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INNEHÅLL & TIDER

14:00-14:45 
Digitala verktyg för: 
- Videomöten

- Flipped classroom

- Snabba avstämningar

- Samarbete

14:45-15:00 
Frågor

Informera

Inspirera 

Repetera

- Jaså? 
- Wow! 
- Just det!

SYFTE
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INCHECKNING
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HUR KÄNDE NI ER? VAD KRÄVS PÅ DISTANS?

Viss teknisk kompetens

Struktur 

Pauser

Deltagaraktivitet

Korta görbara uppgifter

Återkoppling



SAMLADE LÄNKAR

www.patriciadiaz.se/distans menti.com + 18 39 85

AVSTÄMNING - UTMANINGAR

18 39 85

ER RANGORDNING VAD KAN FUNGERA PÅ DISTANS?

Digitalt relaterat: 
- Videomöten

- Flipped classroom - ”tänket”

- Snabba avstämningar

- Samarbete



Videomöten

Flipped classroom

Edpuzzle

Skärminspelning

Flipgrid


FLIPP & VIDEO

Videomöten 
Flipped classroom

Edpuzzle

Skärminspelning

Flipgrid


FLIPP & VIDEO

VIDEOMÖTEN
Se och höra varandra. Chatta. Dela skärm. 

Webbkamera + mikrofon. Fungerar oberoende av enhet. 

Houseparty Discord Whatsapp Messenger Skype Jitsi GoToMeeting

Gratis upp till 40 minuter.

Skapa breakout rooms. Lösenordsskydda möten.

Handuppräckning, virtuell bakgrund, chatt, väntrum, 

schemaläggning, gallery view (24 personer) etc. 

Perfekt för G Suite-användare (Google).  
Hangouts chat. Känsloemojis, handuppräckning, 

virtuell bakgrund, tumme upp, schemaläggning, 

väntrum, galley view (16 personer) etc.  

Perfekt för Office 365-användare (Microsoft). 
Teams chatt. Känsloemojis, handuppräckning, 

virtuell bakgrund, tumme upp, schemaläggning, 

väntrum, gallery view (4 pers - 9 pers) etc.  

VIDEOMÖTEN



RENT PRAKTISKT I VIDEOMÖTE

✓ Tänk på ljus och placering.

✓ Nivån - titta rakt in i webbkameran 

(inte ner).

✓ Var lite rappare än vanligt.
✓ Variera röstläget.

✓ Stå gärna upp (eller alternera).

✓ Alternera mellan slides och helbild.

✓ Tydlig agenda.

✓ Schema (start, paus och stopp).

✓ Berätta om presentationen sparas/
spelas in/delas på annat sätt.


✓ Mötesregler - handuppräckning, 
video och ljud?

RENT PRAKTISKT I VIDEOMÖTE

Videomöten

Flipped classroom 
Skärminspelning

Edpuzzle

Flipgrid


FLIPP & VIDEO
Traditionell undervisning: 
1. Genomgång i klassrummet av läraren.

2. Deltagaren arbetar (ofta på egen hand) med 

frågor baserade på genomgången hemma.

FLIPPED CLASSROOM - VAD?

Bilder lånade från tes.com

Flipped classroom: 
1. Deltagaren tar del av genomgången 

utanför klassrummet.

2. Kommer förberedd till klassrummet.

3. Tar med frågor/diskussion till klassrummet 

där lärare och andra deltagare finns 
tillgängliga.



SYFTE:  
Att utnyttja tiden i klassrummet på bästa sätt. 

Gemensamma aktiviteter, analys, diskussion och frågor.


FLIPPED CLASSROOM - VARFÖR? 

Bilder lånade från tes.com

MIN FÖRSTA ”FLIPP”

Presentationsflipp 
Introduktion till språkstrategier.

FLER FLIPPAR

Grammatikflipp 
Mina elever: ”Kan vi inte alltid göra såhär?”


Använd tekniken för att förbereda det viktiga ”analoga” 
mötet i klassrummet - blended learning.

FLER FLIPPAR

Aha, hen tänker så!  
Det hade jag nog  

inte kommit på själv.

Min tankar tas 
tillvara på!

Jag får vara 
med och tycka!

Aha!
Va?! Vad  

menar hen?

Jag håller (inte)  
med.

Alla får säga  
sitt. Intressant!

Hmm…

Jahaa!
Nu förstår 

jag!

En av skolans viktigaste uppgifter?

DET VIKTIGA ”ANALOGA” MÖTET



MIN FÖRSTA FLIPP - INSIKTER

1. Det fanns riktiga mottagare. 

2. Det fyllde en funktion.

3. Det kändes meningsfullt.


idag > 121 000 visningar Videomöten

Flipped classroom

Edpuzzle 
Skärminspelning

Flipgrid


FLIPP & VIDEO

”PAUSA INSPELNINGEN…” KOLLABORATIVA YTORAKTIVT TITTANDE

EdPuzzle 
Lägg in frågor direkt i videoklippet som stöd 
för eleverna.




EDPUZZLE
Startvy - videoklipp + frågeöversikt 

KOLLABORATIVA YTOREDPUZZLE
Frågealternativ - flerval

KOLLABORATIVA YTOREDPUZZLE
Frågealternativ - öppet svar

KOLLABORATIVA YTOREDPUZZLE
Lägg till en ”note” för att uppmärksamma något.



Videomöten

Flipped classroom

Edpuzzle

Skärminspelning 
Flipgrid


FLIPP & VIDEO FILMAD ÅTERKOPPLING
Variation och individanpassning.

Möjlighet att ”sitta bredvid” - visa, peka och förklara.

Lyssna och läsa samtidigt.

FILMAD ÅTERKOPPLING

Återkoppling, instruktioner, 
förtydliganden, genomgångar etc.

Spela in röst + skärm 

P

Bildguide på patriciadiaz.se/skarm

SKÄRMINSPELNING

screencast-o-matic.com 
screencastify.com 

Videomöten

Flipped classroom

Edpuzzle

Skärminspelning

Flipgrid 

FLIPP & VIDEO



P

SKÄRMINSPELNING
Vad? 
En videoplattform för presentation, diskussion, återkoppling.


Lärare publicerar ett diskussionsämne eller andra instruktioner 
och deltagarna lämnar in sina svar i videoform. 

• Deltagarna skriver in kod och spelar in en kort (selfie)film.

• Välj vilka filmer som ska visas.

• Moderera filmerna innan de publiceras.

• Stäng/lås ”griden” när du vill.


• Mer info på patriciadiaz.se/flipgrid 

Lärare: 
Skapa och dela ut uppgifter till eleverna inuti 
verktyget.

Lägg till röstinstruktioner, elevexempel, stödmallar. 
Ge text- eller röstbaserad feedback.


Variera redovisningsformerna!

Deltagare: 
Lämnar in uppgiften genom att ladda upp en bild, 
ett videoklipp, en teckning, en text, en (ljud)fil eller 
en länk. 


web.seesaw.me



Lektionsstart 
Skapa aktivitet/engagemang.

Stäm av förkunskaper/förförståelse(/fördomar):

- Vad vet jag? Vad tror jag? Vad vill jag veta?

Synliggör gruppens kunskaper.


SNABBA AVSTÄMNINGAR

Visa på lärande (före & efter)

Ta reda på var gruppen/individen befinner sig

Förkunskaper (brainstorming)

Kontrollfrågor och omröstningar

Entrance/exit tickets

Varierad repetition

Alla får komma till tals

Frågor och svar via digitala enheter

DIGITALA RESPONSSYSTEM

Avstämning på gruppnivå 
Funktioner: 
- Öppna svar

- Flervalsfrågor

- Bildalternativ

- Quizzer (rätt/fel)

- Ordmoln

- ”Hjärtrösta” under presentation

- Fördela poäng mm.

- Skanna QR-kod för att rösta

Bildguide på patriciadiaz.se/mentimeter

DIGITALA RESPONSSYSTEM



Avstämning på grupp/individnivå 

- Sant/Falskt

- Korta svar

- Flervalsfrågor

- Exit tickets

- Space Race (tävling i lag)

- Quizzer (gör i klassrummet eller hemma)


6-sidig guide på patriciadiaz.se/socrative Eleverna anger alltid samma ”rumsnamn”.

Förbered en quiz (tex en hörövning från läromedlet) och välj inställningar.

Patricia Diaz www.patriciadiaz.se 

Elevernas resultat sammanställs automatiskt vartefter de svarar. 

Visa eller dölj namnen.



Skapa självrättande quizzer. Lägg till en förklaring till varje fråga. 

Hänvisa till exempelvis läromedel eller repetitionsmaterial.

DIGITALA RESPONSSYSTEM

Spelbaserat responssystem

Quiz - Flervalsfrågor med poäng

Stäm av kunskap på grupp/individnivå 

Synliggör vad eleverna kan och behöver 
utveckla

Gammal trotjänare, fortfarande bra 
(bäst?)


(Prova även Puzzle (tidigare Jumble) - 

finns i Pro-versionen - gratis just nu)



ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

• Låt en Kahoot vara igång hela lektionen. 
• Pausa och ha genomgång/annan aktivitet när det behövs. 
• Ta bort poäng och sätt längre svarstid (2 min) för 

gruppdiskussion. 
• Använd även som ”läxa/flipp” via appen. 
• Låt eleverna formulera egna frågor. 
• ”Ghost mode” - utmana sitt eget/andras resultat. 
• Ange 4 korrekta svarsalternativ - 4-hörnsövning.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN DIGITALA RESPONSSYSTEM

Quizizz 

Flervalsfrågor med ett korrekt 
svarsalternativ.

Alternativ visas i enheten, ej på storbild.

Funkar även att göra hemma (välj 
”homework” och sätt en sluttid).

Quizalize

Olika typer av frågor, även korta svar.

Ett korrekt svarsalternativ.

Samma kod för varje grupp.

Skriftlig feedback kan ges på varje fråga.

Gruppen delas automatiskt upp i två lag.


Active Quiz  
Digitala quizpromenader i 
rörelse!

Gå x antal meter för att få nästa 
fråga. 

Wordwall 
Aktiviteter i spelform.

Lägg till begrepp eller frågor 

Massor av olika mallar att utgå 
ifrån!


TRÖTTNAT PÅ                ?

Svara på frågor och tjäna virtuella pengar. 

Använd pengarna i shopen under spelets gång.


Olika frågetyper - flervalsfrågor eller skriv eget svar.

DIGITALA RESPONSSYSTEM



• Använd befintliga eller skapa egna sets/listor 
• Använd andras via sökfunktionen. 
• Integrerat bildstöd och talsyntes 
• Flashcards, stavning, lyssna, spel och 

automatiskt genererade prov (även för utskrift). 
• Quizlet Live - samarbete i lag!

I alla ämnen - arbeta med ord/begrepp enskilt eller i lag. 

Ämnesskyltar från Superhjälparna

Bildguide på patriciadiaz.se/quizlet

Lektionsstart 
Skapa aktivitet/engagemang.

Stäm av förkunskaper/förförståelse(/fördomar):

- Vad vet jag? Vad tror jag? Vad vill jag veta?

Synliggör gruppens kunskaper.


SYNLIGGÖR FÖRKUNSKAPER

Lektionsslut/Exit ticket 
Kort reflektion vid lektionsavslut.

Avstämning - har eleverna förstått?

Svara på entrance ticket.

Självskattning.


KOLLABORATIVA YTORSAMARBETE
Lärande i en social kontext. Kooperativt lärande. 

Samarbete. Kommunikation. Kollaborativa ytor.


SAMARBETE



KOLLABORATIVA YTORKOLLABORATIVA YTOR KOLLABORATIVA YTOR

En kollaborativ digital anslagstavla 

Sammanställningar, backchannel 
(frågor, kommentarer), reflektion, 
brainstorming, sammanfattning etc.

Bildguide på


patriciadiaz.se/padlet 

.com

Använd till exempel för brainstorming…


.com
…eller för exit tickets…


.com



…eller som backchannel…


Patricia Diaz www.patriciadiaz.se 

.com
…eller för att låta eleverna samarbeta och lära av varandra.


.com

- ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
• Skapa tre gratis-Padlets och återanvänd!


• ”Backchannel” i klassrummet/undervisningen


• Entrance/exit tickets (även anonyma)


• Synliggör tankar och idéer


• Besvara/kommentera inlägg

• Samla text, länkar, bilder etc


• Sammanfatta gruppdiskussioner

Bildguide på


patriciadiaz.se/padlet 

- VI PROVAR!

patriciadiaz.se/200423



1.	 Börja i det som fungerar… 

2.	 … men våga tänka nytt när det är befogat! 

3.   Använd ”skal-verktyg” och fyll med innehåll. 

4.	 Hitta dina favoriter! 

5.   Ta hjälp av kollegor!

J+P

NÅGRA ORD PÅ VÄGEN

Frågor, tankar eller 
funderingar? 


Kontakta gärna mig!

@patriciadiaz

Språk & IKT

patriciadiaz.se/bocker

info@patriciadiaz.se

@sprakochikt


