset fordi…”, “Min bedstefar var…”. 
Man må gerne hjælpe hinanden. Alle gruppens samlede sedler lægges nu foran 
på et bord, hvor de blandes godt. 

Gruppen, der har ventet udenfor, kommer tilbage i klassen. Nu er det deres 
opgave at få placeret sedlerne rigtigt, så hver person står med sine tre rigtige 
udsagn. Hvor godt kender vi hinanden?

Herefter bytter grupperne, så alle prøver både at skrive ting om sig selv og 
gætte. 


