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BAGGRUND & FORMÅL
I forbindelse med afslutningen af det landsdækkende projekt Krible Krable, er der foretaget en 
ekstern kvalitativ undersøgelse af projektets forankring hos et udvalgt udsnit af projektets 
målgrupper; daginstitutioner, skoler og naturskoler .1

Formålet med undersøgelse er at give Naturvejlederforeningen (projektejer) viden om, hvordan én 
af projektmålsætningerne, nemlig forankring, praktiseres blandt målgrupperne (de adspurgte), dvs. 
hvordan de arbejder med forankring både strategisk og operationelt i en hverdagssammenhæng.

Undersøgelsen tager afsæt i disse forståelser af og perspektiver på forankring : 2

• At Krible Krable er etableret som ‘brand’.

• At Krible Krable indgår som konkret værktøj (metoder, materiale, viden mm.) i fx årsplaner og 
aktivitetsudvikling. 

• At målgruppen fortsat udfører og udvikler Krible Krable aktiviteter efter projektperioden, 
herunder kurser, Krible Krable måned i maj, aktiviteter løbende i året mm. 

• At Krible Krable bruges og/eller omtales som løftestang for aktiviteter målrettet børn og natur.

• At Krible Krable helt overordnet set har et liv efter projektperioden.   

Foruden forankring har undersøgelsen kortfattet forholdt sig til det organisatoriske samarbejde 
mellem målgrupperne og Naturvejlederforeningen. For overskuelighedens skyld er pointerne 
samlet i et selvstændigt afsnit (side 7).  

UNDERSØGELSENS VIGTIGSTE POINTER
Pointerne herunder udfoldes i resten af rapporten. 

✦ Krible Krable fremhæves som et projekt, der spiller en afgørende rolle i forhold til at kunne 
realisere og ikke mindst opprioritere arbejdet med børn og natur på tværs af landet, 
aldersgrupper og fagligheder.

✦ Krible Krable fremstår som et bevidst valg i forhold til udvikling af aktiviteter for børn, samt styrke 
læringstilbud og læringsmiljøer generelt. Noget man gør, fordi det virker, fordi det er let 
omsætteligt, tilgængeligt og tilbyder et væld af rost materiale, man som fagperson kan gøre 
direkte brug af.

 Naturskoler bliver her brugt som den samlende betegnelse for naturskoler, naturcenter og læringscenter.1

 Efter aftale med Naturvejlederforeningen.2
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✦ Krible Krable materialet er let tilgængeligt, let afkodeligt og direkte medvirkende til at gøre det 
enkelt at lave naturformidling til børn på en legende og lærende måde, der afspejler det nære 
miljø i børnenes hverdag.

✦ Krible Krable indgår i vid udstrækning som et stærkt udtryk, et brand, der appellerer til og 
vækker genklang hos børn og voksne.

✦ Samarbejde med kolleger, lokale aktører, andre naturvejledere i området, 
Naturvejlederforeningen og landsdækkende naturinitiativer inspirerer og motiverer til arbejdet 
med børn og natur. 

✦ Krible Krable understøtter tværfagligheden i arbejdet med børn og naturformidling.

✦ Forankring sker både på et organisatorisk plan (ledelsesbeslutning, læreplaner, årshjul mm.), og 
på et operationelt plan, dvs. dér, hvor Krible Krable indgår i børnenes hverdag.

✦ Forankringspotentialet er stort, når solid viden, metoder og konkrete materialer fra Krible Krable 
integreres i undervisningsforløb og indsatsområder, der matcher læreplaner, hvad enten det er i 
regi af daginstitutioner eller skoler.

✦ Forankring sker ikke af sig selv. Forankring forudsætter ledelsesopbakning, vedvarende 
engagement, kompetenceudvikling, materialer og ny viden på området.

✦ Forankring kræver tid, ressourcer og grundige overvejelser om og indsigt i, hvad man konkret vil 
forankre.

✦ Naturvejlederforeningen fremhæves som et væsentligt organisatorisk fundament for, at skoler, 
daginstitutioner og naturskoler fortsat kan arbejde med Krible Krable. I et forankringsperspektiv 
er der fremadrettet et ønske om at kapacitetsudvikle og styrke Naturvejlederforeningen til at 
varetage både foreningens opgaver og Krible Krable.

METODE
AS-analyse har haft adgang til projektbeskrivelse for Krible Krable og en række andre oplysninger 
til gavn for undersøgelsen, der er videreformidlet i telefonsamtale med projektlederen for Krible 
Krable. 
Selve undersøgelsen er foretaget som kvalitative telefoninterviews af i alt 22 repræsentanter fra 
projektets primære målgrupper (daginstitutioner, skoler og naturskoler). De adspurgte er 
pædagogisk personale, lærere, ledere, koordinatorer og/eller naturvejledere. Længden på hvert 
interview er i gennemsnit 28 min.

Der er foretaget i alt:
• 10 interviews blandt personale på naturskoler (overvejende naturvejledere)
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• 10 interviews blandt personale på skoler/daginstitutioner, og 
•  2 interviews blandt målgruppen, der primært arbejder med biotoper. I sammendraget  
     fra undersøgelsen indgår disse 2 interviews i afsnit om hhv. skoler og daginstitutioner.  

Naturvejlederforeningen har på forhånd udvalgt målgrupperepræsentanterne for at sikre så stor 
variation som muligt i forhold til i) organisatorisk ramme (hvordan målgruppen er organiseret), ii) 
tid i projektet (antal medvirkende år i projektet), iii) samarbejdsformer lokalt (målgruppen har fx 
samarbejde med seminarium), og iv) det overordnede samarbejde mellem målgruppen og 
Naturvejlederforeningen. Deltagerne i undersøgelsen repræsenterer dermed en variation af den 
samlede målgruppe for projektet Krible Krable.

Forud for undersøgelsen er der udarbejdet og godkendt en spørgeguide. Den gennemgående 
tilgang i interviewsene er med afsæt i, hvordan målgruppen både taler om og konkret arbejder 
med forankring. Hvad der har virket særligt godt, og hvordan målgruppen tænker forankring 
fremadrettet. Der er lagt vægt på at indsamle viden om, hvordan arbejdet med Krible Krable og 
forankring bedst understøttes, både af Naturvejlederforeningen og generelt i forhold til lokale 
samarbejdspartnere, fx kommuner, naturskoler, skoler generelt, foreninger mm.

Undersøgelsen giver endvidere indblik i forudsætninger for forankring. Dette ved at belyse hvem, 
der samarbejder om Krible Krable, hvordan dette samarbejde er organiseret og ikke mindst, hvad 
samarbejdet afstedkommer af konkret viden og aktiviteter. 

Indikatorer, afgrænsning og præmisser for undersøgelsen
Efter aftale med Naturvejlederforeningen afgrænser undersøgelsen sig til at fokusere på 
forankring af projektet, samt en kort undersøgelse af samarbejdet mellem Naturvejlederforeningen 
og de adspurgte målgrupperepræsentanter. Andre perspektiver på projektet Krible Krable er 
dermed ikke en direkte del af denne undersøgelse.

Det er et vilkår for en kvalitativ undersøgelsen, at de adspurgte oftest svarer det, der ligger først 
på nethinden og desuden ikke nødvendigvis kommer ind på alt, der foregår hos dem af relevans 
for undersøgelsens fokus. Det er dog interviewerens indtryk, at de adspurgte har været godt klædt 
på til undersøgelsen, været forberedt på at gå lang tid tilbage for både at give viden om, hvordan 
arbejdet med Krible Krable har udviklet sig over tid, samt for en stor dels vedkommende gjort sig 
grundige overvejelser om, hvordan de aktuelt arbejder med forankring af Krible Krable. Det har 
stor værdi for undersøgelsen, at svarene har været meget velfunderede og præget af stor 
interesse i at deltage i undersøgelsen.

Forståelse af Krible Krable
Krible Krable er formelt set betegnelsen for et projekt under Naturvejlederforeningen, der: 

“(…) inspirerer daginstitutioner, skoler og børnefamilier til at lære om og udforske 
den nære natur til vands, til lands og i luften. Krible Krable formidles af de to 
samarbejdspartnere, Naturvejlederforeningen og DR Ramasjang, der i fællesskab 
har skabt Krible Krable universet. Sammen gør de maj måned til landsdækkende 
Krible Krable måned. Projektet formidles bl.a. gennem Krible Krable arrangementer 
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med naturvejleder, tv, web og inspirationsmateriale. Desuden tilbydes der kurser for 
pædagoger og lærere, udlån af grej m.m. Formålet med projektet er at inspirere 
børn i alderen 0-8 år, til at gå på opdagelse i naturen, samt motivere og inspirere 
pædagoger og lærere, til at inddrage Krible Krable i pædagogiske projekter eller 
undervisning, der giver plads til fordybelse, undersøgelser, eksperimenter og 
legende læring! Visionen med Krible Krable er, at børn, uanset om de bor i byen 
eller på landet, bliver nysgerrige på naturen og får lyst til at udforske og værne om 
den”                 (www.kriblekrable.nu)

Undersøgelsen har taget afsæt i denne ‘formelle’ forståelse af Krible Krable. I praksis, når man 
spørger pædagogisk personale, lærere, naturvejledere og andre, der er involveret i Krible Krable 
arbejdet, er der en klar opfattelse af, at Krible Krable er en fællesbetegnelse for både de konkrete 
Krible Krable projekt aktiviteter, men også i bredere forstand inkluderer indsatser, der er målrettet 
børn, natur, læring og formidling. Alene det viser, at Krible Krable som betegnelse mange steder er 
naturligt integreret i arbejdet med børn og natur. Og dette ikke kun omkring maj måned, men for 
rigtig manges vedkommende strækker det sig over hele året.

En naturvejleder formulerer det sådan her:
Krible Krable ordet bruges rigtig meget - det fænger og så kan det da sagtens 
dække over andre aktiviteter, der sker for børnene. Men ja, materialet (Krible 
Krable materialet, red.) er godt integreret efterhånden - noget der ligger helt inde 
under huden i alt, hvad jeg gør.                     

   (Naturvejleder, naturskole)

Krible Krable materialer  
Naturvejlederforeningen har udviklet et væld af materialer til Krible Krable: der er fysiske 
grejkasser, rygsække med udstyr, insekthoteller, biotoper, bøger, plancher, plakater og en række 
andre fysiske materialer, der alle er en del af Krible Krable universet. Også hjemmesiden 
indeholder inspirationsmaterialer til konkrete aktiviteter samt infoark til download og printselv til 
direkte brug. Naturvejlederforeningen udsender også nyhedsbreve, mails og diverse materialer til 
målgrupperne, heriblandt meget roste temahæfter med viden og konkrete anvisninger til at gå i 
gang med aktiviteterne. De sociale medier fremhæves også som vigtig platform for videndeling og 
formidling. Dér man søger ‘nu og her’ inspiration, viden, erfaring og sparring med andre 
naturinteresserede. Her kan den enkelte medarbejder desuden nemt selv bidrage med viden, fx 
artikler, små videoer og konkrete idéer til aktiviteter. Sideløbende afholdes der i regi af 
Naturvejlederforeningen landsdækkende konferencer, seminarer, workshops og andre typer 
møder, hvor netværksdannelse, inspiration, erfaringsudveksling og videndeling er på 
dagsordenen.

Det er forskelligt, hvordan de adspurgte i undersøgelsen rekvirerer og anvender de forskellige 
materialer. Fællestrækket er, at materialet i høj grad bliver anvendt og dette hele vejen rundt fra 
aktivitetshæfter til grejkasser, inspiration på Krible Krables facebookside og artikler i fagblade. 
Materialet beskrives som let tilgængeligt og direkte medvirkende til at gøre det enkelt at lave 
naturformidling til børn på en én gang legende og lærende måde. Det er let afkodeligt, alle kan 
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være med - også de voksne, og så er det genkendeligt fra det nære miljø i børnenes hverdag. Den 
høje kvalitet på indhold og udtryk beskrives som værende med til at højne den faglige stolthed 
blandt dem, der arbejder på området. 
Krible Krable materialet indgår både direkte i aktivitererne ude hos de adspurgte. Dette både i 
tilpasset form (til den konkrete målgruppe eller aktivitet) og som supplement til andet 
formidlingsmateriale, som kan være alt fra medarbejderens eget, fra andre naturaktører, 
skolemateriale eller lign. 

Samarbejde med Naturvejlederforeningen 
Naturvejlederforeningen er som bekendt den formelle projektejer af Krible Krable projektet. 
Undersøgelsen har kort berørt, hvad der kendertegner samarbejdet mellem målgrupperne og 
foreningen. Dette for at få konkret viden om selve samarbejdsformerne og ligeledes få belyst, 
hvordan samarbejdsbehovet ser ud fremadrettet i forhold til forankring af Krible Krable

Daginstitutioner og skolers direkte kontakt til Naturvejlederforeningen er ikke så udbredt. Her er 
snitfladen primært i forbindelse med det meget roste Krible Krable materiale. Materialet enten 
rekvireres fra Naturvejlederforeningen, bliver downloadet af daginstitutionens/skolens personale 
fra hjemmesiden eller via Krible Krable facebookgruppen . 3

At det er en mindre, landsdækkende forening med få ressourcer, der står bag Krible Krable 
fremgår i nogen grad som overraskende for nogle af de adspurgte fra daginstitutioner og skoler. I 
overraskelsen ligger en erkendelse af, at medarbejderne ikke er direkte tilknyttet 
Naturvejlederforeningen, men primært i direkte kontakt med naturskolerne enten i forbindelse med 
kursusforløb eller aktivitetsforløb. 

På naturskolerne i undersøgelsen er der et mere udbredt kendskab til Naturvejlederforeningen 
end hos daginstitutioner og skoler. Det er i sig selv ikke overraskende, eftersom naturskolerne i vid 
udstrækning er aktive medlemmer af Naturvejlederforeningen. Her er der en klar bevidsthed om, 
at det er Naturvejlederforeningen, der bærer Krible Krable projektet (ansøgning, koordinering, 
regnskab mm.). Det giver stolthed at være med, og med stoltheden følger øget medejerskab: 

“Når der sker noget i vores forening med 150 medlemmer , ja så bakker man 4

altså op. Det er jo helt fantastisk, at det kan ske”            
   (Naturvejleder, naturskole)

Naturvejlederne fremhæver særligt kontakten til projektlederen for Krible Krable som den, de er i 
direkte dialog med. De fleste kender projektlederen godt og som en anerkendt og faglig kompetent 
frontfigur i Krible Krable med mange års viden og erfaring på feltet. Projektlederens evne til at 
synliggøre Krible Krable, producere materialer i høj kvalitet, have overblik over mange bolde i 
luften, stå for projektets fremdrift og samtidigt koordinere og inspirere på både sociale medier, i 

 I Facebook gruppen er det ikke udelukkende Krible Krables ‘eget’ materiale, der er tilgængeligt. 3

Medlemmerne oplader ofte deres egne erfaringer og materialer, hvilket modtages meget positivt. 

 Naturvejlederforeningen ha 350 medlemmer hvoraf 150 er aktive naturvejledere.4
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nyhedsbreve, fagblade mm., fremhæves af alle som en helt afgørende brik i at tegne 
Naturvejlederforeningen og Krible Krable ud af til. Det faktum, at projektlederen er den eneste 
ansatte til at varetage Krible Krable er en situation og et arbejdsvilkår, der for alle er relativt 
uforståeligt, da det er en ganske omfangsrig opgave at favne de mange opgaver og målgrupper.

De personlige relationer til både Naturvejlederforeningen og andre naturvejledere vægtes højt. Det 
gennemgående er her, at naturvejlederkolleger i regi af Naturvejlederforeningen er 
naturvejlederens vigtigste netværk. Det er i det kollegiale forum, at naturvejlederen får og giver 
sparring og henter inspiration til det videre arbejde. Desuden arbejder mange naturvejledere 
relativt alene og oplever, at de i regi af Naturvejlederforeningen har mulighed for at opleve et tæt 
fagligt kollegialt miljø. De årlige konferencer, seminarer, workshops, møder og generel sparring på 
tværs af landet er med til at højne arbejdsglæden blandt naturvejlederne og styrke deres 
tilhørsforhold til Naturvejlederforeningen .5

DR Ramasjang som løftestang for naturinteressen
Naturvejlederforeningens samarbejde med DR Ramasjang opleves af en del adspurgte som 
medvirkende faktor til at løfte naturinteressen blandt børn. Genkendelighed af fx dyrene og 
formidlingen i børnehøjde betyder, at børn og natur som tema formidles i børnenes eget univers. 
Formidlingsformen omtales som et fantastisk univers, der skaber en stemning om, at det er 
spændende at være i naturen. Det er ifølge flere af de adspurgte i høj grad med til at højne 
interessen for naturen, og dermed også med til at understøtte de Krible Krable aktiviteter, der 
finder sted sammen med pædagogisk personale, lærere, naturvejledere mm i børnenes nærmiljø.

DR Ramasjang opleves dog ikke som en decideret forudsætning for arbejdet med Krible Krable, 
og det er langt fra alle de adspurgte, der overhovedet nævner DR Ramasjang . Det omtales mere 6

som et iscenesat parallelunivers at hægte nogle af aktiviteterne op på - og dét i sig selv er ganske 
værdifuldt i forhold til arbejdet med formidling af natur for børn. I den sammenhæng er det ikke en 
uvæsentlig pointe, at forældrene kender til DR Ramasjang og herigennem får indsigt i 
naturformidling, samt inspiration til aktiviteter sammen med deres børn.

FORANKRING - hvad, hvem og hvordan?
Undersøgelsen giver viden om, hvordan målgrupperne så konkret som muligt inddrager Krible 
Krable i det strategiske og daglige arbejde med indsatsområdet børn og natur.
På den baggrund afspejler svarene indblik i, hvordan Krible Krable indgår i skolens 
undervisningsplaner og undervisning, i daginstitutioners årshjul og hverdagsaktiviteter og i 
naturskolernes tilbud om aktiviteter målrettet børn, pædagoger, lærere og andre. 

Skoler, daginstitutioner og naturskoler har mange fællestræk i måder at arbejde med Krible Krable 
på generelt og forankring specifikt. For overskueligheden skyld er opsamlingen fra interviewsene 

 Deltagelse i diverse formidlings- og netværksarrangementer vækker også stor begejstring hos de øvrige 5

målgrupper. Her er tilhørsforholdet til Naturvejlederforeningen dog ikke så udtalt. 

 Hertil skal nævnes, at intervieweren bevidst ikke har spurgt direkte ind til det. 6
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målgruppeinddelt. Afsnittene indeholder dermed de særlige karakteristika ved denne målgruppes 
måde at arbejde med Krible Krable og forankring på. I hvert afsnit er der eksempler på konkrete 
forankringstiltag.

Daginstitutioner
Organisering af Krible Krable i institutionen
Blandt de adspurgte daginstitutioner er der forskellig tilgang til, hvordan Krible Krable 
organisatorisk indgår som en del af institutionen. Det spænder over at være en daginstitution med 
primært én tovholder for Krible Krable aktiviteter til en daginstitution, hvor alle medarbejdere har 
været på målrettede naturkurser, samt en daginstitution, hvor der er ansat en naturvejleder på 
stedet. Den forskellige organiseringsform betyder noget for måden at arbejde med Krible Krable 
på. Der er ganske enkelte flere mandetimer til forskel, hvilket kan have indflydelse på antallet af 
børn og pædagogisk personale, der er med i aktiviteterne. I daginstitutioner med mange 
medarbejderressourcer ses en tendens til, at ledelsen har været mere involveret i arbejdet i 
forhold til at frigive ressourcerne til arbejdet med naturen generelt og Krible Krable specifikt.

De adspurgtes individuelle motivation for at arbejde målrettet med børn og natur er dog ikke 
direkte afhængig af organiseringsformen eller antallet af direkte tilknyttede medarbejdere, men 
derimod knyttet op på personligt engagement og faglig tilgang til værdien af arbejdet. 
 
Krible Krable aktiviteterne er oftest koncentreret omkring april - maj måned, hvor den officielle 
Krible Krable måned ligger. Dog er der alle steder Krible Krable aktiviteter året rundt både inde på 
institutionen (stuerne), ude på legepladsen, i nærmiljøet og i flere tilfælde i forbindelse med besøg 
på den lokale naturskole. Flere af de adspurgte giver udtryk for, at koncentrationen af aktiviteter i 
foråret betyder, at det ligger helt naturligt at arbejdet med naturen resten af året også, da Krible 
Krable efterhånden er en godt integreret del af arbejdet med børn og natur. I den sammenhæng 
fremhæves materialet fra Naturvejlederforeningen som helt enestående i forhold til at blive 
inspireret til aktiviteter året rundt.  

Forankring
Den organisatoriske forskellighed til trods arbejdes der helt bevidst med forankring på 
institutionerne - både hos ledere, grønne koordinatorer og medarbejdere. Det bevidste fællestræk 
ligger i at udvikle læringstilbud og læringsmiljøer, hvor Krible Krable, smådyr og natur bliver 
implementeret som en naturlig del af børnenes hverdag. At understøtte et overordnet fokus på 
sammenhængen mellem krop, leg, læring og bevægelse. At udvikle aktiviteter, der ikke kun er 
målrettet oplevelse i og læring om naturen, men samtidigt inddrager naturen i en tværfaglig tilgang 
til, hvordan man kan arbejde med sprogstimulering, sociale kompetencer, kreativitet, bevægelse 
og generelt på tværs af fagligheder med naturen som drivkraft. Her nævnes Krible Krable specifikt 
som en let tilgængelig, omsættelig og virkningsfuld metode til at komme hele vejen rundt om de 
pædagogiske tilgange til børn i daginstitutioner. 

“Forankringen sker jo faktisk af sig selv, fordi Krible Krable virker. Jeg tænker måske ikke 
så meget over det til dagligt, men kan jo se børnenes viden om og adfærd i naturen 
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ændrer sig.Vi kan se, at de lærer noget om den nære natur - er modige i naturen og 
fortæller løs om deres oplevelser. Det er jo vigtigt på alle parametre i deres liv, også uden 
for naturen”.          (Pædagog, daginstitution)

 

Eksempler på konkrete tiltag7

Organisatorisk og planlægning8

• Krible Krable  indgår konkret i udvikling af årshjul og aktivitetsplanlægning - særligt ift. 
forårsaktiviteter (Krible Krable måned), herunder også planlægning af efterårsaktiviteter, der går 
forud for forårsaktiviteterne.

• Etablering af naturudvalg i daginstitutionen sikrer tværgående arbejde og konstant fokus på 
Krible Krable aktiviteter.

• Temadage med kolleger, hvor Krible Krable indgår - både ud fra en naturvinkel (læring om fx 
dyrene), en kreativ vinkel (udtryk), sprogstimulering (sætte ord på oplevelser) og bevægelse (vi 
leger Krible Krable dyrene). Skaber inspirerende tværfaglig sammenhængskraft i institutionen.

 
• Deltager i institutionsnetværksgruppe for at udveksle erfaring, viden, inspiration og understøtte 

synergi mellem tiltag i kommunen.

• Deltagelse på diverse kurser viser, at institutionerne prioriterer at arbejde med Krible Krable på 
sigt. Kursusdeltagelse er både i Krible Krable regi (Naturvejlederforeningen), men også 
eksempelvis via naturskole, Friluftsrådet, De Grønne Spirer samt kommunalt udbudte kurser.  

Konkret i hverdagen
• Materialet er så vidt muligt synligt for børn og voksne - bruges meget aktivt og inddragende.

• Etableringen af en biotop. Den er en synlig manifestation af arbejdet med natur, både for børn 
og voksne. Den skal passes, plejes og generelt vedligeholdes. Den giver anledning til mange 
spontane spørgsmål om naturelementer og er anledning til at spørge ind til, hvornår 
eksempelvis dyrene kommer tilbage. En biotop er også helt lavpraktisk et godt incitament til at 
lave aktiviteter på stedet. Både ift. dagligdagens praktik og ift. at have langt til naturen. 

• I forbindelse med afslutning på et Krible Krable forløb laver man på en institution en bog med 
billeder og historier. Den står frit fremme i bogreolen, og bruges ofte til at fortælle projektet 
videre med ud fra erindring om gode historier og minder.

• Generel opmærksomhed på at styrke forældresamarbejde (og bedsteforældre). Det hjælper 
børnenes læring, at forældrene også understøtter nogle af de aktiviteter, der finder sted i 
institutionen. En institution videreformidler fx billeder og infoark om konkrete aktiviteter til 

 Eksempler er fra forskellige institutioner og ikke nødvendigvis gældende for alle i undersøgelsen.7

 Involverer såvel ledelse som medarbejdere på institutionen.8
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forældrene, så snakken går videre derhjemme. Det understøtter børnenes sproglige udvikling, 
fortællerglæde samt inddrager forældrene i institutionens arbejde. På den måde lever 
fortællinger om naturen videre i børnenes familieliv.

Samarbejdspartnere lokalt
• Institutioner inddrager lokale naturvejledere. Det sker både i forbindelse med besøg på 

institutionen og på naturskolen i lokalområdet. Det betyder på en gang inspiration til børnene i 
forhold til den nære natur, samt bidrager til videndeling af Krible Krable på tværs af 
institutionens medarbejdere. Naturvejlederens besøg, viden og engagement vækker 
nysgerrighed blandt kolleger uden direkte tilknytning til Krible Krable. Det øger tværfagligheden 
på institutionen og øger dermed også forankringen hos kollegerne. 

• Deltagelse i møder med kolleger fra andre institutioner og i lokale festivaller giver både tid til 
sparring, gensidig inspiration og stolthed over at ‘vise arbejde med Krible Krable frem’. 

• Anvender informationshuse  for medarbejdere inden for feltet børn og natur. Det øger 9

erfaringsudveksling, inspiration, videndeling og netværksdannelse til gavn for særligt 
fagpersonerne.

Skoler
Organisering af Krible Krable på skoler
På de i undersøgelsen medvirkende skoler, indgår Krible Krable oftest som en del af et større 
strategisk arbejde med børn og natur, herunder som specifik “indholdsdel” af læreplaner, der skal 
øge fagligheden omkring børn og natur. På nogle skoler arbejdes der primært med Krible Krable 
dyrene, andre steder også med vandstederne og planter. Der er et naturligt fokus på indskolingen, 
men flere steder en stor interesse i at udvikle undervisningen til mellemtrinnet. Herudover 
samarbejder nogle skoler med daginstitutioner om overgangsforløb for førskolebørn, der er direkte 
koblet op på Krible Krable universet, som børnene kender fra børnehaven. 

Skolerne i undersøgelsen har allokeret forskellige ressourcer til arbejdet med børn og natur, og 
dermed også til arbejdet med Krible Krable. Ressourcerne afspejler skolens størrelse på den 
måde, at mindre skoler typisk har 1-3 medarbejdere, der i relativt frie rammer arbejder med Krible 
Krable som del af undervisningen i fx Natur og Teknik og ofte også i medarbejderens øvrige fag på 
skolen. På de mindre skoler sker det tværfaglige arbejde helt naturligt, ja nærmest som en 
selvfølgelighed. Denne selvfølgelighed er typisk i kraft af den enkelte medarbejders personlige og 
faglige engagement i forhold til børnenes dannelse, samt et indgående kendskab til naturen. 

“Jeg er jo selv helt vild med naturen og kan se, hvor meget den kan bruges i forhold 
til børnenes læring. Så for mig er det helt naturligt at inddrage det, jeg nu kan i 
undervisningen”               (Repræsentant, skole)

 Konkret betegnelse i det pågældende tilfælde.9
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På en af de større skoler i undersøgelsen er der ansat en grøn koordinator. Koordinatoren 
arbejder bl.a. med udmøntning af skolens progressionsplan, hvor Krible Krable indgår som 
specifikt tilbud. Fra skolens side prioriteres det, at mange medarbejdere skal efteruddannes inden 
for naturformidling for at blive opkvalificeret til arbejdet. Den grønne koordinator rådgiver og 
sparrer her med de kolleger, der arbejder som undervisere i klasserne og er således direkte 
medvirkende til at forankre viden om Krible Krable på skolen. 
En anden skole har besluttet at få alle skolens fag konkretiseret i udeskole . Her nævnes Krible 10

Krable specifikt som en eminent løftestang til dette. 

Uanset størrelse eller antal medarbejdere på skolerne er det et fællestræk, at planlægning af 
Krible Krable aktiviteterne foregår mere struktureret end på daginstitutionerne, primært af hensyn 
til planlægningen. På skolerne skemalægges de oftest i god tid, og selve aktiviteterne er 
kendetegnet ved at være kortere forløb (1-2 timer på skoleskemaet i perioder) fordelt hen over 
året. Hertil kommer muligheden for særlige temadage, bl.a. i forbindelse med Krible Krable 
måneden i maj, hvor aktiviteter rulles bredere ud på nogen af skolerne. Krible Krable måneden er 
dog ikke enestående begivenhed på skolerne, men er med til at give inspiration til, hvordan årets 
aktiviteter hænger sammen med maj måned, dvs. hvordan man kan arbejde med naturen i årets 
skolegang.

Forankring
Kompenteceudvikling af medarbejdere samt Krible Krable som en konkret del af læreplanerne, 
opfattes blandt de adspurgte i undersøgelse som et klart tegn på forankringsvilje: det er noget, der 
fremadrettet skal være en del af skolens profil til gavn for børnenes almene dannelse i deres 
skolegang. På de mindre skoler anses det at give medarbejderen relativt frie rammer som en 
bevidst måde at anerkende arbejdet med børn og natur på. Med anerkendelsen følger opbakning 
fra ledelse og kolleger, hvilket i sig selv opleves som medvirkende til, at der er gentagende 
aktiviteter. I den sammenhæng bemærkes det, at forankringen er sårbar, da det her oftest er 
baseret på enkeltpersoner, der skal lade egen begejstring smitte af på og inspirere kollegerne.
I undersøgelsen er der dog en gennemgående tendens til øget opbakning fra både ledelse og 
kolleger. 
En af de adspurgte omtaler det som at der “helt klart er sket en bevægelse også hos ledelsen. 
Man har fået øjnene op for, at det her med børn og dyr kan noget helt særligt, så det skal vi da 
bare mere af” (skolerepræsentant).
 

“(Krible Krable, red.) Aktiviteterne er løftestang for at vi forankrer de forskellige 
tiltag. Generelt er skolerne fokuseret på, hvor den største læringsdel ligger. Den, 
der skal lære noget nyt, skal jo selv gøre det. Det er her refleksionen foregår. Det 
gælder jo både de voksne og børnene” (Skolerepræsentant)

 Skolens beslutning er relativ ny, så der foreligger endnu ikke erfaringer eller resultater herfra. 10
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Eksempler på konkrete tiltag11

Organisatorisk/planlægning12

• Ledelsesbeslutning at ville arbejde med en grøn linje på skolen. 

• Eksempel på ansættelse af grøn koordinator, der har en tværgående funktion på skolen og 
arbejder tæt sammen med teams og medarbejdere med direkte berøring med Krible Krable og 
naturaktiviteter generelt. Den grønne koordinator har overblik over tiltag, rådgiver og vejleder 
kolleger, har et tværfagligt indblik i læreplanerne, viser hvad der er af materiale, fortæller om 
grejkasser på skolen osv. Det bidrager væsentligt til at arbejde med målsætninger om at arbejde 
tværfagligt med læring og naturformidling.

• Progressionsplan og/eller skolens politik på området ligger frit fremme, italesættes ofte blandt 
personalet og er en naturlig del af samtaler mellem ledelse af klasseteams. Det understøtter 
forankringen både hos den enkelte og samlet på skolen.

• Der frigives ressourcer til at kompentenceudvikle medarbejdere (kurser, konferencer, workshops 
mm. både i regi af Naturvejlederforeningens og andre med fokus på at styrke fagligheden 
omkring børn og natur).

• Ledelsesbeslutning om at være en Udeskole forudsætter opkvalificering af medarbejdere, 
konkret arbejde med undervisning i udeklasseværelser samt en drøftelse af, hvordan udeskole 
undervisning konkret skal foregå - både enkeltfags og tværfagligt. 

• Krible Krable er en fast del af førskolebørns intro til skolelivet. Det er noget, børnene kender fra 
daginstitutionen, og som bliver indarbejdet som den primære pædagogiske indsats i før-skole 
regi, dvs. SFO.

• Krable Krable opleves som sidegren til Åben Skole - et område, der godt kunne opdyrkes meget 
mere.

• Månedlige fagdage på skolen, hvor man er sammen på kryds og tværs af fag, og hvor 
didaktikken fylder en del i forhold til aktivitetstilbud på skolen. Nye kollegaer lærer om Krible 
Krable. Her får man også tværfaglige idéer i forhold til undervisningen. 

Konkret i hverdagen
• Konkret arbejdes der med Krible Krable og naturkendskab i undervisningsforløb, både inden for 

i klasseværelserne og i udemiljøer (biotop, skolehave, ture i nærmiljøet mm.). Synligheden er 
vigtig i forhold til forankringen - alle kan se, at der sker noget. Alle kan spørge ind, være med til 
at passe haven eller biotopen. Børnene snakker med hinanden om, hvad der er sket siden sidst.

 Eksempler er fra forskellige skoler og ikke nødvendigvis gældende for alle i undersøgelsen.11

 Involverer såvel ledelse som medarbejdere på skolerne.12
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• Mesterlæreordning, hvor erfarne undervisere lærer nye kolleger op i forhold til at arbejde med 
Krible Krable aktiviteter. Materialerne fra Krible Krable nævnes her som væsentligt løftestang for 
at mesterlære finder sted. Det er nemt at gå til og direkte anvendeligt. Der er ikke nødvendigvis 
tid til at opfinde en masse selv, der kan indgå direkte i undervisningen.

• Krible Krable udstyr og grej er fysisk på skolen - låneordning øger tilgængeligheden og brugen 
af udstyret, også tværfagligt.

• Udsmykning med plancher og andet infomateriale på skolen øger synligheden blandt kolleger, 
børn og forældrene. Sammenholdes ofte med læreplanerne.

• Fast punkt på teammøder ift. hvad der sker, hvordan det virker og hvad der er behov for.

Samarbejdspartnere lokalt og nationalt
• Kontakt til andre naturvejledere, bl.a. på naturskoler, hvor det sker en række sparring- og 

erfaringsudveksling. Naturvejlederne omtales som dem, der i høj grad medvirker til at inspirere 
til at tænke nyt i undervisningen, men også i forhold til at brede undervisningen ud til 
eksempelvis deltagelse i Naturens Dag, Skovens Dag og andre landsdækkende initiativer (inkl. 
forløb op til selve dagen). Det er her en væsentligt pointe, at landsdækkende tiltag kan give 
naturområdet et løft, men kunsten er at få det implementeret i en hverdagssammenhæng på 
skolerne. 

• En skole har haft et forløb om læren om natur og naturformidling med den lokale jagtforening, 
hvor børnene har fået indsigt i den del af naturen. 

• En skole gør aktivt brug af den lokale skoleskov i forbindelse med ture ud af huset. Her er 
kontaktpersonen ansat af kommunen, så besøget bliver også brugt til at erfaringsudveksle med 
repræsentanter derfra.

• Temadage og festivaller i lokalområdet. Det giver stolthedsfølelse over at vise Krible Krable 
aktiviteter frem og anledning til at sparre med andre skoler, foreninger osv. 

• Deltagelse på landsdækkende konferencer, både Naturvejlederforeningens og andre med fokus 
på at styrke fagligheden omkring børn og natur.

• Erfa-møder med lokale kommunale naturfagsfolk giver ny faglig viden, metodiske 
arbejdsredskaber, generel sparring og netværksdannelse.

• Samarbejde med ASTRA (det Nationale Center for Læring i Natur, Teknik og Sundhed i 
Danmark med fokus på at styrke undervisningen i de naturvidenskabelige fag) giver inspiration, 
sparring og konkret samarbejde.

• Deltagelse i Naturvidenskabsfestival, inklusiv forberedelse til selve festivalen i uge 39.

�14



Naturskoler
Organisering af Krible Krable på naturskoler
En overvejende del af de adspurgte naturskoler fungerer som kommunale institutioner med 
forskelligartede tilbud om kompenteceudvikling af medarbejdere på skoler og daginstitutioner, 
samt forløb for børn (og voksne) på naturskolen. En enkelt adspurgt er organiseret som et 
kommunalt, tværgående læringscenter i kommunen, hvor ansatte på tværs af fagdiscipliner 
samarbejder om fx natur og børn i regi af skoler og daginstitutioner i kommunen. En anden 
fungerer som en mobil naturskole forstået på den måde, at der ikke er et fysisk sted at samles. 
Aktiviteterne foregår her på skoler/daginstitutioner eller i afvekslende udemiljøer rundt i kommunen 
med naturskolens mobile trailer med al nødvendigt udstyr til aktiviteterne . 13

Formidlingen af naturskolens tilbud indgår systematisk i planlægningen af aktiviteter og årshjul på 
naturskolen, så de aktuelle kursusforløb og sæsonbestemte aktiviteter kommer meldes ud 
rettidigt. På Naturskolerne er man dermed bevidste om at bruge de formidlingskanaler, der er til 
rådighed for at komme bredt ud, fx. nyhedsbreve, fagblade til skoler/daginstitutioner, direkte mails 
til institutionsledere, annoncering i lokale aviser, opslag på Facebook, via fagkonsulenter i 
kommunen og lign.  

Naturskolerne har via puljemidler fra Krible Krable projektet haft mulighed for at udvikle og udbyde 
kompetencegivende kurser for skoler og daginstitutioners personale. Den mulighed fremhæves 
som en væsentligt faktor i forhold til at udbrede, styrke og understøtte arbejdet med børn og natur.

Tilbuddene til daginstitutioner og skoler består af en række forskellige aktiviteter, hvor 
daginstitutioner/skoler typisk besøger naturskolerne og deltager i de tilrettelagte forløb. På 
naturskolerne er der ansat et varierende antal naturvejledere til at varetage undervisningen. 
Naturvejlederne har også en udgående funktion og er ofte på besøg i daginstitutioner og skoler, 
typisk i forbindelse med specifikke forløb i børnenes nærmiljø. 

På naturskolerne - og de respektive kommuner de er tilknyttet - er der stor opmærksomhed på 
brobygning mellem daginstitution og skoleliv. Denne overgang er en væsenligt del af det 
strategiske arbejde med anvendeligheden og forankringen af Krible Krable. Det kommer særligt til 
udtryk igennem de samarbejder, der finder sted mellem naturskole og øvrige fagpersoner med 
ansvar for børnenes læring (uddybes senere). 

Naturskoler tilbyder endvidere en række både offentlige og privat arrangementer til borgerne i al 
almindelighed, hvor der eksempelvis er årstidstilpassede tematiske forløb i weekender. Krible 
Krable er her en naturlig del af aktiviteterne.

Blandt de adspurgte naturskoler fremhæves en stolthed over, at man som en del af 
Naturvejlederforeningen er med til at løfte børne- og naturområdet i flok. Det giver stolthed, 
samhørighed og en oplevelse af anerkendelse fra omverdenen at være med til at synliggøre 

 Den mobile naturskoletrailer er ikke støttet af Krible Krable projektet, men af Friluftsrådet.13
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naturområdet, samtidigt med at det løfter såvel naturvejlederens faglighed som naturskolernes 
funktion betragteligt.

En naturvejleder formulerer sammenhængen mellem Krible Krable og børnenes læring således:  
“Målgruppen er helt eminent tænkt ift. Krible Krable projektet. Emnerne [den nære 
natur, red.] er helt oplagte lige til den aldersgruppe, og aktiviteterne er nemme at gå til. 
Formidlingspotentialerne er helt i top - den levende natur og dig selv som menneske. 
I det her univers får du ting i hænderne, du sanser og mærker. Også når benene hives 
af en edderkop. Du håndterer noget levende, du kan følge bevægelsen, du forholder dig 
til liv på helt nært hold. Det giver mange erkendelser og oplevelser for børn. Du har selv 
fået oplevelsen, snakker om det og den formidling knytter sig til børns egne oplevelser. 
Det her univers giver mulighed for at give den personlige oplevelse, helt fysisk. Det kan 
virke banalt med kropslige og sanselige oplevelser, der knyttes til viden og historier. Men 
det er jo fundamentet for læring. Og giver forhåbentligt den langtidseffekt, jeg som 
naturvejleder håber og tror på i det her arbejde”. 

               (Naturvejleder, naturskole)

Forankring
Forankring er på alles læber på naturskolerne, og der arbejdes - på forskellig vis - strategisk med 
det alle steder. Forankring handler både om at have øje for betydningen af de konkrete aktiviteter 
for daginstitutioner og skoler, og på spredningseffekten af naturskolernes kursusforløb for 
pædagogisk personale og lærere, der arbejder med børn og natur. På den måde opfatter 
naturskolerne en af deres fornemmeste opgaver som at være med til at give viden og konkrete 
værktøjer videre til de primære voksne i børnenes hverdag, samtidigt med at inspirere til nye 
oplevelser i naturen for både børn og voksne. 

Krible Krables materiale roses også blandt naturvejlederne på naturskolerne for den høje 
faglighed og let tilgængelighed. Det er inspirerende og let at omsætte i det daglige - og så er der 
masser af det. Materialet indgår i vid udstrækning på naturskolernes kursusforløb for pædagogisk 
personale samt skolelærere. Dette både i form af konkrete øvelser på kurserne og helt fysisk i 
forhold til uddeling af infoark med aktivitetsbeskrivelser, konkrete opgaver osv. På kurserne 
henvises der flittigt til Krible Krables hjemmeside og Facebookside for yderligere inspiration. 

Flere naturvejledere supplerer Krible Krable materialet med egne erfaringer, aktiviteter og øvelser 
og giver på den måde viden videre til andre, der arbejder med målgruppen børn, men som ikke 
nødvendigvis har samme faglige tynge som naturvejledere med mange års erfaring inden for 
naturformidling. 

Det er en ikke helt uvæsentligt del af forankringskæden at fremhæve, hvordan viden og erfaring 
fra medarbejdernes tidligere jobs bringes ind i nuværende arbejdsfunktion. Det giver en særlig 
faglig tyngde at have været i faget i mange år. Flere af de adspurgte kan derfor have svært ved at 
skelne helt mellem, hvornår der arbejdes specifikt med Krible Krable aktiviteter, og hvornår Krible 
Krable indgår som en naturlig del af tilbuddene og aktiviteterne;
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“Krible Krable er efterhånden så godt integreret som det fundament, jeg arbejder på 
baggrund af. Så ja, jeg har altid arbejdet med naturformidling, men Krible Krable som 
projekt har helt klart givet et løft til undervisningen af børn og voksne på vores kurser”.    

    (Naturvejleder, naturskole)

Ud fra et forankringsperspektiv er der blandt naturskolerne enighed om, at Krible Krable ikke 
forsvinder efter den formelle projektperiode ophører. Der er bekymring for, at det “dør ud” særligt i 
forhold til udviklingen af nye tiltag, hvis der ikke udvikles nyt materiale med ny viden. Eller hvis der 
ikke udveksles viden og erfaring på tværs af faggrupper og landsdele. Eller helt konkret, hvis der 
ikke er særlige midler til udvikling af kursustilbud til lærere og pædagoger. Men overordnet set 
opleves Krible Krable så godt integreret i tilbudene til særligt førskolebørnene og i nogen omfang 
indskolingen. Her er Krible Krable som projekt med til at hæve anseelse og forståelse af, at 
målgruppen er vigtig at få fat i, og at emnet den nære natur er helt oplagt til målgruppen børn. Det 
betyder også, at naturvejledere oplever, at deres arbejde med den nære natur bliver opfattet af 
andre for at være af høj kvalitet. 

Eksempler på konkrete tiltag14

Organisatorisk/planlægning15

• Faglig styrkelse af naturskoler - flere naturvejledere opkvalificeres til at arbejde med Krible 
Krable/naturformidling for børn

• Fast punkt på aktivitetsudvikling og årshjul på naturskolen.

• Naturlig del af tilbudskatalog til naturskolens målgrupper.

• Et konkret eksempel er, at der er ugentlig videns- og erfaringsudveksling med den naturfaglige 
konsulent (ansat i kommunen), der arbejder specifikt med at implementere bl.a. Krible Krable i 
kommunens daginstitutioner. Det pædagogiske personale i den pågældende kommune bliver 
efteruddannet, og det bestræbes endvidere, at der i hver af kommunens institutioner er en 
fyrtårnspædagog inden for Krible Krable/Natur og børn området. Der er lignede konkret 
samarbejde med en skoles fagkonsulent i naturfag, samt med en udelivskonsulent fra 
daginstitutionsområdet. Samarbejdet og en tæt dialog sikrer, at der er sammenhæng mellem 
naturskolens tilbud og så læringsmål på hhv. daginstitution og skole. Naturvejlederen indgår her 
som en væsentlig videnskilde til, hvordan man kan arbejde med børn og natur på tværs af 
kommunen.

• Generelt fremhæves Krible Krable materialet fra Naturvejlederforeningen som direkte 
medvirkende til fornyelse, inspiration og konkrete tiltag for målgrupperne. 

• Krible Krable indgår direkte som indsats i brobygning mellem daginstitution og skole.  Der 
udvikles specifikke kurser for lærere og pædagogisk personale.

 Eksempler er fra forskellige naturskoler og ikke nødvendigvis gældende for alle i undersøgelsen.14

 Involverer såvel ledelse som medarbejdere på naturskolerne.15
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• I en Krible Krable pilotkommune er flere kommunale instanser (bl.a. naturskole, daginstitutioner, 
skoler og repræsentant fra kommunal forvaltning) gået sammen om at etablere et fysisk Krible 
Krable sted på et kommunalt område mellem to bydele.

• Samarbejde med naturvejledere fra omkringliggende kommuner om at afholde tværkommunale 
kursusforløb for pædagogisk personale, lærere, dagplejere og alle med børn fra 0-9 år. Det 
giver et godt netværksfundament at arbejde videre på, samtidigt med en mangfoldighed af 
steder, hvor der arbejdes med forankring af Krible Krable i kraft af, at de mange deltagere fra 
skoler og daginstitutioner alle går hjem og arbejder med naturformidling for børn i en eller anden 
udstrækning. 

• Flere steder indgår Krible Krable specifikt i forbindelse med sprogudvikling for børnehavebørn 
tæt på skolestart. Naturskolen tilbyder forløb for børn og pædagogisk personale. I tilbuddet er 
der fokus på at børn fortæller om deres konkrete oplevelse under aktiviteterne. Pædagogerne 
bliver motiverede af at være med, og bliver i forløbet selv inspireret til, hvordan man kan arbejde 
med sprogstimulering i institutionen. I det konkrete eksempel bliver det fremhævet, at man 
kommunalt kan se værdien i denne tilgang til læring og dermed forankringspotentialerne på 
både kort (hverdags læringssituation) og lang sigt (børnenes sproglige kompetencer).

• Et konkret eksempel på, hvordan udvikling og afholdelse af kursusforløb for pædagogisk 
personale er sket i tæt samarbjde med kommunens fagpersoner, Naturvidenskabernes Hus og 
et relevant museum. Fokus her var på at skræddersy et længerevarende kursusforløb med en 
kombination af viden (science), praksisøvelser og aktionslæring, så viden og værktøjer til det 
konkrete arbejde kom ind under huden på kursisterne.

• Naturskoler er åben for offentligheden, så helt almindelige mennesker kommer ind og ser, hvad 
der tilbydes. I den sammenhæng er der på en naturskole ‘Naturklubber’ en gang om måneden 
for familier, hvor Krible Krable indgår som en naturlig del. Det medvirker til, at læringen lagres 
hos børnene og deres forældre i regi af familieaktiviteter. 

Konkret i hverdagen
• Faste aktivitetstilbud i regi af naturskolen - og også som tilbud ude på daginstitutioner og skoler.

• Følger op på naturvejlederens besøg rundt på daginstitutioner og skoler, både ad hoc men også 
ved konkrete besøg. 

• Naturvejlederen indgår flere steder som rådgivende fagperson i forhold til indretning af 
legepladser, biotoper, insekthoteller eller lign. Det bevirker, at naturfaglig viden videreformidles 
til dels ledelsen, der træffer (økonomiske) beslutninger om indretning af legepladser og dels til 
medarbejderne på daginstitutionen, der står for den daglige brug af legeplads, biotop, 
insekthotel osv. 

• Materialer, fx grejbank, der udlånes gratis til skoler og daginstitutioner samt indgår i det daglige 
arbejde på naturskolerne. Her kan udlån også give en mulighed for at følge op på, hvordan det 
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bliver brugt, når materialet afleveres tilbage til naturskolerne. Det fordrer dialogen mellem 
naturskole og deres målgrupper. 

• “Kørekort kursus til grejkasser” (endagskursus), hvor pædagoger og ansatte lærer at anvende 
materialet selv. På den måde bliver de selvkørende, men kan altid få en naturvejleder med 
også.

  
• Trykt materiale ligger fremme samt uddeles i forbindelse med kursus for lærere og pædagogisk 

personale.
 

• “Huskekroge” - fx frøposer.

• Weekendarrangementer for hele familien.

Samarbejdspartnere lokalt og nationalt
• Naturvejlederforeningen er en naturlig samarbejdspartner for naturskolerne. Naturskolerne og 

de adspurgte naturvejledere er medlem af foreningen og har typisk en hyppigere og mere 
direkte kontakt med Naturvejlederforeningen end de øvrige målgrupper i undersøgelsen.

• Sparringen med naturvejlederkollegerne - både med eventuelle kollegaer på naturskolen, i 
nabokommunen eller regionalt. Og ikke mindst på Naturvejlederforeningens årlige konferencer, 
workshops, erfa-møder mm.

• Faglig sparring med skoler og daginstitutioner i området, herunder både ledelse og personale.

• Fagkonsulenter i kommunen. 

• I mindre kommuner beskrives relationen til aktører på området som nemmere at vedligeholde. 
Man færdes ofte de samme steder: mødes i Brugsen, ved skolen eller børnehaven, til byfester 
eller lign. Kendskabet til hinanden gør det nemmere at vide, hvad der sker, og hvordan man kan 
bruge hinanden. En væsentligt pointe er her, at man nemt kan tænke aktører med samme 
interessefællesskab som noget selvfølgeligt. Men skal stadig huske at tale om synergieffekt 
mellem det, man arbejder med.  

• ‘Småbørnsnetværket’  giver konkret viden og faglig sparring med lignende kolleger rundt i 
landet.

Samarbejde med uddannelsesinstitutioner
Et par af de adspurgte naturskoler har erfaringer med at samarbejde med seminarier og et enkelt 
sted ligeledes med den lokale produktionsskole. Samarbejdet sker særligt i naturskolens 
indsatsuger (foråret), hvor der tilbydes kursusforløb og undervisningsmateriale til pædagog-
studerende. Krible Krable er her et eftertragtet kursus.
De pågældende naturskoler arbejder specifikt med at inspirere og klæde de unge studerende på til 
det praktiske arbejde, de kommer ud til som færdiguddannede pædagoger. Den konkrete kontakt 
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og samarbejde giver de studerende en mulighed for at være en del af dagligdagen på naturskolen, 
blandt andet som medhjælpere ved indsatsugerne.

Samarbejdet er et udtryk for en måde at arbejde med konkret fremadrettet forankring af Krible 
Krable specifikt og naturformidling til børn generelt. Det kræver en del koordinering og 
planlægning både på naturskolen og på uddannelsesinstitutionerne, men der er i følge de 
adspurgte naturskoler en virkelig interessant tendens til, at naturskoler tænker mere i retning af at 
forankre viden, erfaring og konkrete tiltag som Krible Krable på uddannelsesinstitutionerne, særligt 
pædagogstuderende men også produktionsskoleelever med interesse for naturformidling.

“Vi synes det [Krible Krable, red.] er så godt, så hvis man kan få en fod inden for på
seminarer i forhold til, hvordan man kan bruge Krible Krable universet til 
at klæde studerende på til at arbejde med børn og natur, vil man virkelig nå langt 
i forhold til langsigtet forankring”. 

              (Repræsentant, naturskole)

SAMMENFATNING 
Krible Krable fremhæves først og fremmest som en indsats, der har spillet en afgørende rolle i 
forhold til at kunne realisere og ikke mindst opprioritere arbejdet med børn og natur både konkret 
på de enkelte institutioner, skoler og naturskoler, samt på tværs af aldersgrupper og fagligheder.

Krible Krable fremstår som et bevidst valg i forhold til aktiviteter for børn, samt styrkelse af 
læringstilbud og læringsmiljøer generelt. Et aktivt tilvalg, fordi det virker, er let tilgængeligt, let 
omsætteligt og tilbyder et væld af rost materiale, den enkelte fagperson kan gøre brug af. 
Materialet giver konkrete anvisninger til mange forskellige aktiviteter, til viden om dyrene og til leg 
og læring i bred forstand. Samtidigt er det så fleksibelt et materiale, at det kan tilpasses til den 
aktuelle situation det enkelte sted. Endvidere appellerer det til tværfagligt arbejde både på 
institutionerne, skolerne, naturskolerne og i bredere forstand med fagkonsulenter fra fx 
kommunerne. 

Forankring
Det er vanskeligt at måle forankring direkte. Med afsæt i de af Naturvejlederforeningen fastsatte 
parametre for forankring , har undersøgelsen bestræbt sig på at indkredse en forståelse for, hvad 16

der påvirker og ikke mindst understøtter forankring. Herunder også belyse forudsætninger for 
forankring og dermed forudsætninger for den kontinuitet i børns læringsmiljøer, som flere i 
undersøgelsen fremhæver vigtigheden af. 
Den centrale tilgang har været at undersøge sammenhængen imellem, hvad forankring opfattes 
som, dvs. hvad det er og skal, og så hvor, hvordan og med hvem, det praktiseres, dvs. sker. 

Undersøgelsen giver et interessant blik på sammenhængen mellem de forskellige platforme, hvor 
forankring praktiseres. Med platform menes de arenaer, fysiske steder, medarbejder-

 Se side 316
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konstellationer, organisatoriske rammer og samarbejdsrelationer, hvor Krible Krable indgår som en 
bevidst del af en større helhed omkring arbejdet med børn og natur.

Skoler, daginstitutioner og naturskoler som forankringsplatforme
Med indsigt i hvordan Krible Krable er organiseret på hhv. daginstitutioner, skoler og naturskoler, 
træder der et tydeligt billede frem af samarbejdsformer. Det viser, hvordan samspil mellem ledelse, 
personale, mellem kolleger og i nogen udstrækning forældre samlet set er med til styrke Krible 
Krable. Både som specifikt indsatsområde og samtidigt som fællesbetegnelse for viden, metoder 
og konkrete aktiviteter, der medvirker til at løfte naturformidling for børn på den enkelte institution, 
skole og naturskole. 

Når eksempelvis pædagogisk personale og lærere samarbejder om Krible Krable som et specifikt 
forløb for førskolebørn, eller når skoler og daginstitutioner indarbejder Krible Krable i læreplaner 
og årshjul, er det et klart udtryk for et bevidst formål om at ville videreføre viden, man har erfaret 
som virkningsfuld i forhold til det konkrete formål. Koblingen mellem erfaret virkning og de rammer, 
hvori aktiviteterne udføres, er blot et par eksempler på, hvordan forankring sker i de 
organisatoriske rammer, der medvirker til at strukturere arbejdet med børn og læring.

“Det [Krible Krable] er fast punkt på samtaler mellem ledelse og personale. Vi følger op på 
det, vi har gang i. Snakker om det, vi gerne vil arbejde med fremover og har det i det taget 
med, når vi arbejder med læreplaner, laver årshjul osv. Det er vigtigt at blive ved med at 
arbejde med det, for det sker jo ikke nødvendigvis af sig selv”  

   (Repræsentant, skole)

Det samme gør sig gældende på naturskoler. Flertallet af de adspurgte naturskoler er en del af en 
kommunal (og dermed politisk) rammesætning for arbejdet med børn og natur i bred forstand. I 
dagligdagen er naturskolens egne medarbejdere i felten, hvor det konkrete arbejde gerne skal 
afspejle de organisatoriske rammer. Aktivitetsforløbene for børn og voksne skal helt konkret 
udvikles, så de matcher målsætninger for politisk besluttede læreplaner. 

Forankring praktiseres således både på det organisatoriske plan (ledelsesbeslutning, læreplaner, 
årshjul mm.), der sætter rammen for det daglige arbejde med naturformidling for børn. Det man 
kan kalde “dagligdagens forankring”, dvs. der hvor Krible Krable indgår i børnenes (og de 
voksnes) hverdag: på legepladsen, i haven, i forbindelse med biotopen, i 
undervisningssammenhæng, i løbende spørgsmål, i bålmad om fredagen, hvor der er krydderurter 
fra biotopen i maden, eller når der i skoven bliver løftet et blad eller en lille træstamme for at se, 
hvad der bevæger sig nedenunder. 

Samspillet mellem forankring på organisatorisk og operationelt niveau udgør dermed en væsentlig 
vinkel på, hvordan et styrket og synliggjort samarbejde mellem fagfolk kan medvirke til at fortsat 
udvikle, understøtte, forankre viden, samt skabe grobund for at sikre kontinuitet i læringsmiljøer for 
forskellige aldersgrupper.
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Netværk af samarbejdspartnere som forudsætning for forankring
Det samlede billede af organiseringsformer, læreplaner, hverdagsaktiviteter og hele tilgangen til, 
hvordan Krible Krable kan understøtte børns viden om og konkret erfaring med naturen, peger på 
en væsentlig pointe i forhold til forankring af Krible Krable: Forankringspotentialet og udbredelse er 
størst der, hvor der samarbejdes på tværs af aktører. Der, hvor kombinationen af forskellige 
fagligheder, kompetencer, politiske beslutninger om fx prioriterede indsatser i kommunernes 
arbejde med børn og unge, samt en række praktiske rammer for udfoldelse af aktiviteter; i skoler, i 
daginstitutioner og på naturskoler. Men også i form af at frigive ressourcer til at kompetenceudvikle 
medarbejdere på de forskellige arbejdspladser.  
Samlet set dér, hvor fagpersoner trækker på hinandens viden og kompetencer ud fra en fælles 
interesse i at styrke børnenens læring om og i naturen (se figur side 23).

“Det lokale samarbejde er vigtigt ift. det videre liv. Virkelig vigtigt. Det er i 
samarbejdet med andre, at det stadig er i live. Jeg kan jo ikke selv bære det”. 

             (Repræsentant, skole)

Naturvejlederforeningen som forankringsplatform 
Naturvejlederforeningen fremstår som et væsentligt organisatorisk fundament for, at målgrupperne 
fortsat kan arbejde med Krible Krable. Særligt i forhold til at udvikle nyt, aktuelt materiale, der 
afspejler de fortsatte behov for viden om naturen og konkrete aktiviteter for børnene. Blandt 
særligt skoler og naturskoler er der en udtalt interesse i at videreudvikle på materialet, så det kan 
indgå i undervisningen af større børn også, fx mellemtrinnet.

I et forankringsperspektiv er der fremadrettet et ønske om at kapacitetsudvikle og styrke 
Naturvejlederforeningen, således at der bl.a. er flere ansatte til at varetage både foreningens 
interesser, opgaver og Krible Krable. I den nuværende situation opleves det for sårbart med de få 
timer, der er afsat til arbejdet med Krible Krable. 

“Man kunne med fordel bygge et stillads op omkring både Naturvejlederforeningen, 
Krible Krable og projektlederen. Gerne på et sted, hvor medarbejdere kan ha 
kontor med kolleger, sparring, mødefaciliterer osv. Et konkret sted at gå på arbejde
arbejde. Om det er på en naturskole eller andet ved jeg ikke, men en form for 
sekretariat, der hjælper med vidensopsamling, udbredelse, opsamling af læring, 
fortsat udvikling af materialer og tiltag og ja, de praktiske ting, så vil det [Krible 
Krable, red.] få en bredere forankring” .   (Repræsentant, naturskole)
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Figur 1: Det største forankringspotentiale opstår i samspillet mellem institutionernes organisatoriske rammer, 
dagligdagens aktiviter og samarbejde med lokale og nationale aktører inden for børn og naturformidling. 
Naturvejlederforeningen understøtter og koordinerer.

            Naturvejlederforeningen
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