Udviklet og afprøvet i Randers Kommune

Eksperimentskabelon
og drejebog

til at understøtte et målrettet
og systematisk arbejde med en
forandring

Eksperimentskabelonen og den tilhørende drejebog anvendes i arbejdet med
aktionslæring til at planlægge og fastholde fokus på det eksperiment, dagtilbuddet er i gang med i aktionslæringsforløbet.
Eksperimentskabelonen er et redskab til beskrivelse af indsatser, samt dokumentation og evalueringen heraf. Til eksperimentskabelonen hører også en drejebog,
hvor den helt konkrete planlægning af, hvem gør hvad med hvem og hvornår beskrives. Eksperimentskabelon har til formål at fastholde fokus på det eksperiment
i aktionslæringen, som dagtilbuddet er i gang med at beskrive eksperimentet og
måden at evaluere på samt næste skridt. Drejebogen bruges til den helt konkrete
planlægning, der skal sikre, at det aftalte finder sted, og er en slags huskeseddel;
hvem gør hvad og hvornår?

Sådan bruger I eksperiment
skabelonen og drejebogen
1. Begynd med eksperimentskabelonen. Beskriv det, I
ønsker at udvikle, eller det, I er udfordret af i problemstillingen. Eksperimentet tager udgangspunkt i en
problemstilling, som I har analyseret jer frem til, evt.
gennem inddragelse af forskellige dokumentationsformer.
2. Opstil et eller flere mål for eksperimentet. Overvej,
hvad I vil have ud af eksperimentet, og husk, at målet
altid skal ses i forhold til den aktuelle børnegruppes
behov. I dette punkt forholder I jer også til, hvordan
I vil indsamle dokumentation, som siger noget om
sammenhængen mellem det, I sætter i gang, og det,
børnene får ud af at være en del af læringsmiljøet.
3. Herefter besluttes omfang af eksperimentet; Hvor
lang tid strækker det sig over, og hvem involveres?
4. Dernæst vælges de aktiviteter, som vurderes at være
i overensstemmelse med den aktuelle børnegruppes
behov, og aktiviteterne beskrives, så de peger frem
mod børnenes behov.

Redskabet, du læser om her, er
udviklet i et samarbejde mellem Randers Kommune, fagpersoner og konsulenter som en del af forsknings- og
udviklingsprojektet ”Styrket fokus
på børns læring i dagtilbud”. Det er
Undervisningsministeriet, der står
bag projektet i samarbejde med
Børne- og Socialministeriet. Projektet
har til formål at styrke dagtilbuddenes arbejde med kvalitet i den
pædagogiske praksis.

5. I feltet om proces forholder I jer til, hvordan I vil
justere jer i forhold til børnenes deltagelsesmuligheder, så alle børn har mulighed for at deltage på egne
præmisser.
6. Planlæg konkret, hvem der gør hvad, og brug drejebogen som overblik til den konkrete planlægning.
7. Overvej og beskriv dokumentationsformer.
8. Overvej og beskriv måden at evaluere på; Hvornår
evalueres og på baggrund af hvilken dokumentation?
Drejebogen bruges til at give et ret konkret overblik over,
hvem der er ansvarlig for hvad i processen.

Det skal I være særligt
opmærksomme på
• Eksperimentskabelonen er dynamisk, og justerer I et
sted, kan det meget vel kræve ændringer andre steder
i skabelonen.
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Redskab

Eksperimentskabelon og drejebog
Eksperimentskabelon
Overskrifter i forhold
til udarbejdelsen af
et eksperiment

Vejledning

Problemstilling

Eksperimentet tager udgangspunkt i en problemstilling, som I har analyseret jer frem til.

Indhold

Opstil mål på baggrund af problemstillingen.
Mål for læringsmiljøet
(se evt. mål i den pædagogiske læreplan).
Mål
Mål for børnenes læringsprocesser.
Drøft, hvordan I vil dokumentere, om I når
målene.

Omfang

Metode og
aktiviteter

Eksperimentet strækker sig over fx en måned.
I perioden arbejder alle medarbejdere systematisk efter målet.

Beskriv, hvordan I vil etablere nye praksisformer
gennem metoder og aktiviteter, der understøtter
målet.
(Herunder tilrettelæggelse af læringsmiljøer,
struktur, organisering og pædagogisk indhold)

Proces

Stilladsering:
• Hvordan kan aktiviteten gøres henholdsvis
sværere/lettere?

Planlæg:
• Tidsplan for tiltag
Planlægning

• Løbende møder og justeringer undervejs
• Rolle- og ansvarsfordeling i forhold til tiltag
• Tidsplan for dokumentation og evaluering

Fortsættes
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Dokumentation

Vælg dokumentationsform med henblik på at
dokumentere, om målene er nået. Planlæg
omfang og ansvar for dokumentation.
Fx video eller nedskrevne iagttagelser.
Planlæg, hvornår der skal evalueres.

Evaluering

Refleksion og
perspektiver til
næste eksperiment

Evaluér på baggrund af dokumentationen, hvorvidt de opstillede mål er nået.

Hvad vil vi fremadrettet implementere fra
eksperimentet, og hvilke perspektiver kan vi
tage med til næste eksperiment?

Overskrifter i forhold
til udarbejdelsen af
et eksperiment
Problemstilling
Mål
Omfang
Metode og
aktiviteter
Proces
Planlægning
Dokumentation
Evaluering
Refleksion og
perspektiver til
næste eksperiment
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Drejebog til konkret planlægning af: Hvem gør hvad hvornår
Tid

Emne
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Tiltag

Ansvarlig

Husk
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