
FLF Rencontre du mercredi 29 avril 

Rencontre, aktivt diskussionsforum, onsdag 29 april 
“Möjligheter och utmaningar med fjärrundervisning?”



1. Pedagogiska tips till varandra. Hur löser du fjärrundervisningen?

• « delad undervisning”  vi undervisar som vanligt i skolan men 
lägger ut för varje lektion en detaljerad lektionsplanering som 
också i mesta möjliga mån är anpassad (dvs ej alltid densamma 
som det fysiska lektionspasset) för de elever som är långvarigt 
hemma.

• många telefon alt videosamtal med såväl våra elever som våra 
mentorselever och skall varje vecka följa upp deras frånvaro

• Vi undervisar i realtid (enligt schema) med Google 
Meets/Hangouts, uppgifter i google classroom, genomgångar i 
Zoom, veckans fråga i Flipgrid, Urplay, Youtube

• fokus på det muntliga framförandet, men även hörförståelsen och 
skrivuppgifter går att genomföra.

• Genom en utökad kollegialitet och fortbildning (frågar 
kollegorna,lyssnar på Skolverkets podd, webbinarier m.m). 



2: Hur mycket mer jobb innebär fjärrundervisning?

• Det innebär inte dubbelt så mycket arbete men det är ändå betungande och 
framför allt oron för de elever som ska ha slutbetyg i grundskolan. 

• Det är mer arbete på flera sätt. Man måste uppfinna nya lösningar, inte 
minst för att göra bedömningar.

• Kanske 25% merarbete i franska pga att vissa uppgifter som kunde 
produceras/lösas på lektionstid nu blir för- och efterarbete

• I början mycket mer men nu har jag hittat en viss balans.

• Mycket mer jobb än vanligt. Man måste skapa nytt för varje lektion.

• mer mejl och annan kontakt från elever mellan lektionerna än vanligt att ta 
vara på

• Ganska mycket då situationen kräver en snabb kompetensutveckling, utan 
att man har tillräckligt avsatt tid för det.



3: Hur sätter vi likvärdiga och rättvisa betyg?
• Att de nationella proven och inte ens bedömningsstödet i nationella prov får 

användas gör att det är svårt att sätta rättvisa och likvärdiga betyg. Vår rektor 
uppmanar oss att vara ”indulgent” vilket i och för sig är förståeligt men 
egentligen inte korrekt eller professionellt. 

• Vi diskuterar möjligheten att ta in elever för provbanksprov.
• Det är en stor utmaning. Jag prioriterar muntlig bedömning eftersom det är 

svårare att fuska då, men det tar mycket tid blir inte heltäckande.
• Boka muntliga redovisningar på video är ett exempel
• Svårt, men mer muntligt än vanligt, och så mycket som möjligt jämförelse med 

kollegor på samma och andra skolor.
• Inlämningsuppgifter som inte ska gå att få genom Google translate t.ex.
• Genom att vara snällare och ha överseende för att vi lever i ett slags 

undantagstillstånd.
• Näst intill omöjligt på distans.



Didaktisk aktivitet
Skapa tillsammans en Digital muntlig prov 
• Exempel till kurs Franska steg 1 som använder läroboken Escalade



Ämne - Moderna språk
• https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-

gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DMOD%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3

https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DMOD%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3


Idéer

• Individuell webbkonferens (ex.Teams skapas en kanal per elev och 
sedan snabbmöte efter varandra med tid information)

• Använda delning av bilder där eleverna ska beskriva (inte har så 
mycket betänketid)

• Kontrollera i förväg om möjligt elevernas mobil nummer för att kunna 
fråga de efter nummer

• Roll spel, spela en dialog

• Uttal och läsning av en text som man delar

• Har inte samma frågor för alla elever (ändra ordning)



Idéer för att undvika fusk 

• Kräva kameran på (kan man kräva det?)

• Kräva hörlurar (gör att en annan elev kan inte lyssna på samtalet om 
mobilen är på)



Diskussion och tips under mötet
• Möjlighet att spela in samtal

• Många använder PowerPoint för grammatik genomgångar

• Börja lektion med alla får säga något, svara på en fråga som ”qu’est-ce que tu 
as fait ce weekend?”. Verkar tidskrävande i början men utmärkt sätt att starta 
en lektion med att alla säger något och smidigt att kontrollera närvaro och 
mikrofoner. Man kan göra ”stafett glos prov” där eleverna översätter ett ord 
och sedan säger ett ord vidare till nästa elev som måste översätta.

• Det går att göra “Quizlet live” på distans med funktion “individuel” så att alla 
tävlar mot varandra i stället av i grupp. Det finns möjlighet att ta en “print 
screen/skärm dump” av elevernas namn kopplade till de olika djur för att 
lättare se deras progression



Diskussion och tips om muntlig prov (under mötet)

• Hitta olika ämnen att prata om, små situation

• Använda olika bilder som man delar med elev så att det inte blir samma för 
alla elever


