
De tidligere DR-værter Kåre og Emil skal få børn til selv at opsøge ny viden om 
naturvidenskab på YouTube 
  
De tidligere værter på DR Ultras populære programserie NØRD, Kåre og Emil Nielsen, vil have 
danske børn i alderen 9-14 år til at se 70 millioner minutters indhold på YouTube om 
naturvidenskab. 23. september lancerer de med næsten 2,5 millioner kroner i støtte fra Novo 
Nordisk Fonden YouTube-kanalen Kåre og Emil. 
  
Hvad har tyngdekraften, en cola-mentos-raket-kaster og to brødres interne drillerier med 
hinanden at gøre? På den nye YouTube-kanal mødes de tre ting, når korte videoer i et let 
forståeligt og sjovt format skal få flere danske børn til at opsøge viden om naturvidenskab på 
deres foretrukne medie. 
  
”I mere end ti år har vi formidlet naturvidenskab til børn, og deres nysgerrighed er helt unik. 
Derfor har vi skabt et univers på YouTube, som er legende, let at forstå og sjovt,” fortæller Emil 
Hoffmann Nielsen, der bakkes om af sin bror Kåre Nielsen: 
  
”Det er vigtigt for os, at de børn, som vi formidler til, får en succesoplevelse med 
naturvidenskaben, så de får mod på endnu mere. Derfor er det også et mantra for os, at vi hver 
gang udvælger, hvad vi vil forklare, for vi kan ikke forklare alting ned i mindste detalje, og at det 
vi fortæller, skal være korrekt.” 
  
Det er målet, at Kåre og Emil Nielsen i det næste halvandet år skal udgive mellem 80 og 100 
videoer på deres YouTube-kanal, som de håber opnår mindst 100.000 visninger i gennemsnit. 
  
Stort fokus på børn og unges lyst til naturvidenskab 
  
Visionen om at gøre naturvidenskab så fascinerende og velfortalt, at børn og unge mellem ni og 
14 år selv opsøger det, er de to nørdede brødre ikke alene om. Derfor har de fået 2,5 millioner 
kroner i støtte af Novo Nordisk Fonden til at producerer videoerne. 
  
”I Novo Nordisk Fonden er vi stolte af at støtte projektet, som med fængende videoer er med til 
at styrke børns engagement og interesse i naturvidenskab og teknologi. Der er kompetente 
kræfter ved roret, og de naturvidenskabelige eksperimenter får frit spil, så vi ser frem til at se 
med”, siger Berith Bjørnholm, Senior Vice President for Education & Outreach, i Novo Nordisk 
Fonden. 
  
Konceptet for kanalen er, at der kommer en ny video af seks til ti minutters varighed hver uge i 
de næste 15 måneder. 
  
”Der er et stort fokus fra hele samfundet på, at naturvidenskab og teknik skal gøres interessant 
for børn og unge. Det fokus vil vi gerne være med til at bakke op om, men vi vil gøre det på 
deres præmisser. Derfor formidler vi på YouTube, hvor de i forvejen er, når de ser sjove katte 



eller how-to videoer,” vurderer brødrene Nielsen, og henviser til, at der er ifølge DR 
medieforskning 67 procent af de 9-14-årige bruger YouTube hver dag. 
  
For yderligere oplysninger og interview, venligst kontakt – Kåre Nielsen på telefon 22743977. 
Vedhæftet er to pressebilleder af Kåre og Emil Nielsen. En trailer for YouTube-kanalen kan ses 
her: https://youtu.be/xZyq6GAUVKw 
  
  
  
  
  
  
 


