Minnesanteckningar från projekt- och studiebesök
Island 2016
Söndag 28/8
David Arnar Stefansson mötte upp vår grupp i Reykjavik och vi hade erfarenhetsutbyte när
det gällde bl.a. följande områden som exempelvis Nordplus kontakterna och elevutbyten går
att utveckla ytterligare tillsammans med Island.
Islänningarna vill medvetandegöra ungdomar (politisk aktiva) om miljön och
klimatförändringarna som är påtagliga här bl.a. vad avser glaciärernas avsmältning. Vi såg att
man skulle kunna koppla ihop detta med exempelvis Miljötinget i Sverige. På Island är
klimatförändringarna än mer påtagliga visuellt än vad som är fallet i Sverige. Vi diskuterade
också hur man skulle kunna utveckla drönarteknik som ett medel att följa och förbättra
miljö- och klimatförändringarna.
Turismen har exploderat på Island och vi diskuterade hur vi skulle kunna dra nytta av deras
erfarenheter för att utveckla turistnäringen i Hälsingland.
Måndag 29/9
Vi reste från Reykjavik till Selfoss där besök gjordes vid lärcentret Fjölheimar vilket kan
beskrivas som ett center för livslångt lärande.
Fjölheimar har enbart tillsvidareanställd administrativ personal. Lärarna extraknäcker inom
vuxenutbildningen på kvällarna eftersom eleverna arbetar på dagarna. Lärarna arbetar
normalt i gymnasieskolan. Detta påminner om det skolsystem vi hade i Sverige på 1980-talet
då komvux var en integrerad del inom gymnasieskolan och där komvuxkurserna mestadels
var förlagda tills kvällstid.
Projektet har finansierats med stöd från Europeiska kommissionen. Denna publikation återspeglar endast författarens åsikter,
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Fjölheimar erbjuder också grundläggande kurser
såsom t.ex. åk 1 i gymnasiet. Om eleverna ville ha
en fullständig gymnasiekompetens är de
hänvisade till att gå på ungdomsgymnasiet.
Fjölheimar erbjuder även isländska för
invandrare. Invandrarna arbetar på dagarna och
studerar på kvällstid. Det existerar nästan ingen
arbetslöshet på Island. Arbetslösheten är cirka 4-5
%.
Fjölheimar är duktiga på validering. De har färdiga
checklistor och formalia som är lika över hela landet. Yrkesfolk får betalt för att hjälpa till
med validering. De validerar även via Skype. De utgår från EQM (European Quality Mark).
Validering har givit positiva effekter genom att fler män har utbildat sig. De validerar även på
gymnasienivå. Valideringen har givit effekt på så sätt att fler människor har gått vidare till
eftergymnasiala studier. Arbetsplatsernas personal (yrkesverksamma) som ska genomföra
valideringen får utbildning i hur valideringen ska gå till. De får även ersättning/arvode för
detta valideringsuppdrag.
Vuxenutbildningen i Fjölheimar får inte sätta betyg själva utan de måste samarbeta med
ungdomsgymnasiet när det gäller betygssättning. Fjölheimar ingår i ett nätverk över hela
Island inom vuxenutbildning. Lärcentra är utanför det formella utbildningssystemet.
Fjölheimar har tre prioriterade målområden när det gäller högre utbildning:
1. Eftergymnasial utbildning
2. Regional utveckling
3. Forskning
I styrelsen för Fjölheimar sitter enbart akademiker. Verksamheten började 2006 p.g.a. att
det inte fanns något universitet i närområdet. Fjölheimar ägs av kommunerna och det finns
inga kommungränser för de studerande. Det finns cirka 200-300 studerande inom nätverket.
De ska arbeta mindre med direktsända lektioner och de påverkar och vill att eleverna ska
utnyttja de studerandemiljöer som lärcentra erbjuder i större utsträckning. Videokonferens
är på väg att fasas ut.
Fjölheimar har en anställd för att sköta högskoleservicen. Islands universitet är inte speciellt
intresserade av distansutbildning. De som är bäst på distansutbildning är universitetet i
Akureyri. Fjölheimar har inte så mycket fokus på regional utveckling. De har däremot en hel
del projekt igång för att hjälpa företagen med utbildning inom mat och turism. De har två
forskare utplacerade där från universitet. Det är unikt att universitet på Island har satsat på
att ha forskare utplacerade i glest befolkade områden.
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Tisdag 30/8
Besök på Nyheimar i Höfn, ett lokalt
kunskapscenter, som kan liknas vid
ett litet Cfl . Det är flera olika
organisationer och även en
gymnasieskola under samma tak och
kunskapscentret kan ses som en
paraply organisation.
Gymnasieskolan heter FAS och är en
gymnasieskola för både ungdomar
och vuxna. FAS har funnits in 30 år.
50 vuxna studerar på distans av
totalt 160 elever.
Distanseleverna är från andra
områden. 90% är vuxna och
10% är ungdomar.
Rektor informerade om
verksamheten. FAS ingår i
samma nätverk som Selfoss
om totalt 13 skolor. Inom
nätverket hjälps alla åt att hitta
lärare utifrån behov samt sysselsättningsgrader. Det
är totalt 30 gymnasieskolor på Island varav 13 skolor
ingår i distansnätverket på Island. Varje skola hade
sitt specialprogram i detta nätverk såsom t.ex.
mountaineering för FAS. Betalningen kan liknas vid
det svenska skolpeng-systemet vilket innebär att
ersättning utgår ut till den skola där eleven bedriver
sina studier.
FAS använder sig av alla typer av metoder inom
flexibelt lärande. I huvudsak var allt på distans. Inom
yrkesutbildningarna fick de ibland ha utbildning
förlagda till arbetsplatserna. De flesta studerande
har yrkeserfarenhet inom området. Väldigt få är
arbetslösa och de som börjar studera vill ha formell
kompetens och bevis i form av betyg/intyg eller
certifikat.
FAS står själva för tekniken. Det är ganska komplicerat med distansutbildning. De läser ett
ämne på distans och resten får de på plats. De har tre inriktningar; naturvetenskapligt,
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samhällsvetenskapligt och estetisk inriktning. Den estetiska inriktningen kan ha upp till 50 %
arbetsplatsförlagd praktik.
FAS har ett rikt utbud av distanskurser även för gymnasieungdomar. Hälften av de
studerande går vidare till studier på universitet. Det är relativt nytt att eleverna ska betala
för vuxenutbildning på Island. Rektorn på FAS struntar i det förutom för de elever som deltar
i distansutbildning.
Kostnaden är 6 000 isländska kronor för registrering och sen 12 000 per kurs dock max 30
0000 oavsett antal kurser. Kostnaden gäller om du är 25 år eller äldre. Detta gäller inte
yrkesutbildningar.
Universitetet kunde ge preparandkurser som liknande vårt basår. Ungdomar som arbetar
samtidigt som de studerar är vanligt förekommande på Island. Ungdomarna kommer till
skolan för att få tillgång till den sociala samvaron. Det är också möjligt att förlänga
studietiden till 5-6 år. FAS har ett upplägg på webben som möjliggör att elever kan arbeta
igen om de ligger efter.
FAS har många avbrott från gymnasiet (cirka10-15% hoppar av). På landsbygden är siffran
25-30%. Skälen till avbrott är att eleverna ofta går till ett fast jobb. Positivt för individen men
många människor har låg utbildningsnivå vilket på sikt kan vara negativt för regionen.
Kompetensutveckling för distanslärarna förekom inte. Fortbildningsinsatserna handlade mer
om erfarenhetsutbyte med och mellan erfarna lärare. Studiegrupper på upp till 30 elever var
vanligt och lärarna kan ha 4-5 grupper.

Tips att tänka på vid distansutbildning var att bilda grupper både fysiskt och via sociala
medier. Viktigt att det finns någon som stöttar övergripande även runt den sociala
situationen. Ett eget ansvarstagande måste också finnas hos varje elev.
40 % av de som går på universitetet är äldre än 30 år. 60 % är under 30 år. I nuläget får man
inte studiebidrag för att studera på universitetet, men det finns lånemöjligheter för att
kunna studera där. Man uppmuntras att studera en del av studierna utomlands. I Höfn har
man i nuläget 3-4 distansstuderande på universitetsnivå.
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FAS arbetar mot företagen utifrån deras behov. FAS har initierat en FB grupp där det finns 50
medlemmar. FAS hade haft 6 möten med turistföretagen och diskuterat deras
frågeställningar. Organiserade möten hölls kontinuerligt där nätverket lär av varandra.

Samtal med forskare på centret
Det finns 7 universitet på Island. En av dessa har forskare
utplacerade i glesbygdsområden vilket var Islands universitet.
Att det ser ut som det gör beror på politiska skäl. Även
lärosätena arbetade med vuxenutbildning på gymnasienivå.
Svårigheter med finansiering gör det motigt att bedriva
forskning och utveckling. De som är arbetslösa är främst
högutbildade. Det finns 8 regionala forskningscentra på Island
med ungefär 1-2 forskare på varje ort. Höfn var den ort som
initierade de regionala forskningscentra och fick den första
forskaren. Uppdraget var att arbeta mot lokala politiker och
det lokala näringslivet samt civilsamhället.
De tog även ut elever i verkligheten och fick dom intresserade av vad de skulle forska på.
Viktigt att driva frågorna via politikerna.

Onsdag 31/8
Besök på Varhuseid och FAB LAB ett all-aktivitetshus
med fokus på kreativa uttryck som ex trä, metall, textil,
bild och digital verkstad. De servar både skolan och
allmänheten. Det är bl.a. ett sätt att få igång människor
med låg utbildning. Nu arbetar de också ut mot företag
för att se vad de behöver. Undervisning sker också i
entreprenörskap och innovation på gymnasienivå vid
detta fab lab. Det är ett sätt att arbeta med innovation
och entreprenörskap för alla åldrar. Man kan också
integrera det i annan undervisning. Går att koppla till
teknikcollege. Via länken www.fablab.is går det att läsa
mer om hur de arbetar på Island.
FAB LAB innehåller avancerad teknik. Idén kommer ursprungligen från MIT. FAB LAB finns på
7 orter på Island och det finns totalt 800 i världen. De bildar tillsammans ett stort nätverk
där man hjälper varandra. FAB LAB finansieras främst av kommunen och staten samt via ett
innovationsinstitut på Island. De har lektioner/labbar via videokonferens med 130 FAB LAB
samtidigt.
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Eleverna får ett diplom. Tyvärr kan de inte validera
det mot universitetet vilket gör att de därmed inte
erhåller den formella kompetensen. Man kan gå en
20 veckors FAB Academy. Det fanns även andra
möjligheter. Se www.fabacademy.org
I samma hus finns det en textilföretagare som även
undervisar. Hon hade möjlighet att nyttja lokalerna
för sitt företag.

Träff med rektor och två lärare runt distansmetoder.
De har ett standard formulär med basinformation för eleverna i alla kurser. Sedan var det
fritt för varje lärare hur man lägger upp sin kurs med t.ex. uppgifter, YouTube och tester. De
använder FB som kommunikation. På Moodle lade de upp information och lagrade den där.
Det var upp till eleverna om de vill titta på t.ex. upplagda filmer.
När de lade ut uppgifter hade de olika formulär med olika frågor. De var självrättande.
Uppgifterna låg ute en viss tid sedan stängdes det fönstret. Det var viktigt med en tydlig
deadline. Eleverna var duktiga på att svara i tid. I slutet av kursen hade de en examination i
klassrum. Då jämfördes examinationen med de tidigare testerna. 80 % stämde överens med
tidigare tester.
De körde även video som spelades in via Ipad eller telefonen. De redigerade inte filmerna
utan de gick ut som de var med en tagning.

Torsdag 1/9
Träff med skolchef Ragnhildur.
Svårt att hålla småskolorna vid liv på landsbygden. Det
var 200 grundskoleelever i Höfn. De håller på att bygga
en ny förskola och arbete pågick även för att
omorganisera förskolorna. I och med den
omorganisationen vill skolchefen få igång ett
entreprenöriellt lärande.
Skolchefen tror på det entreprenöriella lärandet men
har inte alla med sig i båten än. Både rektorer och lärare
är lite tveksamma. Vi diskuterade våra erfarenheter och
hur hon kan gå vidare. De vill gärna komma på studiebesök. Skolchefen berättade även om
att de hade isländska för immigranter ute på arbetsplatser och att företagen lämnade tid för
språk utbildning.
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Fredag 2/9
Träff med Kristin på universitet på Island. Hon
arbetar som chef för universitetets uppdragsenhet.
De arbetar med uppdrags- och fortbildningskurser.
En del gav högskolepoäng och i andra fick man
intyg. De är helt självfinansierande och har ingen
finansiering från universitet. Deltagarna får bekosta
sin utbildning. Ofta betalas detta via företagen eller
i vissa fall av deltagaren själv. För att fånga upp behoven håller de möten med
intresseorganisationer, företag etc. kompletterat med enkäter till de som arbetar inom
sektorn.
De saknar yngre yrkesverksamma i sina kurser och därför ser de över möjligheten att köra
mer på distans. De hade svårt att ge utbildning i glesbygderna. De jobbade en del med
modifierade distanskurser. Marknadsföringsinsatserna skedde via mail, FB och banners.
Utbildningarna läggs upp så att det passar för yrkesverksamma på deltid. Det är möjligt att
ge kurser till Höfn eller till oss på förfrågan men kostnaderna är förmodligen ett hinder.
Universitetets uppdragsenhet har få
konkurrenter. För att höja kvaliteten på
vissa utbildningar tar man in experter från
utländska universitet.
David avslutade med att visa runt på
universitetsområdet och hålla en kort
guidning inne i centrala Reykjavik och vi
skildes med förhoppningen att våra
diskussioner under veckan ska leda till ett
framgångsrikt samarbete framöver.
Deltagare i studiebesöket: Jonny Engström, Klas Tallvid, Ann-Sofie Gustafsson, Lotta
Svensson, Cecilia Torstensson, Madline Arbid och Aanette Ramstrand.
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