BESKRIVNING Ange ev id/nr
Förvaltningschefen

Datum

Version

Status

2019-01-29

01/2019

Utkast

Utvecklingsprojekt 2019-2021
Skolutveckling kring kollegialt lärande samt ”clever
classroom”

DOKUMENTINFORMATION
Myndighet/skola

Dokumenttyp

ÅLANDS GYMNASIUM

BESKRIVNING Ange ev id/nr

Ansvarig instans

Datum

Version

Status

Förvaltningschefen

2019-01-29

01/2019

Utkast

T IT E L
Utvecklingsprojekt 2019-2021
Skolutveckling kring kollegialt lärande samt ”clever classroom”

D O K U M E N T H IS T O R IK
Åtgärd

Åtgärdat av

Presenterad

Chefsforum

Godkänns

Styrelsen

ÅG utvecklingsprojekt 2019 - 2021UTVECKLINGSPROJEKT 2019-2021

Datum

2019-02-02
2019-02-12

Notering

IN NE H Å L L
1

Inledning ................................................................................................ 4

2

Kollegialt lärande – vägen mot ett bättre lärande för de studerande ............ 4

3

2.1

Syftet med detta utvecklingsprojekt är att: ..............................................4

2.2

Genomförande ........................................................................................4

2.3

Omvärldsbevakning ................................................................................. 5

2.4

Kodknäckaren .......................................................................................... 5

2.5

Kostnadsberäkning .................................................................................. 5

Clever classroom ..................................................................................... 5
3.1

Bakgrund ................................................................................................. 5

3.2

Olika möjligheter .....................................................................................6

3.3

Målsättning..............................................................................................6

3.4

Kostnadsberäkning ..................................................................................6

1

Inledning

Ålands gymnasium anhaller om ett utvecklingsprojekt under tva ar, 2019-2021.
Finansiering skulle ske genom overforing av medel fran det overskott myndigheten
gor ar 2018.
Ålands gymnasium har idag 190 larare. Åmbitiosa larare som under de senaste aren
utmanats med manga forandringar, strukturer som andrats samt laroplaner som
uppdateras kontinuerligt. For att lyckas annu battre an idag, planeras nu en satsning pa tva olika tvaariga utvecklingsprojekt. Det ena kring kring kollegialt larande
med lektionsobservationer som redskap och det andra med fokus pa skolornas
larmiljo, ”clever classroom”.
Ålands gymnasium, med de tva skolorna Ålands lyceum och Ålands yrkesgymnasium ser stor nytta av de beskrivna utvecklingsprojekten.
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Kollegialt lärande – vägen mot ett bättre
lärande för de studerande

Manga larare vill garna utveckla sin undervisning, men tid och mall for detta saknas.
Erfarenhet fran liknande projekt kring kollegialt larande ar att de bidrar till storre
oppenhet i kollegiet och leder till en kultur dar det ar lattare att dra lardom av
varandras erfarenhet och tankar. Detta i sin tur bidrar till storre arbetsgladje tack
vare att studerande lyckas annu battre i sina studier. Forskare, Helen Timperley,
har visat att lyckade utvecklingsprojekt kring kollegialt larande ska handla om vilken inverkan larares kompetensutveckling har pa de studerandes larande och utveckling – inte pa hur lararens fardigheter forandras.

2.1

Syftet med detta utvecklingsprojekt är att:

• Forbattra studerandes larande
• Larare utvecklar sin undervisning genom att se hur andra gor
• Utveckla metoder for klassrumsobservationer
• Ge larare ytterligare metoder for att reflektera over sin undervisning
• Skapa ett systematiskt kollegialt larande dar feedback ar en naturlig del av processen

2.2

Genomförande

For att lyckas med projektet bildas en styrgrupp med representanter fran bada skolorna. Styrgruppen far utbildning i kollegial larande och har pa sa vis en gemensam
grund att planera vidare ifran. Gruppens uppdrag blir att planera den kollegiala
fortbildningen samt utarbeta en tvaars plan dar syftet med projektet uppnas.
Planen kan inbegripa fortbildning, workshopar i mindre och blandade grupper samt
digitala coacher. Digitala coacher ar intressant. Da kan externa personer bista vid
observationer och pa sa vis vara neutrala.
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Lektionsobservationer ar ett obligatoriskt moment i lararutbildningen, ofta ett omtyckt moment dar den lararstuderande ges mojlighet att vara med och verkligen fa
ta del av det som sker i klassrummet. I ett projekt med lektionsobservationer ar det
viktigt att skapa en trygg miljo sa att alla ar bekvama med uppdraget.

2.3

Omvärldsbevakning

Omvarldsbevakning ar en viktig del for att lyckas i utvecklingsarbete. I skolvarlden
ar det av vikt att det ges mojligheter att aka till andra skolor och andra arbetsplatser for att vidga vyerna. Detta ar ett moment vi anser vara viktigt i detta projekt.
Detta benamns som ”larar-LIÅ” i kostnadsberakningen.

2.4

Kodknäckaren

Till det kollegiala larandet hor aven en process att tillsammans ta fram en s k ”kodknackare”. Detta ska bli en manual/handbok som ska fungera som stod for de studerande med te x mall pa essasvar, terminologi samt ovrigt som kan vara till stod
for att lattare kanna igen systemen och battre klara sina studier. Har ingar aven tips
och tester om inlarningsstilar.

2.5

Kostnadsberäkning

Kostnadsberakning totalt:
Fortbildning (inkl. resekostnader), styrgrupp

10.000 e

Timmar i larares arbetsplaner (20 h/larare)

95.000 e

Inspirationsforelasningar

5.000 e

Digitala coacher (54 e/larare)

11.000 e

Handbok, formativ bedomning, till samtliga larare

8.000 e

Egen manual, ”kodknackaren”, for studerande

7.000 e

Larar-LIÅ, fokus kollegialt larande

84.000 e

(5 dgr/larare inkl resa och boende, 70 larare)
Totalt:

220.000 e
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Clever classroom

3.1

Bakgrund

Clever classroom, Åctive Learning classroom, framtidens klassrum, mojligheternas
klassrum, ar nagra av de olika benamningarna for det ”nya” klassrummet. Undervisningen idag med mer teknik kraver ett annat tank kring planering och moblering an
tidigare. Penna och papper har bytts ut mot verktyg som datorer, Ipad etc.

UTVECKLINGSPROJEKT 2019-2021
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I ett omfattande forskningsprojekt ”Clever Classrooms” (2015) har P.Barrett och
L.Barrett kommit fram till att 16% av elevernas studieresultat kunde tillskrivas
larmiljon. Enligt dem handlar det om belysning, temperatur, luftkvalitet, farger och
planeringen av klassrummet som paverkar resultaten.
Pa framtidens larande i november 2018 presenterade arkitekt Ånna Tornqvist
forskning kring framtidens larmiljo dar pedagogiska utvecklingsfragor och byggnadsplanering vavs samman. Projektet ”clever classroom” stoder projektet kring
det kollegiala larandet.

Olika möjligheter

3.2

Benamningen ”clever classroom” kan innebara:


Flexibla skolmobler sa att det blir lattare att variera arbetsstallning t.ex.
stolar som ar ergonomiskt utformade sa att den studerande kan vanda
sig om och sitta med magen mot ryggstodet.



Flexibla skolmobler sa att det latt gar att moblera om for t.ex. grupparbeten.



Mobler dar material, teknisk utrusning, verktyg kan hanteras pa ett flexibelt satt.



Klassrum dar du bygger olika ”ateljeer”, dvs. skapar ett rum i rummet.

Ett annat satt att utveckla ett klassrum ar att satsa pa Åctive Learning Classroom
(ÅLC). I en ÅLC-sal finns det inte en central tavla utan istallet runda bord som ar cirkulart utplacerade. Runt bordet ryms 5-6 studerande dar varje grupp har tillgang
till en whiteboard. I ÅLC-sal presenterar lararen ett problem, och det ar sedan upp
till de olika grupperna att losa problemet. Grupper kan sinsemellan forklara olika
uppgifter for varandra. En ÅLC-sal ska ses som ett komplement till en traditionell
sal. Genom att undervisa i en ÅLC-sal kan grupperna vara storre och grupper hjalper varandra. Det betyder att lararen ”tar ett kliv tillbaka”, vilket kan kannas ovant.

3.3

Målsättning

Exakt hur ”clever classroom” vid Ålands gymnasiums skolor kommer att se ut kan
vi i detta skede enbart spekulera om. Daremot ser vi att det ar nodvandigt att ta
fram nya inredningslosningar som kompletterar den nya tekniken och stimulerar
till en kreativ larmiljo. I denna process involveras larare, personal samt studerande
via studeranderaden.

I projektet skulle det inga att fa in kunskap fran andra lander, andra skolor som arbetat med denna utveckling under en langre tid.

3.4

Kostnadsberäkning

Uppskattad kostnadsberakning for utredningsarbete, forelasningar, studieresa, extern konsulthjalp, mobler och tillbehor 80.000 euro.
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