Workshop 1 Fjärrundervisning –
Vad, hur och varför?
1 september 2016, Stockholm
Vad är egentligen fjärrundervisning – och vad kan det vara? Under denna workshopdag får
du som deltagare inspireras av och reflektera kring hur man som pedagog kan använda
teknik, hur man organiserar didaktiska upplägg och vilka mervärden en undervisning via
fjärrundervisning kan ge för att möta elevernas behov.
Ta del av forskningsprojektet Fjärrundervisnings arbete hittills och få med konkreta tips på
metoder att testa på hemmaplan.
För att utmana tankegångarna ställer vi oss också frågan vad målet är, vad vill vi att
fjärrundervisning ska vara i en framtidsvision?

Workshopen arrangeras i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting.

Medverkande:
Gerd Pettersson, Umeå Universitet
Jörgen From, Umeå Universitet
Brendon Clark, The Interactive Institute, Swedish ICT
Åsa Ernestam, Sveriges Kommuner och Landsting
Helena Bergmark, Ifous
_______________________________________________________________________

Program
Registrering med kaffe 8.30
9.00 Introduktion. Om projektet Fjärrundervisning
9.30 Fjärr- och distansundervisning - ett nuläge
Ett nuläge för fjärrundervisning; Vilka behov har skolhuvudmännen? Vad händer hos
myndigheter och beslutsfattare?
Åsa Ernestam är utredare på SKL och sakkunnig inom frågor som rör fjärrundervisning.
10.00 Inspirationspass: Fjärrundervisning - möjligheter och innovation
Att undervisa i en fjärrsituation innebär inte bara att flytta undervisningen från ”direkt” till
digitalt, utan de tekniska lösningarna kan genom medveten användning ge ett mervärde för

lärare och elever. The Interactive Institute har gedigen erfarenhet av att skapa innovativa
möjligheter för utveckling. Ta del av erfarenheter bl.a. från projektet Fjärrundervisning.
Brendon Clark, The Interactive Institute

10.30 Förmiddagskaffe med smörgås
11.00 – 12.30 Arbetspass – Vad kan fjärrundervisning vara?
Under denna workshop utgår vi från de behov som finns hos deltagarna och vidgar vyerna
genom att testa konkreta metoder och tekniska lösningar, bland annat från det pågående
projektet.

12.30 – 13.30 Lunch
13.30 Reflektionspass - Återkoppling till den egna undervisningen
I grupper reflekterar vi kring vilka verktyg som kan passa till vilka moment i undervisningen?
Vad är viktigt i vilka situationer i undervisningen och varför?
14.00 Inspirationspass – Utvecklingsarbete med fjärrundervisning
Vad vet vi om skolors behov av Fjärrundervisning? Vad vet vi om framgångsrika
skolutvecklingsarbeten och hur kan den kunskapen användas i relation till fjärrundervisning?
Ta del av ett forskningsperspektiv på utveckling av fjärrundervisning i den svenska skolan.
Gerd Petterson och Jörgen From, Umeå Universitet

15.00 Eftermiddagskaffe
15.30 Gruppövningar – Ta med något hem
Under detta pass genomförs parallella spår för projektdeltagare och konferensdeltagare med
syfte att utbyta erfarenheter, diskutera och få med sig något konkret hem till den egna
verksamheten.
16.30 Återsamling. Framåtsyftande tankar, utvärdering
17.00 Dagen avslutas

Övrig information
För vem?
Workshopen riktar sig till samtlig skolpersonal som har ett intresse av att utveckla
fjärrundervisning i verksamheten.

Datum och plats
1 september 2016, 9.00 – 17.00
Diselverkstaden, Marcusplatsen 17, 131 54 Nacka

Pris
Boka-tidigt-pris: 1495 kr ex moms, gäller tom 23 juni
Ordinarie pris: 1895 kr ex moms, gäller from 24 juni
I konferensprogrammet ingår förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe samt
dokumentation.

Anmälan
Anmälan görs på www.ifous.se/fjarrundervisning eller direkt via länken nedan
http://www.legaonline.se/boka/skolporten/book.aspx?eventID=1407242
När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om du inte får en bekräftelse,
kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mail fastnar i spamfilter.

Avbokning
Anmälan är bindande. Avbokar du tidigare än 30 dagar före konferensen återbetalas
fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än
30 dagar före konferensens datum sker ingen återbetalning. Deltagarplatsen kan överlåtas
till en kollega.

Vägbeskrivning
Dieselverkstaden ligger på Marcusplatsen 17 i Sickla, invid Sickla Köpkvarter. Tag röd eller
grön tunnelbanelinje till Slussen, därefter buss eller Saltsjöbanan. Håll koll på sl.se för
aktuella förbindelser. Det tar c:a 10 minuter att gå från Tvärbanans sluthållplats i Sickla till
Dieselverkstaden. Man kan också ta buss 74 direkt till Sickla Allé från Mariatorget.

Vi reserverar oss för eventuella lokal- eller programändringar.

Frågor om workshopen
Helena Bergmark
helena.bergmark@ifous.se
070-3213679
Håll dig uppdaterad om Ifous verksamhet på www.ifous.se

