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En kartläggning av grundskolors och
gymnasieskolors nuläge, utmaningar
och behov i ljuset av omställning till
distansundervisning under våren 2020

Covid-19 pandemins effekter på skolor i Västra Götaland

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har
valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt,
har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och
är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket
annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner
för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om
gemensamma satsningar. Allt för att regionens
en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.
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Introduktion
Våren 2020 har varit en av de mest intensiva och föränderliga tider
som det svenska utbildningslandskapet någonsin har fått uppleva.
När regeringen i mars beslutade att stänga ner gymnasieskolorna,
fick elever, skolpersonal och andra berörda snabbt ställa om till
något för dem aldrig tidigare upplevt.
Från en dag till en annan skulle undervisningen
inte längre bedrivas i klassrummet, utan på distans genom digitala verktyg och tjänster. Detta
ställer krav på teknisk infrastruktur, digital
kompetens och en snabbfotad och agil organisation. Att dokumentera och utvärdera sådana
här extrema omställningar behöver göras.
Kommunerna i Västra Götaland har olika
förutsättningar med det. För en del kommuner
finns det redan stödfunktioner som kan bistå
verksamheten, medan det i andra inte finns
den möjligheten. Därutöver behöver lärare
stöd i omställningsarbetet till distansundervisning. Behoven bland lärarna ser olika ut, där
en del redan har upparbetade strategier för att
bedriva undervisning online, medan andra inte
har det.
Genom finansiellt stöd från VGR satte GR
spaden i marken direkt. På mindre än tre
veckor sattes en digital resurssida upp med
syftet att knyta ihop digitala lärresurser med

didaktiska och metodiska frågeställningar, så
att lärarna fick ett stöd i direkt anslutning till
att eleverna undervisades på distans. På distanspedagogik.se har fler än 60 resurser i form av
digitala lärresurser och artiklar publicerats helt
utefter lärarnas önskemål och behov. För att
kunna få fatt på hur skolorna i Västra Götaland
upplevde omställningen genomfördes parallellt
med att utveckla den digitala resurssidan en
kartläggning med syfte att synliggöra uppkomna behov och vilka områden som fortsatt
behöver adresseras. Totalt medverkade 20
kommuner i Västra Götaland
I den här rapporten synliggörs kommunernas utmaningar och behov i förhållande till
distansundervisning. I rapporten lyfts både
grund- och gymnasieskolans nuläge, utmaningar och behov.
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Sammanfattning
Med utgångspunkt i den utveckling som covid-19 pandemin har
orsakat, har Göteborgsregionen (GR) sett ett behov att skyndsamt
kunna stödja kommunerna runt om i regionen i sitt omställningsarbete till distansundervisning.

Med finansiellt stöd från Västra Götalandsregionen fattades det i mars beslut om att genomföra dels en kartläggning av kommunernas
nuläge, utmaningar och behov gällande övergången, och dels att sätta upp en resurssida dit
lärare kan gå för att hämta inspiration och få
stöd kring hur man kan undervisa på distans.
I den här rapporten synliggörs kommunernas
utmaningar och behov i förhållande till distansundervisning, både på grund- och gymnasieskolan. Sett till enkätsvaren kan följande ses:

• Utmaningar kring ökad arbetsbelastning
• Nya undantagsåtgärder tillåter distansundervisning
• Många elever är tillbaka och närvarande i skolan
och undervisning bedrivs som vanligt
• Lärdomar kring digitaliseringens möjlighet att
möta elever med svag skolanknytning och/eller
problematisk skolfrånvaro.

Vidare arbete

Baserat på vad som i denna rapport har framkommit, och med stöd i de nationella och internationella rapporter och sammanställningar
som är gjorda på området, ger vi följande
förslag på vidare arbete:

Gymnasieskolan
• God tillgång till digitala verktyg
• God tillgång till digitala resurser

• Kartlägg och inventera elevgruppers eventuella
utbildningsskuld i ljuset av omställningen till distansundervisning givet att elevgrupper har hanterat
omställningen olika bra och har olika förutsättningar
att lyckas

• Utmaningar gällande examinationer och
bedömning.
• Utmaningar kring likvärdighet på universell- och
gruppnivå samt insatser för särskilt stöd.
• Hur skapas förutsättningar så att alla elever
inkluderas i undervisningen?

• Fortsatt kompetensutveckling för lärare för
att säkerställa en fortsatt utveckling av pedagogiska
och didaktiska metoder inom ramen för utbildningskontexten

• Förskjutning från att fokus har legat på digital
infrastruktur till att allt mer handla om kvaliteten på
undervisningen.

• Investera fortsatt tid och resurser i digitala och
rättssäkra examinationsformer samt se över
managering, populering och inköp av digitala läromedel och digitala lärresurser

• Utmaningar att få in ett rättvisande underlag
gällande betyg och bedömning.
• Likvärdigheten är fortfarande ifrågasatt

• Ta vara på gjorda erfarenheter och ökade kunskaper rörande omställningen till distansundervisning för att se över vilka moment och delar som har
varit framgångsrika och som går att ta med sig in
i närundervisningen, t.ex. genom ökad samverkan
mellan skolhuvudmän

• Ökad närvaro bland elever

Grundskolan
• Ovisshet inför en eventuell omställning
• Förberedande arbete för att klara av en
omställning

• Planera för och arbeta med att säkerställa en
beredskap för eventuella nya scenarier som kan
uppstå i ljuset av covid-19 pandemin

• God tillgång till digital infrastruktur
• Utmaningar i att kunna förse alla elever med ett
fullgott digitalt verktyg.
• Utmaningar kring elever med sjukfrånvaro kopplat
till likvärdighet
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Syfte och mål

Metod och arbetssätt

För att kunna synliggöra de totalt 20 medverkande kommunernas nuläge, utmaningar och
behov har GR vid tre tillfällen skickat ut en
enkät, där representanter från förvaltningen
har fått besvara ett antal frågeställningar rörande omställningen till distansundervisning.
Insamlingsperioden är april till juni 2020, där
en enkät i månaden har distribuerats ut. Att
enkäten endast har gått ut till representanter
på förvaltningen är ett medvetet val, då den
uppkomna situationen i mars har varit ytterst
påfrestande för lärarkollegiet. Istället har enkätens frågor distribuerats genom representanter
i GR:s nätverk, Nätverket för skolutveckling
med digitala verktyg, som har kunnat ge en
mer övergripande bild av kommunernas läge
och hantering av pandemins effekter på skolan.
För att fånga in nyanser och få en fördjupad
bild av omställningsarbetet genomfördes totalt
fyra djupintervjuer med tre rektorer och två
lärare. Utöver de övergripande enkätsvaren
syftar djupintervjuerna till att få en nära bild av
hur omställningsarbetet har påverkat lärarens
och rektorns vardag.

Syftet med denna kartläggning är att inventera
totalt 20 kommuners omställning till distansundervisning inom Västra Götaland. Målet
med kartläggningen är att synliggöra kommunernas behov och utmaningar kopplat till
övergången samt skapa strategier framåt för
att möjliggöra en hållbarhet över tid gällande
skolans digitalisering. Dessa strategier kan
fungera som ett stöd för samtliga 49 kommuner inom Västra Götaland i deras fortsatta arbete med digitalisering i skolans verksamhet.

Medverkande kommuner

Arbetet med att dokumentera nuläge,
utmaningar och behov i anslutning till
omställningen till distansundervisning har
varit en angelägen fråga för kommunerna.
Följande kommuner har medverkat och delat
med sig av sina erfarenhet och reflektioner:
Ale, Alingsås, Bengtsfors, Borås, Grästorp,
Göteborg, Herrljunga, Härryda, Kungsbacka,
Kungälv, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Svenljunga, Stenungsund, Tjörn,
Trollhättan och Öckerö
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Resultat
I detta avsnitt sammanställer vi kommunernas nuläge, utmaningar
och behov rörande omställningen till distansundervisning. För att
fånga upp skolhuvudmännens utveckling av frågeställningar och
uppkomna behov och utmaningar, har resultatdelen delats upp i tre
avsnitt: initial fas, pågåendefas och nyläge.
Resultatdelen inleds med kommunernas utmaningar och behov i samband med att beskedet
om att ställa om till distansundervisning hade
kommunicerats av regeringen (initial fas).
Därefter fortsätter en sammanställning av skolhuvudmännens upplevelser av övergången när
åtta veckor hade passerat (pågåendefas). Resultatdelen avslutas med en översikt över kommunernas upplevelser av vårens arbete samt

vilka förberedelser som är vidtagna för den
nya verkligheten som har utkristalliserat sig i
ljuset av covid-19 (nyläge). Då omställningen
har skiljt sig åt mellan skolformerna – gymnasieskolorna har helt gått över till distansundervisning medan grundskolorna har fortsatt med
närundervisning – har resultatdelen delats upp
i behov och utmaningar per skolform.
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Initial fas
Gymnasieskolan

Infrastrukturen för skolorna och skolans personal är
goda. Elever har god tillgång till utrustning som kan tas
med hem för att arbeta med. En utmaning kan vara den
enskilda elevens/ familjens möjlighet till uppkoppling,
studiero i hemmet. (respondent)

I den första av tre enkäter beskriver respondenterna att omställningsarbetet var tvunget att
börja i översynen av respektive skolas digitala
plattform för information och kommunikation.
Detta för att organisera distansundervisningen
på ett för eleverna strukturerat vis. Att organisera de tekniska förutsättningarna har upplevts som den enklaste biten. Detta eftersom
skolorna redan innan hade en god infrastruktur
att bygga på samt att elever och lärare hade
tillgång till digitala verktyg att arbeta med.

De utmaningar som respondenterna lyfter
kopplat till digitala plattformar var att det på
vissa skolor inte fanns någon systematik i hur
de användes. Några lärare använde dem i sin
undervisning men inte alla vilket resulterade i
att eleverna inte tidigare hade någon erfarenhet
av att hitta den informationen som de behövde
på plattformen. Det fanns alltså en kunskapslucka hos både eleverna och en del av lärarna
när arbetet med distansundervisningen drog
igång.
Om distansundervisning fortsätter under lång period
skulle underhåll och support av utrustning kunna bli en
utmaning. För pedagogerna är utmaningen att lära sig
behärska Teams på ett ändamålsenligt sätt. (respodent)

Trots detta menar respondenterna att det
från skolornas håll fungerade över förväntan eftersom majoriteten av lärarna snabbt
anpassade sig till rådande situation och bedrev
undervisning på distans. Det hade tidigare
funnits en oro över om alla skulle klara den
omställningen. Examination och bedömning
var något som en stor majoritet av respondenterna lyfte, framför allt beskrevs en oro över
hur examinationer skulle kunna genomföras på
distans. Enkätsvaren pekade mot att bedömning och betygsättning var något som många
lärare kände sig oroade över. Oron bottnade
i om de skulle hinna få in tillräckligt med underlag för att bedöma eleverna. Omställningen
krävde nya former för examinationer vilket
kändes svårt att hinna konstruera på så kort
tid.
Vi har försökt tona ner fokus på formella examinationer
online genom att inspirera till andra former av uppgifter
som är mer ”fusksäkra”. Vi har också tecknat ”kontrakt”
med våra elever där de utifrån situationen tar på sig ett
extra ansvar för att bl.a. inte fuska. Vi har även lyft och
diskuterat 2018 års reviderade direktiv för betygsättning
där det tydligt framgår att läraren inte måste har dokumenterat underlag för alla kunskapsmål, och vad detta
innebär i praktiken (respondent)

Vidare uttryckte respondenterna att praktiska
moment, särskilt kopplat till yrkesprogrammen
var något som behövde lösas. Många elever
behövde den delen av sin utbildning för att
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kunna få sin gymnasieexamen. Likaså beskrevs
en stress över de praktisk-estetiska ämnena
som upplevdes svåra att översätta till att passa
distansundervisning.

Vissa inslag i undervisningen, av praktisk
karaktär, är svåra eller omöjliga att utföra på
distans (respondent)
I och med omställningen menar respondenterna att förutsättningen för att skapa en likvärdig
skola förändrades och några pekar på att lärare
upplevde att det blev svårare att kompensera
för elevers olika förutsättningar.

Eleverna har utfört sina uppgifter så gott de
kunna efter sin förmåga. Elevernas resultat
varierar beroende på vilken stöttning de får
hemifrån. (respondent)
[…] det är skillnad att bedriva distansundervisning mot att eleverna är på skolan. Även om
eleverna har hög närvaro, när det lätt kan klicka
in sig i ett möte, befarar vi att kvaliteten på
lärandet kommer att sjunka. (respondent)
I enkäten framkommer även att elever i behov
av särskilt stöd samt nyanlända elever var två
grupper som riskerade att hamna i kläm då
skolornas inte tidigare hade någon utarbetat
strategi för hur stöd på grupp- och individnivå
bäst genomförs på distans.

Tekniskt fungerar det bra. Tekniken är mogen.
Men resultatmässigt kommer vi antagligen se
att det har betydligt sämre effekt än traditionell
undervisning. Det märker vi redan nu för de
allra svagaste eleverna. (respondent)

Summering:
• God tillgång till digitala verktyg
• God tillgång till digitala resurser
• Utmaningar gällande examinationer och
bedömning.
• Utmaningar kring likvärdighet på universell- och
gruppnivå samt insatser för särskilt stöd.
• Hur skapas förutsättningar så att alla elever 		
inkluderas i undervisningen?
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hjälp på avstånd då det kan kräva att en vuxen
är insatt i inloggningar och system som de inte
är vana vid och som normalt läraren hjälper
eleven med.
Enkätsvaren visar också på att det fanns en
diskussion ute på skolorna gällande lektionsdesign kopplat till undervisning på distans. I
diskussionen kring undervisning på distans
lyftes även tillgången till digitala läromedel i
och med att läromedelsförlagen erbjöd sina
tjänster kostnadsfritt.
En stor utmaning som enkätsvaren pekar på
är att det till en början var ett stort antal elever
samt lärare som behövde vara hemma på grund
av symtom, att de var i riskgrupp eller höll
sig hemma av oro. Respondenternas menar
att utmaningen låg i hur skolan skulle kunna
arbeta likvärdigt då vissa elever befann sig på
plats i skolan medan andra behövde uppgifter
att arbeta med hemifrån. Vidare beskrevs en
oro över elever i behov av särskilt stöd då de
inte befann sig i skolan, likaså lyftes nyanlända
elever som en grupp som befann sig i riskzonen
för att inte få den undervisning och stöd de var
berättigade till.
Ytterligare menar respondenterna att det
fanns en ökad arbetsbelastning på skolans personal på grund av sjukfrånvaro vilket betydde
att lärare fick gå in och täcka upp för varandra
utöver sina ordinarie uppgifter. Det fanns även
en oro inför en eventuell övergång till undervisning på distans.

Grundskolan

Frågan om grundskolan skulle behöva göra
samma omställning som gymnasieskolan
hängde i luften och många skolor började att
planera för hur de skulle organisera sig vid en
eventuell övergång till undervisning på distans.
I den första enkäten beskriver respondenterna att många skolor började förbereda sig
för att kunna driva undervisning på distans.
I några svar framkommer att förvaltningen
gav otydliga signaler, och att de bland annat
gav direktiv om att ingen distansundervisning
skulle bedrivas. Detta gjorde att skolorna kom
olika långt i sin beredskapsplan. På några skolor gjordes ingen eller mycket lite förberedelse
medan det på andra fanns full beredskap för
en eventuell omställning. De skolor som kom
längre i beredskapsarbetet arbetade främst
med organisering av sina digitala plattformar,
beredskapen bland lärare och dialog med vårdnadshavare. Inledande fanns en upplevelse av
att arbetat flöt på bra, att lärare arbetade efter
bästa förmåga för att helt eller delvis ställa om
till att använda skolans digitala plattform.

Lärarna hanterar det fantastiskt bra till 99%.
Utmaningen nu är att fördjupa och gå in i fas
2, efter den akuta inledningen. Mer tid och mer
utbyte och att lära av varandra. (respondent)
En utmaning som grundskolan ställdes inför
var hur de skulle göra med digitala verktyg vid
en eventuell omställning till undervisning på
distans. I enkäten framkommer att man såg
över tillgången på skol- och kommunnivå för
att kunna tillgodose elever med fullgoda digitala verktyg samt uppkoppling i hemmet om
det inte fanns. Ytterligare, menar respondenterna, att om yngre elever skulle bli aktuella för
distansundervisning kan det bli svårare med

Då andel lärare som är borta motsvarat andelen
elever så har det hittills gått att bemanna. Dock
blir högstadiet mer lidande utifrån ämnesundervisning där ämneskompetens är avgörande
för en bra undervisning. Detta slår olika hårt på
olika skolor men är ett problem på lång sikt.
(respondent)

Summering:
• Ovisshet inför en eventuell omställning
• Förberedande arbete för att klara av en 		
omställning
• God tillgång till digital infrastruktur
• Utmaningar i att kunna förse alla elever med 		
ett fullgott digitalt verktyg.
• Utmaningar kring elever med sjukfrånvaro
kopplat till likvärdighet
• Utmaningar kring ökad arbetsbelastning
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Pågåendefasen
Gymnasieskolan

Respondenterna beskriver att skolorna har
klarat av omställningen bra på så vis att den
digitala infrastrukturen finns på plats samt att
lärarna genomför sin undervisning digitalt. I
enkäten framkommer att det skett en kompetensutveckling på vis att många lärare upplever att de blivit bättre på att använda skolans
digitala plattform, videomöten och/eller andra
former för att bedriva undervisning på distans.
I enkätsvaren framkommer tydligt att det nu
har blivit en förskjutning från att fokus har
legat på digital infrastruktur till att allt mer
handla om kvaliteten på undervisningen, dvs
elevernas lärande.

(…) Hur säkerställa att lärresursen stödjer
lärandet på ett genomtänkt och kvalitativt sätt
som också går att följa och inte bara är ett sätt
att hålla eleverna sysselsatta. (respondent)
Återigen pekar respondenterna på problematiken kring likvärdighet och i enkätsvaren
framkommer att eleverna inte alltid får det stöd
de är berättigade till. Enkätsvaren visar på en
oro att eleverna inte fått den undervisning de
har rätt till och således också kommer att få
lägre resultat.

Det stora problemet är de elever som behöver
särskilt stöd och uppmuntran för att jobba. Det
finns risk att elever faller emellan när vi inte har
fysiska träffar. När de inte svarar på digital väg
når vi dem inte. Därmed riskerar elever att inte
nå målen för kurserna. (respondent)
Det som är svårast att lösa i den nuvarande
undervisningen är för de elever, främst de
med större inlärningssvårigheter och kortare
skolbakgrund som behöver mer fysisk närhet
för genomgångar och upprepning av innehåll.
(respondent)
[…] Risken för minskad studiemotivation och
struktur för de enskilda eleverna.
Elevernas arbetsmiljö tas upp i enkäten utifrån
parametrarna trygghet och studiero och respondenterna beskriver att skolan har mycket
liten insyn i elevernas hemmiljö. Det finns även
elever, menar respondenterna, som av olika
anledningar inte har möjlighet att sitta hemma
och studera.
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Enkätsvaren beskriver en fortsatt stress över
betyg och bedömning hos lärarna som upplever
att de inte kunnat få in tillräckligt med underlag för en rättvis bedömning. I och med att de
nationell provens ställs in upplever lärarna att
ett viktigt bedömningsunderlag försvunnit.
Några respondenter menar att eleverna har behövt producera mer, särskilt skrivuppgifter, för
att lärarna ska få in ett brett betygsunderlag.

Under den här perioden kommer en förordningsändring som öppnar för vissa undantag
från distansundervisningen. Detta underlättar
något för skolorna och svaren i enkäten visar
på exempel då skolorna använt sig av förordningsändringen när de har behövt göra vissa
examinationer eller ge individuellt stöd till
enskilda elever eller mindre grupper. En av
respondenterna förklarar hur skolan använt
ändringen för att möta nyanlända elever:

De har fått komma in till skolan flera gånger, för
att få introduktion och sedan följa upp arbetet.
Videomöten snarare än text förstås. Den här
gruppen har varit den klart största utmaningen.
(respondent)
Gällande arbetsplatsförlagt lärande (APL)
öppnar vissa branscher upp för eleverna och
APL kan genomföras som vanligt trots covid-19
pandemin. Fortsatta utmaningar, menar respondenterna, är att inte alla har möjlighet att
befinna sig på en arbetsplats för APL och då behöver skolan hitta andra mer flexibla lösningar.
Vidare lyfts vikten av det relationella arbetet
i skolan och i enkätsvaren menar respondenterna att det har blivit lidande på grund av att
undervisningen hålls på distans. I enkätsvaren
finns en generell bild av att närvaron ökat i och
med omställningen. Men samtidigt pekar flera
av respondenterna på att närvaro inte är lika
med aktivitet under lektionen hos eleven och
att detta är ett område att ytterligare utveckla.

Summering:
• Förskjutning från att fokus har legat på digital
infrastruktur till att allt mer handla om kvaliteten
på undervisningen.
• Utmaningar att få in ett rättvisande underlag
gällande betyg och bedömning.
• Likvärdigheten är fortfarande ifrågasatt
• Ökad närvaro bland elever
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Grundskola

respondenterna att det skedde en kunskapsutveckling där pedagoger lärde sig att
använda digitala plattformar för att organisera
undervisningen. Respondenterna pekar på
att det kollegiala arbetet har varit viktigt för
utvecklingen, att lärarna och skolorna lärt sig
av varandra och delat sina erfarenheter. Vidare
har en ökad förståelse för hur digitaliseringen
kan vara ett stöd i kontakten med elever och
framför allt elever med problematisk skolfrånvaro. Respondenterna menar att det är
en lärdom som är gjord, hur skolans digitala
plattform kan fungera som ett verktyg för att nå
ut till elever som bara sporadiskt befinner sig i
skolan.

Under våren kommer regeringen med nya
undantagsåtgärder vilket ger huvudmannen
möjlighet att erbjuda distansundervisning till
elever som i vanliga fall skulle ha varit i skolan.
Även lärare som behöver stanna hemma kan
få möjlighet att undervisa på distans trots
att eleverna är på plats i skolans lokaler. När
den här undantagsåtgärden kommer menar
respondenterna att många elever redan var
tillbaka på skolan. Några svarar att antalet
elever med sjukfrånvaro inte vara högre då
än under andra tider. Detta gör att skolorna
arbetar på som vanligt visar enkätsvaren. Det
fanns fortfarande utmaningar på vissa skolor
där många i personalen är sjukfrånvarande,
men nu kunde lärare som var hemma med
symtom, eller tillhörde en riskgrupp, undervisa
hemifrån.
En utmaning för skolorna, som framkommer
i enkätsvaren, är elever som är hemma med
sjukfrånvaro utan intyg. Här berättar respondenterna att sådana fall har krävt en nära
dialog med vårdnadshavare och i vissa fall har
skolan fått klargöra att skolplikt gäller.
I och med det beredskapsarbete som sattes
igång under den inledande fasen menar

Summering:
• Nya undantagsåtgärder tillåter distansundervisning
• Många elever är tillbaka och närvarande i skolan och undervisning bedrivs som vanligt
• Lärdomar kring digitaliseringens möjlighet att
möta elever med svag skolanknytning och/eller
problematisk skolfrånvaro.
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Nyläge

Vi har höjt lägsta nivån och den tekniska
kompetensen har höjts. Nu kan vi börja prata
om utvecklingen av undervisningen kopplat till
digitala lärresurser. (Respondent)

Den sista av de tre enkäterna fokuserade på
nuläget och respondenterna fick svara på frågor
kring var de står just nu och hur de förbereder
sig för att fortsatt bedriva sin verksamhet utifrån rådande läge. I följande kapitel har vi valt
att skriva samman svaren från grundskolan och
gymnasiet för att få en samlad bild av nuläge,
lärdomar och framåtblickande.
Majoriteten av respondenterna svarar att de
inte ännu hunnit göra en ordentlig utvärdering
av arbetet och de omställningar som skolan
behövde vidta för att minska risken för smittspridning. Flera av de svarande lyfter dock att
kommunikation i hela styrkedjan är avgörande
för hur väl ett omställningsarbete fungerar,
direktiv och riktlinjer har behövts för att de
enskilda skolorna ska kunna ta sig vidare.
Utöver det pekar enkätsvaren på att det
framgent är viktigt att hålla god koll på arbetsbelastningen och att lärare tidigt larmade om
en ökad känsla av stress kopplat till åtgärder
för att förhindra smittspridning. Den ökade
stressen beskrivs till stor del komma ifrån att
lärare behövt ställa om helt till distansundervisning eller behövt förhålla sig till att både ha
elever i klassrummet och elever som är hemma
med symtom.
Enkätsvaren pekar på att lärarna har tagit
kompetenskliv inom användandet av lärplattformar och att kommunicera digitalt.

Vidare finns ett behov av kompetensutveckling
inom utvärdering och uppföljning och då särskilt riktat mot betyg och bedömning. Svårigheten att få in ett brett och varierat underlag
för bedömning upplevs som en svårighet. Detta
menar respondenterna påverkar elevernas
betyg negativt.

Anpassa undervisning till andra former. Det
är inte samma sak att ha genomgång på ett
Google Meet som live i klassrummet. Skapa
diskussionsgrupper och låta elever samarbeta
i mötesrum. Variera underlag för bedömning
av lärande och examinationer behövs också.
Oavsett om det är digitalt, eller ”vanligt lärande.
(respondent)
Generellt beskrivs omställningen som extra
svår för elever med svag skolanknytning och/
eller i behov av extra stöd och anpassningar.
Enkätsvaren pekar på att de är en mindre
grupp av elever som har arbetat bättre på
distans.
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Min känsla är att både elever som har behov av
mer hjälp och normalt presterande elever har
sänkt sina resultat. Några enstaka elever har
arbetat bättre på egen hand. (respondent)

[…] att de inte har nått lika långt i att uppfylla
mål som när de är närvarande i klassrum och
kan dra nytta av varandras frågor och få mer
direkt och nyanserad hjälp av läraren.
(respondent)

Vissa elever har presterat bättre med
hjälp av distansstudier, t.ex. pga. högre
närvaro. Samtidigt har de elever som har en
problematisk skolfrånvaro av sociala skäl
fortsatt att ha det och kanske fått svårare
problem. (respondent)

Utmaningar som tas upp i enkäten är skolans förutsättningar att skapa en god skolanknytning på distans och i längden elevernas
mående. Men också svårigheten att engagera
eleverna i skolarbetet då de inte fysiskt befinner
sig på skolan.

[…] vissa elevgrupper har gynnats av att undervisningen bedrivits via fjärr- och distansundervisning, men också att andra grupper som
tidigare haft svårt med t.ex. att strukturera sina
studier har haft svårare nu att följa undervisningen. (respondent)

Att hämta ikapp det elever missat samt att det
finns en stor oro för att den psykiska ohälsan
kan komma att öka hos elever efter en så långvarig isolering. (Respondent)
Framförallt frågor som handlar om elevhälsa
och de delar i läroplanen som inte direkt är
kopplade till undervisningen. I undervisningen
är det bedömning och närvaro och en varierad
undervisning. Vi behöver även ta tag i hur vi
även kan digitalisera våra praktiska ämnen i
högre utsträckning. (Respondent)

I fråga om elevernas måluppfyllelse kopplat till
omställningen menar respondera att det är för
tidigt att dra slutsatser och att detta är något
som behöver undersökas närmare. Några svar
vittnar om att distansundervisningen gett en
ökad närvaro men att den ökade närvaron inte
betyder en ökad måluppfyllelse.

Närvaron kanske något högre men eftersom
det kan vara en oaktiv närvaro på videmöten är
detta en mycket trubbig mätmetod.
(respondent)

• Hur väl har våra digitala ekosystem fungerat och
hur väl är de förankrade hos lärarna?

Respondenterna menar att det är viktigt att
en riktig utvärdering görs för att ta vara på
lärdomar som gjorts. Särskilt pekar svaren i
enkäten på följande punkter som viktiga att
undersöka vid en utvärdering:

• Utifrån lärdomar, vilka typ av kompetenshöjning
är skolan i behov av?
• Vilka vinster har vi gjort i och med omställningen?
• Hur arbetar vi med betyg och bedömning vid
distansundervisning?

• Hur har omställningen påverkat elevernas
a) måluppfyllelse, b) närvaro och c) hälsa och
mående?
• Hur har arbetet med digitala lärresurser
förändrats pga. omställningen?
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Diskussion
När vi blickar tillbaka på våren är det ingen underdrift att säga att
den har varit utmanande för hela det svenska utbildningslandskapet. För gymnasieskolorna har det snabba omställningsarbetet till
distansundervisning skapat flera incitament för att titta på hur undervisningen har kunnat utvecklas.

elevers välmående och fortsatt arbete i spåren
av att minska smittspridningen i samhället har
presenterats. Dessa perspektiv är viktiga att
ha med i diskussionen av resultaten i den här
kartläggningen, eftersom det ger en fördjupad
och breddad bild av det regionala läget. Att
övergången till distansundervisning initialt
har fungerat väl i regionen går i linje med hur
det har sett ut i andra delar av landet. Det ser
vi inte minst i Skolinspektionens uppföljning
bestående av intervjuer med rektorer.1 Att
på kort tid kunna ställa om verksamheten på
sättet som har gjorts, har varit en positiv kraft
som berörda kommuner inom Västra Götaland
ger uttryck för.
I likhet med övriga erfarenheter gjorda runt
om i landet, visar också denna kartläggning att
en ökad närvaro bland eleverna har noterats. I alla fall i omställningens initiala delar.
Samtidigt vittnar svaren om en viss osäkerhet
kopplat till eleverna inhämtande av kunskaper,
om det är så att ett kunskapstapp kommer
att skönjas bland vissa elevgrupper. Därför
lyfts undervisningens kvalitet som något som
fortsättningsvis behöver adresseras, för att
säkerställa att eventuella utbildningsskulder
synliggörs och adresseras.

För grundskolans del har våren bestått delvis
av en osäkerhet i om de ska stänga ner eller
inte, vilket har resulterat i dubbelarbete för
en del lärare. Något som framkommer av de
enkäter som kommunerna har fått besvara.
Samtidigt vittnar krisen om en handlingskraft,
från skolhuvudmannen ner till läraren i klassrummet.
Att snabbt kunna ställa om - som gymnasieskolorna i regionen har gjort - och samtidigt
kunna upprätthålla undervisningen, visar att
skolorna till viss del är väl rustade, inte minst
gällande den tekniska infrastrukturen. Initialt
behandlade frågor om internetanslutningar,
tillgång till digitala enheter och andra teknikrelaterade spörsmål, men gick relativt snabbt
mot att röra sig om pedagogiska och didaktiska
upplägg snarare. När kartläggningen inleddes i
mars månad, var det fortfarande oklart om också grundskolorna skulle stängas ner på samma
sätt som man gjorde på gymnasieskolorna. Till
skillnad från gymnasieskolorna, som ställdes inför realiteten att de facto inte förlägga
undervisningen i skolans lokaler, handlade det
för grundskolan mer om att förbereda sig för
en eventuell nedstängning, där teknisk infrastruktur, tillgång till digitala enheter och andra
eventuella anpassningar för de yngre eleverna
behövde inventeras och dokumenteras. Utifrån
svaren i kartläggningen har utvecklingen därför
sätt lite annorlunda ut för grundskolorna i
jämförelse med gymnasieskolorna.
Omställningsarbetet har under våren belysts
både nationellt och internationellt genom flera
undersökningar och rapporter, där en kompletterande och breddad bild av covid-19 pandemins effekter och påverkan på utbildning,

1 https://www.skolinspektionen.se/globalassets/publikationssok/granskningsrapporter/covid-19/uppfoljning-av-gymnasieskolors-distansundervisning---slutrapport.pdf
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Det dröjde till början på maj, som vi fick en
bredare bild av hur distansundervisningen
påverkade gymnasieeleverna genom den av
Sveriges Elevkårer sammanställda enkätundersökningen Gymnasieelevers upplevelse av distansundervisning under coronakrisen. I likhet
med vad kommunerna beskriver, upplevde också eleverna att övergångens initiala fas gick väl,
men efter några veckor började motivationen
att tryta. I undersökningen framkommer det att
var femte elev tycker att distansundervisningen
fungerar mindre bra eller inte alls. Detta har
lite med teknikstrul att göra och mer med en
dalande motivation på grund av avsaknaden av
sociala sammanhang.2
I Storbritannien kan vi se att fyra av tio elever hade liten kontakt med lärarna under tiden
som skolorna var stängda och undervisningen
bedrevs på distans.3 Att dra några större jämförelser med utfallet i Storbritannien är svårt att
göra av flera anledningar, inte minst på grund
av att grundskolorna i Sverige under pandemin
fortsatt har varit öppna samtidigt som segregationen är större i Storbritannien. Men det är
värt att också i Sverige arbeta för att synliggöra eventuella kunskapstapp bland eleverna,
för att säkerställa att inte fler elever hamnar
efter i utbildningssystemet. Finland, genom
Utbildningsstyrelsen, har satt undantagssituationens följder i ljuset och erbjuder från och
med hösten 2020 statsunderstöd för att jämna
ut de följder som nedstängningen av skolorna
har lett till. Syftet med statsunderstödet är att
stödja anordnarna av gymnasieutbildning i
finansieringen av tilläggsresurser som kan behövas för undervisning, handledning och andra
stödåtgärder. Totalt rör det sig om 17 miljoner
Euro.4
I likhet med bland annat Skolinspektionens
senast granskning kring hur omställningen
till distansundervisning har påverkat gymnasieskolorna kommer det i denna kartläggning
fram att skolorna har brottats med utmaningar

kopplat till likvärdighetsperspektivet.5 Enligt
Skolinspektionen är vissa elevgrupper mer sårbara i övergången till distansundervisning än
andra. Det gäller inte minst elever med social
oro i hemmet samt elever på introduktionsprogrammet. Bland kommunerna som omfattas
i denna kartläggning lyfts även utmaningar i
anslutning till nyanlända, där språkförbistringen har utgjort hinder i omställningen och
elevernas fortsatta lärande. Att finna strategier för hur man på bästa sätt hanterar denna
situation är något som kommunerna fortsätter
att arbeta med. Parallellt utmärker sig andra
elevgrupper i kartläggningen, där kommunerna
beskriver att de bland en del elever har visat sig
att omställningen till distansundervisning har
fungerat väl, med en ökad närvaro och aktivitet
under lektionerna som följd.
Att ha en stadig blick mot horisonten samtidigt som mer kortsiktiga utmaningar behöver
hanteras kan vara ansträngande. Parallellt med
att kommunerna har arbetat för att underlätta
för lärare och rektorer, har ambitionen varit
att blicka framåt mot höstens skolstart. När
kartläggningen inleddes i mars, och hela vägen
fram till slutet på maj, var det fortfarande
oklart hur skolan skulle kunna organiseras till
hösten, om distansundervisning fortsatt skulle
gälla eller om skolorna skulle öppna upp som
vanligt. När Folkhälsomyndigheten den 17
maj beslutade att lätta på restriktionerna om
distansundervisning från och med den 15 juni,
skapades en lättnad bland kommunerna, samtidigt som beskedet väckte nya frågor. Därför
är det viktigt att fortsättningsvis fundera på
hur olika scenarier kan utvecklas under hösten.
Inom ramen för ett sådant arbete har RISE,
tillsammans med övriga partners i det nationella samverkansprojektet Skola Hemma, tagit
fram ett arbetsunderlag för skolhuvudmännen
att ta avstamp i inför en vidare utveckling av
covid-19.6 Sett till kartläggningen är scenarioplaneringsarbete något som kommunerna
har gett sig i kast med, för att vara förberedda
inför höstens uppstart. Det av Skola Hemma
framtagna workshopmaterialet bör därmed ses
som ett stöd för skolhuvudmännen.

2 https://sverigeselevkarer.se/media/1860/underso-kning-gymnasieelevers-distansundervisning-under-coronakris-2020.pdf
3 https://www.theguardian.com/education/2020/jun/15/2mchildren-in-uk-have-done-almost-no-school-work-in-lockdown

5 https://www.skolinspektionen.se/globalassets/publikationssok/granskningsrapporter/covid-19/uppfoljning-av-gymnasieskolors-distansundervisning---slutrapport.pdf

4 https://www.oph.fi/sv/nyheter/2020/understod-pa-totalt-17-miljoner-euro-kan-sokas-att-jamna-ut-undantagssituationens?fbclid=IwAR31jEmQC30n3SH-Wx8Y7TWn2XYl3WpJ2SwuPdI0Tws8dls72LSTpYUSCys

6 https://www.skolahemma.se/nytt-material-for-scenarioplanering/
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Slutsatser
Att covid-19 pandemin så totalt har påverkat våra liv och vår
vardag har varit svårt att greppa fullt ut. Eftersom en liknande
händelse i modern tid inte har skett, är det en utmaning att finna
fullgott stöd och tydlig riktning för skolans fortsatta arbete i
ljuset av pandemin. Samtidigt finns det ett antal erfarenheter
gjorda under vårens omställning, erfarenheter som är viktiga
att belysa och ta med sig in i det fortsatta arbetet. Nedan
presenteras dessa med stöd både i nationella och internationella
rapporter och undersökningar genomförda under våren 2020.
demic is changing education, är det viktigt
att i en andra fas av pandemin bibehålla och
fördjupa lärarnas professionella utveckling.8
Att på samma sätt inventera elevernas fortsatta
utvecklingsområden, blir därmed också aktuellt
sett till lärarnas fortsatta kompetensutveckling.

Utbildningsskuld och
kompetensutveckling

Risken för att en utbildningsskuld har uppstått
bland vissa elever är trolig. Enligt OECD är det
viktigt att ta tillvara vårens omställningsarbete till distansundervisning och utvärdera på
vilket sätt elevernas kunskapsinhämtning har
påverkats. Vilka förmågor har eleverna haft
möjlighet att visa och vilka förmågor har inte
kunnat synliggöras? Eleverna har under våren
haft möjlighet att utöka och fördjupa sin verktygspalett kring att lära på distans. Autonomi,
självstudier och att lära online är förmågor som
fortsättningsvis bör utvecklas och tillvaratas
med syftet att skapa en likvärdighet mellan
eleverna.7 Inte minst har det i denna kartläggning getts uttryck för utmaningar kring likvärdigheten mellan eleverna, att det har varit svårt
att nå vissa elevgrupper på samma sätt som när
närundervisning bedrevs. Det här berör också
lärarkåren, där kommunerna i kartläggningen
vittnar om att lärarna har tagit stora kompetensutvecklingssteg i samband med distansundervisning. Genom synkrona och asynkrona
utbildningsupplägg har lärarna fått en möjlighet att fördjupa sig och bredda sin kompetens.
Enligt OECD:s rapport Schooling disrupted,
schooling rethougt. How the Covid-19 pan-

Likvärdighet och
undervisningsupplägg

Vi har sett en diversifierad bild av elevernas
upplevelser av övergången till distansundervisning. För en del har det fungerat väl, medan
det för andra har funnits utmaningar med att
följa med på lektionerna och därigenom har
risken funnits att halka efter. Att ta vara på
erfarenheterna som har fungerat väl i direkt
anslutning till undervisningskontexten är
fortsatt viktigt att adressera och utvärdera.
Skolinspektionen pekar i sin rapport på att
fortsätta med ett tätt uppföljningsarbete av hur
undervisningen går, exempelvis med hjälp av
elevenkäter, som kan leda till förbättringar i
undervisningsuppläggen. Ytterligare utvecklingsområden, som Skolinspektionen belyser,
är att behålla – och vidareutveckla – bredden
av sätt på vilket eleverna kan ta till sig information. Exempelvis kan det handla om att spela in
genomgångarna som eleverna kan återgå till.

7 https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=133_1333901rtuknc0hi&title=Schooling-disrupted-schooling-rethoughtHow-the-Covid-19-pandemic-is-changing-education

8 https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=133_1333901rtuknc0hi&title=Schooling-disrupted-schooling-rethoughtHow-the-Covid-19-pandemic-is-changing-education, s. 10
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Scenarioplanering

Examinationsformer,
rättssäkerhet och digitala
ekosystem

Att lyfta blicken mot höstens skolstart och
förberedelsearbetet med densamma blir för
kommunerna ett fortsatt viktigt arbete. Även
om rekommendationen att bedriva distansundervisning har lättats på, är framtiden fortsatt
delvis oviss, och skolan kommer fortsättningsvis att behöva hantera ytterligare utmaningar.
Det av RISE framtagna stödet för scenarioplanering rekommenderas av skolhuvudmännen
att fördjupa sig i. I materialet ges en beskrivning av tre olika scenarier och hur dessa kan
hanteras på nationell nivå, huvudmannanivå
och lokal nivå. Materialet erbjuder också ett
utarbetat workshopmaterial för skolhuvudmännen att använda sig av.9

Under vårens omställningsarbete har en stor
utmaning för kommunerna varit att på ett
rättssäkert sätt bedöma elevernas kunskapsutveckling. När Skolverket informerade om att de
nationella proven ställdes in, skapade det inte
bara en osäkerhet bland lärare och elever. Det
resulterade samtidigt i ett minskat bedömningsunderlag. Innan covid-19 pandemin bröt ut
har ett stort utvecklingsarbete med att digitalisera de nationella proven initierats av Skolverket, ett arbete som beräknas vara färdigt 2023.
Fram till dess är det upp till skolhuvudmannen att tillhandahålla en teknisk lösning som
möjliggör att genomföra de nationella proven
digitalt. I ljuset av vårens övergång från när- till
distansundervisning har behovet av digitala
och rättssäkra examinationsformer ökat. Det är
därför viktigt att kommunerna fortsättningsvis
sätter ljus på frågan och arbetar för att den tekniska infrastrukturen finns på plats. Skulle det
vara så att skolorna återigen tvingas att stänga
ner på grund av covid-19, så återaktualiseras på
nytt behovet av att tillhandahålla möjligheten
att på ett rättssäkert sätt examinera eleverna på
distans. De digitala nationella proven kommer
att ställa krav på huvudmännens och skolornas
organisatoriska och digitala beredskap. Därför
är det relevant att kommunerna fortsätter att
fundera vidare på hur förutsättningarna ser ut
rörande:
• Tillgång till digitala enheter
• Bredbandsuppkoppling
• Lokalt nätverk
• Digitalt användarregister och registervård
• Identity provider (idP)
• Identitetsfederation
• Tvåfaktorsautentisering för skolpersonal10

10 https://www.skolverket.se/om-oss/var-verksamhet/
skolverkets-prioriterade-omraden/digitalisering/digitala-nationella-prov/tekniska-forutsattningar-for-skolorna-att-kunna-genomfora-digitala-nationella-prov

9 https://cdn1.skolahemma.se/wp-content/uploads/2020/06/29084809/Scenarioplanering.pdf
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Arbetet med att förbereda för de digitala nationella proven är en del av skolhuvudmannens
digitala ekosystem, dvs. det pussel av digitala
tjänster som utgör den totala användarupplevelsen för medarbetaren och eleven. Att dessa
hänger ihop, att det finns integrationer på plats
som möjliggör enklare och automatiserade
processer, har varit viktigt och blir än viktigare.
När stora delar av det svenska utbildningssystemet gick över till distansundervisning satte
det stora krav både på skolhuvudmännen och
på tjänsteleverantörerna. Swedish Edtech
Industry, branschorganisationen inom den
svenska edtechbranschen med målet att bidra
till innovation och utveckling, har under våren
tagit temperaturen på branschen genom den
så kallade Edtechtempen.11 En kraftig ökning
av användningen av digitala tjänster i skolan
har noterats. Flera leverantörer har under den
rådande pandemin erbjudit sina tjänster kostnadsfritt, t.ex. digitala läromedel och digitala
lärresurser. Det är en anledning till en så hög
tillströmning av nya användare. När en så markant ökning av digitala läromedel och digitala
lärresurser kan ses för det med sig ett antal
frågor för skolhuvudmannen att adressera. Inte
minst hamnar spörsmål rörande hantering och
managering av de pedagogiska tjänsterna. Ju
fler licenser som är i omlopp, desto större blir
behovet att kunna administrera dem. Utan en
sådan infrastruktur blir det på sikt ohållbart
när det gäller licenser och inköp samt ur ett informationssäkerhets- och dataskyddsperspektiv.Tids nog är det därför en fråga som skolhuvudmännen behöver bemöta, för att minska
den administrativa ansträngningen internt.

Erfarenhetsutbyte

Att upplevelserna och erfarenheterna skiljer
sig åt mellan grundskolan och gymnasiet är
naturligtvis inte konstigt med tanke på att
grundskolorna inte behövde ställa om till
distansundervisning under våren. Det rådde en
stor osäkerhet i mars månad i om grundskolan
skulle beröras av övergången från när- till distansundervisning. Därför behövde de planera
för ett sådant eventuellt scenario och samtidigt
bedriva undervisning i skolans lokaler. Ju
längre in på vårterminen som vi kom blev en
nedstängning mindre sannolik och grundskolorna anpassade verksamheten utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer. I ljuset av
det har grundskolorna byggt kunskap och erfarenhet kring hur verksamheten kan organiseras
utifrån givna förutsättningar att elever och
lärare fysiskt är i skolans lokaler. Från och med
höstterminen, när gymnasieskolorna öppnar
upp för närundervisning, är det således rimligt
att grundskolans erfarenheter och kunskaper
synliggörs och uppmärksammas med ambitionen att underlätta gymnasieskolornas återgång
till närundervisning.

11 https://swedishedtechindustry.se/uncategorized/edtechtempen-veckovisa-lagesrapporter-med-anledning-av-coronakrisen__trashed-2/

21

Covid-19 pandemins effekter på skolor i Västra Götaland

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har
valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt,
har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och
är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket
annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner
för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om
gemensamma satsningar. Allt för att regionens
en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

www.goteborgsregionen.se
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