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1 Inledning  

Å lands gymnasium anha ller om ett utvecklingsprojekt under tva  a r, 2019-2021. 

Finansiering skulle ske genom o verfo ring av medel fra n det o verskott myndigheten 

go r a r 2018.  

Å lands gymnasium har idag 190 la rare. Åmbitio sa la rare som under de senaste a ren 

utmanats med ma nga fo ra ndringar, strukturer som a ndrats samt la roplaner som 

uppdateras kontinuerligt. Fo r att lyckas a nnu ba ttre a n idag, planeras nu en sats-

ning pa  tva  olika tva a riga utvecklingsprojekt. Det ena kring kring kollegialt la rande 

med lektionsobservationer som redskap och det andra med fokus pa  skolornas 

la rmiljo , ”clever classroom”. 

Å lands gymnasium, med de tva  skolorna Å lands lyceum och Å lands yrkesgymna-

sium ser stor nytta av de beskrivna utvecklingsprojekten.  

2 Kollegialt lärande – vägen mot ett bättre 
lärande för de studerande  

Ma nga la rare vill ga rna utveckla sin undervisning, men tid och mall fo r detta saknas. 

Erfarenhet fra n liknande projekt kring kollegialt la rande a r att de bidrar till sto rre 

o ppenhet i kollegiet och leder till en kultur da r det a r la ttare att dra la rdom av 

varandras erfarenhet och tankar. Detta i sin tur bidrar till sto rre arbetsgla dje tack 

vare att studerande lyckas a nnu ba ttre i sina studier. Forskare, Helen Timperley, 

har visat att lyckade utvecklingsprojekt kring kollegialt la rande ska handla om vil-

ken inverkan la rares kompetensutveckling har pa  de studerandes la rande och ut-

veckling – inte pa  hur la rarens fa rdigheter fo ra ndras.  

2.1 Syftet med detta utvecklingsprojekt är att: 
• Fo rba ttra studerandes la rande 

• La rare utvecklar sin undervisning genom att se hur andra go r 

• Utveckla metoder fo r klassrumsobservationer 

• Ge la rare ytterligare metoder fo r att reflektera o ver sin undervisning 

• Skapa ett systematiskt kollegialt la rande da r feedback a r en naturlig del av pro-

cessen 

2.2 Genomförande  
Fo r att lyckas med projektet bildas en styrgrupp med representanter fra n ba da sko-

lorna. Styrgruppen fa r utbildning i kollegial la rande och har pa  sa  vis en gemensam 

grund att planera vidare ifra n. Gruppens uppdrag blir att planera den kollegiala 

fortbildningen samt utarbeta en tva a rs plan da r syftet med projektet uppna s.   

Planen kan inbegripa fortbildning, workshopar i mindre och blandade grupper samt 

digitala coacher. Digitala coacher a r intressant. Da  kan externa personer bista  vid 

observationer och pa  sa  vis vara neutrala.  
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Lektionsobservationer a r ett obligatoriskt moment i la rarutbildningen, ofta ett om-

tyckt moment da r den la rarstuderande ges mo jlighet att vara med och verkligen fa  

ta del av det som sker i klassrummet. I ett projekt med lektionsobservationer a r det 

viktigt att skapa en trygg miljo  sa  att alla a r bekva ma med uppdraget.  

 

2.3 Omvärldsbevakning  
Omva rldsbevakning a r en viktig del fo r att lyckas i utvecklingsarbete. I skolva rlden 

a r det av vikt att det ges mo jligheter att a ka till andra skolor och andra arbetsplat-

ser fo r att vidga vyerna. Detta a r ett moment vi anser vara viktigt i detta projekt. 

Detta bena mns som ”la rar-LIÅ” i kostnadsbera kningen.  

 

2.4 Kodknäckaren  
Till det kollegiala la randet ho r a ven en process att tillsammans ta fram en s k ”kod-

kna ckare”. Detta ska bli en manual/handbok som ska fungera som sto d fo r de stu-

derande med te x mall pa  essa svar, terminologi samt o vrigt som kan vara till sto d 

fo r att la ttare ka nna igen systemen och ba ttre klara sina studier. Ha r inga r a ven tips 

och tester om inla rningsstilar.  

 

2.5 Kostnadsberäkning  
Kostnadsbera kning totalt:  

Fortbildning (inkl. resekostnader), styrgrupp  10.000 e  

Timmar i la rares arbetsplaner (20 h/la rare)  95.000 e   

Inspirationsfo rela sningar    5.000 e 

Digitala coacher (54 e/la rare)   11.000 e  

Handbok, formativ bedo mning, till samtliga la rare 8.000 e  

Egen manual, ”kodkna ckaren”, fo r studerande   7.000 e  

La rar-LIÅ, fokus kollegialt la rande  84.000 e   

(5 dgr/la rare inkl resa och boende, 70 la rare)     

Totalt:     220.000  e  

 

3 Clever classroom  

3.1 Bakgrund  
Clever classroom, Åctive Learning classroom, framtidens klassrum, mo jligheternas 

klassrum, a r na gra av de olika bena mningarna fo r det ”nya” klassrummet. Undervis-

ningen idag med mer teknik kra ver ett annat ta nk kring planering och mo blering a n 

tidigare. Penna och papper har bytts ut mot verktyg som datorer, Ipad etc.  
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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 

la rmiljo n. Enligt dem handlar det om belysning, temperatur, luftkvalitet, fa rger och 

planeringen av klassrummet som pa verkar resultaten.  

Pa  framtidens la rande i november 2018 presenterade arkitekt Ånna To rnqvist 

forskning kring framtidens la rmiljo  da r pedagogiska utvecklingsfra gor och bygg-

nadsplanering va vs samman. Projektet ”clever classroom” sto der projektet kring 

det kollegiala la randet.  

 

3.2 Olika möjligheter 

Bena mningen ”clever classroom” kan inneba ra:  

 Flexibla skolmo bler sa  att det blir la ttare att variera arbetssta llning t.ex. 

stolar som a r ergonomiskt utformade sa  att den studerande kan va nda 

sig om och sitta med magen mot ryggsto det.  

 Flexibla skolmo bler sa  att det la tt ga r att mo blera om fo r t.ex. gruppar-

beten.  

 Mo bler da r material, teknisk utrusning, verktyg kan hanteras pa  ett flex-

ibelt sa tt.  

 Klassrum da r du bygger olika ”atelje er”, dvs. skapar ett rum i rummet.   

 

Ett annat sa tt att utveckla ett klassrum a r att satsa pa  Åctive Learning Classroom 

(ÅLC). I en ÅLC-sal finns det inte en central tavla utan ista llet runda bord som a r cir-

kula rt utplacerade. Runt bordet ryms 5-6 studerande da r varje grupp har tillga ng 

till en whiteboard.  I ÅLC-sal presenterar la raren ett problem, och det a r sedan upp 

till de olika grupperna att lo sa problemet. Grupper kan sinsemellan fo rklara olika 

uppgifter fo r varandra. En ÅLC-sal ska ses som ett komplement till en traditionell 

sal. Genom att undervisa i en ÅLC-sal kan grupperna vara sto rre och grupper hja l-

per varandra. Det betyder att la raren ”tar ett kliv tillbaka”, vilket kan ka nnas ovant.   

 

3.3 Målsättning  
Exakt hur ”clever classroom” vid Å lands gymnasiums skolor kommer att se ut kan 

vi i detta skede enbart spekulera om. Da remot ser vi att det a r no dva ndigt att ta 

fram nya inredningslo sningar som kompletterar den nya tekniken och stimulerar 

till en kreativ la rmiljo . I denna process involveras la rare, personal samt studerande 

via studerandera den.  

 

I projektet skulle det inga  att fa  in kunskap fra n andra la nder, andra skolor som ar-

betat med denna utveckling under en la ngre tid.  

3.4 Kostnadsberäkning  
Uppskattad kostnadsbera kning fo r utredningsarbete, fo rela sningar, studieresa, ex-

tern konsulthja lp, mo bler och tillbeho r 80.000 euro.   


