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Workshops og oplægsholdere  
Krible Krable-konference – Esbjerg d. 18. april 2018 
 
 
Oplægsholdere  
 
På Krible Krable-konferencen har vi inviteret to oplægsholdere, der på hver sin måde og med hver sin 
vinkel, vil holde et kort oplæg. 
 
Naturvidenskabelig arbejdsmetode i børnehøjde  
– oplæg ved naturfagskonsulent Ulla Hjøllund Linderoth 
 
Børns naturlige interesse og åbne tilgang til deres omverden er et rigtig godt afsæt for at arbejde 
naturvidenskabeligt. Med voksne rammesættere kan børnene opnå en stor viden og interesse for 
naturens mange særlige områder. For at opnå det bedste udbytte er det vigtigt at afdække 
barnets forhåndsviden og tage afsæt i børnenes egne spørgsmål. Herigennem bygges videre på 
den eksisterende viden, og ud fra naturvidenskabelige arbejdsmetoder og tankegange, kan ny 
viden etableres. Som voksen skal man være sig sin rolle bevidst og kunne stille produktive 
spørgsmål. Således giver man børnene de bedste forudsætninger for at bevare en nysgerrig, 
undersøgende og kritisk tilgang til deres omverden. 
 
 
Hvad hedder den? - hvad kan den?  
– oplæg ved pædagog, naturvejleder og kratlusker Michael Winther 
  
Vi tager med Michael på en forunderlig rejse ind i smådyrenes fantastiske verden – en verden der 
siden barnsben har fyldt rigtig meget og siden er vokset til en vaskeægte passion og fagligt 
omdrejningspunkt i hans liv. Via Michaels fotos dykker vi ned i smådyrenes mangfoldighed.   
De børn, der sammen med Michael finder smådyr på legepladsen eller i skolegården, spørger ofte: 
Hvad hedder den? Og derefter: Hvad kan den? Gennem en nysgerrig og undersøgende tilgang til 
smådyrene prøver Michael sammen med børnene at finde svar.  
Vi får fifs til at formidle og nørde smådyr på legepladsen og i skolegården,– også selvom vi ikke 
selv er smådyrs nørder! 
 
 
 
Workshops 
 
På konferencen præsenterer vi 10 forskellige workshops – du kan vælge at deltage i to af dem; en om 
formiddagen og en om eftermiddagen.  
Ved din tilmelding skal du afgive ønske om fire forskellige workshops som du er interesseret i at deltage i.  
Herunder kan du kort læse mere om hvad de 10 workshops indeholder. 
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Formiddagsworkshops 
 
Workshop 1 – Rytmeinsekterne – naturvidenskab med puls 
Du kan glæde dig til at lære nye Krible Krable-rytmer og sange at kende! Vi tager dig med på opdagelse i et 
lydunivers, der tager udspring i naturens dyr og lyde. Vi skal spille, synge og danse - og udforske hvad 
musik, rytmer og sang kan bruges til i formidlingen af Krible Krabledyr.  
Og når du tager hjem, har du hovedet bliver fuld af rytmer, lyde, og gode, sjove ideer! 
 
Målgrupper: Børnehave og Indskoling 
 
Læreplanstema/fag: Social træning, naturvidenskab, musik 
 
Workshopholder: Alex Opazo, musiker & Dorte Abrahamsen, naturvejleder, fortæller, musiker og forfatter i 
teatret ”Flyvende prinsesse” 
 
 
Workshop 2 –  Krible Krable på stuen – hold af smådyr i daginstitutionen eller skolen. 
Hvordan kan vi trække naturen helt ind på stuen eller i klasselokalet og give børnene nære oplevelser med 
insekter, orme, snegle og andre spændende dyr, over en kortere eller længere periode? På denne 
workshop arbejder vi med terrarier og akvarier og opstilling og indretning af disse. Vi kommer ind på 
arbejdet med både danske og udenlandske smådyr, tips til pasning og ideer til små eksperimenter, som du 
kan bruge som redskaber til leg og læring, hjemme din daginstitution eller skole. 
 
Målgruppe: alle 
 
Læreplanstemaer / fag: Natur og naturfænomener, sprog, krop og bevægelse, barnets alsidige personlige 
udvikling. 
 
Workshopholder: Michael Winther, Naturvejleder, Viborg Naturskole 
 
 
Workshop 3 – Målstyrede regnorme 
På denne workshop vil du blive præsenterer for undervisningsforløbet ”Målstyrede regnorme”. 
Undervisningsforløbet tager udgangspunkt i at eleverne arbejder med naturvidenskabelig udforskning og 
metoder, så som at opleve, iagttage, undersøge og eksperimentere. På workshoppen skal vi bl.a. måle, 
veje, laver små iagttagelsesforsøg, tegne, og afprøve små hypoteser i forhold til regnormens fødevalg, 
tilpasning og levesteder. Vi arbejder med matematiske ord og begreber og inddrager forforståelsen af 
regnorme.  
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Målgruppe: Indskoling 
 
Læreplanstema/fag: Natur og teknologi, Matematik  
 
Workshopholder: Rene Rasmussen & Bodil Kristensen, naturvejledere ved Myrthuegaard – Natur, kultur og 
læring 
 
 
Workshop 4 – Krible Krableaktivitets top 10 
På denne workshop bliver du præsenteret for en top 10 af lærerige, spændende og sjove Krible 
Krableaktiviteter, forsøg og eksperimenter. Du får masser af inspiration til at Krible Krable på tværs af 
fagene – vi arbejder bl.a. med Krible Krable som kulturel udtryksform og som hårdkogt Krible Krable-
science!  
Vores top 10 udspringer af flere års erfaringer med Krible Krable-kurser for pædagoger og lærere i 
Østjylland.  
 
Målgruppe: Børnehave og Indskoling 
 
Læreplanstema/fag: Natur, udeliv og science, kulturelle udtryksformer, natur & teknologi 
 
Workshopholder: Helle Marie Taastrøm, biolog og naturvejleder, Randers Naturcenter & Bjarke Birkeland, 
biolog og naturvejleder, AQUA Naturfagscenter 
 
 
Workshop 5 - Transmogrifmaskinen 
Hvordan kan man transmogriffe sig fra barn til bille? Med udgangspunkt i Krible Krable 
undervisningsmaterialet, “Transmogrifmaskinen”, afprøver vi sammen, hvordan man gennem en praktiske 
undersøgelser, danskfaglige opgaver og masser af fantasi, kan forvandle sig om til en bille! 
 
Målgruppe: Indskoling 
 
Læreplanstema/fag: Dansk og natur/teknologi 
 
Workshopholder: Mette Lynge, folkeskolelærer, udeskolevejleder og naturvejleder, Quark Naturcenter 
 
 
 
Eftermiddagsworkshops 
 
 
Workshop 6 - Få Kroppen på toppen og blive klogere på Krible Krabledyrene og deres verden gennem leg, 
krop og bevægelse 
Bliv klogere på hvad naturen betyder for barnets trivsel og få inspiration til hvordan fysisk aktivitet og 
bevægelse bevidst kan anvendes i jagten på og undersøgelsen af krible krable dyr. Hvordan 
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Sundhedsstyrelsens anbefalinger om fysisk sundhed kan omsættes, samtidig med at barnets 
naturkendskab og trivsel øges. 
Få smagsprøver på Krible Krable-lege og aktiviteter som alle let kan overføres til egen hverdag. 
Aktiviteterne kræver ikke særligt udstyr, alle kan deltage og legen er i fokus.  
Få også ideer til hvordan Krible Krable-temaet kan inddrages aktivt i din hverdag med børnene, i såvel eget 
uderum, nærmiljøet, samt den større natur.  
 
Målgruppe: Børnehave og Indskoling 
 
Læreplanstema/fag: Der arbejdes helhedsorienteret og lavpraktisk men med fokus på natur, udeliv og 
science samt sundhed, krop og bevægelse.  
 
Workshopholder: Helle Fuglsang, naturvejleder og fysioterapeut, Kroppen på Toppen i naturen 
 
 
Workshop 7 – Regnormen – et formidlingsforløb 
På denne workshop får du konkret inspiration til at arbejde med et regnormeforløb for daginstitutionsbørn. 
Du kommer både til at se, opleve og deltage aktivt. Vi skal lege, røre og undersøge regnorme! 
Gennem konkrete eksempler ser vi nærmere på hvordan det pædagogiske personale kan arbejde 
tematiseret med et forløb om regnorme og Krible Krable i institutionen. Vi kommer også ind på hvordan 
der kan dokumenteres på forskellige måder, samt hvordan der kan arbejdes med forældreinddragelse.  
 
Målgruppe: Vuggestue/dagpleje og Børnehave 
 
Læreplanstema/fag: Natur og naturfænomener, sprog 
 
Workshopholder: Sascha Ravn Åxman, naturvejleder og pædagog, Brøndby Naturskole & Tanya Cohen, 
stedfortræder og pædagog, Børnehuset Klydebo  
 
 
Workshop 8 – Krible Krable i sneglefart 
Sneglen er det ideelle dyr til de alleryngste børn. Den er let at finde. Den er let at holde og den løber ikke så 
let væk. Workshoppen vil fokusere på de alleryngste børn, og hvordan de kan være med til at krible krable. 
Vi skal rundt om sneglen og rundt om alle læreplanstemaerne i vores jagt på de bedste aktiviteter til de 
yngste. Vi skal bruge hoved og krop til at finde, undersøge, forme, tegne, bevæge, snakke og opleve 
sneglen.   
 
Målgrupper: Vuggestue/dagpleje 
 
Læreplanstema/fag: Alle læreplanstemaer 
 
Workshopholder: Lærke Haupt, naturvejleder, Tårnby Naturskole 
 
 
Workshop 9 – Smådyrenes forunderlige forvandling 
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Foråret er den årstid, hvor naturen igen vågner op og mange smådyr begynder deres magiske 
forvandling - fra et stadie i deres liv til et andet. På denne workshop bliver du bl.a. klogere på smådyrenes 
forvandling og de forskellige stadier. Vi ser nærmer på hvordan man kan kombinere natur, sprog og 
bevægelse i læringen omkring smådyrenes forunderlige forvandling. Du får rygsækken fyldt med et væld af 
sjove ideer til lærerige lege og aktiviteter, samt viden om hvordan du kan inddrage fokusord og 
fortællinger, i arbejdet med at understøtte den sproglige læring.  
 
Målgruppe: Vuggestue/dagpleje og Børnehave 
 
Læreplanstema/fag: Naturen og Naturfænomener, Sproglig udvikling, Krop og bevægele 
 
Workshopholder: Nynne Friis Refsgaard & Judith Annette Sølvkjær, Naturvejledere i Børnehaver, Natur og 
Miljø, Københavns Naturskole 
 
 
Workshop 10 - Krible krable i brobygningen – om kriblende krablende dansk, og om en Udeskolebus der 
ruller afsted 
Kom og bliv meget klogere på hvordan Krible Krable kan bruges som løftestang til brobygningen mellem 
børnehave og skole. Vi tager udgangspunkt i et brobygningsprojekt fra Slagelse Kommune, hvor Krible 
Krable har været integreret i den nye danskkanon. Workshoppen handler om at bruge Krible Krabledyrene 
som et fast tema i overgangen fra daginstitution til skole og om et anderledes og frugtbart samarbejde, 
omkring den rullende Udeskoletrailer. Er du nysgerrig på hvordan og hvorfor? Hør mere om hvad vi gjorde, 
og vær med til at starte dialog om hvad du kan gøre hjemme i din virkelighed. 
 
Målgruppe: Børnehave og Indskoling 
 
Læreplanstema/fag: Dansk og brobygning, Natur og naturfænomener, Sprog 
 
Workshopholder: Tine Nord Raahauge, biolog og naturskoleleder ved Slagelse Naturskole & Anja Mundt, 
pædagog ved Slotsbjergby Daginstitution 
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Foto: Allan Trolle 


