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Bakgrund och syfte

• Klassrumsklimatets betydelse för lärande  

• Att skapa närvaro är en viktig faktor för elevernas lärande 
och som kan påverkas av skapandet av “online-klimatet” 

• Hur kan närvaro på distans förstås och mätas? 
• Ramverk: Online Learning Climate Scale (OLCS), 

(Kaufmann, Sellnow och Frisby, 2016)



Vilka svarade?



Några resultat



När jag går i ”i skolan som vanligt” respektive ”studerar på 
distans” uppfattar jag det som om jag är väldigt ensam



När jag går i ”i skolan som vanligt” respektive ”studerar på 
distans” uppfattar jag det som om jag är väldigt ensam. 



När jag går i ”i skolan som vanligt” respektive ”studerar på 
distans” uppfattar jag det som om att grupparbeten oftast fungerar 
bra



Vad upplever du är svårast med att läsa på distans? (2071 svar)

Det är inte alltid lätt att skriva till en lärare så att den förstår vad man menar. 
Det är lättare att prata med personen för att få fram vad man vill ha hjälp med. 



Vad upplever du att det skapar för möjligheter att läsa på distans?  
(1 929 svar)



Vad föredrar eleverna….



Elevernas motiveringar

• Fokus - får mer gjort i 
skolan 

• Sociala aspekter –saknar 
kompisarna 

• Fysisk (psykisk) hälsa – 
ingen motion 

• Rutiner och struktur – ”allt 
flyter ihop” 

• Motivation – svårt att 
komma igång

• Fokus - får mer gjort på distans 

• Sociala aspekter – skönt att slippa 
klasskamrater 

• Psykisk hälsa – ingen stress, 
sjukdom 

• Praktiska skäl – slipper långa resor

Gå tillbaka till min vanliga skolvardag: Fortsätta läsa på distans:



Det är faktiskt jätteskönt att ha skola på distans för man är 

mer fri på ett sätt, jag kan gå runt i hemmet och sätta mig på 

olika ställen om jag känner som det. Men att ha vanlig 

skolvardag är också skönt för då har man mer fasta rutiner 

och man kommer ut mera från hemmet. (elev, första året, 

högskoleförberedande) 

Angett att hen vill gå tillbaka till sin vanliga skolvardag

“



Slutsatser:
• Lärare behöver utveckla sätt att skapa närvaro när undervisningen 

sker på distans 

• Samarbete och sociala ytor behöver skapas för att motverka 

isolering och skapa en gemenskap 

• Arbeta systematiskt med att undersöka och skapa balans mellan 

distans- och närundervisning 

• Arbeta strategiskt kring såväl när- och distansundervisning utifrån 

ett långsiktigt perspektiv



https://skolinspektionen.se/beslut-rapporter-statistik/publikationer/regeringsrapporter/2021/fjarr--och-distansundervisningens-konsekvenser/


