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• Kort återknyta till fjolårets 
föredrag av docent Jörgen 
From

• Framhålla några punkter 
From, Pettersson och 
Pettersson pekat på 
avseende fjärrundervisning

• Redovisa något om 
kursverksamhet

• Något kort om påbörjad 
forskning i området skolans 
digitalisering

• Berätta om nationella 
forskarskolan GRADE och 
några lokala 
doktorandprojekt vid Umeå 
universitet 

DETTA TÄNKER JAG BERÖRA



Fjärrundervisning:

• Innebär pedagogisk utveckling 

• Innebär skolutveckling

• Är en central strategisk del i skolans 
digitalisering

Och – vart är vi på väg?

I KORTA DRAG…



”Paradigmskifte” - ” Digital revolution” - ”Den andra 
maskinåldern”

Några kännetecken

- Exponentiell förbättring

- Digitalisering av information

- Kombinationer av tidigare innovationer -> nya 

innovationer (Steve Jobs)

- Omstrukturering av samhälle och näringsliv (Kodak -

Instagram)

- Efterfrågan på kompetens förändras

- Lärande och tillgång till information och personer blir 

oberoende av plats (allt större intresse för mobilt lärande) 

NÅGRA UTGÅNGSPUNKTER



Fjärrundervisning innebär att undervisning blir mer en kollegial 
angelägenhet och en verksamhetsfråga, ej en fråga för den 
enskilde läraren (vanlig process!)

Behov av ett strategiskt ledarskap, tex:
• Förutsättningar, infrastruktur och stöd
• Kvalitet
• Utveckling
• Organisation av verksamheten

”Fjärrundervisning har på kort tid gått från att vara en ganska 
rörig undervisningsform, med rädsla för teknikstrul och 
diskussion om mjukvaror, till att bli något som är pedagogiskt 
utvecklande!”

FORSKNING



• Samverkansavtal mellan 
Umeå universitet och 
Region 10

• Sammanlagt drygt 5 
miljoner i gemensam 
budget

• Utveckla formerna för 
praktiknära forskning

• Utveckling av 
verksamheterna

Fyra områden

• Modersmål och moderna 
språk – lärare och elev

• Glesbygdspedagogik –
kollegial samverkan mellan 
lärare

• Digital kompetens för 
skolledarskap och 
organisation –skolledarnivån

• Kommunsamverkan för 
kompetensförsörjning med 
fjärrundervisning –
övergripande kommunal nivå

NYLIGEN INITERAD PRAKTIKNÄRA 
FORSKNING (ULF)



INITIERAD KURSVERKSAMHET 
2019



INITIERAD KURSVERKSAMHET 
2019



Doktorander:

• Adekvat digital kompetens 
för skolledare

• Fjärrundervisning för 
sameskolan

• Elevers meningsskapande 
utifrån resurser för lärande 
och den meningspotential 
olika resurser har

Pågående projekt:

• Making IT Happen –
fyraårigt projekt i tre skolor 

o Elever

o Lärare

o Skolledare

o IT-strateger

PÅGÅENDE FORSKNING OM SKOLANS 
DIGITALISERING VID UMU, 

PEDAGOGISKA INSTITUTIONEN



• Sex lärosäten

• Sju akademiska ämnen 

GRADE – NATIONELLA 
FORSKARSKOLAN FÖR DIGITALA 

TEKNOLOGIER I UTBILDNING

• Åtta institutioner

• 17/18 doktorander anslutna



• Blended learning design: analysera behov, anpassa, kombinera 
synkront-asynkront

• Online assessment

• Adaptiva system

• Aktivt lärande: problem-/case-baserat, autentiskt, samarbete

• Omdesign av lärmiljöer tex Flipped Classroom, multipla 
lärverktyg, mobilitet, flexibilitet 

• BYOD (Bring your own device)

• IoT – utrustning men även kläder, klockor etc

• Learning analytics – Big data

• Coding as a Literacy

FRAMTID


