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Om undersökningen


Huvudsyfte: Huvudsyfte: att förstå vad som hindrar rektorer att beställa förmedlad fjärrundervisning.



Målgrupp: Rektorer, biträdande rektorer (och skolledare)



Omfattning: Gymnasieskolan



Period: April 2022



Metod: Riktad e-postundersökning



Antal svar: 85*



Genomförande: MarketDirection (undersökning & rapport) och PFM (utskick)



Jämförelse: Ålder och Kön

*Antalet svar är för få för att kunna representera samtliga rektorer i Sveriges syn på fjärrundervisning på entreprenad, men ger er en känsla och vägledning över erfarenheter,
kunskap och åsikter på området. Notera att vid segmenteringar av resultatet går det endast att urskilja tendenser men inte dra djupare slutsatser.

Svarsprofil – Typ av verksamhet och Roll

Typ av verksamhet

Gymnasium
100%

Roll

Rektor

Biträdande rektor

Skolledare

87%

8%

5%

Undersökningen riktade
sig till rektorer,
biträdande rektorer &
skolledare på
gymnasieskolor i Sverige.

Svarsprofil – Elevantal på skola
Segmenteringsfråga 1:
Vid segmentering på storlek av skola har
det gjorts en indelning i två grupper för
att kunna göra en jämförelse mellan två
snarlika grupperingar.

60%

40%

Färre än 50-500 elever = 60% (51 st)
501 och fler elever = 40% (34 st)

Svarsprofil – Kön och ålder

45%

52%

Segmenteringsfråga 2 och 3:
Här har vi tittat på skillnader mellan kön (1) och skillnad mellan två åldersgrupper (2):

31-50 år = 45% (38 st) (Inga yngre har svarat)
51 år och äldre = 52% (44 st)

Svarsprofil – Område boende och postnummer

Kännedom om och
användande av
fjärrundervisning på
entreprenad

Kännedom om fjärrundervisning på entreprenad

Segmenteringsfråga 4:
Detta är också en segmenteringsfråga där vi sett om det finns
skillnader i svarsmönster beroende
på om man känner till eller inte
känner till möjligheten att använda
sig av fjärrundervisning.
Nästan 3 av 4 känner till att det är
möjligt att använda sig av
fjärrundervisning på entreprenad.

Jämförelser:
Den yngre gruppen känner till
fjärrundervisning i större
utsträckning än den äldre.
De mindre skolorna känner i lite
större utsträckning än i förhållande
till de större.

Befunnit sig i situation där fjärrundervisning är tillämplig

Den stora merparten har inte befunnit sig i
situation där fjärrundervisning på
entreprenad är tillämplig. Men 12%
upplever att de uppfyller krav för
tillämpning.

Användande av fjärrundervisning på entreprenad

6% har använt sig av fjärrundervisning på
entreprenad redan, men den absoluta
merparten har ännu inte upplevt hur det
är att använda detta som komplement till
närundervisning.

Kunskapsnivåer om fjärrundervisning på entreprenad

Det finns störst kännedom om att det är
samma krav på lärarens behörighet och
legitimation mellan fjärr- och
närundervisning.

Näst störst är kunskapsnivån kring att
fjärrläraren ansvarar för betygssättning
om undervisningen skett under en hel
termin.
Minst kännedom finns det kring att det
inte krävs något tillstånd.

Kunskapsnivåer om fjärrundervisning på entreprenad

Jämförelser:
Den yngre gruppen upplever sig ha något större
kännedom generellt sett än den äldre.
Männen upplever att de känner till samtliga områden i
större utsträckning än kvinnorna.

Situationer där
fjärrundervisning
är värdefullt
generellt sett
och intressant
som alternativ
för egna skolan

Generellt om när det kan vara av värde att nyttja fjärrundervisning

Rent generellt upplever merparten
av deltagarna att det finns ett värde
i flera olika situationer att använda
fjärrundervisning.

Hela 61% upplever att det är
värdefullt för att hitta en legitimerad
och behörig lärare där det annars är
svårt att hitta personal.
Hälften anser att fjärrundervisning
kan möjliggöra för elever med hög
skolfrånvaro att får skolundervisning
den här vägen i stället.
Endast 14% tror inte på
fjärrundervisning som alternativ.

Annan situation: ”Lärares frånvaro pga skada, VAB, partiell föräldraledighet etc”
”Att tillgodose utbildningsbehov i glesbygd och för elever fysiskt förhindrade att delta i närundervisning”

Generellt om när det kan vara av värde att nyttja fjärrundervisning

Ålder

Jämförelser:
Den yngre gruppen ser särskilt
fjärrundervisning som värdefullt i större
utsträckning än de äldre i situationer som ”att
få legitimerade och behöriga lärare” och för
att ”tillgodose elevernas individuella val”.

Kön

Männen tror mer och ser generellt sett att
fjärrundervisning kan vara ett komplement till
närundervisning i jämförelse med kvinnorna.

Även om det generella värdet är högre än det
egna (se efterföljande diagram) så visar
resultatet att många ser fjärrundervisning
som ett värdefullt komplement till
närundervisning i vissa situationer.

När fjärrundervisning är en tänkbar lösning för den egna skolan
På frågan om den egna skolan skulle vara
intresserad av att använda sig av
fjärrundervisning är intresset fortfarande
relativt stort. (Det är vanligt att det
generella intresset är större precis som
här). Resultatet visar att det finns särskilt
tre behovsområden som sticker ut, när:
1) en mindre grupp önskar ett visst
ämne som skolan inte kan tillgodose,
2) det är svårt att hitta en legitimerad
och behörig lärare, och

3) elever med hög skolfrånvaro ska få sin
rätt till skolgång möjliggjord.
Endast 16% tror inte på
fjärrundervisning som alternativ för den
egna skolan.
Annan situation: ”Ev modersmålsundervisning som t ex finska»

Kön

Ålder

När fjärrundervisning är en tänkbar lösning för den egna skolan

Den yngre gruppen ser generellt sett
fjärrundervisning som mer en mer
aktuell lösning för skolan än den äldre
gruppen, med ett undantag – som en
lösning vid hög skolfrånvaro.
När det kommer till jämförelse på kön
skiljer sig svarsmönstren något åt
jämfört med den generella bilden. När
det gäller fjärrundervisning som
alternativ för den egna skolan är de
inte riktigt lika dominerande i sitt
tyckande som vid frågan kring det
generella värdet.

Intresse för delning av fjärrundervisning med annan skola

Nästan 30% visar intresse för exemplet
om hur man med hjälp av
fjärrundervisning kan lösa problem med
lärarbrist eller rekryteringssvårigheter.
17% av dessa visar ett stort intresse.
Medel:

29%

2,1

66%

66% visar ett mindre intresse för aktuell
lösning.
Segmenteringsfråga 4: I portalen kan ni
segmentera på de två grupperingarna
som ni ser här.

Ålder

Intresse för delning av fjärrundervisning med annan skola

Den yngre gruppen är klart mer
intresserade av delningslöningen än
den äldre.

Kön

Männen är också klar mer intresserade
av denna lösning än kvinnorna.

Hinder
Fördelar
Nackdelar

Avstämning vad som kan hindra nyttjande av fjärrundervisning

OBS 1!

Ett resultat från en tidigare bild visar det första hindret = det är många
som inte känner till att det finns en lag och därmed en möjlighet att
nyttja fjärrundervisning på entreprenad. Samt att kunskapsnivåerna om
vilka möjligheter som finns i viss mån är bristande.

OBS 2!

Ett hinder från att använda sig av fjärrundervisning på entreprenad är att
skolorna helt enkelt inte befunnit sig i den situation som lagen kräver för
tillämpning. Här var det 12% som varit i en sådan situation medan 88%
inte varit det, se tidigare resultatbild.

Avstämning vad som kan hindra nyttjande av fjärrundervisning

Ett annat sätt att följa upp var deltagarna upplever ett hinder är frågan om hur
väl man tycker att fjärrundervisning lever upp till ett antal viktiga områden för
bedrivandet av skolgång. Det är genomgående relativt låga betyg för
fjärrundervisning på de olika uppräknade områdena. Särskilt lågt betyg får
”bygger och stärker relationer mellan lärare och elever”.
När man är pionjär på ett område som innebär förändringar är det vanligare att
man ger lägre betyg eftersom ovissheten är större.

Här finns det möjlighet för er att stärka upp er verksamhet där ni upplever att
den behöver göra det i förhållande till de olika områdena, sprida informationen
internt och hålla utbildning för att säkerställa bra kvalitet. Med hjälp av
kommunikation går det också att överbrygga dessa hinder genom att förklara
hur ni jobbar med detta. Det ökar trygghet och minskar hinder.

Grov sammanställning av fritextsvar
Fördelar (59 svar):
1. Mer flexibelt och anpassbart, samt ökade möjligheter, tex i form av bredare
utbud av kurser/ämnen.
2. Tillgång till behöriga lärare.
3. Fördelar i språkundervisning och mindre elevgrupper.
4. Bra möjlighet för mindre skolor samt skolor som ligger på glesbygden.
Nackdelar (65 svar):
1. Relationen mellan lärare och elev blir inte densamma som i närundervisning.
Finns ingen fysisk lärare på plats.
2. Skolan har ett socialt uppdrag, det fysiska mötet som sker på skolan är viktigt för
eleverna. Skolan är även är en trygg plats för eleverna.
3. Svårt att säkerställa kvalité på undervisningen.
4. Rent generellt är närundervisning att föredra och fjärrundervisning i nödfall.

Exempel på fritextsvar - fördelar

Att kunna lösa obligatoriska
kurser där det saknas
behöriga lärare, eller där
elevgrupperna är för små.

Eleverna får en behörig
och utbildad lärare för
att kunna få rätten till
utbildning tillgodosedd.

Den flexibiliteten
fjärrundervisningen ger
om man saknar en lärare
för ett visst ämne.

Att man kan ge ett
större utbud av
kurser.

Fördel för målgruppen
hemmasittare, som har
svårt att komma till skolan
fysiskt.

Exempel på fritextsvar - nackdelar

De känner ej
elevgrupperna, ingen
relation till dem. Svårt
att skapa en god studiero
till eleverna, trygghet på
skolan.

Sämre kvalitet på
undervisningen.
Svårare att följa upp
undervisningen.

Ingen närkontakt med
eleven, läraren har inte
samma koll på hur
aktiva eleverna är under
lektionen.

Man missar
gruppdynamiken
mellan lärare och
elever.

Psykisk hälsa, man
mår bra av att komma
iväg fysisk till en skola.

Ämnen där
fjärrundervisning lockar

Bild Vecteezy

Ämnen där fjärrundervisning lockar

Resultatbilden till höger visar
segmentering på ålder. De yngre är
tydligt mer intresserade av att anlita
en fjärrlärare än de äldre. Särskilt
tydlig skillnad avseende ”Moderna
språk”, ”Modersmål” och ”Inget av
ovanstående”.

Framtida behov av
fjärrundervisning

Bild Vecteezy

Förutspått behov av fjärrundervisning de närmaste 2 åren
Hela 1 av 4 ser ett behov av att inom 2
år använda sig av fjärrundervisning på
entreprenad.
Segmenteringsfråga 5:

25%
75%
Ålder

Kön

Andel som svarat Ja 25% (21 st)
Andel som svarat Nej 75% (64 st)

Antal elever
i skolan

Intresse för
ekonomi-exemplet

Kännedom om
fjärrundervisning

Förutspått behov av fjärrundervisning de närmaste 2 åren

Av de som känner att man kan tänka sig att använda
fjärrundervisning på entreprenad svarar 27% något av
Ja-alternativen.
NOTERA: Av de som svarat 3-5 (18 st) på frågan med
ekonomi-exemplet är det 52% som svarat något av Jaalternativen avseende förutspådda behov inom 2 år.

Undersökningen är genomförd april 2022
av MarketDirection i samarbetet med PFM.

