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Design för lärande - didaktisk design 

Gymnasieelevers uppfattningar om vårens distansstudier  
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Pågående forskningsprojekt: 
• Programming didactics - learning and 

assessing programming in primary 
education  

• Digitala lärmiljöer - likvärdig utbildning med 
fjärr- och distansundervisning

Pågående projekt: 
• Swedish Edtest - https://edtest.se/ 
• Digitalisering av vuxenutbildning

https://edtest.se/


Ökad visuell kommunikation
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Var? I skolan eller utanför, digitalt - analogt

När? Tidpunkt

Med vem? Individuellt eller i grupp

Med vad lär man sig? Vilka redskap, material, resurser

Med vilka medier?


(Selander, 2017)

Didaktik i omvandlingens tid



Sociokulturell teoribildning Socialsemiotik - multimodalitet

Designorienterat multimodalt perspektiv 

på lärande och undervisning



Didaktisk design
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Skolans digitalisering -  
“stör” och utmanar delvis förståelsen av lärande, 

undervisning, kunskap och bedömning.



Digitaliseringen “stör” synen på  
lärande, undervisning, kunskap och bedömning

Var lär vi oss? Plats och tid

Vad innebär det att kunna något?

Lärarrollen i förändring

Processinriktad, visuella representationer
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Digitaliseringen “stör” synen på  
lärande, undervisning, kunskap och bedömning

Var lär vi oss? Plats och tid

Vad innebär det att kunna något?

Lärarrollen i förändring

Processinriktad, visuella representationer

Det är onsdag eftermiddag och jag observerar tre elever som arbetar med
ett projekt i svenska och historia. Två kameror är uppriggade i rummet, en
för att filma eleverna och den andra för att fånga en av elevernas
skärmaktivitet på datorn.

– Nu är det snart dags för nationella proven igen, suckar Kim, som sitter
och arbetar tillsammans med sina två klasskompisar Lou och Robin med
ett projektarbete i svenska och historia. Kim sitter och söker information
på nätet, Lou formulerar frågor till en intervju med sin mormor och Robin
arbetar med att klippa sin film i datorprogrammet iMovie.
– Jag kommer att få kramp i armen av att skriva, svarar Lou.
– Sist jag skrev prov blev det ett fint mönster av stjärnor och tecken,
säger Robin och skrattar.
– Ja, jag gjorde också det, säger Kim och nickar. Det blir så svårt att
skriva med penna utan att ha datorn. Det finns liksom inga möjligheter till
att ändra och man behöver tänka ut från början exakt vad man vill att det
ska stå annars blir det så krångligt med stjärnor hit och dit, fortsätter Kim.
– Jag brukar skriva lite på alla frågor först och sen gå tillbaka och fylla på
eller ändra men då blir det svårt att få plats med allt då jag inte planerat
vad jag ska skriva.
– Ja, jag kommer på saker efterhand som jag vill skriva ned, menar Lou.
Robin har loggat in på ett ”online-spel” som läraren rekommenderat.
Efter en stunds tystnad säger Lou:
– Mm hoppas vi får använda datorn nästa gång och gå på toaletten utan
att behöva tala om det för alla! Eleverna skrattar tillsammans och
fortsätter att arbeta.

(Åkerfeldt. 2014)
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Digitaliseringen “stör” synen på  
lärande, undervisning, kunskap och bedömning

Var lär vi oss? Plats och tid

Vad innebär det att kunna något?

Lärarrollen i förändring

Processinriktad, visuella representationer

Lärare C: Asså det där är lite klurigt därför att 
egentligen är det ju inte inom SO:n en förmåga att ... kunna 

presentera däremot analysera och argumentera är ju förmågor så där 
får man väl försöka diskutera det inom dom att man ... men jag kan inte 

egentligen inte bedöma själva ... jag kan inte sätta betyg på hennes tonläge 
det går inte (skratt) men det är väl mer det ligger kanske lite utanför betyget 
men ändå en personlig utvecklingsgrej ... så själva bedömningen sen har jag 
försökt sen liksom koncentrera till de förmågor som ... som jag ska bedöma 

och kunskapskraven. (Mellanskolan)  

(Insulander et al. 2016)



Digitaliseringen “stör” synen på  
lärande, undervisning, kunskap och bedömning

Var lär vi oss? Plats och tid

Vad innebär det att kunna något?

Lärarrollen i förändring

Processinriktad, visuella representationer

Kommentarer, reflektioner, frågor 
Hur tänker du kring lärarrollen? Har den 

förändrats? Iså fall på vilket sätt?



Gymnasieelevers uppfattningar 
av när- och 

distansundervisning



Presentation av FoU-programmet, DigiLi
Digitala lärmiljöer - Likvärdig utbildning med fjärr- och distansundervisning


2019 - 2021

Syftet med FoU-programmet är att: 

• vidareutveckla fjärr- och distansundervisningens didaktik samt utveckla lärarrollen

• stärka skolhuvudmäns förmåga att erbjuda fjärr- och distansundervisning av god 
kvalitet och bidrar i förlängningen till en mer likvärdig utbildning

• i samverkan mellan skolans professioner och forskare öka kunskapen kring 
undervisning i digitala miljöer



Deltagare
• Åtta skolhuvudmän

• Forskare 
• Charlotta Hilli, Åbo Akademi
• Anna Åkerfeldt, Ifous, SU
• Stefan Hrastinski, KTH (2020-2021)
• Nina Bergdahl, SU (2020-2021)

• Ifous - projektleder

• Ca. 70 deltagare



Tre teman 

● Sociala relationer och 
kommunikation på 
fjärr- och distans


● Digitala lärmiljöer


● Bedömning i digitala 
lärmiljör



Bakgrund
• Att skapa och upprätthålla närvaro när undervisningen sker på fjärr- och distans 

är en viktig faktor (se till exempel Mykota 2015, Lowenthall, 2009)


• Utmanande att skapa tillit och trygghet samt en känsla av gemenskap i gruppen


• Svårigheter med att organisera för grupparbete och elevaktivitet i digitala 
lärmiljöer, speciellt när undervisningen sker på distans




Enkätundersökning: 
 

Gymnasieelevers uppfattningar 
av när- och 

distansundervisning

Anna Åkerfeldt - anna.akerfeldt@ifous.se 
Ifous Process- och projektledare 

Stockholms universitet, MND 

Karin Hermansson – karin.hermansson@ifous.se 
FoU-ansvarig, Ifous

mailto:anna.akerfeldt@ifous.se
mailto:karin.hermansson@ifous.se


Vilka svarade?

Den typiska respondenten är en tjej som går första året på ett högskoleförberedande 
program någonstans i landsdelen Götaland.



Några resultat
När jag går i ”i skolan som vanligt” respektive ”studerar på distans” 
uppfattar jag att mina lärare är nåbara när jag behöver stöd.



När jag ”studerar på distans” uppfattar jag att mina lärare är nåbara när 
jag behöver stöd.

Håller helt med 
Håller med i hög grad 
Håller delvis med 
Håller i låg grad med  
Håller inte alls med



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



När jag ”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. 



Arbetssätt som lärare har arbetat 
med under programmet:

Elev-elev aktivitet

• Arbeta med exit-tickets (padlet, jamboard) 

• Arbetat med mindre grupper 

• Fördela och bjuda in eleverna till samtalet – (mindre pingis - mer basket)

• Kamratrespons genom ljud/video inspelad feedback

• Reflekterat kring lärarrollen

• Systematiskt undersöka elevaktiviteten (utifrån ABC-learning design)




Arbetssätt som lärare arbetar med 
under programmet:

Matrisen gjord av Jesse Ashmen, Region Gotland.



Arbetssätt som lärare arbetar med 
under programmet:

Lärare-elev aktivitet

• Inspelade veckosammanfattningar

• Enskilt arbete/handledning

• Inspelade videoföreläsningar

• Synkron kommunikation (chattar, videomöten)

• Check-in övningar, snick-snack

• Viktigt att etablera och upprätthålla kontakten

• Skapa en öppen kanal

• Inte ta förgivet att eleverna är digitalt kompetenta 

• Begränsa antalet digitala lärresurser - ”less is more”

• Organisatoriska förutsättningar




Etablera och stärka närvaro i ett tidigt skede

● Elevernas digitala kompetens stärks i 

ett tidigt skede av kursen

● Närstudieträffar för att etablera 

relationer (kursstruktur, digitala 

lärmiljön)

● Deltagarna uppmuntras att reflektera 

över det de kan och det de behöver 

handledning kring (metareflekterande 

lektioner)

https://www.gillysalmon.com/five-stage-model.html



Slutsatser så här långt
• Vidareutveckla didaktiska arbetssätt för att skapa en känsla av ökad 

närvaro när undervisningen sker på distans 

• Samarbete behöver stärkas mellan eleverna 

• Sociala och kollaborativa ytor behövs skapas för att motverka att 

eleverna känner sig ensamma 

• Arbeta systematiskt med att skapa balans mellan distans- och 

närundervisning  

• Arbeta strategiskt kring att planera undervisningen såväl när- och 

distansundervisning utifrån ett långsiktigt perspektiv 

• Organisatoriska förutsättningar – tid, struktur, digitalt ekosystem



Frågor att fundera på?

• Vad har varit/är utmanande för er när 

undervisningen sker på distans? 

• Vilka erfarenheter kommer ni att ta med tillbaka 

in i klassrummet och fortsätta arbeta med? 

• Vad kommer ni inte fortsätta med? 

• Hur skulle du vilja att skolan utvecklas och se ut 

om fem år?



Tack för att ni lyssnat! 

Frågor, kommentarer, reflektioner
Anna Åkerfeldt 

anna@annaakerfeldt.se

Redesigning distance courses to support 
social and teaching presence in adult and 

upper secondary education 

Hilli & Åkerfeldt, 2020 

https://www.abdn.ac.uk/education/research/
eitn/journal/ 
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