Sammanställning av tips för integrationsutbildning på distans (april 2020)

Tips på verktyg i undervisningen
-

Kahoot – som test/challenge
Screencast-o-matic, för att göra instruktionsvideor, t.ex. grammatikpresentationer.
Gratis om videon är max. 15 min.
WhatsApp
Zoom
MS Teams
Skype (OBS! försvinner till hösten)

Tips på undervisingsmaterial
-

lektion.se
kulmedvenska.com
hörövningar från https://sfipodd.se/
Samhällsfilmer: Kan bra användas inom samhällsundervisning och studie- och
yrkesvägledning. Det finns PDF dokument av filmernas manuskript. De fungerar som
stöd för undervisningen.
https://www.youtube.com/watch?v=V9H7XCITfA&list=PLOsNIo1WyAXMtScv85pnhRfVWWSldnIab&fbclid=IwAR1MZyNiysGWKOB9o
1Xy1DG4bTA0Xxlsrpv2ZUzohzbWemBmgO6edbW0HrY

http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/kotonasuomessa?p_p_id=122_INSTANCE_aluevalinta&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_m
ode=view&p_r_p_564233524_resetCur=true&p_r_p_564233524_categoryId=14405&fbclid=I
wAR2Ut4F9soa-msKw0Qpg8lU7PDINLIX2_4b5me216SadvNcO3gVRTZ46a8#_48_INSTANCE_7RHlWZO5KZYC_=http
%3A%2F%2Fwww.ely-keskus.fi%2Fastatic%2Fsuomi%2Fsuomi.html%3F
-

SFI digital (tidigare Lunic), https://www.liber.se/serie/liber-sfi-digital-27253
Det kostar, 199 kr per licens för 6 månader, 299 kr per licens för 12 månader.
Hej svenska! Som applikation
Quizlet

www.bildningsalliansen.fi

Tips för undervisningen
-

kulmedvenska.com
hörövningar från https://sfipodd.se/
Word wall – ett sätt att få alla med
Muntliga språktest och bedömning via Zoom
För nybörjarklass: inspelade videon där läraren visar och berättar vad och hur
dagens uppgifter ska göras.
Zooms break out room kan bra användas för att föra mindre diskussioner i grupper,
lönar sig att blanda grupperna så att det finns både ”svagare” och ”starkare”
studerande i en och samma grupp.
Låt studerande gå ut och ta bilder från närmiljön (t.ex. fota något vackert, fult,
konstigt etc) och låt dem skriva eller berätta något om bilden.
I mån av möjlighet kan man också samla sina studerande i små grupper (4-5 pers.)
och gå ut på en promenad med dem och diskutera på samma gång om det ni ser
och upplever.
Be dina studerande göra intervjuer med personer med olika yrken. Gör sedan en
tidning av intervjuerna och deras innehåll. Något man kan göra nu då det inte är
möjligt att utföra inlärning i arbete.
VIKTIGT att komma ihåg! Det kan vära lättare att ge personliga kommentarer till
studerande om deras uppgifter nu då man jobbar på distans, vilekt kan vara
uppskattat. Det är också bra att vara medveten om att deras humör och motivation
också påverkas av rådande tillstånd. Det gäller att vara snäll med studerande och
med sig själv.

Fortbildningstips för lärare:
-

Delta själv i en språkkurs, för att få insyn i dina studerandes situation. Kolla in t.ex.
Sprachcaffe

Allmänt om språkexamina:
Följ med Utbildninsstyrelsens rekommendationer:
https://www.oph.fi/sv/allmanna-sprakexamina-yki

OBS!
Be om att få komma med i facebookgruppen SFI i Svenskfinland. Där kan du dela idéer och
material samt diskutera med andra kolleger i Svenskfinland.
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