Workshop 2
På väg mot fjärrundervisning
1 december 2016
Umeå Folkets hus
Adress: Skolgatan 59, Umeå.
Karta: http://kartor.eniro.se/m/OLYMd
Lokal: Loke
______________________________________________________________________

Program
Registrering med kaffe och smörgås från 8.30
9.00
Introduktion
Välkommen till Umeå. Dagens inleds.

9.15
Inspiration: Fjärrundervisning i samiska ska höja språkundervisningens kvalité
Tiina Johansen, projektledare - Sameskolstyrelsen, Jokkmokk/Luleå, doktorand - Lappi universitet,
Rovaniemi, Finland
Tiina Johansen är forskande lärare med stor kunskap om och erfarenhet av fjärrundervisning. Hon
forskar om fjärrundervisning i samiska i den svenska grundskolan och är samtidigt projektledare med
ansvar att bygga verksamhet kring fjärrundervisning på Sameskolstyrelsen. Under det här passet
kommer hon att berätta om fjärrundervisning från olika perspektiv. Hon berättar hur det praktiska
arbetet kring organisering av samisk fjärrundervisning med elever som är utspridda över hela landet,
från Ystad till Karesuando. Hur fjärrundervisningsteam som är lika utspridda med personal allt mellan
Stockholm och Kuttainen har fungerat och vilka utmaningar och möjligheter tekniken har att erbjuda.
Hon berättar hur läraren arbetar och hur man tar undervisningen från det traditionella klassrummet till
cybervärlden. Hon berättar även om elevens erfarenheter i och om fjärrundervisning.

10.45

Paus med kaffe och frukt

11.15 Nuläge – en rapport från forskargruppen
Jörgen From, Umeå universitet
I inledningen av projektet genomfördes som en nulägesavstämning en enkät med medverkande
lärare. Vi får en presentation av ett urval av resultaten och information om nästa steg.

11:30 Workshop del 1: Piloternas fjärrundervisning
Pilotkommunerna presenterar sitt utvecklingsarbete så här långt, och sina reflektioner kring det.
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12.00

Lunch

13.00 Workshop del 2: Möjligheter och utmaningar – diskussion i grupper
Gruppdiskussion utgående från arbetet på hemmaplan sedan förra seminariet. Vilka möjligheter och
utmaningar har vi sett? Hur kan vi ta oss an utmaningarna? Vilken hjälp och stöd behövs?

14.00 Inspirationspass: Fjärrundervisning i Lapplands gymnasieskolor
Jonas Wiandt, Lapplands gymnasieförbund
Lapplands Gymnasieförbund driver ett av Vinnovas s.k. testbäddsprojekt för att utveckla
fjärrundervisning i sina gymnasieskolor. I sin presentation beskriver de resultat och lärdomar så här
långt i projektet.

15:00

Eftermiddagsfika

15:30 Fjärrundervisningens organisatoriska utmaningar
Gudrun Brännberg, UtvecklingsPorten
Gudrun Brännberg har arbetat med fjärrundervisning i flera år och därmed fått stor erfarenhet av
utmaningar avseende roller och ansvar hos både den sändande och den mottagande parten. Flera
aktörer är delaktiga hos varje part – som skolchef, rektor, lärare och elev. Men vem tar ansvar för
vad? Det kommer Gudrun att ta upp och diskutera med oss.

16:00 Workshop del 3: Organisatoriska aspekter
Diskussion kring organisatoriska möjligheter och utmaningar.

16.30 Avrundning och nästa steg.
Vad tar vi med oss hem? Samtal med en panel bestående av: Tiina Johansen, Jonas Wiandt, Gudrun
Brännberg, Brendon Clark och Jörgen From.
Vad gör vi fram till nästa workshop?
Karin Hermansson, Ifous

17.00

Dagen avslutas
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