
LÄS MER !
 TEMA 1. 
KVALITET I SKOLAN 
Varför förbättras inte elevernas 
resultat i Norrtälje kommun?	


TEMA 2. 
ÄR SKOLPENG BRA? 
Skolpengen klarar inte att fördela 
skattepengarna på ett bra sätt.	


TEMA 3. 
DYRA BYGDESKOLOR 
Har vi råd att ha dem kvar?                            
Har vi råd att lägga ner dem?	


TEMA 4. 
SKOLANS MYTER 
Vilka ”sanningar” om små skolor 
bär vi på?                                  
Vad är egentligen sant?	


TEMA 5. 
BEHÖVS GLESBYGDEN? 
Är den rentav vår största tillgång?	


TEMA 6. 
KLASSRUM UTAN GRÄNS 
Vi måste förbereda våra barn för 
morgondagens arbetsmarknad!	


TEMA HEMBYGD 
DET HÄR ÄR VI 
Våra olika hembygder presenterar 
sig i egna temablad. Här kan du 
lära känna vår kommun!

Dags för redovisning. Klassrummet i 
Grisslehamn kopplas upp mot 
klassrummet på Björkö-Arholma. På 
Björkö-Arholma väntar eleverna spänt.  
Skrap och flimmer. Men nu syns 
kamraterna i Grisslehamn. De ska 
redovisa ett arbete kring temat träd. En 
powerpointpresentation är gjord för att 
använda till redovisningen. Nu sitter en 
del av åhörarna fyra mil söderut på ön 
och ändå kan alla delta och ställa 
frågor och kommentera. Klassrummet 
blir plötsligt gränslöst. Elever skulle 
kunna sitta i ett annat land. Det 
digitala verktyget heter Skype. 
Några veckor senare redovisar Björkö-
Arholma skola sitt temaarbete om 
Östersjön, där man kombinerat film 
och powerpoint, också över Skype. 
Redovisningarna spelas in och finns 
tillgängliga på den gemensamma 
bloggen. Ett skolarbete som har en 
verklig mottagare blir mer på riktigt. 
Eleverna anstränger sig lite extra och 
resultatet blir bättre.  
Men eleverna använder Skype också 
för att samarbeta parvis eller gruppvis i 
gemensamma skrivprojekt. Då används 
gemensamma dokument som fler 
elever kan skriva i samtidigt. Eleverna 
är samtidigt uppkopplade över Skype 
och kan samtala med varandra under 
skrivprocessen. Diskussionen som förs 
resulterar i ett gemensamt dokument. 
Eleverna kan också enskilt gå in och 
arbeta i sitt dokument och dessutom se 
vad deras skrivkompanjoner skrivit. !
Skype som virtuellt lärarrum 
När barnkullarna krymper blir det 
också färre pedagoger på skolorna. Då 
är Skype eller liknande videosamtal 
guld värda för att utöka samarbetet 
mellan kollegor. Arbetssättet är sedan 
länge etablerat i näringslivet. I dag 
finns det skolor i Norrtälje kommun 
som anammat den nya tekniken. På 
Väddöenheten finns en fast tid varje 
vecka när skolor kopplar upp sig och 
har arbetslagsmöten och pedagogiska 
diskussioner. Det har avsevärt 
underlättat samarbetet och har fått till 
effekt att eleverna också träffas oftare 
därför att lärare har lättare att 

samplanera aktiviteter. Innan den 
digitala tekniken fanns på plats var 
man tvungen att resa för att träffas, 
vilket var både dyrt och tidskrävande. 
Det betydde färre möten och mindre 
samarbete mellan skolorna.  
I dag används Skype också vid andra 
administrativa möten med t.ex. 
elevhälsoteamet.  !
Externa föreläsare 
När tekniken blir vardag i skolan är det 
lätt att gå vidare och bjuda in externa 
föreläsare, t.ex. museipedagoger eller 
forskare. Det ger en omväxling och 
höjer kvaliteten på undervisningen.  
Vid samplanering kan pedagogerna 
förbereda lektioner för flera klasser och 
ha genomgångar för alla samtidigt med 
hjälp av t.ex. Skype.  !
Flippade klassrum 
I dag är det många lärare som 
förbereder sina elever för 
undervisningen genom att spela in 
genomgångar så att eleverna kan ta del 
av dem före lektionerna. Det ger mer 
utrymme för elevernas aktivitet och 
kommunikation under lektionerna. 
Med god planering kan samma 
genomgång användas i flera klassrum. 
Om man dessutom använder en 
gemensam blogg kan man lägga ut 
filmade genomgångar och de 
stödfrågor man vill att eleverna ska 
fundera på innan lektionen. Elevernas 
frågor kring innehållet blir då det 
centrala under själva lektionen. !
Digitalt bibliotek 
Våra små skolor kan ha svårt att leva 
upp till den nya bibliotekslagen som 
säger att alla skolor måste ha ett 
skolbibliotek. Det finns fullgoda 
lösningar även på detta. Förutom ett 
gott samarbete med Bokbussen och de 
skönlitterära och fackliga böcker som 
fysiskt finns på skolor, så finns ett 
digitalt bibliotek med ca 4 500 e-
böcker och 500 ljudböcker. Biblioteket 
distribueras av SLI.se/läshörnan. Ett 
bra sätt att öka läsförståelse och läslust 
med medium som barn och unga 
redan använder. 
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!!!
I det betänkande som kom från utbildningsdepartementet 
i november 2012 ges möjlighet för fjärrundervisning av 
moderna språk. Vid fjärrundervisning finns eleven på plats 
i sin hemskola och pedagogen finns på annan plats. Denna 
form av undervisning skulle underlätta för små skolor som 
i dag skickar sina årskurs-6 elever till en högstadieskola för 
moderna språk. Det tar restid och det är en dyr form av 
undervisning för de små skolorna som måste betala för 
dubbla lärare under den tiden. I dag finns det många 
digitala möjligheter att utveckla den formen av 
undervisning. Det finns undervisningsfilmer som kan 
användas på plats. Med ”flippade klassrum” blir eleverna 
förberedda och kan mer effektivt använda tiden med 
fjärrläraren.  
Om kommunen bygger ut fjärrundervisningen så kan alla 
elever få ett större urval av språk. En pedagog kan 
undervisa elever på flera skolor samtidigt i lagom stora 
elevgrupper. Eleverna får på köpet ett utökat kontaktnät 
med elever från olika skolor.  
Det blir lättare för nyanlända att läsa sitt modersmål och 
få undervisning i svenska som andraspråk. 
När betänkandet skrevs var inte tekniken så utbyggd i 
skolorna som den är i dag. Vi står inför ett radikalt 
förändrat synsätt på fjärrundervisning där fler ämnen blir 
godkända att undervisa i på distans.  
Högskolor i USA kräver för intagning att man ska ha läst 
på distans. Orsaken är de nya arbetssätten på högskolorna 
men också att dagens arbetsmarknad allt mer förutsätter 
kunskap om de digitala teknikerna för samarbete. 
Efterfrågan av dessa kompetenser är stort. Enbart 
Microsoft har 20 000 sökbara tjänster i världen för 
personer med förmåga och kunskap att arbeta på distans. 

Alternativa verktyg 
På skolans PC-datorer och lärplattor (iPad) finns många 
alternativa verktyg som kan användas i undervisningen.  
Talsyntes läser all skriven text både på internet och i 
interna dokument. Uppgifter och dokument som mailas 
eller läggs ut på bloggar kan elever få upplästa.  
Rättstavningsprogram på både svenska och engelska finns 
för elever med behov av särskilt stöd.  
I dag finns det även en sökfunktion där du inte behöver 
skriva utan enbart talar om vad det är du söker.  
Vi har också tillgång till ”Inläsningstjänst” där många 
läromedel finns inlästa. Eleven kan få texten i böcker 
uppläst med hjälp av mobil, läsplatta eller dator. 
Genomgångar kan spelas in och anteckningar som görs 
under inspelningen kopplat direkt till rätt plats i det 
inspelade materialet. I en miljö där alla arbetar på sin 
egen nivå är det lätt och naturligt att införa dessa nya 
hjälpmedel. !
Presentationsprogram och bloggar 
I dag sker mycket av undervisning och inlärning via digi- 
tala medier. Pedagoger i Sverige och hela världen delar 
med sig av sina lektionsplaneringar, filmer och annat 
interaktivt material. Eleverna lägger ut sina arbeten på 
internet och får hela världen som mottagare för sina 
arbeten. Vi har mycket lättare att visa upp och 
kommunicera med föräldrar med hjälp av bloggar där 
elevarbeten och information läggs ut.  
Varken klassrum eller landsgränser är i dag ett hinder för 
kommunikation och interaktion med elever och pedagoger 
från när och fjärran. Den lilla skolan finns mitt i världen 
och hela världen finns inne i klassrummet. 
Digital kompetens är nödvändig för ett framtida yrkesliv.	


TIPS: !
Du kan själv gå in och läsa en blogg som visar hur vi på Singö, 
Grisslehamn och Björkö-Arholma arbetar digitalt.	


http://www.skargardsskolan.se	


Det finns fler goda exempel på det både inom kommunen och i 
riket bl.a:	


http://www.helasverige.se/kansli/projekt/byskolor/	


!
Fjärrundervisning

FORSKNING: 
Forskning i fokus, nr 27  
"Utbildning i glesbygd - samspel eller konflikt. En kunskapsöversikt." Annika Andræ Thelin och Karl 
Jan Solstad 

”Läroplanerna är inte längre något hinder för lärare och rektorer att planera grupper, avdelningar, klasser 
eller undervisning efter behov. Kontinuerligt har läroplansrevisioner underlättat egna initiativ på skol- och 
klassnivå. Åldersblandade klasser eller grupper, B-form med samläsning på olika sätt, användning av 
IKT (t.ex. mobiltelefoner kopplade till datorer med konferensmöjligheter), studiebesök, lagarbete och 
samverkan med omgivande samhällsinstitutioner är bara några exempel på vad som skulle kunna 
utvecklas.”	


TEMABLAD FÖR BESLUTSFATTARE I NORRTÄLJE                                                                                      NR 6 APRIL 2014

PRODUCERAT AV MEDLEMMAR UR MEDBORGARGRUPPEN	 KONTAKT: bo.gidlof@gmail.com                                                                      

http://www.skargardsskolan.se
http://www.helasverige.se/kansli/projekt/byskolor/
http://www.skargardsskolan.se
http://www.helasverige.se/kansli/projekt/byskolor/
mailto:bo.gidlof@gmail.com

