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FÖRORD 

Vad är egentligen skola när den plötsligt inte längre utgörs av en fysisk 

plats? Vad innebär annars självklara saker som ”närvaro” eller ”rast” när 

undervisning placeras utanför klassrummets strukturerande ramar? Och 

hur är man lärare, elev eller rektor i en sådan skola? Dessa och många 

andra frågor aktualiserades över en natt på landets gymnasieskolor, vars 

elever hemförvisades när coronapandemin svepte in över Sverige i mars 

2020. Detta blev snabbt märkbart även för oss på universitet och högsko-

lor, eftersom även vi med någon enstaka dags tid för omställning fick 

börja träffa våra studenter på distans. Och i grundskolan och andra delar 

av skolsystemet ledde pandemin snabbt till svårlösta frågor kring hur 

verksamheten skulle bedrivas på plats och hur en periodvis hög sjukfrån-

varo inom både personal- och elevgrupp skulle hanteras. 

Från att ha varit en angelägenhet för ett fåtal personer, som redan tidi-

gare arbetat med distans- och fjärrundervisning, blev undervisning via di-

gitala medier och olika typer av anpassningar en nödvändighet för många. 

Och för alla ställdes kollegiala, etiska frågor på sin spets allteftersom vi-

ruset spreds. På Malmö universitet, som bedriver en av Sveriges största 

lärarutbildningar, översköljdes vi av akuta och svårlösta frågor om till ex-

empel hur lärarutbildningarnas VFU – verksamhetsförlagda utbildning – 

skulle kunna fortgå under dessa helt nya och okända förhållanden. Skol-

ledare vi mötte och lärare som spontant tog kontakt med oss vittnade om 

en omvälvande tid i skolan.  

Som ett led i att hantera den nya och obekanta situationen beslutade vi 

oss för att börja samla in berättelser från skolan om de förändringar som 

pandemin förde med sig. Det handlade främst om lärares berättelser, men 

också andra grupper – som förskollärare, fritidspersonal, rektorer, IKT-

pedagoger – är representerade med sina erfarenheter.  

Den här skriften är en sammanställning av de många berättelserna från 

pandemins första våg, våren och försommaren 2020. Det finns ett egen-

värde i inblickar som hjälper oss att minnas den här tiden, hur stora och 

omvälvande förändringarna av skolvardagen faktiskt var.  
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Men illustrationerna – som är mycket förtjänstfullt insamlade och be-

arbetade av Ola Holmström – är också framåtsyftande. Inte minst i det att 

de tjänar som påminnelser om det form- och förändringsbara i sådant som 

vi har kommit att uppfatta som självklart i skolvardagen. Det är till exem-

pel mycket troligt att inslag av digitaliserad distansundervisning kommer 

att bestå också efter pandemin, att den därmed bidrar till att ändra hur vi 

undervisar. Det är också möjligt att den distansbaserade undervisnings-

miljön hjälpt oss att få syn på nya metoder som kan hjälpa elever som har 

svårt att prestera i ordinarie skolundervisning.  

Vi hoppas att rapporten ska inspirera till såväl fler studier som nya in-

sikter. Ett stort tack till alla er som på olika sätt bidragit till detta arbete!  

 

Hjärup och Veberöd (eftersom vi fortfarande bedriver verksamheten på 

distans) den 9 februari 2021 

 

Tobias Olsson, prodekan, Fakulteten för lärande och samhälle, Malmö 

universitet 

 

Margareta Serder, vicedekan, Fakulteten för lärande och samhälle, 

Malmö universitet 
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INLEDNING 

På förmiddagen den 17 mars 2020 höll statsminister Stefan Löfven press-

konferens från regeringskansliet. Vid sin sida hade han utbildningsmi-

nistern Anna Ekström, ministern för högre utbildning och forskning Ma-

tilda Ernkrans samt generaldirektören för Folkhälsomyndigheten Johan 

Carlsson. Temat för presskonferensen var den tilltagande smittsprid-

ningen av det nya coronaviruset/covid 19 och hur den skulle påverka det 

svenska utbildningsväsendet. Knappt en vecka tidigare – den 11 mars – 

hade Världshälsoorganisationen meddelat att covid-19 skulle karakterise-

ras som en pandemi, vilket betyder att sjukdomen i det läget fanns eller 

kunde förväntas att finnas i alla världsdelar och alla länder. Rapporter om 

smittspridning och dödstal präglade nyhetssändningar och i land efter 

land hade skolor börjat stängas ned. Inför presskonferens fanns en nervös 

undran om även den svenska skolan skulle tömmas på elever och övergå 

till distansstudier.  

Stefan Löfven inledde presskonferensen med att påtala att samhället 

står inför en svår prövning och betona att alla har ett ansvar för att minska 

smittspridningen. Sedan meddelade han att det var regeringens rekom-

mendation att en rad olika skolformer helt skulle övergå till distans- och 

fjärrundervisning. För alla som studerade på gymnasium, Komvux, yr-

keshögskolan samt högskolor och universitet gällde att de skulle stanna 

hemma.  

Utbildningsminister Anna Ekström framhöll betydelsen av att elever 

och studenter som berördes av beslutet tog ansvar för sin studiesituation. 

Hon uppmanade också föräldrar till gymnasieungdomar att inskärpa all-

varet i situationen och påminna om att det var fortsatta studier som gällde 

– men utifrån nya förutsättningar. Ett stort antal rektorer, lärare, elever 

och studenter inom berörda utbildningsformer följde den direktsända 

presskonferensen och förstod genast att vårterminen 2020 inte skulle 

likna någon annan. 

Statsministern informerade om att förskolor och grundskolor inte om-

fattades av rekommendationen och Folkhälsomyndighetens Johan Carls-
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son förklarade att detta – av smittskyddsskäl – inte var motiverat i dags-

läget. Beslutet skulle dock komma att ändras om situationen så krävde. 

Regeringen hade redan gjort nödvändiga förberedelser för detta och Anna 

Ekström framhöll att det var viktigt att kommunerna hade beredskap för 

en nedstängning. Men tills vidare skulle verksamheten i förskola och 

grundskola bedrivas på plats och den skulle följa Folkhälsomyndighete-

tens rekommendationer kring städning, handhygien och en rad andra fö-

rebyggande åtgärder. Med beskedet gick personal i grund- och förskolor 

en mycket oviss vårtermin till mötes. 

Under den avslutande delen av presskonferensen förklarade Johan 

Carlsson att vi inte kunde räkna med en snabb återgång till en mer nor-

maliserad skolvardag. Anna Ekström framhöll skolans stora samhällsbe-

tydelse, hon riktade ett stort tack till landets pedagoger och elever och hon 

förutspådde att de hade ett stort och hårt arbete framför sig och att de 

skulle komma att behöva göra flera uppoffringar. 

En förändrad och föränderlig skolvardag 

Med pandemisituationen ställdes rektorer, lärare och annan skolpersonal 

inför att hantera en ny professionell vardag med en mängd nya frågeställ-

ningar. Hur skulle myndigheters rekommendationer tolkas och efterlevas 

i det lokala professionella sammanhanget? Skulle förskolan och grund-

skolan kunna vara en trygg och säker plats att vara på? Skulle det vara 

möjligt att i en handvändning ställa om till en tekniskt och pedagogiskt 

fungerade digital lärandemiljö? Hur skulle elever och studenter påverkas 

och vilka var deras förutsättningar för att hitta rätt i en förändrad skolvar-

dag? Vad skulle situationen få för konsekvenser för lärarnas och skolper-

sonalens arbetsmiljö? I en arbetsintensiv period avlöste frågorna varandra 

och givet situationens föränderlighet och ovisshet skulle både frågor och 

svar komma att omformuleras, revideras och variera med både kontext 

och över tid. Många frågor saknade – och saknar fortfarande – entydiga 

svar.  

På en analytisk nivå är det som om pandemisituationen satte etablerade 

och övergripande professionella tankesystem ur spel. I skolan, som över-

allt annars, blev det plötsligt svårt att bringa ordning i både tanke och 

handling. Att skolpersonal ändå ställdes inför att förhålla sig till och vara 

aktörer i situationen gör att den med Erna Danielssons (2020) ord kan 

liknas vid ett slags pågående ”naturligt experiment”. Danielsson (a.a), 
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som är sociolog med kris och krisberedskap som forskningsfält, framhål-

ler mot denna bakgrund betydelsen av att dokumentera människors erfa-

renheter av att agera i och befinna sig i perioder av ovisshet och kris. Sär-

skilt framhåller hon betydelsen av att fånga lärdomar och erfarenheter 

som görs under pågående skeenden, eftersom erfarenheter tenderar att 

glömmas bort och att tillbakablickande reflektioner på handlingar och 

känslor oftast görs med facit i hand. 

Pandemisituationen har ställt skolpersonal i Sverige och världen över 

inför problemlösning som ofta har sträckt sig långt bortom det rutinmäss-

iga och invanda. Av detta följer också att en mängd professionella erfa-

renheter och lärdomar har gjorts och fortfarande görs (jfr t ex Ferdig et. 

al 2020; Hartshorne et. al 2020). Detta är också den viktigaste utgångs-

punkten för föreliggande rapport.  

Rapporten bygger på textskildringar och intervjuer med personal från 

olika skolformer mellan april och juni månad 2020 och den skildrar på så 

vis erfarenheter som gjordes under vårterminen 2020.1 Hur var det att ar-

beta i skolan när Coronapandemin bröt ut? Vad innebar det för lärare och 

annan skolpersonal att plötsligt ställa om skolverksamheten och bedriva 

den utifrån nya och på många sätt okända premisser och förutsättningar? 

Vilka var de centrala problemen och vilka är de viktigaste erfarenheterna 

utifrån skolpersonalens synvinkel?  

Skolpersonals erfarenheter av arbetet i skolan under 
våren 2020 

Under våren 2020 tog jag i både text och samtal del av skolpersonals er-

farenheter av att arbeta i skolan under den pågående pandemin. Arbetet 

utfördes på uppdrag av fakultetsledningen vid fakulteten för Lärande och 

samhälle vid Malmö universitet, som dagarna efter regeringens presskon-

ferens tog initiativ till en löpande datainsamling i syfte att dokumentera 

skolpersonals upplevelser och erfarenheter av sitt arbete i en orolig och 

oviss tid. 

 
1Delar av materialet har tidigare avrapporterats i en kortare och mer komprimerad text och föreliggande rapport 

är en mer omfattande och bearbetad avrapportering. Utgångspunkten liksom flera formuleringar är dock des-

amma. Tidigare avrapportering utgör ett bidrag i red. Bosseldal, I., Lundberg, J. & Malmström, M. (2021): 

Ögonblick. En vänbok till Anders Persson om människor och deras möten. Lund Studies in Educational Sci-

ences 16. 
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Materialinsamlingen pågick mellan april och juni månad och resulte-

rade i knappt 100 berättelser i textform och 37 kvalitativa forskningsin-

tervjuer. Textskildringarna samlades in genom ett formulär som spreds 

och delades via Malmö universitets sociala medier. Intervjuerna genom-

fördes per telefon, de varade uppemot en timme och de spelades in och 

transkriberades.  

Ansatsen i såväl intervjuerna som i formuläret var tydligt induktiv. 

Vem som helst som arbetade i förskola och skola välkomnades att bidra 

med sina erfarenheter och utgångspunkten var inte mer preciserad än att 

de som deltog uppmanades att bidra utifrån vad de själva ansåg var viktigt 

att förmedla. Mestadels medverkar lärare från grundskola och gymnasium 

i studien. Men även förskollärare, fritidspersonal, rektorer, IKT-pedago-

ger1, lärare på Komvux och folkhögskollärare har delat med sig av sina 

erfarenheter. 

I rapporten ges en övergripande bild av vad som förmedlades i text-

skildringarna och intervjuerna. Hur beskriver skolpersonal sitt arbete i 

skolan under den pågående pandemisituationen? Vilka är de dominerande 

problemen? Vilka viktiga erfarenheter har gjorts? Det är viktigt att notera 

att de utsagor som texten bygger på utgör ögonblicksbilder från april till 

juni månad och skildrar pågående skeenden snarare än att vara reflekt-

ioner i efterhand. Erfarenheter och tankar har således förmedlats utifrån 

ett smittspridningsläge, kunskapsläge och informationsläge som i princip 

var i ständig förändring under hela 2020 års vårtermin, som fortsatt för-

ändrades under hösten och som i skrivande stund – februari 2021 – fort-

farande förändras. Det är också viktigt att notera att den stora merparten 

som medverkar i studien arbetar inom grund- och gymnasieskola. Detta 

innebär att rapporten huvudsakligen bygger på och skildrar erfarenheter 

från grundskolan och gymnasiet.  

Rapportens disposition  

I ett första avsnitt ges en bakgrundsbeskrivning som kortfattat beskriver 

viktiga beslut, rekommendationer och skeenden som är kopplade till pan-

demisituationen och som satte ramen för grundskolans och gymnasiesko-

lans verksamhet under vårterminen 2020. Sedan beskrivs studiens metod 

 
1IKT är en förkortning av Informations- och kommunikationsteknologi. 
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i termer av forskningsdesign, urval och databearbetning. Därefter redovi-

sas studiens empiriska material. Resultatredovisningen är uppdelad i två 

avsnitt som på ett övergripande sätt skildrar erfarenheter från gymnasie-

skola respektive grundskola. Avslutningsvis summeras erfarenheterna 

från studien med utgångspunkt i hur pandemisituationen på flera olika sätt 

kastar ljus på och synliggör skolans stora samhällsbetydelse.  
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NYA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR 
SKOLANS ARBETE 

I det följande redogörs kortfattat för några viktiga beslut, rekommendat-

ioner och skeenden som satte nya ramar för den professionella kontexten 

för lärare, rektorer och annan personal i den svenska gymnasieskolan och 

grundskolan under Coronapandemin. Eftersom studiens material skildrar 

skolpersonals erfarenheter under vårterminen 2020 fokuserar redogörel-

sen särskilt på vårens skeenden. Med en alltmer tilltagande smittspridning 

fortsatte emellertid pandemisituationen på ett tydligt vis att sätta ramarna 

för skolans verksamhet under hösten 2020 och även några av hösttermi-

nens viktiga skeenden omnämns.  

I sammanhanget är det viktigt att notera att avsnittet i första hand avser 

skildra några viktiga yttre förutsättningar för arbetet i skolan under en 

avgränsad tidsperiod och inte vara en fullständig redogörelse för alla reg-

ler, råd och rekommendationer som efterhand tillkommit, förändrats och 

preciserats i relation till rådande smittspridnings-, kunskaps- och inform-

ationsläge. I skrivande stund pågår Coronapandemin fortfarande och för 

aktuell och uppdaterad information i frågor som berör ramarna för sko-

lans arbete under pandemin hänvisas i första hand till Skolverkets och 

Folkhälsomyndighetens hemsidor.   

Ny förordning för skolan som tillfälligt komplement 
till skollagen 

Den 13 mars 2020 utfärdade den svenska regeringen den nya förord-

ningen om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet 

vid spridning av viss smitta (SFS 2020:115). Förordningen formulerades 

som ett tillfälligt komplement till skollagen och avsåg att fungera som ett 

stöd för att de obligatoriska skolformerna samt gymnasieskolan och gym-

nasiesärskolan fortsatt skulle kunna bedriva undervisning under den på-

gående Coronapandemin. Förordningen gav under särskilda villkor en hu-

vudman rätt att fatta beslut kring ett antal fördefinierade åtgärder för att 



 14 

kunna hantera sina skolverksamheter med hänsyn till de svårigheter som 

pandemisituationen medfört. Exempel på åtgärder som förordningen möj-

liggjorde var att elever skulle kunna flyttas från en av huvudmannens sko-

lenheter till en annan och rektorer skulle vid behov kunna betygsätta från-

varande lärares elever. Dessutom skulle skolor kunna tillämpa ett flexib-

lare förhållningssätt till det föreskrivna antalet skol- och lovdagar. Som 

den kanske mest långtgående åtgärden gavs skolverksamheterna utökade 

möjligheter att bedriva undervisning där lärare och elever är fysiskt åt-

skilda från varandra. 

 

En huvudman för grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, 

gymnasieskola eller gymnasiesärskola får besluta att elever ska ges 

undervisning där läraren och eleven är åtskilda i rum men inte i tid, 

eller är åtskilda i både rum och tid, utöver vad som är föreskrivet i 5 a 

kap. skolförordningen (2011:185) eller 4 a kap. gymnasieförord-

ningen (2010:2039). (SFS 2020:15 §7) 

 

 Förordningstexten skiljer enligt ovan mellan två olika former av under-

visningsformer inom vilka lärare och elever på olika sätt är åtskilda från 

varandra. Utifrån en distinktion i skollagen (1 kap. 3§) kan dessa benäm-

nas i termer av fjärrundervisning respektive distansundervisning. När ele-

ver och lärare är åtskilda i rum men inte i tid och undervisningen sker i 

realtid med interaktiva hjälpmedel avses fjärrundervisning. För interaktiv 

undervisning som bedrivs med informations- och kommunikationsteknik, 

men där lärare och elever å andra sidan är åtskilda i både rum och tid 

avses distansundervisning. I sammanhanget kan nämnas att den här åt-

skillnaden allteftersom blivit tydligare för allt fler som är verksamma 

inom skolan. Under den tidiga våren 2020 tenderade emellertid ”distans-

undervisning” att användes som ett samlingsnamn för båda dessa under-

visningsformer 

Gymnasieskolan: nedstängning, återöppning och ny 
nedstängning 

Den nya skolförordningen var en tydlig signal om att skolan stod inför 

stora förändringar och utmaningar som en följd av en ökad smittspridning 

av det nya coronaviruset och bara några dagar efter att den utfärdats över-
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gick den svenska gymnasieskolan till distans- och fjärrundervisning. Be-

skedet lämnades i form av en rekommendation av statsminister Stefan 

Löfven, under en direktsänd presskonferens den 17 mars. Utöver gymna-

sieskolan gällde rekommendationen även för Komvux, högskolor, univer-

sitet och yrkeshögskolor.  

Mot denna bakgrund tömdes den svenska gymnasieskolan i princip helt 

och hållet på elever från dagarna efter presskonferensen och hela vårter-

minen ut. Mindre än en vecka senare – den 23 mars – aviserade Skolver-

ket att de nationella proven för vårterminen 2020 ställdes in.  

Förvisso förändrades förutsättningarna något med ett tillägg i förord-

ningen den 2 april, som syftade till att säkerställa att en mindre andel ele-

ver vid behov skulle kunna få undervisning i skolenhetens lokaler. Detta 

öppnade upp för möjligheter att erbjuda enskilda elever stöd på plats och 

att i mindre skala genomföra viss undervisning i skolans byggnader, till 

exempel avseende praktiska moment som är svåra att genomföra och ex-

aminera på distans. 

För de knappt 100 000 elever som hösten 2020 hade påbörjat sina stu-

diet i gymnasieskolans årskurs 3 blev avgångsterminen långt ifrån den 

förväntade. Efter en vår av hemstudier och inställda aktiviteter kunde av-

gångsstudenter dock fira studenten med utspring efter att en rad olika åt-

gärder vidtagits från skolans sida. Exempel på åtgärder som Folkhälso-

myndigheten uppmanade till var att begränsa elevmötena till att vara 

klass- eller gruppvisa, undvika trängsel, reducera anhörigdeltagandet och 

säkerställa att det fanns möjligheter att tvätta händerna. Vidare förbjöds 

studentflaken av Transportstyrelsen och skolminister Anna Ekström mar-

kerade tydligt mot större privata fester och uppmanade till mindre privata 

bjudningar.  

Kort efter studentexamen togs rekommendationen om fjärr- och di-

stansundervisning bort från och med den 15 juni. Detta innebar att gym-

nasieskolor kunde påbörja förberedelserna för att ta emot sina elever på 

plats när höstterminen 2020 skulle starta. De allmänna rekommendation-

erna för att begränsa smittspridningen gällde dock fortfarande och Folk-

hälsomyndigheten betonade att lämpliga åtgärder i skolmiljön skulle 

kunna behöva vidtas gällande till exempel möblering, schemaläggning 

och hygienrutiner.  

Höstterminen 2020 blev på många sätt en termin med bristande konti-

nuitet i skoltillvaron för såväl lärare som elever i gymnasieskolan. På en 
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del skolor bedrevs undervisningen redan från terminsstart i en växelver-

kan mellan fjärr-/distansstudier och undervisning på plats i skolans loka-

ler. Med en tilltagande smittspridning under hösten ökade inslagen av di-

stans- och fjärrstudier på alltfler skolor och från den 7 december 2020 

rekommenderades gymnasiet att återgå till att som grundprincip bedrivas 

på distans. Rekommendationen gällde i ett första läge fram till den 6 ja-

nuari 2021, men förlängdes kort därpå till att gälla fram till den 24 januari.   

Från och med den 25 januari infördes en viss lättnad i rekommendat-

ionerna. Den nationella riktlinjen var att åtminstone en femtedel av under-

visningen skulle kunna ske i skolan, men att omfattningen skulle planeras 

utifrån smittläget i området. Rekommendationen gällde i första hand till 

och med den 1 april 2021 och i skrivande stund – februari 2021 – gäller 

fortsatt samma rekommendation. 

Precis som för vår- och höstterminen 2020 ställdes de nationella proven 

för gymnasieskolan in för hela våren 2021. 

Grundskolan: öppen med restriktioner och undantag 

Efter att den nya förordningen på skolområdet utfärdades den 11 mars 

fanns en stor osäkerhet kring hur vårterminen 2020 skulle gestalta sig 

inom såväl grundskola som förskola. Framförallt var frågan om skolfor-

merna fortsatt skulle bedrivas på plats eller om även grund- och förskola 

skulle rekommenderas att finna former för distans- och fjärrundervisning. 

Till skillnad från i många andra länder hölls emellertid den svenska 

grundskolan och förskolan öppna under hela vårterminen 2020. Ambit-

ionen förmedlades tydligt under samma presskonferens som rekommen-

dationen om en nedstängning av gymnasieskolan klargjordes. Samtidigt 

betonades från såväl regeringen som Folkhälsomyndigheten att det med 

kort varsel skulle kunna bli aktuellt med en nedstängning av fler skolfor-

mer. Detta innebar att grundskolor och förskolor tidigt började planera för 

att hantera ett sådant scenario och temporära nedstängningar av verksam-

heter där smittspridningen bedömts vara särskilt påtaglig har också gjorts. 

Men som grundprincip fortsatte den svenska förskolan och grundskolan 

bedriva sina verksamheter på plats under hela vårterminen 2020.  

Med tanke på att studiens empiriska material primärt utgörs av erfaren-

heter från grundskola och gymnasieskola belyser avsnittet – precis som 

rapporten i stort – i första hand skeenden inom grundskolan. Det är dock 
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viktigt att beakta att många av de utmaningar och problem som grundsko-

lan ställdes inför under vårterminen 2020 i mångt och mycket även gällde 

för förskolan. 

En viktig grundregel för grundskolans verksamhet under vårterminen 

2020 var att eleverna förväntades vara på plats i skolan om de var symp-

tomfria. För att tillgodose alla barns rätt till utbildning gav den nya skol-

förordningen emellertid ökade möjligheter till mer flexibla lösningar, till 

exempel genom att erbjuda distansundervisning för elever som var 

hemma på grund av sjukdom. Dessutom kunde skolor – i enlighet med 

information på Skolverkets hemsida – behöva utforma individuella lös-

ningar för barn som befaras vara särskilt känsliga för smitta.1 Skolplikten 

och elevernas rätt till utbildning har således varit bärande principer under 

grundskolans hantering av Coronapandemin. 

Med eleverna på plats har grundskolans personal uppmanats att beakta 

allmänna råd om smittspridning och att söka lösningar som förebygger 

smitta inom skolenheten. Uppdaterade råd och lösningar har gått att ta del 

av på såväl Skolverkets som Folkhälsomyndighetens webbsidor och de 

har framförallt handlat om att undvika trängsel, öka avståndet mellan ele-

ver i klassrum och matsal, hygienrutiner, ventilation och ökad uteaktivi-

tet. Dessutom ställde Skolverket in merparten av de nationella prov som 

skulle genomföras under 2020 och i årets slutskede meddelades att samma 

princip skulle gälla för vårterminen 2021. 

Grundskolan och förskolan var som grundprincip fortsatt öppna även 

under höstterminen 2020. Efter en tilltagande smittspridning i samhället 

under hösten tillämpade emellertid alltfler grundskolor – framförallt inom 

årskurserna 7-9 – den nya förordningens möjlighet att under en period 

övergå till distans- och fjärrstudier. I slutskedet av höstterminen 2020 och 

i början av vårterminen 2021 studerade många av landets högstadieelever 

på distans. 

 

 
1.https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/skolplikt-och-ratt-till-utbildning#Text1, 

2021-02-12. 

https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/skolplikt-och-ratt-till-utbildning#Text1
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METOD 

Som en fakultet med etablerad lärarutbildning och omfattande utbild-

ningsvetenskaplig forskning har fakulteten för Lärande och samhälle vid 

Malmö universitet följt pandemins stora påverkan inom skolområdet ge-

nom samverkansskolor, lärarstudenters verksamhetsförlagda utbildning 

och andra professionella kontakter i skolor och gymnasieskolor. Dagarna 

omkring regeringens presskonferens den 17 mars diskuterade forskare 

inom fakulteten tillsammans med lärare och rektorer från skolpraktiken 

betydelsen av att dokumentera de pågående skeendena inom den svenska 

skolan. Hur skulle rektorer, lärare och annan skolpersonal uppleva det pe-

dagogiska arbetet under en oviss och krävande tid och vilka erfarenheter 

skulle de göra? Hur skulle omställningen till en digital gymnasieskola 

fungera? Hur skulle lärarnas arbetsförhållanden och elevernas lärande-

miljö i grundskolan påverkas?  

Mot den bakgrunden tog fakultetsledningen vid fakulteten för Lärande 

och samhälle initiativ till att samla in data avseende skolpersonalens er-

farenheter av arbetet i skolan under den pågående pandemisituationen. 

Datainsamlingen kunde påbörjas i början av april månad 2020 och den 

pågick under hela vårterminen samma år.  

Datainsamling genom textskildringar och intervjuer 

Samtidigt som metod för materialinsamlingen planerades gick Sveriges 

kommuner och regioner (SKR) ut med en generell vädjan om enkätstopp 

för sina verksamheter. Med hänvisning till behovet av arbetsro ombads 

universitet, högskolor och andra intressenter att inte distribuera enkäter 

eller på andra sätt vända sig till skolans personal med utskick om upp-

giftsinsamling. Utifrån denna vädjan och utifrån Folkhälsomyndighetens 

allmänna råd om social distansering var det vare sig lämpligt att genom-

föra en traditionell enkätundersökning med fördefinierad urvalsgrupp el-

ler att bedriva fältarbete på plats på skolor.  

Istället utarbetades en forskningsdesign som i huvudsak bestod av en 

länk till ett formulär i vilket skolpersonal kunde delge sina erfarenheter i 
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form av en text eller en berättelse i en fritextruta. I samma formulär kunde 

de som ville uppge sin e-postadress om de kunde tänka sig att bli kontak-

tade för en individuell samtalsintervju per telefon. Länken till formuläret 

spreds tillsammans med en informationstext via Malmö universitets soci-

ala medier och den kom därefter att delas på andra digitala forum, av både 

enskild skolpersonal och organisationer inom skolområdet. Med det be-

skrivna upplägget erbjöds skolpersonal som kunde och ville en kanal för 

att dela med sig av sina upplevelser och erfarenheter av arbetet i skolan 

under våren 2020. Samtidigt undveks en forskningsdesign som vore 

okänslig inför en ansträngd arbetssituation i vilken det också fanns lärare 

och annan skolpersonal som inte ville bli uppvaktade med forskningsfrå-

gor i sina professionella kontaktutrymmen.  

Av informationstexten till formuläret framgick att undersökningen 

vände sig till personal i alla skolformer från förskola till Komvux och de 

som sedan medverkade ombads att delge sina erfarenheter utifrån vad de 

själva ansåg angeläget att belysa. På så vis är forskningsansatsen både 

bred och tydligt induktiv.  

Länken till formuläret var öppen från början av april 2020 till mitten 

av juni samma år och resulterade i knappt 100 berättelser i textform och 

37 kvalitativa forskningsintervjuer. 

Skolpersonalens erfarenheter som textskildringar 

Formuläret som låg till grund för datainsamlingen bestod inledningsvis 

av två frågor om yrkestitel och inom vilken skolform som respondenten 

var verksam. Därpå följde en expanderande fritextruta i viken responden-

terna kunde delge sina erfarenheter i textform. Respondenterna uppmana-

des att fokusera på de perspektiv och erfarenheter som de tyckte var mest 

angelägna att belysa. De informerades också om att såväl korta som 

längre svar var intressanta och att de kunde välja om de önskade delge 

sina erfarenheter i en sammanhängande text eller i punktform. Avslut-

ningsvis kunde de som hellre, eller även, ville bli intervjuade uppge sina 

kontaktuppgifter.  

De knappt 100 textsvar som skickades in via formuläret kom från olika 

skolformer och från personal med olika befattningar. Flest av dem som 

skrivit arbetar inom grundskolan (40) och gymnasieskolan (26). Betydligt 

färre arbetar inom förskola (11) och Komvux (6). En del arbetar inom 

någon annan skolform, bland annat folkhögskola, och ytterligare någon 



 20 

arbetar med skolfrågor på kommunövergripande nivå. Därutöver var det 

några som inte uppgav skolform. 

Drygt hälften (46) av dem som delat med sig av sina erfarenheter i text 

är lärare. Bland lärarna finns framförallt gymnasielärare och grundskol-

lärare representerade, men även några lärare i fritidshem och Komvux-

lärare. Inom gruppen uppger flera att de är ämneslärare, några att de är 

yrkeslärare och ytterligare någon att de är förstelärare. Även specialpeda-

goger och speciallärare har delat med sig av sina erfarenheter. Från för-

skolan har några förskollärare och några barnskötare bidragit med text-

material. En handfull rektorer från olika skolformer medverkar i under-

sökningen. Några som arbetar som IKT-pedagoger – helt och hållet eller 

som en del av sin lärartjänst – har också hört av sig och delat med sig av 

sina erfarenheter. 

Längden på skolpersonalens textsvar varierar. Många skildringar be-

finner sig inom intervallet 10-30 raders text. Några kortare textsvar består 

av 2-4 rader medan de mest omfattande är flera sidor långa. Svaren är 

både skrivna som sammanhängande text och i punktform och de skildrar 

såväl känslolägen som episoder eller händelser. I något fall länkar tex-

terna till nyhetsartiklar eller reportage som respondenten hänvisar till. 

Dessutom har några lärare lämnat anonymiserade elevsvar från utvärde-

ringar som de genomfört gällande gymnasieelevers erfarenheter av att be-

driva sina studier på distans. 

Intervjustudien 

Skolpersonal som ville bli kontaktade för att delge sina erfarenheter i en 

samtalsintervju hade möjlighet att lämna sin e-postadress i ett separat ut-

rymme i formuläret. De kontaktades kort därefter för att få mer informat-

ion, ges möjlighet att ställa ytterligare frågor och komma överens om en 

tid för intervju. Intervjupersoner har dessutom rekryterats via rektorer och 

lärare som på eget initiativ kontaktade Malmö universitet innan material-

insamlingen hade påbörjats. Dessa intervjupersoner kontaktades i övrigt 

på samma sätt som personerna som anmält sitt intresse via formuläret. 
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Totalt sett genomfördes 37 intervjuer. Samtliga genomfördes per tele-

fon och samtliga utom en spelades in med hjälp av en separat inspelnings-

enhet.1 Intervjuerna varade omkring 30–75 minuter och intervjuperso-

nerna utsagor har transkriberats i sin fulla längd. 

  Merparten av dem som intervjuades var lärare inom olika skolformer 

(27). Ytterligare några var rektorer (5), medan andra arbetade som resurs-

pedagog, IKT-pedagog eller utvecklingspedagog. Sett till skolform var de 

allra flesta intervjupersoner verksamma inom gymnasieskola (20) och 

grundskola (10). Andra arbetade inom förskola, folkhögskola, Komvux 

och inom kommunen på skolövergripande nivå. De flesta som intervjua-

des är kvinnor (27). 

Självselekterat urval 

I kvalitativa forskningsstudier kan urvalsstrategin som regel beskrivas 

som ändamålsenlig. Detta betyder att undersökningsenheter – i detta fall 

rektorer, lärare och annan skolpersonal – inte väljs ut slumpmässigt, utan 

mot bakgrund av att de avser att representera särskilda egenskaper eller 

kännetecken som förväntas möjliggöra en detaljerad förståelse för det 

problem som studeras (t. ex. Berg & Lune, 2012; Ritchie, Lewis & Elam, 

2003; Silverman, 2005). I föreliggande studie handlar detta om att de som 

ombetts att medverka var verksamma i någon skolform från förskola till 

Komvux under vårterminen 2020, för att därigenom kunna delge sina er-

farenheter av arbetet inom förskola och skola under pågående pandemisi-

tuation. En annan viktig urvalsaspekt inom kvalitativa undersökningar är 

att urvalet är heterogent inom den avgränsade urvalsgrupp som bidrar 

med sina erfarenheter (Ritchie, Lewis & Elam, 2003). Beroende på pro-

blemställning och forskningsfokus kan detta till exempel handla om att 

en variation uppnås i fråga om kön, ålder, befattning och organisatorisk 

tillhörighet. Detta är som regel svårare att uppnå eftersom urvalet både är 

styrt av vem som är tillgängliga och vem som vill medverka i studien och 

därmed också har ett tydligt inslag av självselektion (jfr Silverman, 2005). 

Att de som medverkar i föreliggande studie i princip valde ut sig själva 

genom att aktivt ta kontakt och anmäla sitt intresse innebär att inslaget av 

självselektion är tydligt och detta kan givetvis kan ge en slagsida i fråga 

om vem som har valt att medverka (jfr Trost, 2010). Tydligast framträder 

 
1 Under den intervju som inte spelades in togs anteckningar. 



 22 

detta genom att det framförallt är lärare som hört av sig och att gymnasiet 

och grundskolan i mycket högre grad än andra skolformer är represente-

rade i materialet. Ytterligare en slagsida är att kvinnor medverkar i högre 

grad än män. Som tidigare framkommit var 27 av de som intervjuades 

kvinnor.  

En viktig variation är att personal från både skolor som vid tillfället 

fanns i en region med omfattande smittspridning och skolor där smitt-

spridningen inte var lika märkbar på den lokala nivån finns representerade 

i materialet. Att materialinsamlingen pågick under stora delar av vårter-

minen 2020 innebär vidare att det empiriska materialet såväl skildrar tan-

kar och skeenden under pandemisituationens första veckor som erfaren-

heter som är gjorda någon månad senare. I dessa avseenden är den med-

verkande skolpersonalens perspektiv och erfarenheter således gjorda mot 

bakgrund av en rad skilda kontexter och förutsättningar.  

Information, samtycke och hantering av data 

Innan respondenterna hade tillgång till och kunde besvara formuläret fick 

de ta del av en informationstext som klargjorde studiens syfte och bak-

grund. Dessutom informerades respondenterna om att personuppgifter – 

antingen om de lämnade sina kontaktuppgifter inför en intervju eller om 

de lämnade uppgifter som var så begränsande att en enskild individ skulle 

kunna identifieras – endast skulle behandlas av Malmö universitet för 

forskningsändamål som är av allmänt intresse. Som en avslutande fråga i 

informationstexten fick respondenterna besvara om de tagit del av in-

formationsbrevet och om de samtyckte till sin medverkan. Genom att 

svara ja på frågan kom de vidare från informationssidan till formuläret. 

E-postadresser från dem som ville bli kontaktade för intervju uppgavs 

i ett separat utrymme i formuläret och har endast använts för att ta kontakt 

med intervjupersoner. Innan intervjuerna spelades in gav intervjuperso-

nerna sitt informerade samtycke och omedelbart efter intervjun överför-

des ljudfilen till en dator och raderades från inspelningsenheten. Intervju-

personernas namn eller andra personuppgifter har inte sparats i anslutning 

till intervjuerna och under transkriberingen utelämnades namn på orter, 

enskilda skolor eller namn på personer som omnämns. I avrapporteringen 

är både textutsagor och intervjuutsagor anonymiserade. 
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Analys 

Det empiriska materialet i form av textskildringar och intervjuutskrifter 

har bearbetats och tematiserats i flera olika led. Först gjordes en övergri-

pande indelning mellan skolformer som bedrev undervisningen som di-

stans-/fjärrstudier och skolformer som bedrev undervisning på plats under 

den period som det empiriska materialet samlades in. På så vis delades 

materialet mellan å ena sidan grundskola och förskola och å andra sidan 

gymnasieskola och Komvux. Sett till att det empiriska materialet till allra 

största del består av utsagor från grundskolan och gymnasieskolan utgör 

dessa skolformer således de två huvudsakliga perspektiv eller infallsvin-

klar som både analysarbetet och resultatframställningen har utgått från.  

Den fortsatta bearbetningen av textskildringar och intervjuutskrifter 

har sedan resulterat i ett antal ytterligare perspektiv och mönster gällande 

erfarenheter från skolpersonal inom grundskola respektive gymnasie-

skola. Utifrån dessa utkristalliserades ett antal viktiga teman under vilka 

relevanta intervjuutsagor och textskildringar kunde sorteras. Dessa teman 

och empiriska utsagor och skildringar har sedan utgjort det viktigaste un-

derlaget för att skriva fram resultatavsnittet. 
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ERFARENHETETER FRÅN 
ARBETET I SKOLAN UNDER 
VÅRTERMINEN 2020  

I det följande redovisas studiens empiriska material. I anslutning till de 

citat som presenteras framgår skolform, yrkeskategori och om citatet är 

hämtat från en intervju eller ett textsvar. Resultat från andra forsknings- 

och uppföljningsstudier inom området är invävda i den löpande resultat-

framställningen.  

Redovisningen är uppdelad i två avsnitt vilka skildrar erfarenheter från 

gymnasieskola respektive grundskola. Som framgått av metodavsnittet 

speglar uppdelningen vilka skolformer som på ett tydligt sätt är mest re-

presenterade i materialet. Den speglar också en viktig skiljelinje i hur pan-

demisituationen hanterades under vårterminen 2020. Medan gymnasie-

skolan avfolkades och bedrevs på distans var den svenska grundskolan – 

till skillnad mot i många andra länder – öppen.  

Gymnasieskola på distans: från intensiv 
tekniklösning till didaktiska och pedagogiska frågor 
om det digitala klassrummet 

Det som först tog oss på sängkanten var väl att det kom så plötsligt 

alltihop. Det pratades lite löst om att skolor kanske skulle behöva 

stängas, och sedan pang, boom, imorgon stänger vi och då ska ni ha 

en fungerande distansundervisning från och med då! (Textsvar 148, 

lärare, språkintroduktion, gymnasieskola) 

 

Idag kom beskedet om att skolan stängs för eleverna. Regeringen gick 

ut med meddelandet på förmiddagen. Mina elever tyckte att de kunde 

gå hem på en gång men jag svarade då att det är skolans huvudman 

som avgör om skolan stängs. Nämnden sammanträdde på eftermid-

dagen och beslutade då att skolan ska hållas stängd för elever fr o m 
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imorgon och framöver. Jag suckar djupt. Luften gick fullständigt ur 

alla oss lärare. Det kommer att bli oerhört svårt att bedriva någon form 

av undervisning framöver, men absolut att jag ska göra mitt bästa. 

(Textsvar 95, lärare, gymnasieskola) 

 

Då kommer det här beskedet och jag minns att det liksom gick ett sus 

igenom hela skolan. […] Och vi började liksom…hur ska vi formali-

sera detta på bästa sätt? Ganska kvickt fick vi ställa om totalt, från det 

fysiska klassrummet till det digitala klassrummet. (Intervjusvar 7, lä-

rare, gymnasieskola) 

 

Som ett led i att begränsa smittspridningen av det nya coronaviruset över-

gick den svenska gymnasieskolan till distansundervisning i mars månad 

2020. Beskedet lämnades av statsminister Stefan Löfven i den direktsända 

presskonferensen från regeringskansliet den 17 mars. Nyheten spreds 

med hög hastighet under pågående lektioner och den möttes av oro, tvivel 

och – i enstaka fall – jubelrop från elever som såg en kortare tids tillvaro 

utan skola framför sig. Från en dag till en annan skulle gymnasieskolan 

ställa om till att bedrivas på distans. Vem hade trott det när vårterminen 

2020 planerades? Ett intensivt och målmedvetet arbete från huvudmän, 

rektorer och lärare tog genast vid och mindre än ett dygn senare var den 

svenska gymnasieskolan i princip helt tömd på elever. 

Den plötsliga omställningen till digital undervisning under vårterminen 

2020 kan beskrivas utifrån två sammanhängande och överlappande peri-

oder eller faser. Från regeringsbeskedet den 17 mars – och i vissa fall 

någon dag tidigare – arbetade gymnasieskolorna intensivt med att få de 

tekniska lösningar på plats som omställningen förutsatte. Detta kan besk-

rivas som en första fas med starkt fokus på tekniklösning. Efterhand som 

de tekniska förutsättningarna var på plats förflyttades uppmärksamheten 

alltmer mot elevernas lärande och undervisningens innehåll. I en andra 

fas ställdes de pedagogiska och didaktiska aspekterna av digitaliseringen 

i förgrunden. 
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Initialt och intensivt fokus på tekniklösning  

Att ställa om till digital undervisning i samband med Coronapandemin är 

en strategi som tillämpats brett i skolor världen över och såväl internat-

ionella som svenska studier visar att omställningen krävt omfattande ar-

betsinsatser (t ex Bergdal & Nouri 2020a; Bergdal & Nouri 2020b; Gio-

vannella et. al 2020; Grönvall 2020; Skolinspektionen 2020). Att skolper-

sonalens arbetsbelastning stundtals varit mycket hög framkommer också 

tydligt av textsvar och intervjuer i föreliggande studie. Omställningsar-

betet från reguljär undervisning till en i princip fullt ut digitaliserad gym-

nasieskola beskrivs som intensivt, fokuserat och emellanåt frustrerande. I 

intervjuer och texter delges erfarenheter av sena sammanträden, övertids-

arbete och kollegialt samarbete långt utöver det vanliga, framförallt under 

dagarna kring den 17 mars och de närmast efterföljande veckorna.  

Att få tekniken att fungera stod i tydligt fokus. Medan lärare på vissa 

skolor hade tillgång till support från IT- eller IKT- pedagoger som var 

knutna till verksamheten, var lärare på andra skolor hänvisade till lärar-

samarbete och de befintliga kompetenser inom området som fanns inom 

lärargruppen.  

 

Och kl 8:30 på morgonen efter så hade vi en genomgång i aulan på 

hur google meet funkar. Och då var det liksom IT-pedagogen i kom-

munen som kom. Han spenderade nog hela veckan här, onsdag, tors-

dag, fredag var han på plats på vår skola, för att hjälpa lärare som hade 

problem att få tekniken att funka. (Intervjusvar 27, lärare, gymnasie-

skola) 

 

Innan första lektionen idag, klockan 09:30, har jag redan varit hos vår 

IT-tekniker tre gånger för att fråga om hjälp när systemen inte funge-

rar som det är tänkt […] Jag ägnar mycket tid till att prata med min 

IT-tekniker för att få mina IT-system att fungera. (Textsvar 95, lärare, 

gymnasieskola) 

 

Stressigt. Över en natt omställning till digitalt arbetssätt […] vi fick 

utbilda varandra. (Textsvar 228, lärare, gymnasieskola) 

 

Ett initialt och utbrett teknikproblem var att många elever hade problem 

med inloggning, en dåligt fungerande uppkoppling och i några fall helt 

saknade internetåtkomst (jfr Bergdahl & Nouri 2020a; Bergdahl & Nouri 
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2020b; Skolinspektionen 2020). Inloggningsproblem kunde avhjälpas 

med supportfunktioner, skrivna och filmade instruktioner och genom väg-

ledning lärare–elev eller elev–elev. Elever med uppkopplingsproblem har 

i många fall erbjudits att använda skolans nätverk genom att de tilldelades 

en studieplats i skolans lokaler. I en del skolområden har skolvaktmästare 

kört runt till berörda elever och levererat modem eller routrar som kom-

munen bekostat.  

 

Då vi startade den här zoom-undervisningen så gick det bara några 

dagar och då hörde eleverna av sig, att jag inte kommer in för jag sitter 

på landsbygden eller att jag har dåligt internetuppkoppling hemma. 

Då beställde vår skola routrar och vi körde ut dem till eleverna och 

löste det på så vis.[…] jag tror att det var vaktmästaren som körde ut 

routrarna till eleverna. […] det löstes nästan bara på ett par dagar, det 

är lite imponerande. (Intervju 23, lärare, gymnasieskola) 

 

Kliven över teknikkrångelspuckeln och meningsskapandet 

kring skolans digitala verktyg  

Även om personal inom gymnasieskolan arbetade intensivt med att få tek-

niken på plats visar studier att tekniska lösningar ibland dragit ut på tiden, 

vilket i förekommande fall har gjort det svårt för berörda elever att under 

perioder följa undervisningen (jfr Bergdal och Nouri 2020a; Bergdal och 

Nouri 2020b). Trots vissa problem och hinder förefaller gymnasieskolan 

emellertid i en generell mening ha lyckats genomföra det tekniska om-

ställningsarbetet med hög hastighet. Uppföljningsstudier visar att det inte 

dröjde längre än någon vecka innan i princip alla lärare inom gymnasiet 

och Komvux kunde utföra sitt arbete som distans- och/eller fjärrundervis-

ning (Lärarnas Riksförbund 2020a).  

Flera lärare pekar på att en grundläggande förutsättning för omställ-

ningen var att mycket av den nödvändiga tekniken och de digitala verk-

tygen redan fanns på plats, och att de har ett användningsområde som 

sträcker sig bortom hur de dittills hade använts. Därmed kan omställ-

ningen kanske mer uttydas som ett långtgående steg i en redan påbörjad 

digitaliseringsutveckling snarare än att den skulle ha skett utan någon som 

helst teknisk och kompetensmässig beredskap. Förvisso var – och är – 

förutsättningarna att nyttja teknik och digitala verktyg olika mellan olika 
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skolor och omställningsarbetet har genomförts utifrån delvis skilda förut-

sättningar och utgångspunkter, till exempel med avseende på skolans pro-

fil, lärarnas intresse och kompetens och tillgången till teknisk support. 

Men hade den grundläggande tekniken – eller i alla fall väldigt mycket av 

densamma – inte redan funnits tillgänglig är det svårt att se att omställ-

ningen skulle kunna ske så plötsligt och med sådan fart.  

 

Digital infrastruktur fanns på plats. Alla, såväl lärare som elever har 

en egen dator. (Textsvar 50, IKT pedagog, gymnasieskola) 

 

Anledningen till att svenska skolan i princip över en natt kan gå över 

till fjärrundervisning, det är ju såklart att det här är någonting som vi 

har jobbat med i många, många år gradvis. Det är klart att det här inte 

hade fungerat om det inte hade varit så att det redan fanns en kompe-

tens i kollegiet. (Intervjusvar 25, lärare, gymnasiet) 

 

Samtidigt har lärares intresse och kompetens varierat och att den digitala 

gymnasieskolan möjliggjordes på bred front skulle enligt några intervju-

personer kunna uttydas som att en hel del lärare tagit sig över vad som 

liknas vid en ”teknikkrångelspuckel”. Denna beskrivs som en impuls av 

motstånd inför teknikanvändning och som ett hinder som långt ifrån alla 

i vanliga fall är intresserade av att ta sig över. Utifrån en annan synvinkel 

påtalar andra lärare att teknik som de inte tidigare tillskrivit någon prak-

tisk eller pedagogisk mening under en period plötsligt blev relevant, an-

gelägen och tillämpbar. När de såg en tydlig mening med de digitala verk-

tygen grep de sig också an dem på ett sätt som de inte gjort tidigare. 

 

Man måste kunna se en mening med att använda de digitala verktygen, 

den meningen har ju inte funnits [tidigare]. Om man då inte ser att det 

finns en vits med det eller en poäng med det, så har man inte gjort det 

tidigare. Men nu ser man vinsten, man ser att det behövs. (Intervjusvar 

25, lärare, gymnasiet) 

 

Jag skulle inte kalla mig teknikrädd, men jag är inte heller teknikin-

tresserad. Jag skulle aldrig i livet börja med någon ny teknik bara för 

att jag tycker det är spännande, utan jag har mobil för att det är prak-

tiskt och alla andra har det. Och jag använder classroom för att det är 

praktiskt, och nu är jag tvungen att använda meet och då gör jag det, 
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för att det är praktiskt. (Intervjusvar 24, lärare, gymnasiet) 

 

Kompetensutveckling, yrkesstolthet, skolutveckling 

Mot denna bakgrund gav vårterminen 2020 – med fortsättning hösttermi-

nen 2020 och vårterminen 2021 – upphov till en omfattande kompetens-

utveckling gällande lärares generella teknikförmåga att hantera de möj-

ligheter som digitala verktyg och plattformar erbjuder. För många lärare 

skedde kompetensutveckling och färdighetsträning i princip parallellt 

med det praktiska genomförandet och helt utan tidsmarginal. I intervjuer 

och textskildringar uttrycks en stark yrkesstolthet över att ha förmått att 

starta en digitaliserad gymnasieskola bara någon dag efter regeringens re-

kommendation. 

 

Jag arbetar på gymnasiet. Vi fick en dag på oss att ställa om till di-

stansundervisning. Eleverna fick en extra ledig dag medan lärarna för-

beredde sig. Att det överhuvudtaget gick så bra som det gjorde visar 

på svensk lärarkårs enorma kompetens och engagemang. (Textsvar 

186, lärare, gymnasieskola) 

 

Från det här lite panik, som vissa hade i början, så är det jättemånga 

nu som har greppat det här på ett väldigt bra vis och faktiskt tar sig an 

det. Och alla kämpar på. (Intervjusvar 11, rektor, gymnasieskola)  

 

Jag är jätteimponerad av både lärare och elever som bara jaha, nu blev 

det fjärrundervisning. Då gör vi det. Att alla bara har kavlat upp är-

marna…och står här och svär och förbannar tekniken, men ändå gör 

det och gnetar på och hittar olika sätt att försöka. De allra flesta har 

varit fantastiska och eleverna också. (Intervjusvar 29, lärare, gymna-

sieskola) 

 

Vårterminens snabba omställning till en i princip fullt ut digitaliserad 

gymnasieskola ger också ett intressant perspektiv på skolutveckling. Oft-

ast beskrivs skolan som en trögrörlig institution vars utvecklingstakt är 

långsam. I många avseenden visar vårterminens arbete i den svenska 

gymnasieskolan på det rakt motsatta.  
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Pedagogiskt och didaktiskt fokus på den digitaliserade 

gymnasieskolan 

Att den tekniska infrastrukturen snabbt var på plats och togs i bruk var 

emellertid bara ett första nödvändigt steg i den plötsliga omställningen till 

en digital gymnasieskola. Efterhand som teknikproblemen fann sina lös-

ningar förflyttades lärares fokus alltmer mot pedagogiska och didaktiska 

frågeställningar i den digitaliserade skolmiljön. För dessa, skriver Berg-

dal och Nouri (2020b), har det inte funnits en lika tydlig plan som för 

implementeringen av de digitala verktygen. Detta är också ett återkom-

mande tema bland gymnasielärarna som medverkar i undersökningen. 

 

Vi var många som var överväldigade av glädje den allra första veckan 

av distansundervisningen eftersom det överhuvudtaget fungerade. 

Eleverna "kom" till lektionerna och de arbetade faktiskt hemma. 

Snabbt spreds en bild av att distansundervisningen gick fantastiskt 

bra. Nu, efter snart två månader framträder mer och mer en annan bild. 

Eleverna tycker att det här arbetssättet blir svårare och svårare. Det 

går inte att överdriva i beskrivningen av hur stor den här uppoffringen 

är från gymnasieelevernas sida. (Textsvar 188, lärare, gymnasieskola) 

 

Lärare och rektorer inom gymnasiet framhåller flera olika pedagogiska 

och didaktiska problem och utmaningar som har uppstått eller förstärkts 

som en följd av att undervisningen skedde över en datorskärm och inte i 

form av fysiska möten. De mest framträdande handlar om samspelet mel-

lan lärare och elever, svårigheter att göra bedömningar av elevernas pre-

stationer i en digital klassrumsmiljö, elevaktiviteten i lärandeprocessen, 

samt frågor kring likvärdighet. 

Det digitala samspelet mellan lärare och elev  

En av de frågor som tagit upp allra mest utrymme i textsvar och intervjuer 

gäller samspelet mellan lärare och elev i det digitala klassrummet (jfr 

Bergdal & Nouri 2020b; Ferdig et. al 2020; Grönlund 2020; Hartshorne 

et. al 2020). Framförallt förmedlar lärare att det kan vara svårt att nå fram 

till eleverna och att etablera en social kontakt genom datorskärmen. För 

många lärare har väsentliga aspekter av det interaktiva inslaget i under-

visningen gått förlorad när den skett på digital väg.    
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Jag har vridit på mig själv verkligen. Jag hade föreläsningar i början 

med presentationer…och fick ingen respons…det var ingen som 

ställde frågor…det som man har naturligt i klassrummet. (Intervjusvar 

28 lärare, gymnasieskola) 

 

I klassrummet har man en god känsla för hur lång tid elever behöver 

på sig, man kan lättare svara på frågor och fånga upp signaler från 

elever som behöver hjälp men som inte vill fråga. Allt detta försvinner 

via skärmen. (Textsvar 186, lärare, gymnasieskola)  

 

Att prata ut till en skärm…. jag upplever det väldigt tråkigt och ensamt 

och jag saknar mina elever väldigt mycket. Jag ser den digitala under-

visningen som ett väldigt vettigt och bra substitut i det läge vi befinner 

oss i. Och jag upplever att det till största del fungerar väl. Men jag ser 

ju också nu efter några veckor att vissa elever tappar jag. Jag kan inte 

styra dem som jag brukar […] saker som jag gör… blickar…..där jag 

känner direkt att nu är det dags för det här, nu kan jag öka tempot. Det 

är ju jättesvårgörligt i ett digitalt klassrum. (Intervjusvar 7, lärare, 

gymnasieskola) 

 

Särskilt problematisk har kontakten varit när både elevernas kameror och 

ljud varit avstängda. Detta har skapat en känsla av envägskommunikation 

som beskrivs som påfrestande och obekväm. Problem som å andra sidan 

kunde uppstå när kameror och mikrofoner var påslagna är att elever kunde 

glömma bort att de både syntes och hördes, andra familjemedlemmar eller 

kompisar kunde skymta förbi eller höras på ett oönskat sätt och elever 

som ännu inte var uppstigna kunde ibland framträda inför kameran, som 

om skoldagen inte pågick. Därutöver visade det sig att långt ifrån alla 

elever var bekväma med att framträda framför kameran.  

 

Vi har haft ett möte där vi har sagt att ni måste gå upp, det här är en 

skoldag, ni hade inte gått till skolan i pyjamas eller haft ett täcke över 

er. Så ni måste försöka tänka er att det är skola, att ni går upp, äter 

frukost, gör vid er, sätter er framför datorn…nu har det blivit lite för-

bättringar. (Intervjusvar 28 lärare, gymnasieskola) 

 

De har kanske en hemmiljö som inte lämpar sig för distansstudier […] 

och vissa vill absolut inte visa sig i kameran. Och då tänker vi att det 



 32 

kan bero på att man inte vill det, men det kan ju också bero på att man 

inte vill visa upp hur det ser ut hemma. (Intervjusvar 28 lärare, gym-

nasieskola) 

 

I sammanhanget är det också är viktigt att notera att lärarnas erfarenheter 

och upplevelser av den digitala klassrumsundervisningen har varierat 

med faktorer som deras vana av att tidigare ha undervisat på distans, elev-

gruppens sammansättning, undervisningsämne och om läraren hade hun-

nit etablera en relation till eleverna innan övergången till distans- och fjär-

rundervisning. Därmed har olika lärare också olika syn på vad som har 

varit svårast och hur svårlösta problemen har varit. Det står emellertid 

utom tvivel att det pedagogiska ledarskapet i det nyfunna digitala klass-

rummet i en generell mening var en komplex och i flera avseenden svår-

hanterlig utmaning för gymnasieskolans lärare under den digitala omställ-

ningen i samband med Coronapandemin. 

Att följa eller inte följa schema 

En annan viktig aspekt av samspelet mellan lärare och elev handlar om 

förhållningssättet till schemat under nedstängningen av gymnasieskolan. 

Ska lärare följa eller inte följa det fastlagda schemat? Behöver föränd-

ringar och anpassningar göras? Här tycks olika skolor och lärare ha reso-

nerat på olika sätt och tillämpat olika lösningar. På flera skolor har skol-

ledningen varit tydlig med att den digitala skoldagen ska följa fastlagt 

schema, för att på så vis upprätthålla skoldagens struktur och elevernas 

rutiner.  

 

Det finns ingen vad jag vet som inte, hur ska man utrycka det, arbetar 

väldigt fritt. Vi följer schemat till punkt och pricka helt enkelt. (Inter-

vju 13, lärare, gymnasieskola) 

 

För vi insåg ju att ska vi ha skola som ska funka så måste deras skoldag 

funka. Då måste vi följa schema […] så att eleverna har en kontakt 

och att de kan se oss. Och att det fungerar så likt den vanliga under-

visningen som möjligt. (Intervju 7, lärare, gymnasieskola) 
 

På andra skolor har schemat lagts om för att möta de begränsningar som 

den digitala omställningen gett vid handen, vilket framförallt aktualiserats 

inom gymnasieprogram med många praktiska utbildningsmoment som är 
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svåra att genomföra på distans. Detta har framförallt handlat om att under 

perioder fokusera mer på teoretiska ämnen, vilka har bedömts som mer 

lämpade för distansstudier än vad många av de praktiska ämnena och ut-

bildningsmomenten är. I ytterligare något fall har skolledningen på 

mindre skolenheter snabbt lagt om schemat för att istället låta eleverna 

läsa i koncentrerade ämnesblock, för att på så vis försöka skapa samman-

hang och ge studiero i vad som annars befarades lägga grunden för en 

splittrad skoltillvaro.  

 

Så vi valde att lägga om schemat och göra lite mer blockundervisning, 

alltså att schemat är mer i block. Man har en förmiddag med svenska 

och en eftermiddag med matte, sen kanske nästa dag har man en för-

middag med SO och en eftermiddag med svenska och sen har man 

engelska en förmiddag. (Intervju 11, rektor, introduktionsprogram, 

gymnasieskola) 

 

Vidare kan noteras att olika lärare valt att förhålla sig till sina schema-

lagda lektionspass på olika sätt. Många lärare verkar ha arbetat med in-

loggning och uppkoppling under hela lektionspasset, medan andra lärare 

inte haft samma fokus på att försöka avgränsa elevernas arbete i tid och 

rum, utan istället strävat efter att försöka finna andra och mer flexibla 

lösningar. I det förra fallet betonas betydelsen av att skapa struktur, igen-

känning och trygghet genom att efterlikna den reguljära undervisningen 

så mycket som möjligt. I det senare fallet framhålls svårigheterna med att 

försöka följa ett schema och ett lektionsupplägg som är skapat för en an-

nan skolform än den digitala och att det inte gagnar elevernas inlärning 

att vara på plats framför datorn en hel skoldag. 

Bedömningsfrågan 

Ett annat arbetsområde som många gymnasielärare pekar på som kompli-

cerat och svårhanterligt är bedömningar i anslutning till provtillfällen och 

examinationer i det digitala klassrummet (jfr Skolverket 2020a). Det är 

framförallt två aspekter av bedömningsarbetet som framhålls. För det 

första problematiseras möjligheten att göra rättssäkra bedömningar. För 

det andra pekar lärare inom vissa ämnen på svårigheter att genomföra och 

examinera praktiska moment när eleverna befinner sig i sin hemmiljö. 
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Utifrån bedömningarnas och betygens rättssäkerhet påtalar flera lärare 

den ökade risken för fusk som uppstår när de inte har möjlighet att ge-

nomföra provtillfällen på plats i skolans lokaler. Hur ska läraren säker-

ställa att det är en given elev som på ett självständigt sätt genomfört upp-

giften och att inga otillåtna hjälpmedel använts?  

Flera olika lösningar har tillämpats. En lösning har varit att genomföra 

provtillfällen med datorkameran på, samtidigt som eleven filmar sig själv 

från en annan vinkel med ytterligare en kamera. På så vis har läraren kun-

nat se eleven i flera vinklar. En annan lösning har varit att utnyttja möj-

ligheten att ta in en mindre grupp elever till skolan, för att låta dem ge-

nomföra provtillfället på plats. Ytterligare en variant har varit att utforma 

uppgiften på ett sådant sätt att övervakning och kontroll inte är en lika 

central aspekt av utförandet och bedömningen.  

På ett övergripande plan verkar frågan således ha handlat om huruvida 

lärare bör försöka anpassa den digitala miljön till etablerade provtillfällen 

eller om de snarare ska eftersträva att anpassa de etablerade provtillfällena 

till den digitala miljön. Här tycks olika lärare ha resonerat på och gjort på 

olika sätt, delvis utifrån ämne men också utifrån hur deras provtillfällen 

sedan tidigare varit utformade.  

Ännu en försvårande omständighet för bedömningsarbetet som fram-

hålls var att de nationella proven ställdes in under vårterminen 2020. 

Detta gjorde att bedömningsunderlaget för många elevers betyg blev 

mindre än vanligt. Särskilt komplicerad var bedömningen av elever som 

lärarna inte hade undervisat innan vårens omställning och som de därmed 

aldrig hade träffat eller etablerat en relation till.  

En andra övergripande problematik kopplat till bedömningar handlar 

om examinationen av elevernas praktiska studiemoment. Problemen ak-

tualiserades framförallt inom gymnasieprogram som inbegriper praktiska 

moment som till exempel laborativ kunskap, experimentellt arbete, fram-

förande av fordon, maskinhantering, byggnadskonstruktion eller djur-

skötsel. Kan sådana moment tränas, bedömas och examineras på distans 

från hemmiljön?  

I viss mån har lärare hanterat problemet genom flexibla och anpassade 

online-lösningar. Ett annat sätt har varit att prioritera examinationen av 

teoretiska kunskapsmoment framför de praktiska, vilka skjutits framåt i 

tiden. I takt med att nedstängningen av gymnasieskolan blev längre än 

vad många först befarande blev emellertid möjligheten att i undantagsfall 
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låta ett begränsat antal elever vara på plats i skolan allt viktigare för att 

klara av de praktiska utbildningsmomenten. 

 

Det öppnas ju upp ett fönster här för att i alla fall treorna ska kunna 

komma in och göra praktiska moment, för att de ska få sin examen. 

Och det har väl släppt lite stress för många. (Intervjusvar 9, resurspe-

dagog, gymnasieskola) 

 

Vi har fått tillåtelse att ta in avgångselever två och två för att de ska 

kunna liksom göra sitt praktiska arbete. Det gör att vi klarar studierna 

för dem. (Intervjusvar 1, lärare, gymnasieskola) 

 

Närvaro, frånvaro och svårtydd elevaktivitet  

Under den tidigare delen av våren förekom ganska frekvent uppgifter i 

media om en ökad elevnärvaro i gymnasieskolan sedan skiftet till fjärr- 

och distansundervisning. Uppgifterna kommenteras av flera lärare som 

medverkar i studien, vilka pekar på att det verkade vara fråga om en sam-

manblandning mellan inloggning och faktisk närvaro. Efter att ha loggat 

in kunde elever sysselsätta sig med annat än skolarbete och i hemmet – 

berättar flera lärare – är distraktionsmöjligheterna många fler än i det fy-

siska klassrummet. Att närvaron skulle vara högre under våren 2020 är 

således inget perspektiv som på ett självklart sätt delas av lärarna som 

bidrar med sina erfarenheter i föreliggande studie. 

 

Nyheterna idag handlar om att närvaron har ökat i gymnasieskolan nu 

när man läser på distans, vilket för mig är märkligt. […] Man kan ju 

hoppas att närvaro på något vis är kopplat till elevers resultat, vi har 

ju en kunskapsbaserad skola. Så man undrar ju lite hur de mäter det. 

(Intervju 1, lärare, gymnasieskola) 

 

Vi har högre närvaro digitalt än fysiskt och det klappar man ju hän-

derna åt direkt. Men det vi reagerar på nu som lärare är ju att hur aktiv 

är den närvaron? För jag har ju elever som jag ser loggar in, men de 

kanske inte har kamera eller mikrofon på, de kanske säger att de är 

närvarande. Men om jag skulle ropa ut i klassrummet: Är du här? Så 

får jag ingen respons. Hur aktiv är den här närvaron? (Intervjusvar 7, 

lärare, gymnasieskola) 
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Lärares problematisering av närvaron i det digitala klassrummet visar att 

det kan vara svårt att uttyda om elever är aktiva på det sätt som den av-

sedda lärprocessen förutsätter. Ett ganska vanligt sätt att försöka hantera 

problemet på verkar ha varit att ge eleverna en inlämningsuppgift som 

kopplats till det givna undervisningstillfället. Men självkritiska lärare har 

också förmedlat att inlämningsuppgifterna ibland hopat sig på ett sätt som 

skapat stress inom elevgruppen. Detta framhålls också av elever i lärares 

utvärderingsmaterial som jag har fått ta del av. En av specialpedagogerna 

som medverkar i studien reflekterar kring hur inlämningsuppgifter tilläm-

pades på skolan som hon är verksam på och de svårigheter som detta in-

neburit för vissa elever. 

 

Det har vi haft uppe i elevhälsan och pratat om, att eleverna upplever 

att så här mycket arbete som de fått nu, det har de aldrig haft tidigare. 

Och jag tror som jag sade att det är litegrann för att disciplinera ele-

verna som man ger en uppgift. […] Man ger uppgifter varje lektion 

som ska avslutas under lektionen, och det har vi pratat med rektor om. 

Så han har varit ute i arbetslagen och pratat om det, för att alla elever 

klarar inte det. Alla arbetar på olika sätt och att göra färdigt en uppgift 

under en lektion, det är inte möjligt för alla elever. De behöver reflekt-

ionstid, de behöver sitta ned, de behöver tänka, de skriver långsamt, 

de läser långsamt. (Intervjusvar 14, specialpedagog, gymnasieskola). 

 

Likvärdighet i den digitala gymnasieskolan 

Några lärare framhåller att en del elever som vanligtvis har svårt att pre-

stera i skolan kan ha gynnats av vårens distans- och fjärrundervisning. 

Detta gäller till exempel för gruppen som brukar kallas för hemmasittare, 

som menas ha fått en förbättrad studie- och lärandemiljö i samma takt 

som skolan blivit skickligare på att hantera digitala verktyg. Det kan 

också handla om elever som av olika skäl har svårt att koncentrera sig och 

finna studiero i skolmiljön. 

 

Jag har många elever som har kända svårigheter, som klarar det här 

jättebra, tycker det här är jättebra. Därför att de kan koncentrera sig 

bättre. De har inte surret runt omkring sig. De får fokusera på en upp-

gift i taget. (Intervjusvar 14, specialpedagog, gymnasieskola) 
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På en generell nivå verkar de förändrade förutsättningarna emellertid 

framförallt ha bidragit till att öka spännvidden i fråga om olika gymnasi-

eelevers motivation och studiefärdigheter. I Skolinspektionens uppfölj-

ningssamtal med gymnasierektorer under våren 2020 påtalar flera rekto-

rer att motivation och förutsättningar att klara av att studera på distans 

skiljer sig påtagligt mellan olika elever – och det är framförallt gymnasi-

eelever som tidigare hade låg närvaro och bristande motivation som har 

haft svårast att finna motivation för skolarbetet under de distansstudier 

som framkallats av pandemisituationen (Skolinspektionen 2020).  

Flera lärare i föreliggande studie förhåller sig också till olika elevers 

olika möjligheter och förutsättningar att klara av att studera på distans. 

Den generella bild som förmedlas är att kraven på elevernas egna driv-

krafter och strategier för att klara av skolan ökade med övergången till 

digitala studier. 

 

De svagaste eleverna drabbas mest. Mycket hänger på att elever har 

en egen stark drivkraft, och det har inte alla. (Textsvar 186, lärare, 

gymnasieskola) 

 

Jag jobbar på gymnasiet, som resurspedagog med elever som har be-

hov av särskilt stöd. De har ju fallit lite mellan stolarna märker vi. Det 

är svårt att upprätthålla deras vardagliga rutiner och behov. Det är 

svårt med distansundervisning när man inte riktigt kan hålla alla de 

bollarna i luften själv, och man har inte någon förälder hemma som 

kan stötta. (Intervjusvar 9, resurspedagog, gymnasieskola) 

 

Det jag kan konstatera är att de eleverna som är duktiga […] de har 

redan innan utvecklat en verktygslåda med rätt mycket olika strate-

gier, så att de klarar av de här sakerna. De andra eleverna som befinner 

sig så att säga i andra änden, de får ju väldigt stora problem. De har 

väldigt få eller någon enstaka strategi och det fungerar liksom inte rik-

tigt när de är hemma. Det som gör saken ännu svårare för de här ele-

verna, det är ju att många elever har en väldigt svag läs- och skrivför-

ståelse. Och det gör ju att de får hem en massa arbete, de får hem en 

text, men de har ingen att fråga direkt. (Intervjusvar 13, lärare, gym-

nasieskola) 
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Under våren genomförde gymnasieskolor stödjande insatser genom att till 

exempel erbjuda lugna studieplatser fysiskt på skolan, ge individuellt stöd 

både fysiskt och digitalt och genom att anordna digitala och uppsamlande 

studieverkstäder. Här verkar dock olika skolor både ha gjort olika mycket 

och på olika sätt – och flera lärare framhåller att det har varit svårt att 

kompensera för elevers ibland starkt skiftande förutsättningar i form av 

den fysiska och psykosociala studiemiljö som deras respektive hemför-

hållanden erbjuder. Att föräldrar och hemförhållanden haft större inver-

kan på elevernas skolarbete under pandemin och att det framförallt är ele-

ver med mindre resurser som drabbats bekräftas på olika sätt av andra 

studier (t ex Trust et. al 2020; Bol 2020). I flera avseenden framstår vårens 

skola således som en mindre likvärdig skola. 

Särskilt bekymmersamt är att en del elever under perioder uteblivit från 

den digitala skolmiljön och inte varit kontaktbara (t ex Bergdal & Nouri 

2020a; Skolinspektionen, 2020). I en forskningsstudie från Italien upp-

skattar de lärare som medverkar i studien att de tappade kontakten med 

mellan 6–10% av sina elever under vårens nedstängning av den italienska 

skolan (Giovannella et. al 2020). Även i föreliggande studie påtalar skol-

personal i gymnasieskolan att de under perioder haft svårt att upprätthålla 

en kontakt med några av eleverna som inte loggat in och tagit del av 

undervisningen. 

 

Jag har ju elever som helt försvunnit från radarn och det är ju ytterst 

allvarligt. Och vi försöker ju nå dem, men de svarar ju inte på mobil-

telefon, de svarar inte på e-postmeddelande. Det finns ingen kommu-

nikationskanal där man kan nå dem, utan de bara försvinner helt en-

kelt. (Intervjusvar 13, lärare, gymnasieskola) 

 

Vi i arbetslaget har haft diskussioner om vilka elever vi inte får tag i 

och inte får in uppgifter av. Och när vi som undervisande lärare inte 

har fått tag på dem, så har det blivit mentorns uppgift att i de fall det 

är möjligt kontakta hemmet. Och i annat fall försöka få tag i eleven på 

alla möjliga sätt som går. Och det har krävt ganska så mycket tid. (In-

tervjusvar 31, lärare, gymnasieskola)  

 

Det är många elever som har sin sociala sfär här. Och för vissa elever 

har varit att man tappar dem, och då är det ingen som vet var de be-
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finner sig. De loggar inte in. Och då får vi helt enkelt kontakta föräd-

larna. Förutom när de är myndiga, då blir steget längre. (Intervjusvar 

32, lärare, gymnasieskola). 

 

I sammanhanget är det viktigt att påtala att även resursstarkare elever, 

som vanligtvis uppges vara starkt motiverade, efterhand verkar ha kom-

mit att vackla i sin studiemotivation och sina skolprestationer. Ju längre 

som pandemin höll eleverna borta från skolan, desto fler tycks ha haft 

svårt att upprätthålla motivationen och intresset. 

 

Men sedan är det en del elever […] högpresterande, aktiva på alla 

möjliga sätt i skolan. De har gått från att vara starkt B till nästan F-

varning i vissa ämnen. Så det är ju några av de här högpresterande 

eleverna som ändå bara har totalkraschat i den här situationen. (Inter-

vjusvar 27, lärare, gymnasieskola)  

 

Vissa elever där vi inte har uppfattat problem med studiemotivation 

har fått problem framförallt nu de sista två veckorna. Man märker att 

det här sliter jättemycket på dem. Det är många som utrycker att de 

har svårare att fokusera hemma än i skolan, och det är många som 

utrycker att de saknar mig och saknar kompisar. Skolan är ju en social 

plattform och när den inte får vara det blir det ju tråkigt. Det är nog 

många som sitter hemma och kämpar med motivationen tänker jag, 

(Intervjusvar 25, lärare, gymnasieskola) 

The great online experiment 

Vårterminen 2020 innebar en oförutsedd och mycket omfattande omställ-

ning till distans- och fjärrundervisning inom många utbildningsformer i 

Sverige och världen över och när detta skrivs – i februari 2021 – bedriver 

många lärare fortsatt sin undervisning helt eller delvis på distans, som en 

följd av den fortsatta smittspridningen av det nya coronaviruset.  

Den omfattande och plötsliga omställningen har ställt miljontals lärare 

och elever inför en rad frågeställningar, problem och dilemman som fjärr- 

och distansundervisning aktualiserar. Zimmerman (2020) diskuterar den 

omfattande omställningen till distansstudier i termer av the great online 

experiment, vilket hänvisar till att kunskap som annars lärs ut i den trad-

itionella fysiska klassrumsmiljön kommit att läras ut på digital väg. Detta 

har ökat lärarnas digitala kompetens på ett markant sätt, samtidigt som 



 40 

det inneburit oanade möjligheter att undersöka och försöka förstå vad som 

händer när elever tar till sig ett kunskapsstoff i det digitala klassrummet. 

Situationen, menar Giovannella et. al (2020), har både väckt kritiska rös-

ter om att digital undervisning aldrig kan ersätta face-to-face relationer 

och mera optimistiska röster som menar att situationen är ett startskott för 

en mer varaktig utveckling av de digitala inslagen i skolan.1 

När skolpersonalen som medverkar i studien reflekterar kring vårter-

minens distans- och fjärrundervisning står de problem och svårigheter 

som omställningen medfört på ett tydligt sätt i förgrunden. Som framgått 

av ovanstående resultatredovisning handlar dessa framförallt om teknik-

problem, begränsningar i den sociala interaktionen över datorn, svårig-

heten att göra rättssäkra bedömningar, likvärdighetsproblematik och att 

elever saknar det sociala mötet i skolan och tappar i både motivation och 

intresse. Dessutom är det viktigt att beakta att den digitala skolformen 

under Coronapandemin är något som påtvingats lärare och elever av yttre 

omständigheter, snarare än att den skulle vara självvald. I detta ligger 

också en inneboende begränsning som är svår att kompensera för.  

All den problemlösning som lärare ställts inför har samtidigt gett un-

derlag för professionella lärdomar och – i den mån som det hunnits med 

i det höga arbetstempot – kollegiala diskussioner. Den kanske tydligaste 

utvecklingsdimensionen är att lärargruppen på bred front tillägnat sig 

kunskap om hur digitala verktyg och plattformar fungerar och vilka möj-

ligheter som de erbjuder. Med en utvecklad teknisk förmåga har lärare i 

allt högre grad också kunnat länka den digitala tekniken till pedagogiska 

och didaktiska problemställningar. Med detta har lärare också blivit allt 

skickligare på att uttyda den digitala skolans möjligheter och begräns-

ningar. 

 

Och med detta så har vi fått en enorm skjuts i vårt utvecklingsarbete. 

Så mycket som våra lärare har utvecklats på en månad […] det är ju 

fantastiskt. (Intervjusvar 11, rektor, gymnasieskola)  

 

Nu har vi ju fått fler verktyg…eller upptäckt, vi har inte fått dem, vi 

har upptäckt dem, de har ju funnits där hela tiden… upptäckt fler nya 

verktyg att individualisera och individanpassa formerna liksom för 

undervisningen. (Intervjusvar 24, lärare, gymnasieskola). 

 
1 För en genomgång av ett urval rektorers framtidstankar med utgångspunkt i gymnasieskolans omställning 

till digital undervisning under vårterminen 2020 , se Grönlund (2020). 
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Lärarnas digitala kompetens var högre än vad alla parter trodde. Plöts-

ligt fick de anledning att koppla samman didaktik och digitalt. Vår 

upplevelse är att lärarna hittills inte riktigt förstått vad det digitala har 

haft med det didaktiska att göra. Det digitala har varit ett sidospår som 

några specialintresserade och IT-nissar propagerat för. (Textsvar 50, 

IKT-pedagog, gymnasieskola) 

 

Lärare som medverkar i studien delar med sig av flera lärdomar som de 

ser som intressanta att ta med sig in i det framtida lärararbetet. Dessa 

handlar om utvecklade möjligheter till flexibla och individanpassade lös-

ningar, till exempel för elever som är långtidssjuka eller för de elever som 

brukar kallas för hemmasittare. Flera lärare lyfter också möjligheter att 

utveckla kommunikationen i arbetet inom en rad olika områden, till ex-

empel i form av digitala utvecklingssamtal, att ge föräldrar möjlighet att 

medverka i föräldramöten digitalt eller att ha digitala möten med elever 

eller kollegor när detta är motiverat. En del lärare resonerar också kring 

möjligheten att arbeta mer i blandform mellan digital och reguljär under-

visning, till exempel genom att spela in föreläsningar eller att under vissa 

betingelser ge elever möjligheter att vara med i klassrummet i realtid on-

line.  

Samtidigt betonar flera lärare att skolan fortfarande befinner sig i en 

intensiv och oviss tid och att mycket av ansträngningarna som görs hand-

lar om att överhuvudtaget få verksamheten att fungera. Under sådana om-

ständigheter är utrymmet för eftertanke och reflektion också starkt be-

gränsat och det kan vara svårt att resonera kring lärdomar eller att dra 

slutsatser om vad omställningen kan få för betydelse för gymnasieskolan 

på lite längre sikt. Dessutom finns en märkbar oro över att det omfattande 

digitala omställningsarbetet ska ses som en möjlighet till besparingar, 

snarare än att diskuteras utifrån en pedagogisk och didaktisk synvinkel. 

 

Vi skulle ju kunna ha distansundervisning 2 dagar i veckan för alla 

elever, så skulle man ju spara en massa lokaler. Jag är livrädd för […] 

att man liksom…nu kan vi slimma ännu mer, vad effektivt. (Intervjus-

var 7, lärare, gymnasieskola) 

 

Vad blir bättre när vi använder den digitala tekniken på ett annat sätt? 

Om vi lägger ihop den med den traditionella undervisningen, vilka 
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mervärden kan vi skapa? Den diskussionen tycker jag hade varit jät-

teintressant. Jag kan inte säga vilka mervärden det är just nu. Nu när 

jag pratar med dig inser jag att jag har väldigt svårt att lyfta blicken 

för tillfället. Det har varit skygglappar nu några månader. […] Vi sitter 

verkligen mitt i det. (Intervjusvar 30, IKT-pedagog/lärare, gymnasie-

skola) 

 

Att börja dra slutsatser av vad som har hänt nu, utan att beforska det 

och utan att undersöka det utifrån pedagogik, didaktik, kunskaps-

syn…det måste komma före. Det handlar lika mycket om att välja att 

låta bli datorn. (Intervju 30, IKT-pedagog/lärare, gymnasieskola) 

Öppning, ny nedstängning och fokus på sociala och 

psykologiska aspekter av hemmastudierna 

Efter att Folkhälsomyndigheten lättat på sina restriktioner i slutet av vår-

terminen 2020 kunde utbildningsminister Anna Ekström meddela att 

gymnasieskolan skulle öppna igen från och med den 15 juni. I praktiken 

innebar detta att skolorna kunde planera för att ta emot sina elever på plats 

när 2020 års hösttermin skulle starta. Även om det fanns många fråge-

tecken kring återgången väckte beskedet förhoppningar om en mer nor-

maliserad skolvardag och i den meningen framstod beskedet som mycket 

välkommet i gymnasieskolans hårt arbetande personalgrupp. För många 

rektorer och lärare hade våren 2020 varit en mycket intensiv och tåla-

modsprövande arbetsperiod och stora ansträngningar hade gjorts för att ta 

sig an de utmaningar som den hastigt digitaliserade gymnasieskolan hade 

ställt dem inför.  

Beskedet framstår också som mycket välkommet i elevgruppen. Till en 

början kunde en del elever förvisso uppleva omställningen som spän-

nande och intressant. Men efterhand – berättar i princip alla lärare som 

medverkar i undersökningen – blev känslor av oro, leda och en avsaknad 

av skola och vänner allt mer framträdande i elevgruppen.  

I takt med att fjärr- och distansundervisningen fortgick under vårtermi-

nen 2020 försköts fokus successivt alltmer från frågor om teknik, peda-

gogik och lärande till att också handla om elevernas sociala situation och 

psykiska hälsa. Flera gymnasielärare som medverkar i undersökningen 

uttrycker sin oro över att situationen blev allt besvärligare för många ele-

ver ju längre tiden med studier från hemmet fortgick. 

 



43 

 

Och där är många som upplever att detta är jobbigt, att vara själv, att 

inte ha kontakt med läraren. Och det handlar inte bara om undervis-

ningen, utan rent socialt, att ha ett sammanhang, det har försvunnit. 

Och jag vet i min klass, som jag har pratat mycket med, att det är 

många som har tyckt att det är för jäkla tradigt rent ut sagt […] Jag 

snackade med en kille häromdagen som var inne och lämnade sin da-

tor, som helt klart har blivit deprimerad under den här tiden. (Inter-

vjusvar 30, IKT-pedagog/lärare, gymnasieskola). 

 

Första veckan var mer att vad är nu detta? Massa nytt, massa spän-

nande. Hur ska detta sluta? Och sedan har vi haft elever som har ringt 

och de är ledsna för att de inte kan träffa sina kompisar och att de 

känner att de får ingen arbetsro hemma och så vidare. Det har man 

själv märkt av, man är van att träffa minst 40 ungdomar om dagen i 

ett socialt sammanhang och helt plötsligt träffar man inte en enda 

människa. Och det förstår jag, att det tar ju hårt och det tar olika på 

olika personer och är man då, att man har kanske inte så mycket soci-

ala kontakter på sin hemort, så blir det ju ett avbrott i vardagen, när 

man helt plötsligt inte heller får träffa sina skolkamrater. (Intervjusvar 

33, lärare, gymnasieskola) 

 

Ja, alltså många elever är det ju jobbigt för. Till exempel en mentor-

selev som är väldigt social, har väldigt stort behov av att ha människor 

runtomkring sig […] hon kom ju i en svacka efter ett litet tag. Liksom 

lite deprimerad, höll på att tappa allt, orkade inte göra sina uppgifter 

och så här. (Intervjusvar 28, lärare, gymnasieskola) 

 

Många gymnasielärare framhåller särskilt eleverna i årskurs 3 som stu-

derade sin sista termin på gymnasiet och som hade sett ett helt annat av-

språng från 12 års skolgång framför sig. En av lärarna som medverkar i 

studien delar med sig av sina tankar om en sluttermin för vårens hem-

mastuderande avgångselever som aldrig riktigt blev av: 

 

Men det är ju NU…det är ju slutspurt…det är ju de viktigaste sociala 

månaderna, när de liksom börjar klamra sig fast i varandra och i bän-

karna liksom. Och en tid som de aldrig kan få tillbaka. Det är ju väldigt 

speciella skoltider de här sista månaderna för avgångselever. Det är 

en jättesorg att de inte är på plats. (Intervjusvar 7, lärare, gymnasiet) 
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Att gymnasisternas situation blev besvärligare i takt med att pandemi-

situationen och distansstudierna fortgick uppmärksammas i flera andra 

studier. I en enkätstudie från Lunds universitet uppger över hälften av de 

tillfrågade gymnasieeleverna att de är mer stressade och oroliga än vanligt 

(Hoff 2020). Ökad stress, känslor av ensamhet och en saknad av skolan 

inom gruppen av gymnasieelever framträder också tydligt i en studie från 

Göteborgs universitet (Henning Loeb & Windsor 2020) och liknande slut-

satser står att finna i en uppföljningsenkät från Sveriges Elevkårer (Sve-

riges Elevkårer, 2020). En studie från Högskolan Väst visar vidare hur 

pandemin har negativ inverkan på ungas psykiska hälsa och detta gäller 

särskilt unga som studerar på distans (Kapetanovic et. al 2020). Hur ele-

verna påverkas socialt och psykiskt kan därmed uttydas som en tredje 

överlappande fas eller period i problembeskrivningen av gymnasieskolan 

under Coronapandemin.  

Även om mycket av undervisningen i gymnasieskolan sedermera 

kunde bedrivas på plats från och med höstterminen 2020, kan konstateras 

att den långt ifrån blev som vilken hösttermin som helst. Under hösten 

2020 bedrev många gymnasieskolor sin verksamhet i allt högre grad i en 

växelverkan mellan reguljär och digital undervisning, för att sedan helt 

övergå till distans- och fjärrundervisning efter en ny allmän rekommen-

dation om nedstängning av gymnasieskolan från den 7 december. När 

detta skrivs – i februari 2021 – bedriver många gymnasieskolor fortfa-

rande sin undervisning delvis på distans och frågan om pandemisituation-

ens påverkan på gymnasieungdomars sociala situation och psykiska hälsa 

är fortsatt en angelägen fråga.  

Samtidigt har gymnasieskolors möjlighet att följa rekommendationer 

för att begränsa smittspridningen och personalens och elevernas arbets- 

och studiemiljö aktualiserats i allt högre grad i takt med att undervis-

ningen från hösten 2020 delvis har bedrivits på plats. I en undersökning 

från januari 2021 svarade sex av tio gymnasielärare som tillfrågades att 

de – givet situation och smittläge vid svarstillfället – anser att undervis-

ningen bör ske helt på distans. Övriga svarade att gymnasiet borde bedri-

vas i kombination mellan hemmastudier och studier på skolan och ingen 

förordade en fulltalig återgång till skolans lokaler (Lärarnas Riksförbund 

2021). 
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Grundskola i standbyläge: frånvaro, oro och 
nödvändiga inkonsekvenser 

Ja, vi var ju nog att nu stänger vi. Det tror jag att alla trodde ett tag. 

Då när gymnasieskolan stängde, då trodde man nog att det var en tids-

fråga tills nu stänger grundskolan. (Intervjusvar 18, IKT-pedagog, 

grundskola) 

 

Hela tiden ska man ju ligga steget före. Så vi har ju gjort en plan för 

att vi kanske måste stänga. Det finns ju en plan för många olika lägen. 

(Intervjusvar 4, rektor, grundskola) 

 

Vi jobbar också mycket med att förbereda ”utifall att”. Annars går 

mycket tid och energi åt till att hålla det normala på skolan trots strikta 

hygienrutiner. Detta så eleverna inte behöver vara rädda och oroa sig 

alldeles för mycket. (Textsvar 113, lärare, grundskola) 

 

När det var dags för påsklov var jag väldigt trött, tröttare än vanligt. 

Mycket berodde nog på hela situationen med covid-19. Det kom 

mycket ny information under veckorna innan lovet som rörde sko-

lorna, som man försökte anpassa sig till. Jag planerade varje 

kväll/morgon för diverse olika scenarion (hög elevfrånvaro, hög per-

sonalfrånvaro etc) och varje gång telefonen plingade var man beredd 

på att justera sin planering. (Textsvar 162, lärare, grundskola) 

 

När gymnasiet övergick till distansstudier i mitten av mars 2020 räknade 

många som arbetar inom grundskolan med att de snart skulle rekommen-

deras att följa gymnasieskolans exempel. Så verkade den internationella 

trenden vara. I nyhetssändningar kunde rektorer, lärare och fritidsperso-

nal följa hur skolor i land efter land tycktes stänga ned och det var kanske 

bara en tidsfråga innan samma sak skulle gälla för den egna skolenheten? 

Nu vet vi att det – till skillnad från i många andra länder – inte blev någon 

generell nedstängning av den svenska grundskolan, vare sig under vår- 

eller höstterminen 2020.  

Däremot har grundskoleverksamheten bedrivits med utgångspunkt i 

särskilda rekommendationer om hygien och social distansering och direk-

tiven har varit mycket tydliga med att den som har symptom ska stanna 

hemma. Anvisningarna har i vissa avseenden gett grundskolan helt nya 

premisser att arbeta utifrån och inför våren ställde sig många frågande till 
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hur det skulle fungera. Hur och när skulle social distansering upprätthållas 

i skolformer som i så hög grad inryms av fysisk kontakt och som allt som 

oftast redan är trångbodda? Vad skulle hända med frånvarosituationen i 

en kontext där förkylningarna ofta avlöser varandra och hur skulle nys-

ningar och hostningar i elevgruppen uttydas och hanteras? Vårterminen 

2020 var en komplicerad, arbetsam och frustrerande period för många 

rektorer, lärare och fritidspersonal i grundskolan. Med en successivt ökad 

smittspridning under hösten gällde samma sak för höstterminen 2020 och 

när detta skrivs – i februari 2021 – präglas arbetet i grundskolan i hög 

grad fortfarande av den pågående Coronapandemin.  

Intervjusvaren och textsvaren från personal i grundskolan skildrar en 

rad olika erfarenheter och perspektiv på vårterminens skeenden. I det em-

piriska materialet framträder emellertid några perspektiv och problembe-

skrivningar som tydligare än andra. Ett återkommande tema är hur från-

varon periodvis varit mycket hög i både elev- och personalgrupp och hur 

detta på olika sätt har påverkat verksamheten och försvårat det praktiska 

och pedagogiska arbetet. Andra återkommande tema är svårigheter med 

att följa rekommendationer om social distansering i en skolkontext och 

att känslor av oro och ovisshet präglade stämningen på många skolor un-

der våren. Av grundskolepersonalens beskrivningar framkommer också 

tydligt att arbetssituation i grundskolan periodvis varit mycket krävande 

och påfrestande. I februari 2021, när detta skrivs, gäller detta i hög grad  

fortfarande. 

Den höga frånvaron i elev- och lärargrupp  

Flera uppföljningsstudier från myndigheter och fackförbund visade tidigt 

på en omfattande frånvaro bland både elever och personal inom grund-

skolan under vårterminen 2020 (Skolverket 2020b; Skolverket 2020c; Lä-

rarnas Riksförbund 2020). En periodvis omfattande frånvaro är också nå-

got som skildras av rektorer, lärare och fritidspersonal som medverkar i 

studien. På en del skolor – i framförallt Stockholmsregionen – var från-

varon påtaglig redan i början av mars, då 2020 års sportlovsvecka nyss 

avslutats. Sportlovsresenärerna återvände parallellt med en vid tidpunk-

ten tilltagande nyhetsrapportering om smittspridning i områdena kring de 

italienska alperna. Detta skapade oro – framförallt på skolor som hade 

elever som besökt regionen under sitt sportlov – och på många skolor blev 

veckan efter sportlovet en startpunkt på en stigande sjukfrånvaro i både 
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elev- och lärargrupp. Efterhand har detsamma gällt för alltfler grundsko-

lor runt om i landet.  

 

Det har varit märkligt. Mycket improvisation och mycket oro. Mot 

slutet av februari kom många elever och personal tillbaka från se-

mesterresor på sportlovet. Nästan alla barn i skolan, några med hosta. 

En vecka senare hade jag knappt hälften av mina elever närvarande på 

lektioner. Alla verkade oroliga, vi skickade hem barn för att de snörv-

lat en gång. (Textsvar 200, lärare, grundskola) 

 

Veckan efter sportlovet, dvs vecka 10, var ganska normal. De flesta 

elever var på skolan och frånvaron var inte märkbart högre än vanligt. 

Men veckan efter det startade en hög frånvaro bland elever och perso-

nal. Vecka 14 var nästan 200 av 600 elever frånvarande. Och en fjär-

dedel av personalen. Veckan efter påsklovet (nu vecka16) är betydligt 

fler elever tillbaka i skolan, men det är fortfarande mycket ”sporadisk 

frånvaro”, framförallt i årskurs 6-8. (Textsvar 92, lärare, grundskola) 

 

Jag vet inte om det var en eller två veckor efter sportlovet, där det blev 

den riktigt stora skillnaden för oss just på arbetsplatsen…när det var 

större spridning i [kommunen]. Och det var ju då från ena dagen till 

den andra, som natt och dag liksom, på det sättet att vi hade nästan 

inga elever i klassrummet. (Intervju 34, lärare, grundskola) 

 

Det har varit kaos, nästan hälften av kollegiet sjuka många dagar. 

Många elever borta. Vi kan inte anpassa till exempel lokalerna. Många 

av lärarna är i riskgrupp men jobbar på. (Textsvar 111, lärare, grund-

skola) 

 

Dubbelarbetande grundskolepersonal 

De periodvis höga frånvarotalen under vårterminen 2020 – men även un-

der den efterföljande hösten – har på ett tydligt sätt varit påfrestande för 

grundskolornas verksamhet. Grundskolepersonal som medverkar i stu-

dien berättar om hur problem i relation till höga frånvarotal tog sig uttryck 

på flera olika sätt under våren 2020.  
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I en situation där långt fler elever än vanligt inte var i skolan – några 

under långa tidsperioder – var de ordinarie rutinerna för frånvarohante-

ring oftast inte tillämpbara eller tillräckliga. Inte minst väcktes frågor om 

hur eleverna som missade en mer betydande del av undervisningen skulle 

ges möjlighet att följa skolarbetet. På en hel del skolor gavs elever med 

frånvaro på olika sätt möjligheter att följa skolarbetet digitalt, vilket i fö-

rekommande fall också fungerade som en del av skolans förberedelse in-

för en eventuell nedstängning (jfr Lärarnas Riksförbund 2020; Lärarför-

bundet 2020b). Engagemanget i den ordinarie undervisningen i kombi-

nation med en parallell tillämpning av olika digitala lösningar innebar 

dock en påtagligt ökad arbetsbelastning och till känslor av dubbelarbete 

(jfr Lärarnas Riksförbund 2020; Lärarförbundet 2020b). Därtill har lärare 

förberett och skickat hem uppgifter i pappersform till elever som har varit 

borta under längre perioder, men som saknat förutsättningar att ta del av 

uppgifterna digitalt. Med ökningen av hemuppgifter ökade också föräld-

rakontakterna, eftersom föräldrar hörde av sig för att de behövde förtyd-

liganden eller för att dela med sig av sin oro. Flera av lärarna som med-

verkar i undersökningen beskriver den stora arbetsbördan som följde på 

de parallella engagemangen. 

 

Sedan har vi flera elever som är hemma på grund av medicinska skäl 

nu. Vi ska undervisa dem också […] och de som är i skolan. […] Det 

är väl det som har varit svårast, att känna att vi ska undervisa flera 

grupper samtidigt, de som är hemma på grund av medicinska skäl, de 

som är hemma för att de är sjuka eller oroliga, de som är i skolan. 

(Intervjusvar 15, lärare, grundskola) 

 

Vi har ju hemmasittare vi också. Dels föräldrar som är rädda som hål-

ler sina barn hemma, sedan av medicinska skäl […] Så vi har ju också 

digitala utmaningar. Det är ju lite svårare med barn som är 6-9 år, än 

när man blir äldre, att förhålla sig till ett digitalt hjälpmedel. Och hur 

löser man det? Det gäller ju även på fritidstid, att diskutera hur man 

når barnen, så att man känner en gemenskap med sina klasskamrater 

när man sitter hemma vecka ut och vecka in. (Intervjusvar 12, lärare i 

fritidshem, grundskola) 

 

Ska vi hålla på och ge uppgifter? Ska våra elever ha chans att studera 
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hemma? […] Då satt vi och gjorde sådana här mappar med olika kom-

pletteringsuppgifter vi hade skrivit ut för att försöka få dem att arbeta 

hemma. Men det blev ju jättemycket jobb och då gick vår rektor in 

och sade att nej, vi måste prioritera de barnen som är i skolan och tog 

bort den arbetsuppgiften från oss. (Intervjusvar 34, lärare, grundskola) 

 

På skolor med omfattande frånvaro inom personalgruppen blev personal-

försörjningen ett problem som medförde att både lärare och fritidsperso-

nal emellanåt arbetade extra med arbetsuppgifter som inte ingår i deras 

ordinarie arbetsbeskrivning (jfr Lärarnas Riksförbund 2020). En fri-

tidspedagog på en lågstadieskola berättar att hon utöver sina vanliga ar-

betsuppgifter både agerat som lärare och städpersonal. Omvänt har lärare 

engagerat sig i fritidsverksamheten mer än vad som vanligtvis är fallet. 

Det finns också flera exempel på hur lärare har behövt arbeta extra för att 

täcka upp för lärarkollegors sjukfrånvaro. En idrottslärare berättar att hon 

under en idrottslektion i april hade uppemot 90 högstadieelever på sin 

idrottslektion, eftersom två hela klasser saknade sina ordinarie lärare. Den 

situationen löstes med uteaktivitet.  

 

Jag jobbade ju den här tyngsta tiden när det var flest borta. Jag hade 

tre klasser igång samtidigt en dag för att vi kunde liksom inte lösa det 

med vikarier. Jag hade 90 ungar på 2 grusplaner! De skulle ju inte haft 

idrott, två utav klasserna, men de fick ha det för att vi kunde inte 

skicka hem dem. (Intervjusvar 15, lärare, grundskola) 

Skolplikt i en pandemikontext 

Samtidigt som elevernas frånvarotal i perioder var mycket höga på många 

skolor har grundprincipen varit att elever utan symptom förväntats vara 

på plats i grundskolan, om inga andra särskilda medicinska skäl har fun-

nits. Enligt flera rektorer och lärare som medverkar i studien har omstän-

digheterna i perioder medfört en del svår kommunikation med oroliga 

föräldrar. Detta gällde i synnerhet i anslutning till pandemiutbrottets bör-

jan i mars och april 2020. En lärare berättar om hur skolans rektor arbe-

tade mycket med information och kommunikation med bekymrade för-

äldrar under den tidigare delen av vårterminen 2020. 

  

Av våra 300 elever på den här skolan hade vi i början i alla fall 50% 

av eleverna borta, så att det har ju varit väldigt mycket. Men det vi har 
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gjort är ju att vi har kontaktat vårdnadshavare, där vi som lärare har 

fått till svar nej, men vi tänker inte släppa dit vårt barn. Då har ju vi 

fått lämna över till rektor, så rektor har ju också lagt jättemycket tid 

på att kommunicera med föräldrarna. Så ledningen har gått in och tagit 

över de här samtalen, för en del har man ju fått kontakta väldigt 

mycket. Och efter ett tag, sedan ett par veckor tillbaka, då har vi ju 

många barn tillbaka på skolan. (Intervjusvar 34, lärare, grundskola) 

 

För en del elever blev frånvaroperioden under våren utsträckt så länge 

som flera veckor och ibland ännu längre. De mera utsträckta frånvarope-

rioderna har inneburit att rektorer och lärare varit i upprepad personlig 

kontakt med vårdnadshavare för samtal för att hitta lösningar på elevens 

studiesituation och studietillvaro. I de här samtalen har skolplikten och 

barns rätt till utbildning fått uttydas i ljuset av en annan och mer komplex 

kontext än vad som vanligtvis är fallet. Särskilt svåra uppges samtalen ha 

varit när både elever och deras anhöriga har varit rädda och i flera fall 

även befarats tillhöra en riskgrupp. 

 

Så att vi har ju hög frånvaro på några elever, vi är ju uppe i 5-6 veckor 

för några stycken. (Intervjusvar 2, rektor, grundskola) 

 

Det är jättesvårt att säga till en vårdnadshavare som kanske är ensam-

stående och väldigt orolig för det här, som inte har något nätverk runt 

sig och som valt att ha sitt barn hemma, att du är skyldig att ha barnet 

i skolan. (Intervjusvar 4, rektor, grundskola) 

 

Rektors roll i det här är ju otroligt svår. För att rektor har ansvar för 

barn som sitter hemma länge, det ska egentligen vara soc-anmälan på 

en sådan sak. Men nu är det ju ett förståeligt läge. Man kan ha ett barn 

som är [i riskgrupp] eller en förälder som [är det], där man väljer att 

ha barnen hemma. (Intervjusvar 12, lärare i fritidshem, grundskola) 

Elevfrånvaron i ett likvärdighetsperspektiv 

I Skolverkets uppföljningsstudier av frånvaron i grundskolan under våren 

framhålls att frånvaron varit högre i socioekonomiskt utsatta områden och 

inom resurssvagare elevgrupper (Skolverket 2020 b; Skolverket 2020 c). 

På så vis kan ett likvärdighetsperspektiv på frånvarosituationen inom 

elevgruppen i grundskolan utskiljas. Detta är också något som framhålls 
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av lärare och annan skolpersonal som medverkar i den här studien. Erfa-

renheterna är att de elever som är i störst behov av skolan i en generell 

mening också haft en högre skolfrånvaro än andra. En lärare beskriver 

kunskapstappet som mycket stort inom vissa elevgrupper, särskilt bland 

de yngre barnen med stora behov. Samma lärare påtalar också betydelsen 

av att grundskolan förmår att se vilka elever detta gäller, analysera hur 

skolan kan bistå dem på bästa sätt och att skolan också tilldelas resurser 

för arbetet.  

 

Det som vi har diskuterat mycket, det är ju det här att de som har varit 

borta väldigt, väldigt länge. Vi har ju som sagt elever som […] var 

borta från sportlovet och ända fram till efter påsklovet, och vissa av 

de eleverna ligger ju väldigt, väldigt lågt kunskapsmässigt från början. 

Där har vi ju pratat om så här… kan man behöva gå om, kan man 

behöva gå ettan ett år till? Det har vi inte förutsättningar just här att ge 

dem, vilket gör att vi kommer ha med dem upp i årskurs 2. Vi har inte 

gjort någon plan, men vi har ju diskuterat: Hur ska vi kunna ge dem 

den undervisningen samtidigt som vi kan låta de andra gå vidare? Så 

att absolut, vi för de diskussionerna men inte så att vi liksom har börjat 

finna lösningar ännu. Vi känner ju oss oroliga för dem kunskapsmäss-

igt. (Intervjusvar 25, lärare grundskola) 

Oro i elevgrupp och personalgrupp 

Lärare, rektorer och annan grundskolepersonal som medverkar i studien 

förmedlar också att oron var påtaglig – inte bara bland föräldrar – utan 

också hos många av grundskolans elever. Av skildringar i textsvar och 

intervjuer från tidig vår 2020 framkommer tydligt att eleverna på olika 

sätt bearbetade pandemisituationen. Beroende på kanske framförallt ålder 

kunde detta ske genom frågor, samtal, skoluppgifter och – bland de yngre 

barnen – lek. För eleverna blev skolan sålunda en betydelsefull plats för 

att ventilera tankar. Lärare och annan personal blev viktiga vuxna som 

fanns till hands att möta frågor och oro relaterade till pandemin. 

 

Ja, men de frågar alltid: Vad händer med skolan? Kommer vår skola 

att stänga ned? Vad händer om jag blir sjuk? Vad händer om den blir 

sjuk? De är oroliga för släktingar, familjemedlemmar som kanske […] 

är i riskgrupper. Det är mycket sådana diskussioner. (Intervju 5, lärare, 

grundskola) 
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De leker corona-kull, de leker coronavirus, de skriver informations-

blad, de berättar hur man ska tvätta händerna. En del är väldigt krassa 

och raka medan en del förstår inte alls och får en massa information 

som de inte kan ta in…och föräldrar som är jätteoroliga. Så det blir ju 

många långa samtal och eftersom man jobbar med ett så stort ålders-

spann så är det på många olika nivåer. (Intervju 12, lärare i fritidshem, 

grundskola) 

 

I både intervjuer och textskildringar reflekterar grundskolepersonal över 

att de i många avseenden befinner sig i den mest svårnavigerade tidpunk-

ten i sina yrkesliv – och känslan av oro är ofta påtaglig även bland rekto-

rer, lärare och annan skolpersonal. Oron är mångbottnad och den berör 

såväl elever som kollegor – men oron handlar i många fall också om den 

egna hälsan och om att kanske utgöra en risk för anhöriga. Medan många 

andra utbildningsformer och större arbetsplatser började bedrivas på di-

stans under mars och april månad 2020 hopade sig frågor som dessa inom 

grundskolan. 

 

Det känns väldigt oroligt. Det är många som är väldigt oroliga från 

personalens håll, eftersom vi är många som har nära och kära som 

ligger i riskgrupp och så…och vad man tar med sig hem. (Intervjusvar 

12, lärare i fritidshem, grundskola) 

 

Nu är det ju så här att i och med att vi jobbar i skolan så har ju vi vana 

att vara väldigt flexibla […] men nog känns det att folk på jobbet är… 

det pratas om det som händer och många är fundersamma. För det 

finns ju dem i olika riskgrupper […] och så finns det ju dem som har 

familj som också kanske ligger i olika riskgrupper. (Intervjusvar 16, 

lärare, grundskola) 

 

Jag tvättar mina händer och är hemma vid minsta förkylningssymtom 

och är livrädd för att smittas eftersom jag både har högt blodtryck och 

en reumatisk sjukdom. (Textsvar 138, lärare, grundskola) 

 

Och då är jag ändå inte hypokondriker på något sätt, men det finns en 

obehaglig känsla över att hålla avstånd när du möter någon på trotto-
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aren, men på jobbet måste allting vara som vanligt. Samtidigt som flö-

dena är fulla av…hur sitter du bäst ergonomiskt när du jobbar hemi-

från…res inte…och gör inte si eller så. Mitt privatliv är mer förändrat 

än mitt arbetsliv […] Så jag tror att många tampas mentalt med skill-

naden mellan det här nästan undantagstillståndet som råder i samhället 

i förhållande till att på jobbet är allt precis som vanligt. (Intervjusvar 

2, rektor, grundskola) 

 

Uppmärksamheten på symptom, svårefterlevda 

rekommendationer och nödvändiga inkonsekvenser 

Tidigt under våren utvecklades en nervös stämning kring snuva, hosta och 

nysningar och detta gällde såväl i skolan som i matvarubutiker, på bussen 

eller på andra ställen där vi möts. I skolan hände det att elever uppvisade 

mer eller mindre tydliga symptom under skoldagen och i skolan – som 

överallt annars – väcktes misstanken om smitta. Detta gjorde grundskole-

personal uppmärksamma på symptom som tidigare knappt noterats och 

emellanåt har vårdnadshavare kontaktats för att hämta hem sina barn. 

Även om tendensen i mycket högre grad tyck ha varit att friska barn varit 

hemma än att sjuka barn kommit till skolan har frågor som dessa tagit tid 

och uppmärksamhet från arbete som annars är prioriterat i verksamheten. 

Uppmärksamheten på symptom, avvägningar om vad symptomen kan 

bero på, avskiljandet av elever och samtal med vårdnadshavare om saken 

har periodvis varit ett betydande inslag i lärares, fritidspersonals och rek-

torers arbete under vårterminen 2020.  

 

De första veckorna efter att viruset verkligen tog fart så pratade ele-

verna inte om annat. Väldigt många lektioner gick åt till att lugna ele-

ver vilket såklart syntes snabbt på deras studieresultat. Vi lärare, som 

såklart också var oroliga, ombads att hålla masken för att inte elda på 

elevernas oro. Vi lyckades ganska bra till en början men när alla med 

minsta lilla tecken på sjukdom, oavsett sort, skickades hem så blev det 

lite otäck stämning på skolan. Om en elev eller lärare råkade nysa eller 

hosta under lektionstid utbröt nästan kaos. Då syntes det tydligt hur 

rädda eleverna verkligen var. Föräldrar började hålla sina barn hemma 

och i vissa klassrum satt det inte mer än 3 elever trots att skolan var 

öppen och skolplikten gällde. (Textsvar 103, lärare, grundskolan) 
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Under våren ställdes grundskolor också inför att beakta verksamheten i 

ljuset av allmänna råd om social distansering. Uppgiften väckte flera frå-

gor och den har medfört problemlösning och – inte sällan – frustration på 

bred front (se t ex Lärarförbundet 2020c). Hur skulle råden tolkas i en 

skolkontext? I vilka delar av verksamheten skulle anpassningar göras? 

Hur kunde trängsel undvikas? I en skolmiljö som i grundläget inrymmer 

uppemot 30 elever i förhållandevis små klassrum och ofta mångdubbelt 

fler i korridorer och matsal beskrivs frågorna som mycket svårhanterliga.  

Samtidigt har engagemanget för att finna lösningar utifrån givna förut-

sättningar varit stort på många skolor. Scheman har anpassats för att färre 

ska vara i korridorer eller matsal samtidigt, lektioner har om möjligt flyt-

tats utomhus, rutiner för upprepad handtvätt har etablerats, handsprit och 

desinficeringsmedel har funnits tillgängliga i klassrum, handkräm för ut-

torkade händer har tillhandahållits, föräldrar har uppmanats att hämta och 

lämna sina barn utanför skolbyggnaden, in- och utgångar har enkelriktats, 

avstånd till köer till matsal och andra gemensamma skolutrymmen har 

märkts upp – för att nämna några exempel på olika lösningar i olika skol-

miljöer. Ytterligare ett exempel kan hämtas från en musiklärare som på 

flera olika sätt försökt få sin undervisning att fungera på ett sätt som känns 

tryggt och säkert: 

 

Det var svårt att hålla avstånd i musiksalen. Jag uppmanade eleverna 

att tvätta/sprita händerna innan de spelade instrument. Jag blev sjuk 

och flera musiklektioner ställdes in. Blev symtomfri, bestämde mig 

för att ställa in allt instrumentspel när jag kom tillbaka för att lättare 

kunna följa direktiven, gjorde om min terminsplanering. Blev sjuk 

igen, men med milda symtom. Testade då att undervisa hemifrån […] 

eftersom så många lektioner blivit inställda. Det var speciellt, krävde 

mycket planering, flexibilitet hos eleverna och samarbete med kolle-

gor på plats. Blandad succé och katastrof. Gjorde om min terminspla-

nering en andra gång. Läste om hur coronavirus sprids vid sång, blev 

orolig inför att komma tillbaka men hittade inga tydliga direktiv. För-

sökte undervisa utomhus för att minska smittrisk vid sång, det var 

svårt för eleverna att hålla koncentrationen och för min röst. Hade 

sönder rösten och fick vara hemma igen. Väl tillbaka fick jag lov att 

möblera om en tillfälligt tom sal som var större och lättare att vädra 

än musiksalen, har nu mina lektioner där. Klassrummet är mindre iso-

lerat så vi stör andras undervisning om vi låter för mycket, men... det 
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är lättare att hålla avstånd och känns tryggare. (Textsvar 200, lärare, 

grundskola) 

 

Samtidigt som lärare arbetat med att tolka och efterleva riktlinjer och re-

kommendationer påtalar många att det har varit mycket svårt att ha en 

känsla av att vara konsekventa. Snarare beskrivs ständiga inkonsekvenser 

som oundvikliga och detta har varit en källa till frustration bland personal 

inom grundskolan. 

Exemplen som anges är många. Elever som stått på sin uppmärkta plats 

i matsalskön har kort därefter ätit sin lunch i en skolmatsal som beskrivs 

som underdimensionerad och där nyss uppmärkt avstånd inte kan upprätt-

hållas, efter en utomhuslektion har flera inomhuslektioner följt och på 

raster har elever varit nära varandra på det sätt som elever och barn är. 

Flera lärare beskriver en besvärande känsla av att inte kunna vara mer 

konsekventa i de rutiner som etablerats för att bidra till att begränsa smitt-

spridningen. 

 

Vi har kontinuerligt fått myndighetsråd på presskonferenser som i 

skolans värld är omöjliga att följa. Barn ska plötsligt inte få köa till 

matsalen för att de står för nära varandra. Samma barn som sedan sitter 

bredvid varandra inne i matsalen, eller nära varandra i klassrummet, 

eller leker i högar på fritids. (Textsvar 17, lärare, fritidshem) 

 

Vi får nya direktiv varje dag. Se till att barnen tvättar händerna, sprid 

ut barnen i klassrummet, var ute så mycket ni kan så att barnen inte är 

nära varandra. I realiteten är barnen så nära varandra de vill vara och 

vad vi än gör, för dom är barn. Vi lägger timmar på att med plast-

handskar servera barnen lunch och mellanmål nu. Och att följa alla 

nya direktiv trumfar all verksamhet. (Textsvar 54, lärare, fritidshem) 

 

Det är ju hela tiden ständiga råd. [Det] senaste som skedde var att vi 

fick besked om att vissa lektioner skulle flyttas några minuter hit och 

dit för att flödet i matsalen inte ska bli lika stort. Vi har ingen jättestor 

matsal så ibland är det ju väldigt trångt, så att vi försöker hitta sätt för 

att det ska bli mindre folk i matsalen […] Det är som ibland när de 

väntar på lektioner. Vi har väldigt små utrymmen här ute i no-salarna 

och där är de som packade sillar. (Intervjusvar 8, lärare, grundskola) 
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Jag till exempel har 27 elever i min klass och jag har en [elev i befarad 

riskgrupp] vars föräldrar är lite oroliga får man ändå säga. Jag har 

egentligen ingen möjlighet att göra någon social distansering av mina 

elever, men däremot i matsalen sitter de helt plötsligt 3 och 3 vid 6-

mannabord, vilket ju är jättebra den korta stunden men det blir liksom 

lite konstigt. Sedan tänker jag att det kanske är så att man ska accep-

tera att skolan inte kan göra mer. (Intervjusvar 2, rektor, grundskola) 

Lika och olika lösningar på olika skolor 

Det finns många likheter i hur grundskolorna som synliggörs i materialet 

arbetat med social distansering och med att på andra sätt bidra till att be-

gränsa smittspridningen. Av materialet framkommer också att skolor har 

gjort på olika sätt i sin hantering och praktiska tillämpning av råd och 

rekommendationer. Olikheter i skolors agerande hänger samman med 

faktorer som smittläget i närområdet, hur de rumsliga förutsättningarna 

ser ut och vilka årskurser som finns på den givna skolenheten. Men i vissa 

fall beskrivs också hur skolor med liknande förutsättningar och inom 

samma kommun hanterade pandemisituationen på olika sätt under vårter-

minen 2020. Långt ifrån alla huvudmän hann initialt med att samordna 

arbetet i grundskolan utifrån de hastigt förändrade förutsättningarna och 

beslut har emellanåt landat hos enskilda rektorer som dragit olika slutsat-

ser och agerat på olikartade sätt. Detta har i vissa fall skapat frustration 

bland personal och oro bland föräldrar. 

 

Det har lagts ganska mycket ansvar på rektorerna att bestämma för 

varje skola. Det kan ju sända lite konstiga signaler ut till föräldrar. För 

mitt barn är det si och för ditt barn är det så. Jag har barn själv, jag har 

ju en dotter på högstadiet. Och på den skolan, där har man satt ut punk-

ter utanför matsalen och då ska man stå på dem, och de sitter på varan-

nan stol i matsalen. Och här har vi inte alls gjorts så, det var ju det vi 

fick kritik för ett tag […] Där kan jag känna att det är ganska olika på 

olika skolor. Och det kan ju vara lite klurigt kan jag tycka, gentemot 

föräldrar och personal också för den delen. (Intervjusvar 18, IKT-pe-

dagog, grundskola) 

 

Alla kan inte sitta och uppfinna hjulet. Men så är det i vår kommun. 

Man gör olika i skolmatsalar. Direktiv kring städ eller social distanse-

ring, det finns liksom överhuvudtaget inte. Utan det är, gå till jobbet 
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och gilla läget litegrann […] Någon skola har valt att göra på ett sätt i 

matsalen och någon annan skola, där får barnen inte ens ta om mat och 

en tredje skola gör ingenting […] och sådant sprider ju sig snabbt. 

(Intervjusvar 2, rektor, grundskola) 

 

Svårigheter att samordna grundskolans arbete för att begränsa smittsprid-

ningen kan förstås i ljuset av pandemisituationens plötslighet och den 

ovisshet och osäkerhet som hade med de nya och förändrade förutsätt-

ningarna att göra. Att ställa om arbetet med sådan hastighet och med en 

begränsad och föränderlig information att tillgå har varit en svår prövning 

för ledarskapet i skolan. Situationen har därtill ställt stora kvar på att be-

fintliga samarbetsstrukturer och kommunikationskanaler är välfunge-

rande.  

Grundskollärare och annan personal i grundskolan framhåller ledar-

skapets betydelse under pandemin och ger utryck för skiftande erfaren-

heter av hur det har fungerat. Medan flera grundskollärare som medverkar 

i studien talar i uppskattande termer om rektorers och huvudmäns proak-

tivitet, tydlighet och engagemang beskriver andra lärare skolledarskapet 

och huvudmäns agerande under pandemivåren 2020 som mer reaktivt och 

vagt.  

 

Stor arbetsbörda i en påfrestande arbetsmiljö  

Frånvarosituation, oroskänslor och arbetet med anpassningar utifrån 

smittläge och rekommendationer har lagt grunden för en periodvis svår 

arbetsmiljö i grundskolan och flera rapporter pekar på en mycket an-

strängd arbetssituation i flera skolmiljöer (t ex Bergdal & Nouri 2020a; 

Bergdal & Nouri 2020b; Lärarnas Riksförbund 2020; Lärarförbundet 

2020b; Lärarförbundet 2020c). I någon mån gäller detta förmodligen för 

samtliga grundskoleenheter i landet och i princip all grundskolepersonal 

som medverkar i studien pekar på en svårhanterlig och påfrestande ar-

betssituation under vårterminen 2020, 

 

Arbetet i förskola, skola och fritidshem är redan tungt. Vi i fritidshem-

met har stora barngrupper med många barn i behov av stöd i lokaler 

som inte är anpassade för gruppens storlek eller behov […] och det 

kommer krav om att vi samtidigt ska bli effektivare. Detta var vår var-

dag innan utbrottet. Nu ska vi försöka hantera en situation ingen riktigt 
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vet hur vi ska hantera. (Textsvar 51, lärare, fritidshem) 

 

Man blir energilös och trött efter arbetsdagen. Många frågor, nervösa 

barn/ungdomar och man ska finnas tillgänglig på flera platser. (Text-

svar 55, lärare, grundskola) 

 

Jag försöker hålla humöret uppe och kan inte oroa mig på jobbet. Läg-

ger del av undervisningen ute men kan inte sprida ut mina 27 treor i 

klassrummet. Det är för trångt. Oerhört trött när jag kommer hem. 

(Textsvar 63, biträdande rektor/lärare, grundskola)  

 

Av intervjuer och textskildringar kan utläsas att arbetets intensitet och ut-

maningar sett olika ut på olika skolor och i olika perioder. Pandemisitu-

ationens inverkan på personalens arbetssituation och genomförandet av 

verksamheten har framförallt varierat med det rådande smittläget i när-

området och på den givna skolenheten. Medan någon grundskola tempo-

rärt stängt ned verksamheteten av smittskyddsskäl har andra skolor på-

verkats mindre. Men även faktorer som rektorers ledarskap, elevernas ål-

der och skolenhetens upptagningsområde har haft betydelse för persona-

lens arbetssituation och pedagogiska utmaningar. Tidsmässigt verkar si-

tuationen under 2020 års vårtermin ha varit särskilt ansträngd i slutet av 

mars och under de första veckorna i april månad 2020.  

Ökade inslag av distans- och fjärrundervisning även i 

grundskolan 

Även om personal har erfarit oro och stress och en periodvis mycket hög 

arbetsbelastning är det få som medverkar i den här studien som förmedlar 

att de anser att grundskolan skulle ha följt gymnasiets exempel med att 

stänga ned och övergå till distans- och fjärrundervisning under vårtermi-

nen 2020. Snarare framhålls betydelsen av att grundskolan fortsatt tog 

emot sina elever på plats under vårterminen.  

Med en successivt tilltagande smittspridning under hösten 2020 ökade 

sjukfrånvaro och arbetsbelastning på nytt och gjorde arbetssituationen på 

flera grundskolor mer ansträngd än den var under våren. Allteftersom 

höstterminen fortgick tillämpade också alltfler grundskolor – framförallt 

inom årskurserna 7–9 – den tillfälliga skolförordningens möjlighet att 

övergå till distans- och fjärrundervisning. I slutskedet av höstterminen 
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2020 och i början av vårterminen 2021 studerade många av landets hög-

stadieelever på distans. 

I takt med att pandemisituationen fortgått framträder en delvis splittrad 

bild av grundskollärares inställning till distans-/fjärrundervisning och att 

bedriva undervisningen på plats i skolan. I en undersökning från Lärarnas 

Riksförbund som genomfördes i januari 2021 framhåller drygt fyra av tio 

(43%) av de högstadielärare som medverkar i undersökningen att de – 

givet situationen och smittläget – anser att undervisningen bör bedrivas 

helt på distans. Samma sak gäller för knappt var femte lärare (18%) inom 

grundskolans årskurs F–6. Sett över alla årskurser förordar majoriteten av 

lärarna som medverkar i undersökningen en kombination av undervisning 

på distans och på plats på skolan (Lärarnas Riksförbund 2021). 

 

Samarbete, kollegialitet och yrkesstolthet 

Under vårterminen och höstterminen 2020 utförde personalen inom 

grundskolan en arbetsinsats långt utöver den vanliga och i skrivande stund 

– februari 2021 – präglas arbetet i grundskolan fortsatt av de försvårande 

omständigheter som Coronapandemin medfört. Detta framgår tydligt av 

studiens empiriska material från våren och den löpande rapporteringen 

om arbetet i grundskolan under den pågående pandemin.  

Samtidigt som arbetet periodvis beskrivs som både tungt och kompli-

cerat vill många som medverkar i undersökningen betona lärarkårens en-

gagemang och professionalitet – och detta är också en viktig aspekt av 

arbetet i grundskolan under pandemin som bör framhållas.  

När grundskolepersonal i studien reflekterar över att vara verksam i 

grundskolan under en orolig och oviss tid uttrycks en stark yrkesstolthet 

över det gemensamma arbetet med att trots svårigheterna – och med olika 

medel och på olika sätt – få verksamheten att fungera. 

 

Jag tycker folk är fantastiska. Vi har bra stämning på skolan och kol-

legor är rädda om varandra (Intervjusvar 18, IKT-pedagog, grund-

skola) 

 

Vi är fantastiska kollegor tillsammans och har alltid stöttat och hjälpt 

varandra. Så lite för oss har det känts som att det på det sättet är som 

vanligt. Ja, vi har liksom gjort det vi brukar göra på den skolan jag är 

på, men visst har det varit några fler tillfällen vi har fått gå in och tagit 
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rastvakter och även tagit klasser för att folk är borta…eller enskilda 

lektioner (Intervjusvar 16, lärare, grundskola) 

 

Det är ju ändå så att lärare har ju en ganska ansträngd situation hela 

tiden, väldigt mycket konversation, föräldrar som är oroliga, föräldrar 

som har synpunkter på det här med Corona och så vidare. Men också 

den här omställningen, att ställa om från sitt vanliga sätt att undervisa 

till att bli mer digital. Jag tror att lärarna kanske inte själva förstår hur 

duktiga de är. (Intervjusvar 18, IKT-pedagog, grundskola) 
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AVSLUTNING: ETT BREDARE 
SYNLIGGÖRANDE AV 
SKOLANS BETYDELSE 

Nej, som sagt det här med att det har varit tungt, det är ju så. [Men] vi 

behöver få uppskattning för vad vi gör och inte bara skäll eller att me-

dia tar fram det här negativa hela tiden. Det kvarstår ju och man önskar 

ju mer uppskattning från samhället och en dräglig arbetsmiljö. (Inter-

vju 16, lärare, grundskola) 

 

Att skolan har en väldigt viktig funktion […] det har ju verkligen 

ställts på sin spets […] att vad händer om barnen inte kan gå till sko-

lan? (Intervju 2, rektor, grundskola) 

 

Lärare betyder mycket, mycket mer än vad man tror har jag förstått på 

den här tiden. (Intervju 23, gymnasielärare). 

 

Alla elever saknar skolan, de saknar lärarna, de saknar kamraterna 

[…] det är så påtagligt hur viktigt det här mötet är. Det tycker jag är 

kärnan i detta. (Intervju 14, specialpedagog, gymnasiet). 

 

De är väldigt isolerade, många elever, och känner sig ganska en-

samma. Och nu de här veckorna så märker man att de saknar skolan, 

även de här eleverna som har kommit sent varje dag eller de som spyr 

på skolan. Även de uttrycker ju; jag vill tillbaka, nu förstår jag vad en 

bra skola innebär […] Jag blir nästan gråtmild av att tänka på hur lä-

rare gör och får ställa om och ställa upp och fixar för elever. Och hur 

man liksom från samhällets sida tar så mycket för givet liksom […] 

Men man får hoppas att det under den här våren har gått upp för män-

niskor hur viktig [skolan] är. Och vilken viktig social mötesplats den 

är för elever. Och hur lärare sliter. (Intervjusvar 7, lärare, gymnasie-

skola) 
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Våren 2020 synliggjorde att vi ofta tar skolan – och många andra väl-

färdsinstitutioner för den delen – för givna, åtminstone i den meningen att 

vi i allmänhet inte reflekterar över dess olika betydelser. Under våren 

gjordes emellertid den reflektionen på bredare front och av reflektionen 

följde för många ett reflexmässigt värdesättande. Allra tydligast illustre-

rades värdesättandet kanske av hur slitande vårdpersonal applåderades 

från balkonger av en tacksam allmänhet och hur bakverk och lunchpaket 

kunde levereras i större mängder än vad sjukhusavdelningar kunde fört-

ära. I en sektor som inte alltid annars känner sig prioriterad och uppskat-

tad kunde dessa välmenande tilltag mötas med både uppskattning och ir-

ritation. Det senare hade förmodligen sin grund i en känsla av att det 

skulle till en pandemisituation för att tuffa arbetsvillkor skulle uppmärk-

sammas. 

Med en plötslig och ofrivillig digitalisering av gymnasieskolan och 

med en eventuell nedstängning av förskolan och grundskolan om hörnet 

har även skolans betydelse understrukits med en frekvens som vi inte har 

vant oss vid. På nyhetssändningar och i andra medier har lärares arbetsin-

satser och arbetsmiljö uppmärksammats. Myndigheter har vid upprepade 

tillfällen förmedlat hur viktig skolan är för barn och unga i både ett kun-

skaps- och hälsoperspektiv. Den omfattande frånvaron i grundskolan har 

på långt fler ställen än i den här texten diskuterats i termer av kunskaps-

tapp och likvärdighet. I ett textmaterial som skildrar hur elever på en gym-

nasieskola förhåller sig till distansundervisningen – och som delats av en 

lärare som medverkar i studien – framträder saknaden av skolan tydligare 

än något annat. Vi har också påmints om hur förskolans och grundskolans 

pedagogiska verksamheter inte bara syftar till att vara en trygg plats för 

inlärning och utveckling – utan också möjliggör att barnens föräldrar kan 

utföra sitt arbete, som sjuksköterskor, läkare och som personal i vår lokala 

matvarubutik. 

Allt det här är i en mening självklarheter. Men det är sannolikt inte 

skolans fundamentala betydelse som samhällsinstitution som vi tänker på 

när vi lämnar våra barn på förskolan, när vi möter våra barns lärare i ut-

vecklingssamtal eller när vi passerar förbi en gymnasieskola som i van-

liga fall sjuder av liv. Detta gjorde vi förmodligen i mycket högre grad än 

vad vi vanligtvis gör under vårterminen 2020. Låt oss hålla fast vid den 

tanken. 
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