
iPad	  i	  specialskolen	  
Projektbeskrivelse	  –	  arbejdspapir	  
	  
Resumé	  	  og	  baggrund	  
	  
iPaden	  er	  en	  ny	  computerplatform,	  hvor	  brugeren	  interagerer	  direkte	  med	  skærmens	  elementer.	  En	  alm.	  computer	  
har	  hvad	  der	  betegnes	  som	  en	  dobbeltabstraktion	  i	  interaktionen	  idet	  brugeren	  ikke	  klikker	  eller	  trykker	  på	  elementet	  
der	  skal	  aktiveres,	  men	  via	  en	  mus,	  eller	  et	  tastatur.	  På	  iPadens	  trykfølsomme	  skærm	  aktiveres	  elementerne	  direkte	  
ved	  tryk,	  tale	  eller	  ved	  at	  aktivere	  den	  indbyggede	  gyro.	  
	  
I	  foråret	  kontakter	  Torbjörn	  Anderson	  mig	  for	  at	  høre	  om	  jer	  er	  interesseret	  i	  at	  indgå	  i	  et	  pilotprojekt	  omkring	  iPad	  til	  
vores	  elevgruppe.	  Vi	  aftaler	  en	  meget	  løse	  ramme,	  hvor	  Thorbjörn	  køber	  et	  antal	  iPads	  –	  10	  stk.	  så	  vidt	  jeg	  kan	  huske	  –	  
og	  jeg	  får	  udleveret	  en	  iPad	  og	  får	  indsat	  kr.	  3000	  på	  min	  konto	  til	  indkøb	  af	  applikation	  som	  jeg	  skal	  afprøve	  og	  
vurdere	  validiteten	  af.	  	  
Vi	  ser	  begge	  en	  masse	  muligheder	  i	  iPads	  og	  den	  meget	  direkte	  kontakt	  mellem	  rugeren	  og	  iPaden.	  Jeg	  laver	  et	  
tentativt	  arbejdspapir,	  med	  nogle	  overordnede	  tanker	  omkring	  iPads,	  mm	  og	  nogle	  af	  de	  bekymringer	  jeg	  på	  
daværende	  tidspunkt	  havde	  om	  den	  ensidige	  fokusering	  på	  iPad	  fremfor	  andre	  producenters	  tavlecomputere.	  	  
	  
Projektets	  mål	  
	  
Projektets	  mål	  er:	  

• At	  udvikle	  ideer	  og	  metoder	  til	  brugen	  af	  iPad	  med	  vores	  elevgruppe,	  samt	  afprøve	  disse	  i	  forskellige	  
sammenhænge:	  undervisning,	  social	  træning,	  en	  low	  arousal	  tilgang	  til	  eleverne,	  elevstøttende,	  mm.	  

• At	  undersøge	  hvor	  iPaden	  kan	  og	  hvor	  den	  ikke	  kan	  bruges	  i	  arbejdet	  med	  vores	  elevgruppe,	  med	  henblik	  på	  
ekstern	  formidling.	  

	  
Projektets	  design	  og	  metoder	  

• Udvikling	  af	  rammen	  for	  brugen	  af	  iPads	  på	  Langagerskolen	  
• Designe	  en	  applikationsportefølje	  til	  iPads	  på	  Langagerskolen	  
• Afprøvning	  nye	  tiltage	  og	  veje	  i	  brugen	  af	  iPads	  for	  elever	  og	  personaler	  på	  Langagerskolen	  
• Forberede	  oplæg	  intern	  og	  ekstern	  til	  formidling	  

Projektperioden	  
Startdato:	  august	  2011	  
Slutdato:	  juni	  2012	  
	  
Interne	  samarbejdspartnere	  
Lærere,	  pædagoger	  og	  konsulenter	  på	  Langagerskolen	  
	  
Inddragelse	  af	  eksterne	  samarbejdspartnere	  
Eksempelvis	  Michael	  Juhl	  Nielsen,	  Djurslandskolen	  
	  
Eksterne	  samarbejdspartneres	  opgaver	  

• Samarbejde	  om	  udviklingsmuligheder	  
• Samarbejde	  og	  videndele	  metoder	  og	  ’den	  gode	  applikation’	  
• Øvrige	  efter	  nærmere	  aftale	  

Formidling	  
Konferencer	  i	  DK	  



	  
Tids-‐	  og	  handleplan	  
	  
Sommeren	  2011	  
Handleplan	  over	  hvem	  og	  hvordan.	  Nogle	  grupper	  er	  allerede	  i	  gang	  med	  iPads.	  Hvem	  vil	  være	  med	  og	  hvordan?	  Skal	  
vi	  lave	  en	  fælles	  retning	  eller	  afprøve	  på	  må	  og	  få?	  
Opstartsmøde	  med	  interesserede.	  
	  
Efteråret/vinteren	  2011	  
Møder	  med	  de	  involverede	  projektpartnere:	  Fokus	  er	  at	  videndele	  de	  første	  praksiserfaringer	  med	  iPaden.	  Hvor	  er	  vi	  i	  
forhold	  til	  målsætning	  –	  skal	  den	  skærpes?	  Er	  der	  opstået	  andre	  muligheder?	  
Opsamling	  og	  retning	  på	  projekt	  med	  fokus	  på	  at	  opsamle	  resultater	  vi	  kan	  bruge	  fremadrettet.	  Dette	  er	  både	  med	  
henblik	  på	  intern	  videndeling	  og	  udvikling,	  men	  også	  ekstern	  formidling	  af	  akkumuleret	  viden,	  erfaring	  og	  
udviklingsmuligheder.	  	  
	  
Foråret	  2012	  
Målrettet	  opsamling	  –	  se	  ovenstående.	  Flere	  møder	  med	  samme	  dagsorden!	  
	  
Sommeren	  2012	  
Afslutning	  på	  projekt	  og	  fremadrettet	  planlægning.	  	  
Hvilke	  behov	  er	  opstået	  i	  projektperioden?	  
	  
	  
Finansiering	  og	  budget	  
	  
Jens	  og	  Jens	  søges	  om	  midler	  
10	  iPads	  er	  indkøbt	  –	  der	  skal	  flere	  til!	  	  Kommer	  an	  på	  antal	  interesserede	  i	  projektet	  
Et	  beløb	  til	  indkøb	  af	  applikationer	  –	  i	  omegnen	  af	  kr.	  5.000	  
Diverse	  udstyr	  til	  iPads	  –	  kr.	  4000	  
Budget	  følger	  når	  der	  er	  overblik	  over	  udgifternes	  størrelse…	  
	  

	  
	  

Christian	  Møller	  Nielsen,	  team	  B	  
	  


