
Hur kan Khan Academy användas för 
fjärrundervisning under skolstängningar? 
Uppdaterad för 20 minuter sedan 

Läs den här artikeln på ett annat språk: български, čeština, Español, Français, ქართული, 

한국어, Português, русский, Türkçe  

Hej lärare och föräldrar. 

Vi vet att många skolor och familjer planerar inför ett möjligt lokalt eller 

nationellt utbrott av coronavirus (COVID-19). 

Vi förstår att många vill förstå  mer om  alternativ för att lära sig hemma. Vi 

har skapat resurser och håller webbseminarier för att hjälpa dig få ut så 

mycket som möjligt ur Khan Academy. 

Khan Academy är en gratis resurs för elever, lärare och 

föräldrar. 

https://khanacademy.zendesk.com/hc/bg/articles/360040167432-%D0%9A%D0%B0%D0%BA-%D0%9A%D0%B0%D0%BD-%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5-%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B8-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8-
https://s3.amazonaws.com/KA-share/Translations/SchoolClosures_CS.pdf
https://khanacademy.zendesk.com/hc/es/articles/360040167432--C%C3%B3mo-puedo-utilizar-Khan-Academy-para-el-aprendizaje-a-distancia-durante-el-cierre-de-escuelas-
https://khanacademy.zendesk.com/hc/fr/articles/360040167432-Comment-peut-on-utiliser-Khan-Academy-%C3%A0-distance-pendant-la-fermeture-des-%C3%A9coles-
https://s3.amazonaws.com/KA-share/Translations/SchoolClosures_KA.pdf
https://s3.amazonaws.com/KA-share/Translations/SchoolClosures_KO.pdf
https://khanacademy.zendesk.com/hc/pt-br/articles/360040167432-Como-posso-usar-a-Khan-Academy-para-aprendizado-%C3%A0-dist%C3%A2ncia-quando-as-escolas-fecham-
https://s3.amazonaws.com/KA-share/Translations/SchoolClosures_RU.pdf
https://s3.amazonaws.com/KA-share/Translations/SchoolClosures_TR.pdf


Elever kan lära sig och öva färdigheter med vårt individanpassade, 

mästransinriktade lärsystem. Instruktionsfilmer hjälper eleverna lära sig 

eller repetera material och våra övningar, quizzar och tester ger eleverna 

möjlighet att öva och bemästra färdigheter. 

● Khan Academys bibliotek är skapat av experter och har pålitliga, 
läroplansinriktade övningar och lektioner som täcker allt från 
förskole tll högskolmatte, engelsk grammatik, Naturvetenskap, 
historia, AP®, SAT® och mer därtill. 

● Eleverna övar färdigheter med övningar, frågesporter och 
bemästrar utmaningar och får omedelbar feedback och stöd. 

● Vi hjälper eleverna att hålla sig motiverade genom att låta demfölja 
sina framsteg och visa mästran(mastery) av nya färdigheter. 

● Khan Academy finns redan på över 40 språk. 
● Elever utan bärbara datorer kan nå Khan Academy-webbplatsen 

eller använda Khan Academy-appen på sin smartphone. 

Lärare får verktyg och rapporter utformade specifikt för 

efter sina behov. 

● Lärare kan enkelt tilldela eleverna en hel kurs - till exempel Algebra 
1 eller AP-biologi - ett specifikt område eller en viss färdighet. 

https://khanacademy.zendesk.com/hc/en-us/articles/226457308-Is-Khan-Academy-available-in-other-languages-


● Lärare kan enkelt följa elevernas progression med våra rapporter. 

Skol- och lärarresurser: Hur du kan använda Khan 

Academy? 

Vi har flera resurser, inklusive en steg-för-steg välkomstguide och en serie 

onlinevideor med riktiga lärare som visar hur man använder Khan Academy 

för att tilldela instruktionsvideor och färdighetsträning samt följa elevernas 

framsteg. Alla dessa resurser finns tillgängliga på Teacher Essentials. 

Lärare kan också gå med i vår #TeachWithKhan Facebook-grupp. 

Dessutom kommer vi att vara anordna ett gratis webbseminarium för 

lärare som vill lära sig att använda Khan Academy torsdagen den 12 

mars kl 00:00 Stockholm tid (natten mellan tors/fre). Inspeling 

kommer finnas tillgänglig senare. 

 

Så här kommer du igång: 

1. Skapa gratis konto på vår hemsida. 
2. Ta en rundtur i vårt gratisinnehåll. 

https://www.khanacademy.org/resources/teacher-essentials
https://www.facebook.com/groups/teachwithkhan/
https://register.gotowebinar.com/register/9032459840236563468
https://register.gotowebinar.com/register/9032459840236563468
https://www.khanacademy.org/
https://www.khanacademy.org/resources/teacher-essentials/our-content/v/overview-of-khan-academy-content


3. Kolla in våra lärare och Föräldraresurser och lär dig hur du enkelt 
kan tilldela elever en kurs att bemästra. 

Fler frågor? Besök vårt hjälpcenter. 

Khan Academy Kids för förskolebarn 

Om du har ett barn i åldern två till sju, rekommenderar vi vår gratisapp, 

Khan Academy Kids. Förutom att utveckla färdigheter inom läskunnighet, 

läsning, skrivning, språk och matematik, uppmuntrar appen kreativitet och 

utvecklar sociala och känslomässiga färdigheter. Allt är 100% gratis, utan 

annonser och inga köp i appen. Khan Academy Kids är tillgängligt på 

iTunes, Google Play och Amazon App store.  

Khan Academy är en ideell organisation. 

Vår vision är att tillhandahålla a free, world-class education to anyone, 

anywhere. Vi är beslutna att förbättra allas lika tillgång till utbildning. Vi 

följer noga utvecklingen av COVID-19 och är här för att hjälpa alla 

samhällen med sina inlärningsbehov. 

https://www.khanacademy.org/resources/teacher-essentials
https://www.khanacademy.org/resources/parents-mentors-1
https://www.khanacademy.org/resources/teacher-essentials/product-tour-videos/v/how-to-use-course-mastery-on-khan-academy-2019
https://www.khanacademy.org/resources/teacher-essentials/product-tour-videos/v/how-to-use-course-mastery-on-khan-academy-2019
https://learn.khanacademy.org/khan-academy-kids/


Med vänliga hälsningar 

Khan Academy teamet 

 


