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Innledning:     
en skoleomfattende tilnærming

http://fcl.eun.org/lsl

Denne oppsummeringsrapporten deler hovedfunn, 
konklusjoner og anbefalinger fra Living Schools Lab (LSL). 
Prosjektet ble finansiert gjennom EUs 7. rammeprogram, og 
det ble avsluttet i september 2014.

I det toårige Living Schools Lab-prosjektet deltok 15 partnere 
fra 12 land, herunder 10 utdanningsdepartementer, og 
prosjektet etablerte et lærernettverk som samarbeidet om 
effektiv bruk av IKT i skolen på tvers av Europa. Som deltakere 
i nettverket valgte partnerne i hvert av landene ut to avanserte 
skoler og fem skoler med avansert praksis. Nettverket jobbet 
for en skoleomfattende tilnærming til bruk av IKT, med 
oppskalering av beste praksis i bruk av IKT mellom skoler med 
forskjellig nivå når det gjaldt teknologisk kunnskap. 

Skolene som deltok ble støttet gjennom kollegautveksling i 
regionale huber, tverreuropeiske team som samarbeidet om 
en rekke temaer samt gjennom flere muligheter for etter- og 
videreutdanning for lærere. 

Observasjonene fra avanserte skoler i de 12 landene 
resulterte i en rapport samt anbefalinger om allmenngjøring 
av beste praksis og utvikling av skoleomfattende tilnærminger 
til IKT. Resultatene fra observasjonene er utviklet til et kurs, 
Collaborative Schools Professional Development Course.

De viktigste resultatene blir delt i dette prosjektsammendraget, 
som hjelp for organisasjoner og skoler som står overfor 
utfordringer forbundet med allmenngjøring. Nærmere 
opplysninger fra de tilhørende rapportene og prosjektene som 
det henvises til i dette sammendraget, kan finnes på slutten av 
rapporten. Resultatene fra LSL omfatter:

	 		Nettverk av leveNde skoler – 
regioNale huber:  	
Metodene og tilnærmingene som ble brukt til å etablere 
skolenettverket

	 		rammeverk for allmeNNgjøriNg 
av eNdriNg: 	
Basert på observasjonene er dette et rammeverk som skal 
hjelpe skolene til å vurdere hva slags skolemiljø som støtter 
opp under endring

	 		kurs (Collaborative sChools 
Course):  	
Bringer rammeverket videre i et kurs for skoleledere og 
praktikere

	 		fritt tilgjeNgelige ressurser:
	 	 			Videoer med beste praksis: deler og demonstrerer 

beste praksis på skolene

	 	 			Collaborative Schools Professional Development 
Course: instruktørveiledning

	 	 			Learning Snacks: et bibliotek med korte 
læringsbegivenheter på nettet for skoler og lærere

	 	 			Observasjonsblogg: et innblikk i hver av de 
avanserte skolene som ble besøkt, med deling av 
ideer

	 	 			Rapport og casestudier fra observasjonsbesøkene: 
belegg og rammeverk for allmenngjøring av praksis 
som ble utviklet som direkte resultat av Link 
Observation Visits til avanserte skoler, samt 12 
casestudier fra landene.

	 	 			Valideringshåndbok: utviklet og testet under 
prosjektet, en håndbok for EU-prosjekter, bedrifter 
og organisasjoner som er interessert i å kjøre 
valideringer på europeiske skoler.

Vi trenger en annerledes visjon som viser hvordan skoleundervisningen nå henger mer sammen 
med verden utenfor enn noen gang tidligere. Teknologien er ikke den største utfordringen når det 
gjelder å få til en skoleomfattende endring.

Diana Bannister MBE, University of Wolverhampton – leder for observasjon og dokumentasjon av 
praksis på LSL-skolene. Rapport fra Link Observation Visits, september 2014

AvAnserte skoler: 
skoler der teknologi er integrert i 
undervisning og læring over hele skolen. 

skoler med AvAnsert prAksis:  
skoler der teknologi bare er delvis integrert 
i skolen.
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Sammendrag	av	resultater	fra	Living	Schools	Lab	

Hovedelementene i arbeidet i de regionale hubene omfattet:

   steps-plan – “vis, demonstrer, valider”:  

En felles planleggingsramme og et felles språk som skal 
forenkle delingen blant skolene. Hver skole ble oppmuntret 
til å skrive sin egen STEPS-plan for å identifi sere ett enkelt 
aspekt av utviklingen av skolen ved hjelp av IKT, som 
skulle utvikles som del av prosjektet. Skolene/lærerne ble 
deretter oppmuntret til å dele STEPS-planene med andre 
lærere og skoler på møtene i den regionale huben og i de 
tverreuropeiske samarbeidsgruppene.

   nasjonale koordinatorer:   

Det viktigste kommunikasjons- og kontaktpunktet for 
LSL-skolene på nasjonalt og regionalt nivå. Ansvarlig for 
koordinering på tvers av skolene, støtter utviklingen av 
de regionale hubene, trekker opp forbindelse til bredere 
perspektiver og koordinerer observasjonsbesøkene og 
informasjonsspredningen via praksissamfunnet og den 
nasjonale fokusgruppen.

   regionale hubmøter og forum:   

Regionale hubmøter fant gjennomsnittlig sted en gang i 
semesteret. Møtene ble holdt enten ansikt til ansikt eller 
virtuelt, avhengig av geografi sk beliggenhet. Møtene ble støttet 
av lokale regionale hubforum, som la til rette for utveksling av 
ideer på kontinuerlig basis.

De regionale hubene har skapt en vellykket modell for utvikling av et mentor- og 
samarbeidsforhold mellom skoler på nasjonalt og regionalt nivå. I prosjektet ble hubene 
fasilitert av de nasjonale koordinatorene, som koordinerte møter og kunne tilføre et bredere 
perspektiv og et kontaktnettverk som hubene kunne dra nytte av. Den andre store fordelen 
med den regionale huben var muligheten til å dele praksis på det lokale språket, med støtte 
fra virtuelle forum i prosjektets praksissamfunn på nettet. 

Regionale huber:      
Et nettverk av levende skoler

vis 
Skolene deler og viser 
eksisterende praksis. 

demonstrer
Eksempler på innovativ praksis 
demonstreres for andre, og 
det vises hvordan de kan 
allmenngjøres og kopieres 
i andre skoler. 

vAlider
Områder for innovasjon og endring 
som lærerne jobber med på 
skolen, men som ikke er klare til å 
vises frem eller demonstreres for 
andre. 

reGionAle HUBer::
sammenslutninger for å dele god 
praksis og skape muligheter for tettere 
mentoroppfølging og samarbeid mellom 
skolene 

DELE / PRESENTERE
Noe vi vet

UNDERVISE / TEKNOLOGI
Noe vi ønsker å vite

 
DOKUMENTASJON  / FORSKNING / SAMARBEID

Noe vi har lært / lærer om

PLANLEGGE / INNOVERE
Noe vi vil gjøre

STØTTE
Defi ner hva slags støtte du trenger

S
T
E
P
S

StePS-plan – “vis, demonstrer, valider”



5

  samarbeid om felles temaer:   

Som dokumentert i prosjektet gjennom tilbakemeldinger fra 
lærerne, var det å samarbeide med andre lærere om STEPS-
planen på skolen, gjennom de regionale hubene og for noen 
på et tverreuropeisk nivå, en viktig måte å støtte og skape 
kontakt med ofte isolerte, innovative lærere for å oppmuntre 
til en skoleomfattende tilnærming til bruk av IKT. Denne 
prosessen bestod av følgende:

	   På skolenivå: dele STEPS-planen rundt et utvalgt 
tema, for å etablere fokus på skolen med støtte fra 
skoleledelsen

	   På regionhub-nivå: jobbe med felles temaer, som 
1:1-hjelpemidler, dele og vise praksis på tvers av 
skolene, med støtte fra regionale hubmøter og forum

	   På tverreuropeisk nivå: jobbe med felles temaer på 
tverreuropeisk nivå, dele og vise praksis på tvers 
av landene via nettseminarer, støttet av lederen for 
praksissamfunnet.

   motivasjon:   
			
For lærere var fordelene med samarbeid og deling av praksis 
en støtte for utviklingen av en skoleomfattende tilnærming til 
det temaet de hadde valgt:

   Finansiering:   

De regionale hubene ble støttet gjennom finansiering 
fra prosjektet. Etter prosjektet er det ulike planer om å 
fortsette med regionale huber blant prosjektpartnerne, og 
ulik finansiering. I Østerrike er konseptet med regionale 
huber integrert med andre nasjonale initiativer for å støtte 
den kontinuerlige koordineringen av skolene på nasjonalt/
regionalt nivå. Et annet eksempel er Belgia, der hubene 
settes i sammenheng med mer etter- og videreutdanning på 
flere skoler, og Frankrike, der en ny hub ble dannet i siste 
måned av prosjektet som støtte for et strategisk initiativ: “Deltakelsen i Living Schools Lab-prosjektet 

har vært viktig for oss. Å delta i den 
regionale huben hjalp oss å dele god 
praksis rundt et tema vi har jobbet med, 
bruk av en-til-en-hjelpemidler. I prosjektet 
har vi også oppgradert kunnskapen vår om 
samarbeidslæring, et tema vi bygget opp 
sammen med lærere fra andre europeiske 
land.”

Xavier Garnier, lycée pilote innovant 
international (lp2i) i poitiers, Frankrike

“Prosjektet gav oss kraft og inspirasjon til 
å spre Edmodo [et virtuelt læringsmiljø] til 
hele skolen ... Under arbeidet med LSL har 
vi sett hvordan god praksis har spredt seg 
til andre skoler, hvordan andre lærere for 
eksempel har startet e-læringsgrupper, der 
noen lærere lærer opp og støtter andre. Vi 
har klart å gjenskape dette.“  
  
Ciarán kennedy, iCt-koordinator, st. patrick’s 
school, Galway, irland

“Prosessen med kollegalæring i en hub ser 
ut til å være det mest effektive resultatet 
av LSL. Siden vi bor i et lite land, er det 
forholdsvis enkelt å fortsette, med lave 
kostnader.”   

Jens vermeersch, lsl-prosjektleder, Go! 
Flandern, Belgia 

“Den nye regionale huben i Grenoble 
er knyttet opp mot det nasjonale 
utdanningsdepartementets nåværende 
strategi Faire entrer l’école dans l’ère du 
numérique (Bringe alle skolene over i den 
digitale tidsalderen), for å få en massiv 
utvikling av bruken av IKT i utdanningen.“

karine Aillerie, lsl national Coordinator, 
CAnope, Frankrike 
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Sammendrag av resultater fra Living Schools Lab 

Et rammeverk for allmenngjøring av 
endring med bruk av IKT

hele skolen: 
teknologiens 

evne til å 
muliggjøre 
tilknytning

hele skolen: dokumentasjon på undersøkende praksis og grad av tilknytning

Link Observation Visits-rapporten gir et rammeverk for å 
allmenngjøre endring med bruk av IKT, og en oversikt over 
hver av de opprinnelige parameterne som ble brukt til å velge 
den første gruppen av skoler i LSL-nettverket. Den bygger på 
den omfattende dokumentasjonen som ble innhentet under 
observasjonsprosessen og besøkene til avanserte skoler 
i hvert av de tolv partnerlandene i prosjektet. Basert på 

observasjonene er ideen om “samarbeidsskoler” utviklet til et 
“rammeverk for allmenngjøring av endring”. Rammeverket – 
som supplerer en modenhetsmodell utviklet i iTEC-prosjektet 
– brukes deretter til å oppsummere dokumentasjonen under 
fire ulike kategorier som definerer de ulike tilknytningsnivåene 
som ble observert på avanserte skoler: Reaktiv Responsiv 
Tilknyttet og Gjensidig tilknyttet. 

	  Reaktive skoler viser bruk av ny teknologi, men 
innføringen av nytt utstyr har ofte ikke direkte 
sammenheng med den skoleomfattende utviklingen 
innen læring og undervisning.

	  Responsive skoler responderer på endringer 
ovenfra og ned og søker muligheter for at entusiaster 
kan engasjere seg i prosjekter som kan støtte 
medarbeidernes interesser eller være til nytte for elevene 
på skolen.

	  Tilknyttede (undersøkende) skoler har en strategisk 
tilnærming til innføring av teknologi, det finnes en felles 
forståelse for at teknologi vil bli brukt til å utforske 
skoleomfattende utviklinger.

	  Gjensidig tilknyttede skoler (samarbeidende): 
medarbeidere på alle nivåer kjenner hovedtemaene for 
innovasjon og utvikling på skolen. Det finnes et lærerteam 
på skolen som er engasjert i aktiviteter utenfor skolen. 
Teknologi spiller en viktig rolle i pedagogisk endring.

Observasjonene har vist at avanserte skoler leder an i 
skoleomfattende innovasjon ved å knytte kontakt med andre 
skoler, vise sin praksis, lære av hverandre og vise andre 
hvordan dette kan allmenngjøres. Samarbeidende skoler har 
følgende fellesnevnere:

	 				En	visjon	som	knytter	sammen	undervisning	og	læring	
med	effektiv	bruk	av	teknologi.

	 				Tilgang	til	læring	med	bruk	av	teknologi	i	klasserommet	
og	etter	at	skoledagen	er	over.

	 				Koordinert	faglig	utvikling	og	muligheter	til	æ	observere	
praksis.

	 				Eksempellærere	som	kan	motivere	andre,	demonstrere	
praksis	og	lede	samfunn	for	faglig	utvikling.

reaktiv

responsiv

tilknyttet

gjensidig
tilknyttet

dokumentasjon
på undersøkende

praksis og 
tilknytning
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Vektleggingen av nettverksarbeid og samarbeid er i tråd 
med ett av hovedfunnene i TALIS-undersøkelsen fra 2013: 
“Lærere som deltar i samarbeidslæring forteller at de bruker 
innovativ pedagogikk mer og at de er mer tilfreds med 
jobben” (OECDs Teaching and Learning International Survey 
(TALIS) – resultater 2013).

Tilknytningsnivået kan ses som en indikator på skolens 
samarbeidskultur og holdning til endring. På grunnlag av 
observasjonene foreslås det en hypotese om at for at en skole 
virkelig skal utnytte teknologiens fulle potensial, kreves det en 
høy grad av gjensidig tilknytning. Det finnes betydelige mengder 
dokumentasjon fra pågående undersøkelser for å utvikle 
praksis som omfatter hele skolen. De mer avanserte skolene 
virker å være mer “gjensidig tilknyttet” – lærere og elever er 
gjensidig tilknyttet innenfor skolen, med interessenter (foreldre 
og lokalmiljø), med andre skoler og med eksterne partnere. 
Dette rammeverket utvikles ytterligere i sluttrapporten om 
Link Observation Visits (LSL deliverable D3.3), der det 
finnes deskriptorer mot hver av de ulike kategoriene som ble 
skissert i skoleutvelgelsesprosessen i starten av prosjektet. 
Rammeverket kan brukes som en hjelp til å vurdere skolens 
tilknytningsgrad gjennom å se på de detaljerte profilene som 
ble utviklet for reaktive, responsive, tilknyttede og gjensidig 
tilknyttede skoler, og med en oversikt over støttetiltak for hver 
kategori.

Et kurs for utvikling av samarbeidsskoler 
(Collaborative Schools Development Course)
Rammeverket for allmenngjøring av endring er videreutviklet 
til et LSL-kurs, som omfatter en serie på 10 undersøkelser 
gjennomført av lærere og skoleledere for å støtte 
skoleomfattende refleksjon og teknologistøttet endring. 
Kurset og undersøkelsene er utviklet i løpet av kursets 

arbeidsseminarer (både ansikt til ansikt og på nettet) og 
LSLs sommerskole, og de er testet av en liten fokusgruppe 
av avanserte praktikere og en større gruppe overordnede 
skoleledere. 

Kurs for utviKling av samarbeidssKoler 
10 undersøkelser for å støtte allmenngjøring av iKt-bruk

1 Første arbeidsseminar for utveksling mellom kolleger

2 Observasjoner og refleksjoner om undervisningspraksisen på min skole

3 Utvikle et skoleomfattende fokus

4 Bygge et rammeverk for etter- og videreutdanning av medarbeiderne

5 Kollegabesøk

6 Elever som digitale ledere

7 Utvikle partnerskap og nettverk

8 Dele praksis med andre

9 Samarbeidende skoler

10 Andre arbeidsseminar for utveksling mellom kolleger: funn og resultater

Kurset er lagt opp som en serie undersøkelser for en skole som 
ønsker å utvikle en mer samarbeidende kultur for hele skolen. 
Strukturen er fleksibel, med flere muligheter for gjennomføring 
i henhold til skolens prioriteringer og økonomi. Avhengig av 

utviklingsplanen for skolen, kan det for noen skoler/lærere 
være tilstrekkelig å følge én undersøkelse, mens andre kan 
foretrekke en vei med flere tiltak. 
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Sammendrag	av	resultater	fra	Living	Schools	Lab	

Fokuset på kurset understrekes i tittelen: å oppmuntre til og 
støtte utvidet samarbeid både innenfor og mellom skolene. 
De innovative praksisene som ble observert og oppsummert 
i Link Observation Visits-rapporten i forbindelse med 
rammeverket for allmenngjøring av endring er inkorporert 
i undersøkelsene i kurset, for eksempel “Utvikle et 
skoleomfattende fokus” og “utvikle partnerskap og nettverk”.

Det bør understrekes at kurset ikke er en modell for 
pedagogisk endring på hele skolen. LSL-kurset er ment å 
oppmuntre lærerne til å tenke på hele skolen når de skal 

gjennomføre undersøkelser og samarbeide med andre. 
Pedagogisk endring har derimot vært fokusområde for 
iTEC-prosjektet. Metodikken for fremtidens klasserom er 
basert på modeller for e-modenhet som benyttes i land 
som Norge og Storbritannia, og på gjennomføring av 
prosjektets læringsaktiviteter i mer enn 2500 klasserom i 
20 land. Metodikken for fremtidens klasserom, inkludert en 
modenhetsmodell, hjelper skolene til å oppnå pedagogisk 
endring, og dermed nå høyere nivåer av ansvarliggjøring for 
skole, lærere og elever. 

 verktøysett for fremtidens klasserom
 innovative læringsaktiviteter
  modenhetsmodellering for pedagogisk 

endring i fremtidens klasserom

Nivå 1 – Utveksle
Nivå 2 – Berike

Nivå 3 – Øke
Nivå 4 – Utvide

Nivå 5 – Ansvarliggjøre

skolemiljø for endring av den faglige dialogen

Responsiv Reaktiv

TilknyttetGjensidig tilknyttet

samarbeidskurs for skoler: 10 undersøkelser
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Konklusjoner og anbefalinger

Konklusjoner   anbefalinger Politikere Skoler/
lærere

1.  NASJONAL POLITIKK 
Skolene drar nytte av både 
pedagogisk og teknisk veiledning gitt 
på nasjonalt nivå. 

Etablere regionale skolehuber og -nettverk for å dele praksis 
og samarbeide. 

Gi økonomisk støtte til skoler/lærere slik at de kan 
gjennomføre undersøkelser og spre funnene og dermed 
støtte den nasjonale/europeiske utviklingen.

✔ ✔

2. FINANSIERING 
Skolene drar nytte av regelmessige 
møter med politikere og finansierende 
myndigheter for å utveksle informasjon 
og identifisere nøkkeltiltak for å oppnå 
bedre undervisning og læring for 
fremtidens økonomiske midler.

Etablere en separat finansieringslinje øremerket for IKT, som 
også omfatter kostnader til å bytte ut, bygge om og/eller 
oppdatere eksisterende utstyr.

✔ ✔

3. VISJON 
Skolevisjonen inneholder en klar 
erklæring om at hele skolen er 
omfattet, med eksempler som viser 
teknologiens rolle.

Utvikle scenarioer for fremtidens klasserom som del av 
planleggingsprosessen for hele skolen, med en lærings- 
og undervisningsstrategi der bruken av teknologi er 
nedfelt i læreplanen for alle elever. 

✔

4. BEMANNING OG ETTER- OG 
VIDEREUTDANNING 
Tilknyttede skoler identifiserer et 
undervisnings- og læringsteam med 
ansvar og tid til å lede, gjennomføre 
og overvåke innovativ praksis. 
Skolene verdsetter muligheten 
til å sette av et antall timer per 
år til opplæring og etter- og 
videreutdanning i IKT.

Sette av tid til at undervisnings- og læringsteamet kan 
møtes og diskutere. 

Skille mellom pedagogisk og teknisk støtte. 

Finne et europeisk sammenligningsgrunnlag for 
standardisert rett til opplæring. 

Legge inn muligheter for å observere praksis og for 
teamundervisning i lærernes etter- og videreutdanning.

✔ ✔

5.  TILGANG 
Skolene ville ha nytte av å ha en 
minimumsspesifikasjon av utstyr 
og robust trådløs tilgang for alle 
klasserom. 

Gi nasjonale råd om IKT-utstyr og -tjenester.

Gi en minimumsspesifikasjon for teknologi for 
undervisnings- og læringsområder. 

Sørge for WiFi med høy kapasitet slik at elevene kan 
bruke individuelle hjelpemidler i alle klasserom og 
læringsområder.

✔ ✔

De belangrijkste conclusies van het LSL-project kunnen 
als volgt worden samengevat: Naast elke conclusie vindt u 
aanbevelingen die werden afgeleid uit de observaties van de 
Geavanceerde Scholen en de permanente dialoog met de 

nationale coördinatoren en de schoolhoofden, leerkrachten 
en leerlingen van de scholen die deel uitmaken van het LSL-
netwerk. Alle details zijn terug te vinden in het Link Observation 
Visits rapport. 
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Sammendrag av resultater fra Living Schools Lab 

6. LÆREPLAN OG RESSURSER
Ny teknologi, f.eks. skytjenester, gir 
enklere tilgang til læringsmateriell, 
digitale ressurser og digitale 
porteføljer, gjør det lettere for lærerne 
å dele ressurser og gjør det mulig å 
gi hyppig og raskere tilbakemeldinger 
eller svar til elevene.

Skolene må tenke gjennom hvordan læringsmateriell, 
kommunikasjon og tilbakemeldinger blir støttet utenfor den 
ordinære skoletiden.

Bruken av IKT må kartlegges i sammenheng med 
kompetanser i ulike fag. Læreplanen trenger deskriptorer på 
nøkkelnivå for bruk av IKT.

Skolene bør få på plass klarere veiledning om e-sikkerhet.

✔ ✔

7. ELEVER 
Å involvere elevene i den 
skoleomfattende utviklingen gir 
verdifulle tilbakemeldinger om bruken 
av teknologi. 

Danne en gruppe av elever som er digitale ledere, som kan 
gi støtte til andre elever og lærerstaben. 

Invitere elevene til å utvikle et utstillingsvindu for skolen, der 
elevenes arbeider kan stilles ut.

✔

8. LÆRINGSOMRÅDER 
Alle fysiske og virtuelle områder 
brukes til å støtte undervisning og 
læring.

Følge opp og kontrollere når og hvordan teknologien blir 
brukt på skolen. 

Vurdere å tilpasse et rom til et fremtidens klasserom 
for å pilotere og demonstrere forskjellige pedagogiske 
tilnærminger før de tas i bruk på hele skolen.

✔

9. LSL-METODIKK   
LSL-prosessen med regionale 
huber, med et felles rammeverk 
og språk gjennom STEPS-planer 
og “Vis, demonstrer, valider”, 
oppmuntrer skolene til å dele 
praksis og følge med på fremdriften i 
skoleutviklingsplanene.

Samarbeid med kollegaskoler 
inspirerer og stimulerer innovative 
ideer, og det skaper muligheter for at 
lærere og elever kan jobbe sammen 
på tvers av ulike skoler. 

Danne et felles rammeverk, eller språk, som støtter 
samarbeid, og bruke verktøy som for eksempel en 
STEPS-plan for å dokumentere målene og støtte den 
skoleomfattende utviklingsprosessen.

Bli med i skolenettverk for å samarbeide, dele praksis og 
utforske bruken av IKT som støtte for skoleomfattende 
endring.

Opprette samarbeidsprosjekter med andre skoler gjennom 
nettverk som f.eks. eTwinning. 

Gjennomgå finansieringsmuligheter (f.eks. Erasmus+) og 
sponsorer som man kan søke om støtte til samarbeid med 
andre skoler.

Knytte kontakt med en universitetspartner eller en 
uavhengig konsulent for å få støtte til å utvikle og 
dokumentere beviser på endring.

✔

10. PARTNERSKAP OG NETTVERK 
Å utvikle partnerskap og nettverk 
oppmuntrer til en samarbeidskultur på 
skolen, som støtter opp under endring. 

Det bør utvikles partnerskap og 
nettverk med foreldre og lokalsamfunn, 
andre skoler, det lokale forretningslivet 
og kommersielle leverandører.

Bruk LSL-rammeverket for allmenngjøring av endring til å 
vurdere skolens tilknytningsnivå.

Utvikle en tiltaksplan som viser prioriteringene når det 
gjelder utvikling i partnerskap og nettverk.

Velg egnet undersøkelse(r) og innlem den/dem i skolens 
utviklingsplan. Utnevn en undersøkelsesleder og en 
-praktiker.

✔
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Relaterte initiativer og prosjekter
  Future Classroom lab  

Future Classroom Lab (FCL) er opprettet av European 
Schoolnet og er et inspirerende læringsmiljø i Brussel, der 
de besøkende utfordres til å tenke nytt om hvilken rolle 
pedagogikk, teknologi og design spiller i klasserommet. 
Siden åpningen av Future Classroom Lab i januar 2012, 
har det vært regelmessige møter mellom politikere, 
industripartnere, lærere og andre interessenter innen 
utdanning på læringsseminarer og strategiske seminarer, der 
de ansikt til ansikt har utviklet visjoner for fremtidens skole 
og strategier for hvordan disse skal realiseres. 

	 fcl.eun.org 

  iteC (eU-kommisjonens 7. rammeprogram,   
  2010-2014) 

Med skolepiloter i mer enn 2500 klasserom i 20 land og 
17 deltakende utdanningsdepartementer, har iTEC vært 
det hittil største tverreuropeiske prosjektet med fokus på 
undervisning og læring i fremtidens klasserom. Basert på 
den vellykkede metodikken har iTEC utarbeidet verktøysettet 
Fremtidens klasserom (Future Classroom Toolkit), som 
hjelper lærere, skoleledelse og politikere til å identifisere 
utdanningstrender, lage scenarioer for fremtidens klasserom 
og utvikle innovative læringsaktiviteter.  

	 fcl.eun.org/itec

  Creative Classrooms lab (eU-kommisjonens   
  program for livslang læring, 2013-2015)  

Creative Classrooms Lab-prosjektet samarbeider med 45 
skoler i 8 europeiske land og 9 utdanningsdepartementer for 
å innhente dokumentasjon på gjennomføring, påvirkning og 
oppskalering av bruken av nettbrett på skolene. Resultatene 
vil hjelpe politikere til å fatte informerte beslutninger om de 
pedagogiske fordelene ved bruk av nettbrett og innføring av 
1:1 dataprogrammer. 

	 creative.eun.org 

  european schoolnet Academy  

European Schoolnet Academy er den første europeiske 
plattformen som tilbyr gratis nettkurs skreddersydd spesielt 
for lærere og undervisningspersonell. De to første kursene, 
Future Classroom Scenarios og Innovative Practices for 
Engaging STEM Teaching, ble gjennomført med suksess 
våren 2014. Flere kurs planlegges holdt i 2014 og 2015

	 www.eunacademy.eu



        fcl.eun.org/lsl             futureclassroomlab              europeanschoolnet               #FCL_eu        fcl.eun.org/lsl             futureclassroomlab              europeanschoolnet               #FCL_eu        fcl.eun.org/lsl             futureclassroomlab              europeanschoolnet               #FCL_eu        fcl.eun.org/lsl             futureclassroomlab              europeanschoolnet               #FCL_eu

 Oppdag LSL-ressursene!                             fcl.eun.org/lsl

Beste praksis:   
dele beste 
praksis på 
skolene

  Over 70 videoer med beste praksis er delt av LSL-skoler for å vise deres 
praksis.

  Artiklene “Spotlight on Practice” gir et mer dyptgående innblikk i noen av 
nettverkets skoler.

Observasjoner:      
dele erfaringer

Å dele metodikken som blir brukt og erfaringer fra observasjonsbesøkene, en 
mulighet til å se på skoler fra 12 land og det som har blitt diskutert i de nasjonale 
fokusgruppene, og med den øverste ledelsen på skolene og i prosjektpartnernes 
organisasjoner:

   Observasjonsblogg:   Kunnskap og ideer hentet fra besøk på avanserte 
skoler.

   Link Observation Visits-rapport (D3.3): En sluttrapport for 
observasjonsstudiene til skolene, ledet av Diana Bannister MBE, University 
of Wolverhampton. Den inneholder analyser og innsikt, konklusjoner 
og anbefalinger, samt 12 casestudier utviklet med støtte fra hver av de 
nasjonale koordinatorene.

   Casestudier fra landene: Utarbeidet med støtte fra de nasjonale 
koordinatorene.

Etter- og 
videreutdanning:   
kunnskapsdeling

   Learning Snacks:  Et bibliotek med over 30 korte, nettbaserte 
læringsbegivenheter for lærere og skoler.

   Samarbeidskurs for etter- og videreutdanning (D5.3): Utviklet på 
bakgrunn av observasjoner for å støtte opp under allmenngjøring av beste 
praksis og en skoleomfattende tilnærming til bruk av IKT. Den inneholder 10 
undersøkelser og støttemateriale.

Validering    Valideringshåndbok  (D4.2.2): Utviklet og testet under prosjektet, en 
håndbok for EU-prosjekter, bedrifter og organisasjoner som er interessert i å 
kjøre valideringer på europeiske skoler.

Flere 
ressurser        
ligger på 
nettsiden til 
Future Classroom 
Lab  
fcl.eun.org

   Oversikt over klasseromspraksis:      Praksisorienterte eksempler som 
støtter allmenngjøringen av teknologi og planer for fremtidens klasserom.

   Etter- og videreutdanning: Både arbeidsseminarer ansikt til ansikt i FCL og 
gratis læringsressurser på nettet, nettseminarer og kurs gjennom European 
Schoolnet Academy.

   Verktøysett for fremtidens klasserom: For å skape og gjennomføre 
egne scenarioer for fremtidens klasserom og læringsaktiviteter. 

   Ambassadører for fremtidens klasserom: Et nettverk av innovative 
lærere som støtter opp under allmenngjøringen av innovative tilnærminger 
til undervisning og læring på nasjonalt nivå. Nettverket ønsker velkommen 
til lærere som har vært aktive i European Schoolnets prosjekter og som er 
interessert i å delta på fremtidige valideringspiloter. 

   Valideringstjeneste: Tilbyr EU-prosjekter, bedrifter og andre 
organisasjoner mulighet til å bruke nettverket til Future Classrooms levende 
skoler og lærere til validering og skolepiloter.


