
Vejledning til...

...udviklingsværktøj
Science i fritiden    

Udviklingsværktøjet skal inspirere og være en støtte for projekter inden for ’Science i fritiden’, når I  
udvikler og planlægger jeres aktiviteter. Det kan både være i den overordnede udvikling af koncepter  
og formater, og det kan være i den konkrete planlægning af den enkelte aktivitet sammen med de  
voksne, som skal gennemføre aktiviteterne sammen med børn og unge. Projekterne inden for ’Science  
i fritiden’ er meget forskellige, så find selv ud af, hvordan værktøjet kan give bedst mening for jer. 

Udviklingsværktøjet består af to redskaber:

Sådan kan I bruge plakat og dialogkort  

 1. Vælg, om I vil arbejde med et kendetegn eller alle tre.

 2.  Klip kortene ud til det kendetegn, I vil arbejde med,  
og spred dem over bordet med bagsiden opad.

 3.  Vend derefter et kort, og læs spørgsmålet højt.  
Fortsæt med resten af kortene. 

 4.  Brug tilpas lang tid på at drøfte spørgsmålene.  
Det er ikke vigtigt, at I bliver enige om et svar. 

 5.  En deltager kan tage noter af drøftelserne,  
hvis dette giver mening for jer. 

 6.  I kan holde en fælles opsamling, hvor I taler om,  
hvad I tager med fra dagens drøftelser. 
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En plakat der giver jer et hurtigt overblik over tre overordnede kendetegn ved en 
god science fritidsaktivitet og tilhørende spørgsmål, som I kan tænke over, når I ud-
vikler, planlægger eller drøfter jeres aktiviteter. Plakaten kan hænges på væggen eller 
placeres på bordet foran jer, når I udvikler og drøfter jeres aktiviteter. I kan også hænge 
plakaten op, hvis I ønsker at skabe synlighed omkring og fastholde opmærksomhed på 
de tre kendetegn i jeres daglige arbejde.

Tilhørende dialogkort med refleksionsspørgsmål, som I kan bruge, hvis I  
nsker at gå et spadestik dybere i de enkelte drøftelser. Dialogkortene tager udgangs-
punkt i plakatens tre kendetegn om en god science fritidsaktivitet. I kan vælge at gå  
alle dialogkort igennem på en gang, eller I kan arbejde med et kendetegn ad gangen.

Det 
kan variere, 

hvor lang tid I skal 
bruge på dialogkortene. 

Afsæt gerne en time til det. 
Som forberedelse til at anvende 

plakat og dialogkortene kan  
du orientere dig i midtvejs

evalueringen Science i  
fritiden, som I kan finde  
på VILLUM FONDENs  

hjemmeside.


