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Sammanfattning
Denna studie syftar till att beskriva det lärande hos lärare som har skett under perioden med
fjärr- och distansundervisning. Det lärande som studien har fokuset på gäller både vad lärare
har tänkt nytt kring undervisningen och på vilket sätt lärarna har förändrat sin praktik.
Studien har vidare till syfte att genom en systematisk beskrivning av lärarnas lärande lägga en
grund för Kalmarsunds gymnasieförbunds vidare utveckling av digitalisering och
undervisning. Studien har genomförts av förbundets två IKT-pedagoger. 25 lärare har i grupp
intervjuats i Google Meet. Även 20 elever har intervjuats för att få ett komplement till den
bild som lärarintervjuerna gav. I studien framkommer det att lärarna både tänkt och agerat på
nya sätt kring undervisningen. Det som resultaten tydligt visar är att lärarna uttrycker en ökad
medvetenhet kring sin egen undervisning. De har reflekterat mer kring delar av sin
undervisning som tidigare varit förgivettagna. I flera fall har reflektionen bidragit till ny
praktik i undervisningen. Den tydligaste förändringen som lärarna har genomfört i samband
med fjärr- och distansundervisning är ökad struktur och tydligare instruktioner.

I studiens reflektion sammanförs lärarnas svar under tre teman som framträder utifrån
resultaten:

● Tillgänglig digital lärmiljö
● Lärarnas undervisningspraktik
● Hybridundervisning

När lärarna var hänvisade till att bedriva all undervisning online byggdes det mer tillgängliga
lärmiljöer då det krävdes en ökad struktur och tydlighet. Här finns det ett intressant område
att jobba vidare med för att ta vara på dessa lärdomar. När det gäller lärarnas utveckling av
sin undervisningspraktik så visar studien att situationen med fjärr- och distansundervisning i
sig skapade ett tydligt behov av lärande för lärarna. Det uppstod i samband med detta även
kollegial stöttning. Även här framhålls i studien att det finns lärdomar att ta med in i
utvecklingen av lärares kollegiala lärande. Hybridundervisningen har en tydlig skiljelinje
mellan komvux och gymnasieskolan. Fjärr- och distansundervisningen har påskyndat en
utveckling kring hybridundervisning inom komvux. Inom gymnasieskolan är det är större
utmaning att förvalta lärdomar som pekar mot att vissa undervisningsmoment skulle, ur
kvalitetssynpunkt, vara bättre att genomföra online.

Elevernas perspektiv förstärker bilden av att bygga upp en tillgänglig digital lärmiljö för alla
elever bör var ett högt prioriterat område. Studien pekar även på vikten av att ta med
elevernas röster i alla stadier av ett utvecklingsarbete.
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1.Förutsättningar
Med start den 18 mars 2020 och 18 månader framåt bedrevs undervisning inom Kalmarsunds
gymnasieförbund, med vissa undantag, som fjärr- och distansundervisning. Detta innebar nya
förutsättningar för lärarnas undervisning och elevernas lärande. Istället för att gå till skolan så
flyttade skolan hem till eleverna och lärarna. De digitala verktygen blev avgörande för
undervisningens genomförande. Kalmarsunds gymnasieförbund har sedan 2012 gjort
kraftfulla satsningar och har tydliga uttalade mål kring skolans digitalisering. Förbundet har
haft ett målinriktat arbete med att stärka personalens och elevernas digitala kompetens.
Därför fanns det en god plattform att stå på när skolorna i Sverige gick över till en
undervisning som i stort sett fullt ut skedde online.

1.1 Syfte
I den nya situationen som uppstod när undervisningen nästan uteslutande flyttade över till
digitala alternativ fanns det tydliga behov av att tänka nytt. I det nytänkande kring
undervisning som gjorts bland lärare är det rimligt att anta att det även har skett ett lärande
som påverkar undervisningen framöver. När vi i denna studie undersöker lärarnas lärande
utgår vi från Katz och Ain Dacks definition av lärande: “Lärande är den process genom
vilken erfarenheter leder till bestående förändring i kunskap eller beteende” (Katz & Ain
Dack 2017). Vi utgår i studien från de erfarenheter som lärarna har från fjärr- och
distansundervisningen och undersöker båda dimensionerna i definitionen. Både lärarnas
förändrade tänkande/kunskap och handlande/beteende kopplat till undervisningen. I Katz och
Ain Dacks definition av lärande är begreppet bestående en viktig komponent. För att kunna
beskriva en bestående förändring är det troligt att vi skulle behöva ha ett större tidsspann
mellan lärarnas erfarenheter från fjärr- och distansundervisning och vår studie. I denna studie
ser vi begreppet bestående som ett handlande hos lärarna som uppstått under
onlineundervisning och som fortsatt finns kvar vid den tidpunkt vi samtalat med dem.

Det är det lärande som kan antas finnas hos varje enskild lärare som denna studie syftar till
att systematisera. Studiens mål är att skapa en bred och sammanhållen bild av allt lärande
som skett hos lärare inom Kalmarsunds gymnasieförbund. Vidare är syftet att använda det
samlade lärandet inom gymnasieförbundet till planering för kommande insatser, när det gäller
att utveckla organisationens förmåga att nyttja digitala resurser förstärkande i
undervisningen.

1.2 Frågor
De frågor som är av intresse i denna studie riktar sig dels mot hur lärarna har tänkt nytt kring
undervisning och dels mot om de har tagit med sig konkreta undervisningsmetoder från tiden
med fjärr- och distansundervisning.
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Följande frågor söker studien svar på:

● Vad finns det som lärarna tänker annorlunda kring inom sin undervisning när de har
erfarenheter av fjärr- och distansundervisning?

● Vilka konkreter metoder har lärarna tagit med sig eller planerar att använda från tiden
med fjärr- och distansundervisning?

1.3 Begreppsdefinition
I denna studie använder vi begreppen fjärr- och distansundervisning och undervisning online.
Vi är medvetna om att den undervisning som har bedrivits under perioden med pandemi inte
riktigt fångas med något av dessa begrepp. I Skolverkets definitioner är det svårt att hitta
någon beskrivning som helt passar in på den undervisningsform som genomförts i praktiken.
Vi väljer därför en definition som är vedertagen i diskussioner kring skolans digitala
undervisning när anpassning skett utifrån smittspridningsläget.

2. Process

2.1 Metod
För att få svar på de frågor som ställs i denna studie valde vi att använda oss av intervjuer
som metod, eftersom det gav oss möjligheter att ställa följdfrågor till lärarna för att få en mer
fördjupad bild av deras lärdomar och mer konkreta beskrivningar av metoder som de
använder i undervisningen. En mer beskrivande bild än vad som varit möjligt vid användande
av enkäter. Intervjuerna genomfördes i Google Meet. Vi valde detta för att det blev ett
effektivt sätt att genomföra flera intervjuer än att träffas på plats. Valet av Google Meet som
plats för intervjuer föll sig även naturligt då lärarna i och med undervisning online hade god
vana vid Google Meet. Olika lärare tillfrågades med syfte att få en stor bredd i
representationen. Gymnasieförbundets rektorer hade möjligheten att föreslå lärare som de
ansåg speciellt kunde bidra med sina lärdomar från fjärr- och distansundervisning. Lärarna
som har deltagit i studien undervisar på förbundets samtliga fem skolor, de undervisar på
gymnasiet och inom vuxenutbildningen, det är lärare som undervisar i yrkesämnen och lärare
som undervisar i gymnasiegemensamma ämnen, det är en god spridning inom vilka
gymnasieprogram lärarna undervisar och det finns speciallärare med i studien.

Totalt har elva samtal genomförts via Google Meet. I respektive samtal har en till fyra lärare
deltagit. Sammanlagt är det 25 lärare som har deltagit i studien. Samtalen genomfördes i
september 2021. Anteckningar har tagits under samtalen och samtalen har spelats in.

För att få en fördjupad bild av hur lärarna har agerat under fjärr- och distansundervisningen
och vilka förändringar som genomförts valde vi att även involvera elever i denna studie. Vi
har genomfört fem samtal med elever från olika skolor och program. Fyra elever per samtal
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vilket ger sammanlagt 20 elever. Samtalen har dokumenterats och den data som kommer fram
presenteras under rubriken Reflektion.

3. Resultat
Nedan presenteras det resultat som kan ses vid sammanställning av de gruppsamtal som vi
hade med lärarna. Resultatet redovisas under två huvudrubriker, Förändrat tänkande och
Förändrat görande. Dessa båda rubriker syftar till att fånga de två olika nivåer som denna
studie tar sikte mot. Under första rubriken beskrivs de förändringar som lärare uttrycker när
det gäller deras tänkande kring undervisning efter erfarenheter från fjärr- och
distansundervisning. Under andra rubriken beskrivs konkreta förändringar i undervisningen
som lärarna har genomfört, eller planerar att genomföra, mot bakgrund av lärdomar från fjärr-
och distansundervisning. Lärarnas utsagor har förts in i olika kategorier för att skapa en
tydlighet i resultatredovisningen. Dessa kategorier redovisas under respektive rubrik,
Förändrat tänkande och Förändrat görande.

3.1 Förändrat tänkande

3.1.1 Ökad medvetenhet om sin egen undervisning
När lärarna reflekterar kring sitt lärande under fjärr- och distansundervisning så uttrycker de
en ökad medvetenhet kring sin egen undervisning. De lyfter fram olika delar av
undervisningens upplägg som nu har blivit än tydligare för dem än vad som har varit fallet
tidigare.

Hur viktigt det ändå är med såna här saker som gemensam uppstart, stämma av läget i klassen i
början, avsluta tillsammans. Allt det blev ännu tydligare tycker jag under pandemin.

Det finns i lärarnas svar en tydligt uttryckt reflektion över den egna undervisningen. Fjärr-
och distansundervisningen har bidragit till att lärarna reflekterat kring flera moment som de
tidigare har tagit mer eller mindre för givna i sin undervisning. Reflektionerna leder dels till
tänkande kring alternativa sätt att handla dels till hur viktig interaktionen i klassrummet är. Så
den nya situationen innebar att lärarna hittade nya metoder i undervisningen samtidigt som de
blev medvetna om hur viktigt mötet med eleverna är. Därmed uppstod också tanken hos en
del lärare om hur man på bästa sätt använder den tid man har tillsammans i klassrummet.

3.1.2 Större öppenhet för förändringar
Lärarna uttrycker att de nya villkoren för undervisningen innebar att de var mer öppna för att
tänka nytt och prova nya metoder.

Jag känner att jag är mer öppen att prova nya saker. Man var så fast i sitt tänk och lite rädd att
prova nya saker. Sen vändes allt upp och ner och erfarenheten där har väl gjort att man är lite
mer öppen för att prova nya saker och förändringar.
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Den öppenhet för förändring som uppstod i samband med undervisning online kunde enligt
lärarna inte bara ses på individuell nivå utan även i arbetslag.

Att våga och att testa mer nytt. Det har jag känt av i arbetslaget också man är mer öppen för
tekniken och att testa nytt och det är mer bland kollegor som inte känner att de har samma
kunskaper om det tekniska så har det blivit mer accepterat att uttrycka det och att kunna bolla
saker och prata om det.

Alla var tvungna att lära sig (…) Jag tycker att det blev ett väldigt bra kollegialt lärande. Vi satt
alla i samma båt. De som kunde mer fick lära de andra och det var ingen prestige i det. Så
tänker jag vikten av det prestigelösa lärandet.

3.1.3 Former för examinationer
En av de stora utmaningarna som lärarna pekar på när undervisningen gick över till att
bedrivas online var att genomföra examinationer för eleverna. Här framhåller lärarna att de
var tvungna att tänka i nya banor.

När vi hade en undervisning som ser normal ut med elever i klassrummet var det så givet för
mig att examinationer skrivs i ett stängt forum där jag kan säkra det från att det inte är fusk
(…) men när vi sen kom över till distansundervisning så blev det till slut att man måste utmana
sig själv. Det blev ett nytänkt för mig att släppa på kontrollen och testa andra former av
examinationer.

3.1.4 Hybridundervisning
Det är flera lärare som i samtalen säger att de kan se att det i vissa sammanhang i
undervisningen skulle vara att föredra att ha undervisning helt digital. De kan se att det finns
pedagogiska fördelar med att elever och lärare befinner sig i ett digitalt mötesforum.

Jag är en förespråkare för hybrid inte bara när vi har distans utan att fortsätta med det. Jag ser
många fördelar hos våra elever. Vi ser att närvaron har ökat markant. (...) Att dela in i
smågrupper går så snabbt i Meet. Att göra det i klassrummet blir massa spilltid.

Det finns även lärare som ser tydliga exempel på där undervisning gav bättre resultat
när den genomfördes online. En faktor som har bidragit till bättre resultat är ett ökat
fokus och ökad koncentration hos eleverna.

Resultaten på följdfrågorna till filmerna blev på mycket bättre nivå när de jobbade på distans.
Det har ju med koncentration och hur man blir distraherad att göra. Det får man ju försöka hitta
något när man har dom fysiskt. Man vill ju uppnå det även när man sitter i ett klassrum. Det är
ju sådana bitar man funderar på.

En form av hybridundervisning som lärarna beskriver är att det, mot bakgrund av erfarenheter
från fjärr- och distansundervisning, har hittats nya lösningar när det gäller anpassningar för
elever.
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En del av våra elev har problem med att vara på plats av olika orsaker (…) i och med
fjärrundervisingen har vi nu hittat lösningar för vissa elever när det är närundervisning som vi
inte hade tänk på tidigare.

3.1.5 Struktur i undervisningen
När undervisningen övergick från att vara på plats i klassrum till att bedrivas online blev det
för lärarna uppenbart hur viktigt det var med en tydlig struktur. Strukturen för undervisningen
har sedan tidigare för de flesta lärarna byggts upp i Google Classroom. Nu blev Classroom
verkligen klassrummet på riktigt.

Classroom blev ju den centrala knutpunkten ännu mer än innan, klassrummet var ju helt
utspelat. Det gjorde att man tänkte om kring upplägg.

Vikten av att ha en tydlig struktur i Classroom. Det tyckte jag att jag jobbade med innan men
det ställdes verkligen på sin spets i och med pandemin. Det blev även tydligt i arbetslaget att vi
var olika långt komna i hur mycket vi använde oss av Classroom och hur tydlig man var i sin
struktur. Det fick man höra från eleverna också att man önskade en gemensam struktur hos alla
lärare.

Lärarna uppger att de blev ännu mer noga med att tillgängliggöra allt material i Classroom.
Genom att denna tydliga struktur skapades och att lärarna var mån om tydliga instruktioner
säger en av lärarna att det frigjordes tid i undervisningen. Att undervisningen blev väldigt
tydliggjord och tillgängliggjord innebar att lärarna inte behöver lägga så mycket tid till
förklaringar under lektionstid.

Perspektivet tillgänglig digital lärmiljö med koppling till Google Classroom lyfts också av
lärarna.

Strukturen i Classroom, jag har tittat där för att arbeta för en mer tillgänglig digital lärmiljö. Vi
pratar ju ofta om fysisk lärmiljö, pedagogisk lärmiljö och social. Då tänker man ju att man är
på plats. Men här har man fått titta på den digitala tillgängliga lärmiljön. Och det tänker jag ju
absolut som ett utvecklingsområde framåt.

3.1.6 Tydligare instruktioner
Lärarna säger att de blev mer noggranna med att ge tydliga instruktioner. Det blev mer
väsentligt att ge tydliga instruktioner när lärarna hade svårare att komplettera och föra till mer
information spontant under lektioner. Lärarna blev medvetna om att de var mer noga med att
ge eleverna tydliga instruktioner och i många fall anger de att detta är något som de har tagit
med sig även när undervisning sker på plats.

Jag skriver instruktioner nu som om eleverna var på distans. För jag har märkt att då var jag
mycket tydligare.

3.1.7 Tätare avstämning/återkoppling
Det blev en svårighet att läsa av om eleverna var med eller inte. En lärare pratar om att i
klassrummet så ser man som lärare elevernas hela kroppsspråk, de ler och visar att de är med
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och så vidare. En konsekvens av detta var att lärarna upplevde att de mer kontinuerligt
behövde göra någon form av avstämning för att se var eleverna befann sig i sin förståelse och
kunskapsinhämtning.

Det upptäckte jag när jag aktivt var tvungen att checka av mer kontinuerligt det behöver jag
checka av mer kontinuerligt även på plats. Man kan lura sig själv väldigt mycket i det i
interaktionen.

Läraren i citat ovan tänker kring att det finns vissa saker i interaktionen med eleverna som vi
tar för givna när vi har undervisningen förlagd på plats. Ett förgivettagande som läraren i det
här fallet tycker är relevant att ifrågasätta. Att det behövdes täta avstämningar när eleverna
befann sig på distans blev uppenbart, men detta anser lärarna är något som de kan ta med in
även i den undervisning som sker på plats.

3.1.8 Genomgångarnas upplägg
När undervisningen sker via skärm i stället för i det tredimensionella klassrummet så säger
lärarna att det innebär ett tapp av energi och dynamik. Det blev för lärarna framför allt tydligt
vid genomgångar. De blev uppmärksammade på att det inte går att ha alltför långa
genomgångar då eleverna helt enkelt tappar fokus. Lärarna anger också att de tänkte mer på
att varva in aktiviteter i genomgångarna.

När man har en sådan genomgång i Meet, många har ju bara ikonerna på och man ser dom
inte och man vet inte vad gör dom egentligen. Att man varvar det ännu mer än jag gjorde
tidigare med aktiviteter.

3.1.9 Digitala utvecklingssamtal
Digitala utvecklingssamtal är ett område som lärarna pekar ut där digitala möjligheter har
öppnat upp för nytänkande och kvalitativ förbättring. Det finns vårdnadshavare som av olika
anledningar kan ha svårt att vara med på ett utvecklingssamtal i skolan. Genom att
utvecklingssamtal har genomförts via Google Meet är det en av lärarna som berättar om en
förälder som tidigare aldrig har deltagit vid i utvecklingssamtal. När det nu fanns möjlighet
att göra det digitalt så uttrycker föräldern en stor glädje att kunna få en inblick i sitt barns
skolgång. Vidare säger läraren:

Jag vill kunna erbjuda det som en möjlighet också för elever och föräldrar (...) att man kan få
vara inkluderad och delaktig genom digitala möjligheter.

3.2 Förändrat görande
I denna del av resultatredovisningen beskrivs mer konkret det förändrade görandet som
lärarna uttrycker i samtalen kring vad de tar med sig från fjärr- och distansundervisningen.
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3.2.1 Mer filmande
När undervisningen blev helt online så uppger lärarna att de i ökad utsträckning använde sig
av filmning. Det handlar dels om att lärare filmat lektioner, spelat in instruktioner och dels
om att elever har filmat som redovisningar. Några av de lärare som använt mer filmande
under perioden av fjärr- och distansundervisning har fortsatt att gör det i sin undervisning.

Jag har tänkt ibland att det skulle var jättebra att flippa lektioner, att man spelar in. Det känns
självklart på någon sätt men det är så svårt att hitta tid till det. Men under
fjärrundervisningsperioden använde jag Meet rakt av. Det är ju inte något jätteflashigt program
men ja presentation på och jag pratade. Det har jag tagit med mig nu och känner att det är så
lätt för mig och jag har ingen prestige i det utan pratar på. För elever som exempelvis är
hemma är det där superbra att det finns.

Jag gjorde också så att jag spelade in mina lektioner samtidigt som jag höll dom (...) Och sedan
la jag ut det efter varje lektion i Classroom. Det vet jag att många uppskattade. Även om jag
lägger ut genomgångar som andra håller var det många som tittade på mina (…) Det trodde jag
inte skulle var så många som skulle titta. Det är något att funder kring om jag ska gör nu eller
att man ska göra det ibland.

Läraren i citatet ovan funderar sedan vidare kring vikten av att på ett bra sätt ta tillvara den tid
som man har tillsammans med eleverna i klassrummet. Det har blivit mer viktigt att ställa sig
frågan vad man gör när man möts. Vissa delar kan man på egen hand lyssna på som elev
medan det enligt läraren är viktigt att skapa en god elevaktivitet på lektionerna genom
exempelvis diskussioner.

3.2.2 Tankepauser för eleverna
Lärarna anser att lärandet för eleverna ofta blev väldigt intensivt när undervisningen var
online. Det var mycket arbetsuppgifter som skulle göras, ofta på kort tid. Detta skapade en
medvetenhet om vikten av tankepauser i undervisningen.

Det blev jag mer medveten om och det är någonting jag tänker nu också när vi är i en
närundervisning igen. Att planera in för kortare tankepauser ibland.

För att skapa bästa möjliga förutsättningar för elevernas lärande så anser lärarna att det måste
finnas tid för reflektion kring det egna lärandet. Detta är något som är lika viktigt när
undervisningen sker på plats som när den är online. Här ger lärarna exempel på användning
av lektionslogg som ett sätt att reflektera över sitt lärande.

3.2.3 Tätare återkopplingar
Lärarna beskriver hur de på olika sätt har genomfört tätare återkopplingar till eleverna.
Exempelvis har de mer aktivt gått in i delade dokument med eleverna och gett direkt
feedback till eleverna på deras pågående arbeten.

När de skriver i uppgiften så går jag in mer i Google dokument istället för att gå runt bland
eleverna. När jag går runt ser jag bara en elev. Jag gillar verkligen det här att ge feedback tidigt
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i en uppgift (…) Ge dom den här positiva feedbacken individuellt (…) Det kommer jag att
fortsätt med.

Läraren ger här ett tydligt exempel på hur det i undervisningen online var nödvändigt att hitta
en ny form för att följa elevernas arbete. När läraren gör en “digital rundvandring” bland
eleverna så upplevs det nu som ett bra komplement till att gå runt i klassrummet och ge
feedback till eleverna.

3.2.4 Hybridundervisning
Flertalet av lärarna i studien uttrycker sig positiva till olika former av hybridundervisning.
Viss undervisning passar bäst på plats medan annan undervisning bäst passar för att
genomföras digitalt. När det kommer till det konkreta handlandet så finns det en tydlig
skillnad mellan lärarna som undervisar på komvux och de som undervisar på gymnasiet.
Komvux har med gällande regelverk enklare att i praktiken lägga upp undervisningen med
hybridlösningar. Detta är inte möjligt på samma sätt inom gymnasieskolan då tydliga
begränsningar finns.

Möjligheten till hybrid tror jag skulle var någonting som är bra. Där är ju vi inte riktigt nu (…)
Jag har ju en upplevelse vilka moment som passar för Meet (…) Man är lite rädd för att ge de
enskilda läraren den makten eller befogenheten att ta dom besluten.

Konkreta saker som lärarna anger i upplägg av hybridundervisning är exempelvis
handledning och boksamtal. Kring dessa finns det positiva erfarenhet från när undervisning
genomfördes digitalt. Lärarna skulle gärna vilja fortsätta med detta.

3.2.5 Flera former för examinationer
Där lärarna traditionellt har tänkt en viss fast provform tidigare så utmanades det i och med att
undervisningen var online. I sökandet efter alternativa sätt att testa elevernas kunskaper och
förmågor har digitala verktyg använts och nya former för kunskapsredovisning har hittats.

… olika sätt att redovisa kunskapskrav och förmågor (…) vi har hittat vägar att faktiskt ha
muntlig framställan digitalt och det har varit enklare för eleven att hantera. Det är ju en extra
anpassning som vi kan använda fortsättningsvis även när det är närundervisning.

Jag tänkte kring inlämningsuppgifter istället för prov. Om man kunde spela in istället. I många
grupper så blev det jättebra. Så det är en sak som jag tar med mig. (…) När jag testar förmågor
att eleverna kan förklara begrepp så kan de spela in en film det hade jag inte tänkt på innan och
det kommer jag att fortsätta med.

I båda citaten ovan framgår att de nya sätten för redovisningar av kunskaper och förmågor
som lärarna har använt kommer att användas även framöver när det är närundervisning.

3.2.6 Genomgångarnas upplägg
När det gäller lärares förändringar kring sina genomgångar är det två delar som framträder
hos de intervjuade lärarna. För det första är det längden på genomgångar som lärarna har
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reflekterat kring och i vissa fall kommit fram till att det även när det inte är undervisning
online kan vara relevant att korta dem.

Sen insåg jag att min inte orkar lyssna på en skärm lika länge (…) det tar jag väl också med
mig att kanske korta ner genomgångar.

För det andra har lärarna upplevt att det i genomgångarna var väsentligt att varva med någon
form av elevaktivitet

När man har en sådan genomgång i Meet (…) att man varvar det ännu mer med aktiviteter, nu
tar vi en diskussionsfråga, nu skriver ni lite logg kring det här. Alltså hålla liv i genomgångarna
och inte bara prata och dom sitter där bakom och man inte vet vad dom gör. Det är något som
jag gjorde mer då och som har följt med ännu mer. Att aktivera dom under genomgångar helt
enkelt.

3.2.7 Fysisk aktivitet
För lärarna blev det en tydlig upplevelse av att elever, och även de själva, riskerade att bli för
mycket stillasittande när undervisningen var online. Kopplat till undervisningen beskriver
lärarna hur de har lagt in olika former av rörelse för eleverna. Rent konkret nämner lärarna att
de använder sig av walk and talk, elever kunde få en uppgift att diskutera i grupp.

Jag tänker också det under fjärrundervisningstiden att jag försökte aktivera eleverna mer att
röra på sig. Man kände ju det själv att man satt framför datorn och det är inte idealisk
arbetsställning alla gånger. Elever sitter i soffor och sängar och så där. Det skulle jag gärna
vilja ta med mig vidare att aktivera eleverna mer. Att vara fysiskt aktiva walk and talk att gå ut
och gå.

3.2.9 Digitala samtal
Lärarna pekar ut några områden där de tycker att det digitala samtalet har fungerat bättre än
när det är på-plats-samtal. Vissa av samtalen har varit av enskild karaktär.

Handledning över Meet har fungerat väldigt bra och det vill jag fortsätta med. Men det måste
jag ha godkänt från skolledningen.

Även vissa former av samtal i grupper upplever lärarna har fungerat bättre på Meet än vad
motsvarande samtal på plats tidigare gjort.

Min största lärdom är (...) Jag har alltid utgått från att samtal blir ju bäst när vi sitter i
klassrummet och pratar med varandra. Men under den här tiden med fjärrundervisning så har
jag upplevt att samtal med smågrupper, kanske tre fyra elever uppkopplade tillsammans har
gett så oerhört mycket bättre samtalskvalitet och intimitet i dom samtalen som man liksom
inte får till i klassrummet.

De lärare som uppger att denna typ av digitala samtal har fungerat bra säger sig nu leta efter
former att kunna ha samtalen digitalt även fortsättningsvis. Liksom när det gäller
förutsättningar för hybridundervisning så finns det en skillnad mellan komvux och gymnasiet
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hur man upplever graden av svårighet att genomföra digitala samtal i undervisningen.
Enklare att genomföra inom vuxenutbildning och svårare inom gymnasieskolan.

3.2.9 Digitala utvecklingssamtal
Google Meet har för lärarna inneburit att det har varit enkelt att koppla upp sig mot elever
och vårdnadshavare. De digitala utvecklingssamtalen är något som lärarna starkt betonar att
de vill ha kvar även i tider där en pandemi inte påkallar denna lösning.

När vi pratar om distansundervisning så säger alla så här att ok, utvecklingssamtalen var
jättebra via Meet. Det är liksom redan nu som en tyst överenskommelse att vi kommer att köra
utvecklingssamtal via Meet.

I och med att befolkningen generellt har varit hänvisade till digitala mötesformer i många
sammanhang har det också byggts upp en vana och kompetens kring att mötas digitalt. Detta
kan då vara en grund för att fortsätta med digitala utvecklingssamtal.

4. Reflektion
Studiens frågeställningar är:

● Vad finns det som lärarna tänker annorlunda kring inom sin undervisning när de har
erfarenheter av fjärr- och distansundervisning?

● Vilka konkreta metoder har lärarna tagit med sig eller planerar att använda från tiden
med fjärr- och distansundervisning?

Som syns i resultatet ovan finns det en stor mängd olika tematiska områden som kan ligga till
grund för en vidare reflektion med koppling till studiens frågeställningar. Det har hos lärarna
uppstått ett förändrat tänkande och görande som spänner över ett brett fält. Vi väljer att i
studien fokusera på tre områden som vi ser som specifikt viktiga att ta med i framtida
utveckling av undervisning och digitalisering. Områdena är tillgänglig lärmiljö, lärarnas
undervisningspraktik och hybridundervisning. Utöver dessa tre områden lyfts även elevernas
perspektiv från samtalen med dem in i reflektionen. Reflektionen avslutas med tankar kring
vad studiens resultat kan få för konsekvenser för förbundets verksamhet.

4.1 Tillgänglig digital lärmiljö
Det framträder i resultatet ett mycket intressant perspektiv som är kopplat till en tillgänglig
lärmiljö för eleverna. Det är då specifikt den digitala lärmiljön som kommer i fokus. När
förutsättningarna för undervisningen på “tvångsmässig” väg ändrades så öppnade det upp för
en del utveckling. För det första så blev det en kompetensutveckling för lärarna som blev helt
nödvändig. Att överhuvudtaget kunna bedriva undervisningen helt online innebar att nya
digitala verktyg måste användas och digitala verktyg som redan användes behövde användas
på nya sätt. I denna form av kompetensutveckling framhåller lärarna att den kollegiala
stöttningen har varit väsentlig. Så även det stöd som har erbjudits från IKT-pedagogerna. För

13



det andra så har vikten av en tydlig struktur och tydliga instruktioner blivit konkret påtaglig
för lärarna. De har därmed skapat ännu tydligare Google Classroom som har en genomtänkt
struktur för att eleverna lätt ska kunna orientera sig i undervisningens upplägg. För det tredje
så har lärarna aktivt sökt och provat nya former för redovisningar och examinationer. Vi kan
se att dessa tre faktorer, ökad digital kompetens, ökad struktur och alternativa
redovisningsformer, samverkar för att skapa en ökad tillgänglig digital lärmiljö för eleverna.

Vi kan i studien se att kontakten mellan olika funktioner inom elevhälsan på vissa ställen har
blivit bättre genom ökad användning av digitala kommunikationsytor. På någon av skolorna
har det inneburit att man fattat beslut om att fortsätta att ha möten digitalt. Detta öppnar upp
för en effektivare samverkan och kan därmed leda till ett bättre stöd för fler elever.

Den tillgängliga digitala lärmiljön är ett område att vidare fokusera på så att detta perspektiv
inte tappas bort när undervisningen går tillbaka till att var på plats, utan att den tillgängliga
digitala lärmiljön får ett fortsatt fokus för att kunna stödja alla elever i deras lärande.

4.2 Lärarnas undervisningspraktik
Ett uttryck som lärarna ofta använder i samtalen är ökad medvetenhet. De talar om att de har
blivit mer medvetna om vissa delar av sin undervisning. När de gör dessa reflektioner leder
det även i flera fall till ett förändrat handlande. Vi kan alltså i resultat se att den förändrade
undervisningssituationen har lett till nytt tänkande hos lärarna som sedan har omsatts i nytt
handlande. Vissa delar av det nya handlandet uppger lärarna att de kommer att fortsätta med,
andra delar kommer de att släppa. Vi kan tydligt se att lärarna genom att uttrycka att de är
mer medvetna om sin egen undervisning nu än innan fjärr- och distansundervisningen har
ökat sin reflektion kring undervisningen. Att lärarna på detta sätt har ökat reflektionen och
även använt sig av kollegial stöttning har lagt en god grund för vidare lärande. Det som har
uppstått i den nya undervisningssituationen är att lärarna har upplevt ett konkret behov att
förändra i sin undervisning. Denna situation har vidare omfattat alla lärare, ingen har kunnat
“glida undan” den förändring som genomfördes. En annan viktig faktor som framhålls av
lärarna i detta sammanhang är en både individuell och kollektiv öppenhet för förändring och
prövande av nya undervisningsmetoder. Mot bakgrund av denna beskrivning uppstår här
intressanta tankar. Hur kan vi skapa de förutsättningar som verkligen kan ligga till grund för
att professionellt lärande för lärare i framtida utvecklingsarbete? Ett lärande som bygger på
att det är lärarna som analyserar behov för elevernas lärande och kollegialt prövar sig fram.
Ett lärande som genom en systematisk struktur kan få en tydlig förankring i verksamheten.

4.3 Hybridundervisning
En av de allra tydligaste fenomenen som resultatet pekar på är påskyndandet av
hybridundervisning inom vuxenutbildningen. Komvux står friare i sina möjligheter att
organisera undervisningen i form av på-plats-undervisning i kombination med
onlineundervisning än vad gymnasieskolan gör. Lärarna inom komvux som deltagit i studien
lyfter fram det som en väldigt positiv del att de nu kan bestämma hur undervisningen utifrån
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elevgruppen bästa förläggs, på plats eller på distans. Det är tydligt i resultatet att lärarnas
lärande under perioden av fjärr- och distansundervisning har varit en viktigt grund för denna
utveckling mot hybridundervisning. Lärarna uppger att det har varit en tät kollegial
samverkan där olika metoder för undervisningen har prövats. Det framgår här att det positiva
tryck mot förändrat tänkande som fjärr- och distansundervisningen inneburit varit bidragande
till denna utveckling.

4.4 Elevernas perspektiv
Det som tydligast framträder i elevernas svar är att lärarna under fjärr- och
distansundervisningen blev tydligare i struktur och instruktioner. Framför allt märkte eleverna
detta i användandet av Google Classroom. De framhåller att de lärare som innan hade god
struktur i Classroom fortsatte med detta och gjorde vissa förändringar, som att lägg in inspelat
material. Andra lärare som tidigare inte använt Classroom i samma omfattning eller haft en
mindre genomtänkt struktur skapade mer strukturerade Classroom. Eleverna framhåller även
att instruktionerna i Classroom blev mycket tydligare och det var lättare för dem att följa
undervisningens planering. Vidare säger eleverna att vissa lärare håller kvar mer av struktur
och tydligare instruktioner medan andra har gått tillbaka till hur upplägget såg ut innan fjärr-
och distansundervisning.

När det gäller både lärarnas och elevernas digitala kompetens så framhåller eleverna att den
har ökat betydligt för båda grupperna. Eleverna kan se att lärarna har använt digitala verktyg
som de tidigare inte använt sig av i undervisningen. Eleverna digitala kompetens har bland
annat stärkts genom kamratsamverkan. I och med att Google Meet har använts som ett
bärande verktyg i undervisningen under fjärr- och distansundervisningen finns det en vana
hos lärarna och eleverna att använda det som mötesyta. En effekt av detta som eleverna
nämner är att även när undervisningen sker på plats används Google Meet. Eleverna
framhåller att det är de själva som tar initiativ och genomför detta. Elev som är hemma
kontaktar klasskamrat som under lektionstid kopplar upp sig på Google Meet och eleven som
är hemma kan då följa undervisningen, återigen en form av kamratsamverkan. Vissa av
eleverna som använder denna metod säger att de stämmer av med lärarna och att de ger
klartecken. Det som uppstår är då en form av hybridundervisning.

När undervisningen var helt digital så säger eleverna att de fick ett större ansvar. Det ökade
ansvaret för eleverna i undervisningen uppstod ibland utan att det var uttalat från lärarna och
ibland var det klart uttalat från lärarna att den nya situationen innebär ett ökat ansvar. I
undervisningen kan eleverna ge exempel på nya sätt som lärarna använder digital teknik i
undervisningen. De lyfter fram andra examinationsformer, där inspelningar av redovisningar
ges som exempel. Ett annat exempel är när det inte var möjligt att genomföra APL så tog
lärarna initiativet att ta en personer från olika yrkesgrupper via Meet.
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4.5 Konsekvenser för verksamheten
I studien går det att utläsa att det har skett ett markant lärande kring den egna undervisningen
när lärarna försattes i en ny situation. Vi har valt att fokusera kring tre delar i den avslutande
reflektionen; tillgänglig digital lärmiljö, lärarnas undervisningspraktik och
hybridundervisning. Alla dessa tre delar ser vi som väsentliga när det gäller den fortsatta
digitala utvecklingen inom Kalmarsunds gymnasieförbund.

Tillgänglig digital lärmiljö. En viktig faktor under fjärr- och distansundervisningen var att
lärarnas digitala kompetens ökade. En följd av detta var bland annat att den tillgängliga
digitala lärmiljön utvecklades. Lärare som tidigare inte hade spelat in film spelade in
instruktionsfilmer som blev tillgängliga i Google Classroom. Lärare hittade nya sätt där
eleverna kunde redovisa genom film eller digitala samtal. Det går att ge fler exempel, men
det som är viktigt att framhålla här är att flertalet av lärarna har ökat sin digital kompetens
som gör att det blir lättare för dem att skapa tillgängliga digitala lärmiljöer. Om lärarna
använder de digitala möjligheterna som finns så kan även det som ses som extra anpassningar
läggas in i det ordinarie lektionsgenomförandet. Det väsentliga är att hålla i det som har varit
positivt under fjärr- och distansundervisningen. Den utvärdering som elevhälsan inom
Kalmarsunds gymnasieförbund gjorde i slutet på läsåret 20/21 pekar även den ut att det har
hittats nya vägar att stödja eleverna i deras lärande. Den utvärderingen framhåller att det är
viktigt att dessa nya digitala lösningar även tas med i arbetet framöver. Liksom inom lärarna
undervisningspraktik behövs det skapas kollegiala strukturer för ett fortsatt arbete med att
skapa goda tillgängliga digitala lärmiljöer för eleverna.

Lärarnas undervisningspraktik. På verksamhetsnivå behöver det reflekteras kring hur det
skulle kunna skapas kollegiala lärandesituationer som verkligen utgår ifrån lärarnas upplevda
behov. När undervisningen gick online så uppstod det med “tvång” ett lärandebehov för
lärarna och det gick inte att “glida undan” som någon lärare uttryckte det. Alla upplevde ett
behov av att tänka nytt och alla var tvungna att hitta nya lösningar inom sin undervisning.
Vad vi här har sett är en god grund för hur lärares lärande framöver skulle kunna organiseras.
Vi har erfarenheter från förbundets professionsprogram som pekar i positiv riktning när det
gäller att lärare sätter fokus på sin undervisning och formulerar utvecklingsområden. En
konsekvens som vi kan se för verksamheten är att skapa den kultur som bygger på att det är
lärarna som äger frågan kring vilka utvecklingsbehov som finns med utgångspunkt i
elevernas lärande. För att detta ska bli en levande kultur inom förbundet kommer det att
finnas behov av att skapa strukturer och arenor. Strukturer och arenor behöver finnas på olika
nivåer inom förbundet. Varje skola behöver hitta sina former för kollegialt lärande. Vi ser det
även som väsentligt att det i detta sammanhang även finns en arena för skolledningar och
deras kollegiala lärande. Ett nyckelbegrepp i detta sammanhang kommer att vara systematik.
Det lärande som vi kan se har skett bland lärare under fjärr- och distansundervisning har inte
haft en systematisk karaktär. Det kollegiala utbytet har haft formen av mer spontana
diskussioner. Det finns nu ett gott läge att utnyttja den lärandeprocess som lärare har varit i
för att mer systematiskt bygga upp en kultur som utvecklar lärarnas undervisningspraktik.
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Hybridundervisning. Kalmarsunds gymnasieförbund bedriver utbildning inom både
gymnasieskolan och komvux. När vi ser på resultatet blir det tydligt att det finns helt olika
förutsättningar när det gäller att bedriva någon form av hybridundervisning. För komvux kan
vi se att den flexibilitet som bör känneteckna denna utbildning har tagit stora steg framåt när
det gäller att använda hybridundervisning som en del av upplägget. Vuxenutbildningen bör
därmed fokusera på att fortsätta att rida på den våg av förändring som fjärr- och
distansundervisning fört med sig. Inom gymnasieskolan finns det tydliga utmaningar att
möta. När det gäller gymnasieskolan finns det en intressant utmaning. Hur skulle det kunna
skapas en undervisning där lärarna har makten att, utifrån undervisningens kvalitet, kunna
bestämma undervisningsform? Alltså om det är analogt, digilogt eller digitalt upplägg som
lämpar sig bäst i det aktuella undervisningsmomentet i den specifika elevgruppen. Att
utveckla en sådan form av hybridundervisning kommer naturligt innebära att det uppstår ett
antal problemformuleringar. Det finns en fara i att det är andra faktorer än undervisningens
kvalitet som blir avgörande för att förlägga vissa moment digitalt. Det som till största del
sätter ramarna för en hybridundervisning inom gymnasieskolan är gällande regelverk. Vi
menar att denna studier tydligt pekar på att lärarna anser att det finns vinster med att vissa
undervisningsmoment är helt digitala. Detta bör ligga till grund för att nyfiket undersöka
vilka möjligheter som finns att bygga in de lärdomar som lärarna från fjärr- och
distansundervisning i lärarnas  fortsatta undervisningspraktik.

Elevernas perspektiv
Vi har i denna studie valt att komplettera den bild som vi har fått genom lärarintervjuerna
med intervjuer av elever. Vi kan se när vi analyserar elevernas svar att de blir en viktig
dimension som tillförs när det gäller vad vi som verksamhet kan arbeta vidare med i
utvecklingen undervisningen. För det första vill vi framhålla vikten av att ta med elevernas
röster i alla stadier i ett utvecklingsarbete. Det är en resurs för utvecklingsarbetet som är
tydligt underutnyttjad. Vi kan i denna studie se vissa tydliga delar som förstärks genom att
lyssna in vad eleverna säger. Ett sådant område som framträder är hur vi kan skapa en tydlig
och tillgänglig digital lärmiljö för eleverna. Det framgår i elevernas svar att under perioden
skapades mer digitalt tillgängliga lärmiljöer. När sedan undervisningen gick tillbaka till att
vara på plats så behöll vissa lärare tydligheten och strukturen medan andra till viss del släppte
den. Alltför mycket utvecklingsarbete sker utan att ta en elevernas tankar och upplevelser
kring undervisningen. I det sammanhanget vore ett intressant nästa steg att tillsammans med
eleverna gå vidare med att skapa en tillgänglig digital lärmiljö som ger ökade förutsättningar
för alla elevers lärande.

Som avslutning vill vi rikta ett stort Tack till de lärare och elever som har ställt upp med sin
tid och tankar i denna studie.
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