Køreplan for bølge 2
Dette dokument beskriver forløbet og formålet med de enkelte aktiviteter nærmere. Det kan være en fordel for alle at læse det igennem inden første workshop så gruppen fra starten får en fælles forståelse af at
arbejde ud fra. Beskrivelsen her supplerer tidsplanen, bl.a. ved at præsentere de forskellige materialer og
ressourcer der udgår ”værktøjskassen” til bølge 2.

Formål med interventionen
Det overordnede mål med interventionsprogrammet er at introducere en designbaseret måde at udvikle
innovative undervisningsforløb med it i skolens fag. Samtidig med at lærere udvikler undervisningsforløb,
diskuteres og udvikles fagdidaktikken ud fra nye perspektiver som det 21.århundredes kompetencer og en
definition af innovativ undervisning med it. Der gennemføres også observation af og refleksion over undervisning undervejs i forløbet. Det er målet at skolens fagteams tilegner sig metoder til at udvikle innovative
undervisningsforløb som styrker elevernes læring.
Målet med bølge 1 er at introducere metoder og begreber til de deltagende lærere, som får erfaring ved at
udvikle undervisningsforløb og gennemføre observationer og refleksioner i samarbejde med konsulenter
fra projektet. Målet med bølge 2 er at udfolde interventionen yderligere på skolen gennem inddragelse af
flere lærere. Det sker bl.a. ved at lærere fra bølge 1 indtager ledende roller som interne konsulenter. I samarbejde med skolens ledelse er det målet at nye arbejdsrutiner og nye didaktiske rutiner etableres, så lærerne får mulighed for i fællesskab at udvikle innovative læringsforløb.
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I bølge 2 sker der altså det at kolleger fra bølge 1 introducerer nytilkomne kolleger til arbejdsformer og
teknikker gennem deltagelse i et konkret udviklingsforløb og gennem sparring og videndeling på tværs af
fagteams. De nye deltagere (’bølge 2-lærerne’) udvikler og gennemfører et forløb med primær støtte fra
bølge 1-kollegerne, og de indtræder desuden i de grupper der i bølge 1 har gennemført observationer af
undervisning. Bølge 1-lærerne gennemfører ligeledes forløb, som kan være enten videreudviklinger fra
første gennemførsel eller nyudviklinger.
I bølge 2 vil der derfor være flere muligheder mht. udvikling af forløb:
1. Overførsel af erfaringer fra et enkeltfagligt forløb over i et tværfagligt forløb eller omvendt (primært bølge 1-lærere);
2. Nye forløb som gennemføres første gang i projektet (bølge 2-lærere og evt. bølge 1-lærere);
3. ’Gentagelse’ af det første forløb med varierende grad af støtte fra kolleger og ressourcepersoner
(primært bølge 1-lærere);
4. Gennemførelse af et lignende forløb i en anden kontekst (anden årgang eller andet fag) med støtte
fra kolleger og ressourcepersoner (bølge 1 og bølge2-lærere).

Inspirationsfasen – start december 14
I inspirationsfasen er det målet at deltagerne får input til nye måder at tænke undervisning og inddragelse
af it på. Det sker gennem fælles læsning af nogle få, centrale tekster, og ved at studere eksempler på innovative undervisningsforløb og –materialer. I værktøjskassen ligger nogle udvalgte tekster til fælles læsning,
ligesom der er et eller flere inspirationseksempler inden for alle fagområder, som kan bruges i denne fase.
Det er også målet at alle nye deltagere introduceres til projektets værktøjer og målsætninger, og at alle
deltagere organiseres i grupper til gennemførsel af forløbsstudier (observation og refleksion over undervisning).
I inspirationsfasen afholdes et kick off-møde; der læses tekster; og workshop 1 afholdes som overgang til
innovationsfasen. Der ligger i værktøjskassen forslag til arbejdsprogram for kick off-møde og workshop 1.
Det er vigtigt at der senest på kick off-mødet foreligger en plan for afvikling af workshops og forløbsstudier.
På kick off-mødet formuleres også gerne de første ideer til hvilke forløb deltagerne vil arbejde, eller hvilke
faglige udfordringer de vil tage arbejde med.

Innovationsfasen – start senest uge 5 2015
Målet med innovationsfasen er at deltagerne kommer i gang med at udvikle deres ideer til innovative forløb, og i denne fase afvikles workshop 1 og 2. I denne fase arbejdes der med at kombinere viden og udviklingsmetoder fra didaktik, innovation, læringsteori og viden om ibrugtagning af it. Deltagerne præsenteres
for værktøjer som kan strukturere og visualisere ideerne til nye forløb, og som hjælper med at fastholde
fokus. I værktøjskassen ligger en designmodel og en beskrivelsesskabelon til forløb, som kan udfyldes digitalt eller printes i stort format og udfyldes i fællesskab, f.eks. som en slags brainstorm.
I samarbejde med ressourcepersoner fra skolen (vejledere) kan der aftales introduktion til it-værktøjer som
skal afprøves i forløbet, og lignende aktiviteter kan aftales. Småafprøvninger i undervisningen kan med
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fordel lægges ind i denne fase, sådan at en ide kan prøves af i lille skala (f.eks. brug af stop motion-video,
on line-forum, eller lign.), inden det evt. får en central rolle i et længerevarende forløb.
Målet med denne fase er også at deltagerne udvikler et delt it-fagdidaktisk sprog og en fælles praksis. Hvis
der gennemføres afprøvninger af småforløb, kan der med fordel laves observationer af dette for at komme
i gang med forløbsstudier, som primært udfolder sig i næste fase. Forløbets aktiviteter bør give anledning til
fælles refleksioner og læring blandt deltagerne. I værktøjskassen ligger vejledning i gennemførsel af observationer og refleksionsmøder, og der er skabeloner til notatark mv. til brug under observationerne.
Der ligger også arbejdsprogrammer for workshop 1 og 2.

Afprøvningsfasen – start efter WS2
I denne fase er det målet at alle deltagende lærere får afprøvet deres udviklede undervisningsforløb ude i
klasserne. Forud for dette går evt. afprøvning af enkeltdele af forløbene. Deltagerne går så at sige fra at
have tilegnet sig og afprøvet metoder til didaktisk design til at prøve de nye designs af i praksis. Forløbene
afvikles under observation af kolleger, som gennemfører forløbsstudier.
I denne fase afvikles også workshop 3, hvor de næsten færdige forløb præsenteres for kollegerne som giver
feedback på dem. Der ligger i værktøjskassen et forslag til hvordan der kan gives sparring på de forløb der
udvikles (en slags tjekliste med gode spørgsmål), og et arbejdsprogram for workshop 3.
Forløbsstudierne, som består af undervisningsobservation og refleksion herover, danner rammen om deltagernes egne undersøgelser af sammenhæng mellem design, realisering og resultat. Forløbsstudierne foretages i mindre grupper eller parvis, sådan som det lader sig organisere rent praktisk. Efter endt observation gennemføres refleksionsmøder, hvor deltagerne har mulighed for at bede projektets konsulent om at
facilitere møderne. I værktøjskassen ligger en brugervejledning i forløbsstudier og en skabelon for fastsættelse af mål for undervisningen, som observationer og refleksioner kan forholde sig til. Forløbsstudier er
inspireret af flere metoder til udvikling af undervisning, herunder aktionslæring og ’lesson studies’. I ITLprojektet (se de centrale tekster i værktøjskassen) er der udviklet en metode hvor undervisningsobservationerne og den efterfølgende analyse heraf fokuserer på udvikling af centrale 21. århundredekompetencer: Samarbejde, vidensproduktion, problemløsning, innovation, læringsrelateret brug af it, og
selvstyring. Der lægges op til at dette også indgår i gruppernes fokus i observationerne ud over de fagdidaktiske forhold, som lærerne finder vigtige.
I denne fase afvikles alle de innovative forløb, og dette er afsluttet senest i uge 24, 2015.

Udvekslingsfasen – start efter afvikling af forløb (uge 24)
Målet med denne fase er dels at få dokumenteret (beskrevet) de udviklede forløb, sådan at de kan formidles til andre lærere. Denne aktivitet ledes af projektets konsulenter, som vil gennemføre en dokumentationsworkshops i lighed med den der er gennemført ved afslutningen af 1.bølge. Der er udviklet en skabelon til beskrivelse af forløbet og en huskeliste over supplerende materiale, som udgør dokumentationsmaterialet. Disse materialer kommer i værktøjskassen i foråret 15. Det er vigtigt at tidpunktet for dokumentationsworkshoppen aftales med projektets konsulenter i god tid, gerne allerede lige efter kick off-mødet.
Workshoppen skal være afholdt inden uge 25 2015.
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Projektets medarbejdere vil herefter bearbejde materialerne fra dokumentationsworkshoppen, så forløbene kan formidles via projektets hjemmeside og gøres tilgængelige for andre lærere.
Ud over dokumentation af forløbene anbefales det at det i god tid aftales hvordan der skal videndeles på
egen skole. Det kan være i fagteams, i hele lærergruppen, på en særlig temadag, osv. Dette aftales med
fordel med skolens ledelse allerede på kick off-mødet.
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