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Krible Krable med en science-pædagogisk tilgang 
 
Små børns nysgerrighed kan understøttes ved at arbejde science-pædagogisk, hvor den legende 
og eksperimenterende tilgang er central.  
 
Prøv at arbejde ud fra følgende pædagogiske ”to-do-liste” 
 
1. Observationsfasen 

I denne fase vil man observere på børnenes interesser. Er de optagede af at finde snegle på 
legepladsen, vil det være oplagt at følge børnenes spor og beslutte sig for at lave et 
spændende projekt (eller bare en dejlig eftermiddag) med og om snegle 

 
2. Beslutningsfasen 

I denne fase arbejder personalet/pædagogen med beslutningen om at følge børns spor – og 
arbejde science-pædagogisk. I denne fase vil man researche lidt på emnet – enten bare de 
voksne, eller sammen med børnene. Hvad ved vi om snegle? 
 

3. Den empiriske fase 
Den empiriske fase kunne også hedder undersøgelsesfasen. Det er her vi udfordrer og udfolder 
vores nysgerrighed – feks. i forhold til snegle. Hvordan kravler den, hvad er det for sorte 
pletter den har på følehornene, hvad spiser den, hvor bor den – alt sammen med en legende 
og eksperimenterende tilgang. Arbejd med hypoteser og afprøvning af hypoteser 

 
4. Den narrative fase 

I den narrative fase arbejder vi med at sætte ord på det, vi har oplevet. Vi kan lave vægaviser, 
sætte billeder op, hvor vi beskriver vores opdagelser, inviterer de andre børn med i vores 
oplevelser osv. 

 
5. Den æstetiske fase 

I den æstetiske fase prøver vi at kropsliggøre vores oplevelser. Vi kan lave ”lille-nørd” 
dramatisering, lave snegle i trylledej, tegne, lege og meget mere. 

 
6. Delingsfasen 

Her laver vi den endelige præsentation af vores opdagelser. Har vi arbejdet længe med noget, 
skal forældrene måske til ”fernisering”. Måske har vi inviteret nabostuen ind – eller måske får 
Emil bare lov at fortælle om alle hans erfaringer med snegle over frokostborde.  
 
Du kan læse mere om metoden i ”Hajer i børnehaven” i bogen Grundfaglig viden om 
pædagogiske miljøer og aktiviteter, 2017, Akademisk Forlag 
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