10 TIPS VID
DISTANSUNDERVISNING
1.
Planera lektionen noga tidsmässigt och var realistisk
Genomgången:
Att föreläsa digitalt innebär att du får räkna med att hinna
med 70-80% av det du brukar undervisa i en vanlig
klassrumssituation. ”Less is more” är ett bra mantra när det
gäller distansundervisning.
Eget arbete:
För elevernas självstudier behövs en realistisk bedömning
över hur mycket en elev hinner med under en lektion, så
att de får möjlighet att hinna i mål.

2.
Förklara syftet med varje lektion

Ett tydligt syfte ska alltid innehålla två delar:
1) Vad ska eleverna lära sig?
2) Varför är detta viktigt att lära sig utifrån elevernas perspektiv?
Båda delar är lika viktiga för att få kontroll och för att samtidigt känna mening
och motivation för lektionen.

3.
Bryt ner veckoplaneringen i lektionsenheter
De flesta maratonlöpare skapar inre motivation för den
långa distansen av 42 km genom att mentalt fokusera på
avståndet till nästa vätskekontroll. När eleverna vet exakt
vad de ska hinna med på en lektion har de möjlighet att
bli klara och känna tillfredsställelse, att de gjort ett
framsteg, efter varje lektion.
Lägg in aktiviteter eller rörelsepauser i lektionerna.
Kom ihåg: Hjärnans drivsystem motiveras lättare om
belöningen känns nära.

4.
Ge tydliga instruktioner i strukturerad punktform och få
med alla
Var kortfattad och övertydlig så att du inte tappar några
elever på vägen.
Undvik långa meningar och skriv uppgifterna i en
punktlista under varandra.
Ge eleverna korta uppgifter och ha avstämning och
utvärdering efter varje lektion.
En tydlig optisk struktur ger en snabb överblick och en
känsla av kontroll.

5.
En klapp på axeln gör under
Här kan vi lära oss mycket från spelindustrin. Att förflytta sig
till nästa svårighetsnivå är oftast direkt kopplat till digitala
hejarop. Ett hjärtligt och ärligt ”Bra jobbat!” eller ett
empatiskt ”Jag förstår att det är tufft att ta till sig detta
kapitel på egen hand” ger bekräftelse och eleven känner sig
sedd och förstådd. Empati och bekräftelse behöver vi alla för
att orka kämpa. Hitta kreativa sätt att inkludera det i din
lektionsplanering.
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6.
Underskatta aldrig kraften av humor
Ett kort videoklipp eller en rolig situation du vill dela
med dig av kan göra underverk för motivationen. Det är
det oväntade skrattet mellan två uppgifter eller i slutet
av en lektion som gör att vi kan anstränga oss lite till.

7.
Använd digitala exit tickets
Du som lärare får syn på gruppens lärande. Vad har de förstått? Vad behöver
repeteras/ tas upp på ett annat sätt?
Resultatet kan även användas som underlag för diskussion eller reflektion i
början på nästa lektion.
Exit tickets kan hjälpa dig att se om eleverna har hängt med och varit aktiva
under passet.
Eleven får dels visa vad hen har förstått, samt reflektera över sin lärprocess,
vilket ger eleven möjlighet att utveckla sin metakognition.
Exempel på exit tickets:
1 - Vad är det viktigaste du lärde dig?
2 - Vad var svårt att förstå?
3 - Vad har du för frågor om det vi lärt oss?

8.
Ha extra uppgifter utöver det allra nödvändigaste för de som har kapacitet

En extrauppgift kan dels fördjupa elevens kunskap utöver det som ingår
i grundkursen, men den kan också hjälpa eleven att få en djupare
förståelse för innehållet i grundkursen. Exempelvis kan en elev få hitta på
en Kahoot som klassen sedan får köra.

9.
Använd dig av "Motivationslyftets Pluggtips"!
Pluggtipsen hittar du på hemsidan
www.motivationslyftet.se
Planera exempelvis lektionen enligt metoden
20:5. Planera pauserna lika noga som genomgången/
elevernas arbetsuppgifter. En paus kan vara att
eleverna får ställa sig upp, göra en brain break
tillsammans eller göra en begreppsrunda.

10.
Och slutligen - tänk på dig själv, håll det så enkelt som
möjligt och inspirera varandra i kollegiet.
Försök att hushålla med din tid. Du kommer att få
extra arbete med att följa upp enskilda elever
och uppgifter som kräver individuell respons.
Ta hjälp av varandra och dela med er av era
tips och erfarenheter inom arbetslaget.

