
Likvärdig utbildning i glesbygd, 
seminarium om fjärrundervisning
Du kan ta del av seminariet från sex orter, Storuman, Lycksele, Umeå, Skellefteå, Jokkmokk och Stockholm. 
I anmälan anger du från vilken ort du deltar.

Arrangör
Region10, det vill säga kommunerna Arjeplog, Arvidsjaur, Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Storuman, 
Vilhelmina och Åsele, i samarbete med Region Västerbotten är arrangör.

Om seminariet
Den senaste PISA-undersökningen visar tydligt hur likvärdigheten i svensk skola gradvis försämrats. Syftet 
med seminariet är att lyfta fram fjärrundervisning som verktyg för att bedriva likvärdig skola och utbildning av 
hög kvalitet i några av landets minsta och glesast befolkade kommuner och regioner. Seminariet innehåller 
såväl perspektiv från myndigheter och forskning samt exempel från pågående fjärrundervisning i Norr- och 
Västerbotten. 

Datum: 5 februari, 2020

Tid: 9.00-11.30

Plats: Storuman, Lycksele, Umeå, Skellefteå, Jokkmokk, Stockholm. Vi anpassar lokalerna på respektive  
 ort beroende på antal anmälda deltagare. På varje ort finns en värd som tar emot dig som besökare.

Målgrupp: Lärare, rektorer, utvecklingsledare, skolpolitiker, myndighetsrepresentanter m.fl. som är 
 intresserade av fjärrundervisning.  

Program: Se nästa sida!

Anmälan görs via denna länk! 

Frågor
Tobias Thomson, utbildningsstrateg Region 10 och Region Västerbotten, 
tobias.thomson@regionvasterbotten.se, 070 - 636 29 31



Program 5 februari 2020

9.00–9.15 Introduktion
 

9.15–9.45  Fjärrundervisning, lagrum och framtid
 Robert Olofsson, undervisningsråd Skolverket

 Skolverket berättar om sina uppdrag inom fjärrundervisning och om nuläge och    
 framtid med lagstiftningen på området. 

9.50–10.30 Fjärrundervisning, forskning och utveckling
 Ola Lindberg och Fanny Pettersson, pedagogiska institutionen Umeå universitet

 Ola och Fanny berättar om de pågående forskningsprojekten kring 
 Fjärrundervisning i Region10 och i Västerbotten samt kring nationell och 
 internationell forskning på området.

10.35–11.20 Fjärrundervisning i praktiken
 Reportage och inslag från Västerbottens och Norrbottens inland.

 Så ser fjärrundervisningen ut. Elever, lärare, handledare, rektorer, skolchefer och 
 samordnare av fjärrundervisning berättar om den dagliga undervisningen. 
 Vi besöker Sorsele, Storuman, Skellefteå, Tärnaby, Jokkmokk, Lycksele m.fl. 
 orter där fjärrundervisning numera är en naturlig del av skolan. 
  

11.20–11.30 Diskussion och avslut


