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CLL:S IKT-ROADSHOW KOMMER TILL SKOLAN 

Det råder en uppsluppen stämning i Norra Korsholms skola i Karperö en eftermiddag i 

januari. Eleverna har gått hem för dagen men lärarna ska fortsätta tillsammans ännu några 

timmar, bara salladen är uppäten och kaffet är drucket. Mitt i gänget sitter IT-pedagog 

Fredrik Åman och småpratar. Han har under hösten varit utbildare i CLL:s IKT-roadshow 

och har handlett Korsholmslärarna i bl.a. användningen av interaktiva tavlor i undervisningen. 

Initiativ från skolan 

Skolans rektor Robert Backman tog redan före sommaren 2013 kontakt med CLL för att 

boka in roadshowen. Tillsammans med Åman och en planerare från CLL satte trion sig ner 

och kartlade de konkreta behov skolan hade av fortbildning inom IT.  Därefter gjordes en plan 

upp och fortbildningstimmarna fördelades på fyra tillfällen. Tanken med roadshowen är att 

fortbildningen ska ske i den egna skolan och för hela kollegiet. Fortbildningen ger en större 

effekt när lärarna får jobba med exakt de behov de har och med den utrustning som finns i den 

egna skolan. När hela kollegiet är med om samma sak sker ett kunskapslyft i skolan som är 

svårt att uppnå om bara en eller två deltar i fortbildning. 

– Vi har haft interaktiva tavlor i vår skola i 5-6 år. Nu ser jag att lärarna har tagit ett stort steg 

framåt i användningen av dem. De har gått förbi mig – och då är jag jättenöjd!, säger Robert 

Backman. 

Positivt att utbilda sig på hemmaplan 

Detta januaritillfälle är det sista för det här kollegiet. Fredrik Åman repeterar snabbt allt de 

har gått igenom och ger sedan lärarna uppdraget att producera en elevuppgift. De sprider ut 

sig i sina klassrum och sammanstrålar sedan igen för att visa varandra vad och hur de har 

gjort. 

 

Utbildaren Fredrik Åman håller med om att fortbildningen ger en större effekt när den sker på 

hemmaplan. Han säger att det har märkts att lärarna utvecklats mellan gångerna och det har 

varit roligt att se. Att få utbilda lärarna i deras eget klassrum med den utrustning de dagligen 

arbetar med är ovärderligt. När hela kollegiet har varit med om samma fortbildning kan 

lärarna ta hjälp av varandra. Är det något en inte fullt behärskar finns det troligen någon 

annan som kan hjälpa. 
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Han tror på konceptet att fortbildningen inom IKT sker i den egna skolan. Läraren Ann-

Charlotte Backlund är också positiv. 

– Det är tryggt med en bekant grupp och det är skönt att få jobba med egen utrustning, säger 

hon. 

Bild: Ann-Charlotte 

Backlund, Anna-Lena Sundell och Therese Koski-Luoma planerar en elevuppgift med 

hjälp av den interaktva tavlan. 

IKT-roadshowen har hållits enligt samma koncept i Nedervetil, Snappertuna och Borgå – alla 

med egna målsättningar och specifika behov. 

Planerare Kicki Häggblom och praktikant Charlotta Boij 

För mera information om IKT-roadshowen kontakta planerare Kicki Häggblom. 
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