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Webbinarieserie i 
tre delar

▪ Distansundervisning och 
bedömning

▪ Distansundervisning och 
internationalisering

▪ Distansundervisning –
demokrati och 
undervisningsexempel



Distansundervisning och bedömning
Innehåll

▪ Del 1
En anpassad undervisning – för distans.

▪ Del 2
Bedömning på distans – exempel från grundskola och gymnasium, 
från lärare, skolledare och verksamhetsutvecklare.

▪ Del 3
Tips på metoder och arbetssätt för undervisning och bedömning på 
distans.



Del 1
En anpassad undervisning - distans

Hur du lägger upp din distansundervisning kommer att 
påverka möjligheterna att samla in ett tillräckligt underlag 

för bedömning. 

(Skolverket – Betyg och bedömning på distans)

https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/betyg-och-bedomning-pa-distans?fbclid=IwAR2rEbGjNT8IyRuRmeCAN2Mql2HhG9VjsfljAhxmViwU9cfUIL8xTyK-3qE#h-Fainetttillrackligtunderlagforbetygssattningpadistans


Vikten av struktur



Classroomscreen –
både vid distansundervisning och på plats

https://classroomscreen.com/


In- och
utcheckningsformulär



Hur har du anpassat din undervisning?



Kollegialt samarbete

▪ Nya situationer kräver att vi prövar oss 
fram. Vi lär av och med varandra.

▪ Stanna upp i processen, fokus på 
hållbarhet.

▪ Ett utvidgat kollegium – det finns mycket 
information och många lärare att 
samarbeta med, nationellt och 
internationellt!







Vi spelar in 
instruktioner och
genomgångar!

Gabriella Parezanovic,

förstelärare på

Stiftelsen Viktor Rydbergs Gymnasium, Sundbyberg,

lärare i historia och religion

Vi märkte att det blev svårare för

eleverna att hänga med vid 

genomgångar när undervisningen

blev på distans. Därför började vi 

spela in instruktioner och

genomgångar och det blev mycket

bättre, både för eleverna och för oss

lärare. 

(Gabriella Parezanovic)





Jag som lärare får inte prata för 
länge. Max tre minuter innan elever 

får prata. Jag brukar sätta en timer så 
att jag inte drar över tiden.

(Jennie Bengtsson)

Jennie Bengtsson
Skolledare och lärare i engelska, svenska och 

svenska som andraspråk på Katrinelundsgymnasiet, 
Göteborg

Interaktivitet är 
väldigt viktigt!



En anpassad undervisning på 
distans

▪ Skicka ett startmeddelande med förväntningar på lektionen!

▪ Eleverna ska göra jobbet. Jag som lärare guidar dem.

▪ Ha inga långa genomgångar, då tappar du eleverna!

▪ Fokusera på interaktiva inslag och att eleverna får prata.

▪ Arbeta i Breakout rooms, eleverna får då mycket talutrymme!

Tips från 

Jennie Bengtsson



Annika Sjödahl, 
Förstelärare på Gröna Dalenskolan, Bålsta och vinnare av 

Svenska Akademiens Svensklärarpris 2020

Skapa fasta 
lärandegrupper som 

arbetar med innehållet 
tillsammans.

(Annika Sjödahl)



▪ Var extremt tydlig med vad som är undervisningens 
lärandemål och innehåll.

▪ Alla uppgifter ska utgå från frågor som eleverna fått resonera 
kring tillsammans. Min roll är att delta och lyssna in.

▪ Låt eleverna skriva korta svar i loggen. Jag tar del av deras 
tankar och kan styra mot lärandemålet.

Tips från 
Annika Sjödahl

En anpassad undervisning på 
distans



Undervisning på plats –
samtidigt som flera elever är hemma
Gränbyskolan (åk. 6-9)
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Sara Åkerling
Förstelärare och lärare i matematik på 

Gränbyskolan, Uppsala

Försök att lägga upp 
distansundervisningen så mycket som 
möjligt som undervisningen på plats 
men med andra medel och digitala 

verktyg. 

En fördel är att ha goda relationer med 
eleverna, bygg relationer även på 

distans, exempelvis via samtal i 
Breakout rooms!

(Sara Åkerling)

Bygg relationer 

även på distans!



En anpassad undervisning på distans

▪ Fokusera på att ha en 
kontinuerlig dialog med eleverna.

▪ Ha korta "checkpoints" för att 
stämma av.

▪ Satsa på "resonemangsuppgifter" 
som kan arbetas med muntligt 
och även följas upp skriftligt.

▪ Gör det inte för svårt!

Tips från 

Sara Åkerling



Reflektera

▪ Hur har du anpassat din undervisning?

▪ Har du några exempel på uppgifter/temaarbeten eller digitala 
verktyg som fungerar väl? Dela gärna med dig till dina kollegor! 



Vid distansundervisning är viktigt 
att du ser att eleverna följer 

undervisningen. Du ska kunna se 
och bedöma deras kunskaper.

Tät återkoppling kan bli viktig 
både för att motivera eleverna 
och för att du som lärare ska få 
syn på elevernas kunskaper och 

utveckling.
(Skolverket)

Tips på information och länkar från 

Skolverket!

Extra anpassningar och särskilt 

stöd vid distansundervisning, 

Skolverket

Organisera distansundervisning för 

lärare och elever, Skolverket

Skolverket – Betyg och bedömning 

på distans

https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/betyg-och-bedomning-pa-distans?fbclid=IwAR2rEbGjNT8IyRuRmeCAN2Mql2HhG9VjsfljAhxmViwU9cfUIL8xTyK-3qE#h-Fainetttillrackligtunderlagforbetygssattningpadistans


Del 2
Bedömning på distans





Utmaningar

▪ En fråga som uppkom tidigt –
är det möjligt att genomföra 
en rättssäker bedömning på 
distans?

▪ Vilka examinationsformer 
kan vi använda?



Hela 
verksamhetens 
ansvar

Även om det är lärarna som sätter betyg så är 
det viktigt att rektorer och skolchefer skapar 
goda förutsättningar för det arbetet under 

rådande omständigheter.

Det kan till exempel handla om att:

- ta reda på hur lärarnas behov av stöd i sitt 
arbete med bedömning och betygsättning ser ut

- se till att det finns tid för samtal och utbyte 
mellan kollegor.

Skolverket, Hela verksamhetens ansvar

https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/betyg-och-bedomning-pa-distans#h-Helaverksamhetensansvar


Magnus Blixt, 
verksamhetsutvecklare i

Uppsala kommun

▪ PedagogUppsala

▪ Team för grundskolorna i 
Uppsala kommun för att dela 
tips och snabbt kunna delge 
information

https://pedagog.uppsala.se/distans--och-fjarrundervisning/


Lärare diskuterar gemensamt inför

bedömning och betygssättning



Bedömningssituationer för att få in 
ett tillräckligt underlag för betygssättning 

på distans



▪ Ha enskilda samtal med elever på distans eller 
på plats i skolans lokaler. 

▪ Följ och ge återkoppling på elevernas arbete 
med skriftliga inlämningar genom att i 
videosamtal och via delad skärm gå igenom 
texten tillsammans med eleven.

▪ Skriftliga prov eller inlämningsuppgifter kan 
kompletteras med en muntlig uppgift. ”Du som 
lärare kan behöva planera för att du ska känna 
dig säker på att det är elevens verkliga 
kunskaper du bedömer.”

▪ Inspelade samtal kan vara ett alternativ för att 
ge eleverna möjlighet att visa på 
kommunikativa strategier.



Att bedöma på distans



Uppgifter kan göras skriftligt av eleven och sedan följas upp med en muntlig 
redovisning, till exempel med hjälp av ett videokonferensverktyg. Syftet med den 

muntliga uppföljningen är att eleven ska få ytterligare möjlighet att visa sina 
kunskaper utöver den skriftliga inlämningen samt att läraren ska kunna säkerställa 

att det är elevens verkliga kunskaper som bedöms. 

Läraren kan uppmana eleven att förbereda en kort presentation av det viktigaste 
innehållet och eventuellt redogöra för vägval som eleven gjort i sin arbetsprocess.

(Skolverket)



▪ Bedömning av uppgifter med 
muntliga redovisningar i engelska 
eller moderna språk kan förenklas 
av filminspelningar då du som 
lärare i efterhand kan säkerställa 
elevens kunskapsnivå i språket 
avseende uttal, ordföljd och olika 
strategier.



• Muntlig framställning:
- Eleverna filmar sin presentation och 

skickar till läraren. 
- Eleven gör sin presentation i en 

videokonferens inför lärare och andra 
elever. 

- Eleven får möjlighet att via delad skärm 
visa en powerpointpresentation till 
stöd för redovisningen.



Tips från lärare 
bedömning på distans

Låt eleverna spela in sig 
själva. Du kan lyssna 

tillsammans med eleven och 
pinpointa när ni går igenom 

tillsammans.

Ge eleverna möjlighet att 
reflektera tillsammans för att 

bryta isoleringen. Skapa 
möjligheter att låta eleverna 
ingå i dialog med varandra.

Ha inte rätt- eller 
feluppgifter, utan större 

öppna frågor där det inte 
lönar sig att fuska.

Ge feedback kontinuerligt, 
exempelvis i skrivuppgifter i 

delade dokument. Kolla 
även historiken.

"Ha täta uppföljningar, 
återkoppling och 

feedforward.



Reflektera

▪ Vad är viktigt att tänka på vid 
bedömning på distans?

▪ Hur gör vi som kollegium?



Från bedömning till betyg

Betyget ska spegla den kvalitet som eleven har på sitt kunnande vid 
kursens slut. Som lärare dokumenterar du kontinuerligt elevernas 
kunskaper, eftersom elever ofta inte kan visa alla sina kunskaper 

precis innan det är dags för betygssättning. 

(Skolverket)

https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/betyg-i-gymnasieskolan/satta-betyg-i-gymnasieskolan


Del 3
Tips på metoder och 
arbetssätt

Det digitala formatet kan 
fungera bra för examinationer i 
form av muntliga redovisningar, 
observationer eller arbeten där 
eleverna arbetar tillsammans i 
mindre grupper och där du ser 
till att alla får komma till tals. 

(Skolverket)

https://sites.google.com/norrkoping.se/distansundervisa/bed%C3%B6mning-formativ-undervisning


Projekt i Historia 1b

▪ Arbete i Breakout rooms.

▪ Inspelning av presentationer, elever delar 
powerpoint presentationer.

▪ Elever och lärare ställer frågor.

▪ Elever beskriver arbetsprocessen och 
vägval.

▪ Arbetssättet synliggör om eleverna ”äger” 
sitt material.

▪ Bedömningsunderlaget dokumenteras, 
lärare får möjlighet att ”gå tillbaka” och 
bolla underlag med kollegor.



Tolkning av porträtt, arbete med källkritik



Rollspel som exempel

Konferens – Första världskriget

Detta arbete kommer att omfatta allianserna och de 
olika staternas roll som ingick i olika sammanslutningar 

inför och efter första världskriget.



(Gabriella Parezanovic)

Rollspel är en kreativ metod som ger 
mycket bedömningsunderlag. Vi 

förbereder oss under ett par lektioner där
eleverna söker fakta om olika stater som

medverkade i första världskriget. 

I rollspelet får eleverna visa sina
kunskaper genom att diskutera och svara

på frågor, de måste argumentera och
byta perspektiv.  Jag har genomfört det 
på plats, men även på distans och det 

fungerar också väldigt bra. 

Rollspel som metod i
undervisningen

Gabriella Parezanovic,

förstelärare på

Stiftelsen Viktor Rydbergs Gymnasium, Sundbyberg,

lärare i historia och religion



Geografi –
Case, seminarium och debatt 

Värmebölja

Skogsindustri

Flyg

Köttindustri

Vindkraft

Kärnkraft

Vattenkraft

Elbilar

Torka

Biodrivmedel

Solkraft

Ta fram lösningar på ett problem kopplat 
till klimatförändring utifrån ett case.

Seminarium: Argumentera för och emot 
olika lösningar på problemen.

Diskussioner i Breakout rooms. 

Före: Eleverna delar sina texter med 
varandra och tar fram frågeställningar. 

Efter: Enskild analys med utgångspunkt 
från seminariets innehåll.



Interaktionsfrämjande verktyg i 
distansundervisningen

▪ Breakout rooms

▪ Dela skärm

▪ Snabba avstämningar 

- Emojisvar

- Mentimeter

- PearDeck

- Answergarden

- Educreations

https://www.mentimeter.com/login?continue=%2Fapp&authenticated=false
https://www.peardeck.com/googleslides
https://www.answergarden.ch/
https://www.educreations.com/


Ifous, 
Innovation, forskning och utveckling i skola 
och förskola

Sammanfattande aspekter som lyfts av 
eleverna gällande distansundervisning:

▪ Etablera tydliga kommunikationskanaler för 
elever att komma i kontakt med läraren.

▪ Ge möjligheter till diskussion och 
samarbete.

▪ Skapa struktur och tydliggör förväntningar.

https://www.ifous.se/app/uploads/2021/02/202101-ifous-fokuserar-fjarr-och-distansundervisning-f.pdf




Erica Hebbe





Tips från oss!

▪ Samarbeta med kollegor!

▪ Om möjligt, förbered eleverna inför distanslektionerna.

▪ Lägg upp undervisningsmaterial så att det finns tillgängligt 
för elever som också är hemma.

▪ Kvalitet före kvantitet – sänk inte kraven – men vi hinner 
kanske inte genomföra lika många uppgifter.

▪ Skolledare – ge tid/möjlighet för lärare att diskutera 
bedömning.

▪ Komplettera en skriftlig uppgift muntligt och tvärtom.

▪ Hitta ett upplägg som fungerar för dina elever och dig.



Se helheten!
Underlaget inför betygssättning består inte enbart 

av underlag från planerade 
bedömningssituationer. I bedömningsunderlaget 

ingår även den informella bedömningen som 
läraren kontinuerligt gör i undervisningen.

Ta hjälp av dina kollegor vid svåra bedömningar 
och avvägningar. 

Sambedömning kan vara särskilt viktigt vid 
bedömning på distans. Det kan till exempel ske 

genom att medbedömaren medverkar i en 
videokonferens där eleven redovisar muntligt, 

genomför en praktisk examination eller på andra 
sätt visar sina kunskaper.

(Skolverket - bedömning på distans)

Film om betygssättning

https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/betyg-i-gymnasieskolan/satta-betyg-i-gymnasieskolan


Utgå från
Skolverkets
kvalitetsprocess –
Var är vi? 



Resurssamling distans- och 
fjärrundervisning

• Skolverket – regler och ansvar 
fjärrundervisning

https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-
skolfragor/fjarrundervisning

▪ SkolaHemma – RISE & Skolverkets 
informationsportal distansundervisning

https://skolahemma.se/

▪ SPSM - SpecialPedagogiska
skolmyndigheten – distansundervisning

https://www.spsm.se/stod/undervisning-pa-distans/

• Ifous: Aktionsforskningsprojekt 

fjärrundervisning

http://www.ifous.se/fjarrundervisning/

• Studi

• Begreppa

• https://urplay.se/tema/hogstadiet-hemma

• https://urplay.se/tema/gymnasiet-hemma

https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/fjarrundervisning
https://skolahemma.se/
https://www.spsm.se/stod/undervisning-pa-distans/
https://www.spsm.se/stod/undervisning-pa-distans/
http://www.ifous.se/fjarrundervisning/
https://www.studi.se/
https://www.inlasningstjanst.se/tjanster-for-larare/begreppa/
https://urplay.se/tema/hogstadiet-hemma
https://urplay.se/tema/gymnasiet-hemma


Tack!


