STUDERANDE/ KURSDELTAGARE
Distansundervisningen våren 2020 - hur har det gått?
Totala antalet respondenter: 363

1. Hur upplever du att distansundervisningen har gått på en skala från 5 till 1?
Antal svar: 361

5 = mycket bra
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1 = mycket dåligt
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1. Hur upplever du att distansundervisningen har gått på en skala från 5 till 1?
Antal svar: 361
n

Procent

5 = mycket bra

115

31,86%

4 = bra

147

40,72%

3 = nöjaktigt

76

21,05%

2 = dåligt

16

4,43%

1 = mycket dåligt

7

1,94%

Uppgett svarsalternativ 5 eller 4,
de 5 påståenden med flest svar:

+ En eloge till lärarna/kursdragarna för
ett bra arbete och upplägg
+ Tydliga och bra anvisningar och
instruktioner för genomförande
+ Det fungerade bra i sin helhet

+ Bra och fungerade teknik
+ Smidigt och bekvämt att delta i

“The teachers have been so
helpful and I have managed
to improve on my reading and
understanding Swedish. I
have also learnt to work more
independently”

Uppgett svarsalternativ 3,2 eller 1,
de 5 påståenden med flest svar:

- Tekniska problem
- Avsaknaden av handledning
- Utbildningen/ kursen fungerade inte på
distans
- Saknade gruppkänslan

- Motivationsbrist

utbildningen/kursen på distans.

”Fantastisk lärare som
lyckades aktivera och
inspirera deltagarna”

”Besvärligt att få tekniken att
fungera.
Splittrad kontakt med de övriga
kursdeltagarna. ”

”Svårt att
inte få
personlig
handleding”

2. Vilka tekniska och digitala hjälpmedel har använts i undervisningen?
Antal svar: 359, Valda alternativ: 621

Zoom, Teams eller Google Meet

Moodle, ItsLearning eller annan undervisiningsplattform

55%

4%

WhatsApp

36%

Messenger

7%

E-post

44%

Telefonsamtal

7%

Annat, vad?

19%
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2. Vilka tekniska och digitala hjälpmedel har använts i undervisningen?
Antal svar: 359, Valda alternativ: 621
n

Procent

Zoom, Teams eller Google Meet

198

55,15%

Moodle, ItsLearning eller annan
undervisiningsplattform

15

4,18%

WhatsApp

131

36,49%

Messenger

26

7,24%

E-post

158

44,01%

Telefonsamtal

24

6,69%

Annat, vad?

69

19,22%

Uppgett svarsalternativ ”Annat, vad?”
-

Facebook (13 svar)
Seesaw (12 svar)
Youtube (10 svar)
Kahoot (6 svar)
Google Classroom, Skype, Quizlet (5 svar)
Dropbox, videon delade av läraren (3 svar)
Instagram
Google Hangout, Facetime, Blackboard on Line, Google
Drive, TV-program, Spotify (1 svar)

3. Hur ofta har du haft kontakt med läraren?
Antal svar: 350

Varje dag

13%

Några gånger per vecka

26%

Mera sällan

61%
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3. Hur ofta har du haft kontakt med läraren?
Antal svar: 350
n

Procent

Varje dag

44

12,57%

Några gånger per vecka

91

26%

Mera sällan

215

61,43%

4. Hur tycker du att arbetsmängden har varit nu med distansundervisning i jämförelse med
närundervisning?
Antal svar: 358

Arbetsmängden har varit STÖRRE

13%

Arbetsmängden har varit DEN SAMMA

52%

Arbetsmängden har varit MINDRE

19%

Kan inte säga

16%
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4. Hur tycker du att arbetsmängden har varit nu med distansundervisning i jämförelse med
närundervisning?
Antal svar: 358
n

Procent

Arbetsmängden har varit STÖRRE

47

13,13%

Arbetsmängden har varit DEN SAMMA

187

52,23%

Arbetsmängden har varit MINDRE

67

18,72%

Kan inte säga

57

15,92%

5. Hur upplever du att distansundervisningen har påverkat DIN EGEN inlärning i jämförelse
med närundervisning?
Antal svar: 350

Inlärningen har varit bättre, motivera gärna ditt svar:

18%

Inlärningen har varit sämre, motivera gärna ditt svar:

42%

Inte påverkats alls, motivera gärna ditt svar:
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5. Hur upplever du att distansundervisningen har påverkat DIN EGEN inlärning i jämförelse
med närundervisning?
Antal svar: 350
n

Procent

Inlärningen har varit bättre, motivera
gärna ditt svar:

65

18,57%

Inlärningen har varit sämre, motivera
gärna ditt svar:

146

41,72%

Inte påverkats alls, motivera gärna ditt
svar:

139

39,71%

Uppgett svarsalternativ ”Inlärningen har varit bättre”,
de 5 påståenden med flest svar:

Uppgett svarsalternativ ”Inlärningen har varit sämre”,
de 5 påståenden med flest svar:

+ Kunnat studera i egen takt och när det passar bäst,

- Motivationsbrist
- Avsaknaden av gruppgemenskapen och stödet från

samt reptera i egen takt utan att det påverkar klassen.
+ Mera koncentrerad och motiverad

+ Bättre upplägg än vid närstudier
+ Inlärningen har varit den samma
+ Mera uppgifter, vilket lätt till att inlärningen också varit
bättre.

”Det blev mera
personligt.
Kändes så i varje fall. ”

den

- Avsakanden av handledning och kunna fråga läraren
- Upplägget var inte optimalt
- Avsaknaden av kommunikation och interaktion

Uppgett svarsalternativ ”Inte påverkat alls”:
- Fungerade lika bra som distansundervisning
- Undervisningen har varit den samma som vid närundervisning

”Hemma behöver man
inte visa vad man
har lärt sig ”

6. Hur upplever du att distansundervisningen har påverkat ditt välmående?
Antal svar: 357

Ditt välmående har blivit BÄTTRE, motivera gärna ditt svar:

23%

Ditt välmående har blivit SÄMRE, motivera gärna ditt svar:

14%

Ditt välmående har INTE PÅVERKATS

Vill inte säga

59%
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6. Hur upplever du att distansundervisningen har påverkat ditt välmående?
Antal svar: 357
n

Procent

Ditt välmående har blivit BÄTTRE,
motivera gärna ditt svar:

80

22,41%

Ditt välmående har blivit SÄMRE,
motivera gärna ditt svar:

51

14,29%

Ditt välmående har INTE PÅVERKATS

211

59,1%

Vill inte säga

15

4,2%

Uppgett svarsalternativ ”välmåendet har blivit
bättre”, de 5 påståenden med flest svar:

Uppgett svarsalternativ ”välmåendet har blivit
sämre”, de påståenden med flest svar:

+ Distansundervisningen har medförst välbehövliga

- Avsaknaden av social samvaro (i klar majoritet)
- Motivationsbrist att orka göra något
- Spenderar för mycket tid inomhus och framför

rutiner i vardagen med undantagstillstånd
+ Mindre stress

+ Upplägget passade mig bättre
+ Att röra på sig (gymnastik) gör att man mår bättre
+ Mår bra av att vara hemma

”Jag mår bättre av att få sova och
får mer gjort i både skolarbete
och hemmasysslor.”

datorn/skärm

”Stor tomhetskänsla då vi inte
mera träffas med kurskamraterna
och läraren.”

7. Önskar du delta i utbildningar/kurser på distans också i framtiden?
Antal svar: 342

JA, skriv gärna inom vilka ämneskategorier/kurser:

49%

NEJ, berätta gärna varför?

51%
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7. Önskar du delta i utbildningar/kurser på distans också i framtiden?
Antal svar: 342
n

Procent

JA, skriv gärna inom vilka
ämneskategorier/kurser:

168

49,12%

NEJ, berätta gärna varför?

174

50,88%

Uppgett svarsalternativ ”Ja”:
-

Språk (41 svar)
Gymnastik (34 svar)
Bara om vi inte har annat val (21 svar)
Föreläsningar (10 svar)
Konstämnen (10 svar)
Musik (4 svar)
Hybrikundervisning (både när- och distansundervisning
(3 svar)
- Data (2 svar)
- Teoretiska ämnen (2 svar)
- Entreprenörskap och business, historia, geografi,
fotografering, hundmassage, bridge, matlagning (1 svar
vardera)

Uppgett svarsalternativ ”Nej”, de 5 påståenden med
flest svar:
-

För att den sociala samvaron behövs
För att kontakten till läraren behövs
Distansundervisning passar ej praktiska kurser
För att distansundervisning inte passar mig
För att undervisningens kvalité är sämre

”Absolut inte!!! Viktigt med den
sociala kontakten.”
”För inlärningen så är
det inte alls lika bra som
när man är i skolan”

”Bra alternativ för de som inte kan
studera normalt”
”Ja, kanske just i språk eller yoga.
Praktiska kurser, musik eller annan jumpa
går nog inte så bra. ”

8. Utvecklingsförslag för distansundervisningen
”Se till att eleverna har den utrustning och de appar
som behövs för distansundervisningen INNAN den
börjar eller så fort som möjligt när den har börjat! En
elev skall tex inte behöva köpa ny utrustning eller
radera annars nödvändiga appar på sin telefon, för att
få plats med andra undervisningsappar. Planering och
förberedelser är ledorden här! ”
”Jag som annars reser mycket i jobbet, har svårt
att aktivt ta del i MI-kurser på bestämda tider och
bestämda dagar. Därför kunde ett lett
jumppapass, typ penalty box eller zumba, bandas
så att man kan ta del av passet trots att man
missar den på den bestämda tiden och platsen.
Det skulle kännas bra att faktiskt bättre kunna ta
del av hela kursen och inte bara vissa tillfällen, så
som det var innan coronan.”

”Man kunde kombinera när- och
distansundervisning. Vore bra för oss
som har längre väg till vuxeninstitutet."
”Jag skulle kunna tänka mig att en
hybridmodell kanske kunde funka,
med liveträffar då och då och
distansträffar däremellan.”

”Skolan kunde göra enhetliga regler för
arbetssätten så att inte varje lärare behöver
lägga ner tid på att uppfinna egna sätt. T.ex.
tidschema för lektioner på zoom en vecka
frammåt och precisera var vi hämtar och lämnar
in hemuppgifter."

”Föreslår att kurser eventuellt delvis kunde
hållas på distans men med gruppträffar på plats
och ställe för kritik och kommentarer samt
instruktioner om nya arbetsuppgifter. Enbart
distansundervisning är dock inte "min grej".”

”Man kunde en kurs i veckan på distans
och en i kurslokalen, sammanlagt 2 ggr
i veckan gällande Zumban! ”

