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S A M M A N  FAT T N I N G

A R T I K E L N  B E S K R I V E R  E T T projekt om att skapa digitala klassrum i SO i årskurs 7–9 på 
Skuru skola i Nacka kommun under coronapandemin våren 2021. Syftet var att under-
söka hur elevernas kunskapsinlärning påverkades av den digitala undervisningen, samt 
vilka utmaningar och möjligheter som fjärrundervisningen medförde. Artikeln beskri-
ver hur man kan utforma digitala klassrum i SO med hjälp av Powerpoint. Resultatet 
visar att fjärrundervisningen i SO bidrog till att öka elevernas lärande, men att det inte 
var fjärrundervisningen i sig som gynnade inlärningen, utan snarare att undervisningen 
följde samma struktur som i det fysiska klassrummet. Samtidigt visade resultatet att 
klassrummet inte behöver vara den bästa platsen för inlärning.
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I N LE D N I N G 

S E D A N  S L U T E T  AV  1980-talet, då persondatorer blev 
allt vanligare i svenska skolor, har digitaliseringen 
blivit en självklar del i många klassrum. I takt med 
att internettillgången ökade och fler högstadieele-
ver än tidigare fick tillgång till egna digitala enheter 
under 2000-talet väcktes frågor om digitaliseringens 
utmaningar och möjligheter. Ämnet har sedan dess 
diskuterats flitigt i såväl skolans värld som i det om-
givande samhället. Frågan aktualiserades åter i sam-
band med coronapandemin 2020–2021, då många 
skolor tvingades genomgå en ”akutdigitalisering” av 
undervisningen. Trots att lärare sedan tidigare varit 
vana att arbeta med olika digitala lärplattformar och 
administrativa system innebar pandemin stora digi-
tala och pedagogiska utmaningar. I början av läsåret 
2021 kom information om att vi lärare skulle bedriva 
både närundervisning och fjärrundervisning samtidigt 
– otvivelaktigt en pedagogisk verksamhet utöver det 
vanliga. Jag minns att detta skapade oro i kollegiet på 
Skuru skola, som var min dåvarande arbetsplats.

Tillsammans med övriga skolor i Nacka kommun 
har Skuru skola kommit långt när det gäller digita-
lisering av undervisningen. Varje högstadieelev har 
tillgång till en egen dator, och digitala läromedel an-
vänds i flera ämnen. Det finns dock stora variationer 
i hur långt landets skolor kommit i digitaliseringen, 
vilket bland annat framkommer i en publikation från 
Skolverket (2022b). Dessutom finns skillnader mellan 
olika lärares digitala kunskaper, även på skolor som 
nått långt i sin digitalisering. Enligt min erfarenhet 
har det digitala likvärdighetsglappet som tidigare fun-
nits accentuerats under pandemiåren. Jag själv hade 
även innan pandemin ett intresse för digitala verktyg 
och hade redan påbörjat utformandet av en digital 
undervisningsmodell med fokus på tillgänglighet. 
Den här artikeln handlar om mina erfarenheter av 
detta, att skapa digitala klassrum i SO på högstadiet, 
samt vilka möjligheter och utmaningar det medfört. 
Projektet genomfördes i två klasser i årskurs 8 på 
Skuru skola under vårterminen 2021.

SY F T E  O C H  F R ÅG E S TÄ L L N I N G A R 

SY F T E T  M E D  A R T I K E L N  är att beskriva hur jag bedrev 
digital undervisning under coronapandemin, hur 
elevernas kunskapsinlärning påverkades, samt vilka 
utmaningar och möjligheter den digitala fjärrunder-
visningen medförde för elever och lärare på Skuru 
skola. Syftet mynnar ut i följande frågeställningar: 

1. Hur har elevernas kunskapsinlärning 
påverkats av den digitala 
fjärrundervisningen? 

2.  Vilka utmaningar och möjligheter har 
fjärrundervisningen gett upphov till?
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M E TO D  O C H 
G E N O M FÖ R A N D E 

FJ Ä R R U N D E RV I S N I N G E N S  O R G A N I S AT I O N 

1 Förordningen gällde fram till 31 juli 2022 (SFS 2022:144). Med fjärrundervisning avses att undervisningen sker i realtid, men att elever och 
undervisande lärare befinner sig i olika fysiska rum (Utredningen om bättre möjligheter till fjärrundervisning och undervisning på entre-
prenad 2017).

2 Med ”vi” avses skolledningen i samråd med oss lärare på Skuru skolas högstadium.
3 De elever som av olika skäl hade svårt att följa undervisningen hemifrån var på plats i skolan alla dagar. Det handlade om ett par elever 

per klass. Under perioder skedde undervisningen helt på distans, bland annat veckan efter sportlovet.
4 Powerpoint är ett digitalt presentationsverktyg som tillhandahålls av Microsoft. Saknas tillgång till Office-paketet på arbetsplatsen finns 

till exempel Prezi eller Emaze att tillgå. 

P R O J E K T E T  TA R  AV S TA M P  i skolvardagen på Skuru 
skolas högstadium under vårterminen 2021. Sveriges 
skolor befann sig då i en ovanlig situation. Covidpan-
demin hade pågått under ett års tid, och det behövdes 
lösningar för att begränsa smittspridningen. Med stöd 
av en tillfällig förordning (SFS 2020:115) gavs huvud-
män möjlighet att erbjuda fjärr- eller distansundervis-
ning under pandemins tidiga skede.1 Vid inledningen 
av höstterminen 2021 valde Skuru skola att eleverna 
från förskoleklass till årskurs 7 skulle ha sin undervis-
ning på plats i skolan, medan man förlade delar av 
undervisningen i årskurs 8 och 9 på distans. Att kom-
binera när- och fjärrundervisning som vi gjorde på 

Skuru skola visade sig vara unikt bland Nackas kom-
munala skolor. Klasserna i årskurs 8 och 9 delades in 
i två grupper, grupp ett och grupp två. Vi2 gjorde ett 
rullande schema där den ena gruppen i varje klass var 
på plats i skolan två till tre dagar i veckan, medan den 
andra gruppen följde undervisningen hemifrån. Varje 
vecka bytte vi ordning på grupperna för att undvika 
att vissa grupper missade de praktisk-estetiska lektio-
nerna som enbart sker en gång i veckan. Efter några 
veckor beslutades att även årskurs 7 skulle följa detta 
upplägg.3 Denna organisation användes, med några få 
undantag, från januari 2021 fram till mitten av april 
2021. 

AT T  P L A N E R A  F Ö R  FJ Ä R R U N D E RV I S N I N G 

U N D E R  I N L E D N I N G E N  AV  vårterminen 2021 stod vi 
inför en pedagogisk situation utöver det vanliga. 
Hur skulle undervisningen gå till när halva klassen 
var på plats i klassrummet och halva klassen följde 
lektionen hemifrån? För att lyckas med detta kräv-

des ett stort förarbete. Jag hade dock redan tidigare 
utformat en undervisningsmodell som skulle visa sig 
fungera lika bra på plats som på distans. Inför varje 
nytt ämne, till exempel geografi eller historia, skapar 
jag en Powerpoint.4 Denna fungerar som stommen i 
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hela undervisningen, både för mig och för eleverna. 
I varje Powerpoint finns bland annat centralt inne-
håll och betygskriterier (förenklade och skrivna på 
”elevspråk”), kursplanering med preliminära datum 
för olika deltest, inlämningar och prov, anteckningar 
från alla genomgångar, övningsuppgifter, diskussions-
frågor och läsanvisningar. Genom denna Powerpoint 
blir lektionsstrukturen tydlig för eleverna och skapar 
överblick, som annars kan bli särskilt svårt i digital 
fjärrundervisning. Att använda Powerpoint som ett 
verktyg bidrar också till att göra undervisningen ex-
plicit, något som Vetenskapsrådet (2015) lyfter fram 
som en central faktor för elevers lärande, i synnerhet 
för elever med särskilda behov. Explicit undervisning 
innebär att den är både tydlig och transparent (Wall-
berg 2020a). Här är också layouten viktig. Till exem-
pel använder jag en viss symbol när det är dags att 
läsa en text, en annan symbol när det är dags för en 
skrivuppgift, en tredje när det är en diskussionsfråga 
och så vidare. Att använda en Powerpoint som grund 
kan dock innebära en begränsning av den flexibilitet 
som krävs i undervisningen, i synnerhet i de samhälls-
orienterande ämnena. Därför krävs att man kontinu-
erligt reviderar Powerpointen. Till exempel kan det 
behövas justeringar vid viktiga nyhetshändelser och 
oförutsedda omvärldsförändringar. 

Något som jag gjorde annorlunda i planeringen 
av fjärrundervisningen jämfört med den traditionel-
la klassrumsundervisningen var att jag spelade in alla 
genomgångar i förhand. Inspelade genomgångar gör 
att eleverna kan lyssna flera gånger, pausa när de vill, 
och anteckna i sin egen takt. Detta är tidskrävande, 
men när de väl är inspelade är de pedagogiska vin-
sterna många. Jag använder skärminspelningsverkty-
get IceCream Screen Recorder5 när jag spelar in. 
När jag startat inspelningen klickar jag på den Po-
werpoint-sida med den aktuella genomgången som 
jag tidigare skapat. Med hjälp av animeringsverkty-
get syns en mening i taget medan jag pratar, och 
jag håller sedan genomgången som vanligt medan 
programmet spelar in det som visas på skärmen. En 
svårighet är att inspelade genomgångar inte ger ut-
rymme för interaktion med eleverna. Eleverna sak-
nar möjlighet att ställa frågor under genomgången, 
och jag som lärare kan inte ställa frågor till eleverna. 
Därför är det viktigt att de inspelade genomgång-

5 Programmet kan laddas ner via en webbläsare.

arna enbart används som ett komplement till ge-
nomgångarna som hålls under lektionerna i realtid. 
En ytterligare tanke är att de inspelade genomgång-
arna skulle kunna användas som hemläxa inför lek-
tionerna i syfte att skapa mer utrymme för inter-
aktion, fördjupning och analys under lektionstiden 
– en metod som utvecklades av Bergmann och Sams 
(2012). 

Under planeringsarbetet inför fjärrundervisning-
en skapade jag sedan en gemensam digital arbetsyta 
för mig och eleverna. Jag använder numera alltid 
Google Classroom för detta, oavsett om undervis-
ningen sker på plats eller på distans. Fördelen med 
Classroom är att allt material samlas på samma plats, 
att materialet kan organiseras med hjälp av tydlig 
rubriksättning och att man kan lägga in länkar till 
filmklipp och texter. Sedan några år tillbaka an-
vänder jag Gleerups digitala läromedel. Jag använ-
der de respektive ämnesböckerna i SO för åk 7–9. 
Eleverna kan välja texterna som inläst ljudbok, som 
”lättläst” och på andra språk, till exempel persiska 
och engelska, vilket gör att läromedlet kan använ-
das av samtliga elever. Till varje text finns övnings-
uppgifter och ordförståelse. Det finns även tillgång 
till fördjupningsuppgifter för de elever som behöver 
mer utmaningar. Dessutom finns läromedlet även i 
form av fysiska böcker, vilket kan vara bra för en del 
elever. Allt detta gör att alla elever kan läsa samma 
texter utifrån sina egna förutsättningar. Att använda 
läromedel på det här sättet är ett sätt att differentie-
ra undervisningen och göra den tillgänglig för alla. 
Differentierad undervisning bygger på idén om att 
anpassningar byggs in redan i planeringsstadiet. På 
så sätt organiseras lektionerna utifrån de olikheter 
och skilda förutsättningar vi möter i klassrummet, 
vilket är något som understryks i Lgr11 (Skolverket 
2011). Som Wallberg (2020a) lyfter fram minskar en 
sådan lektionsdesign behovet av speciallösningar och 
individuella stödinsatser för att få alla elever med på 
tåget.
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AT T  P L A N E R A  E N S K I L DA  L E K T I O N E R 

6 Vid diskussionsuppgifter delade jag in eleverna i grupper, vilka ombads kontakta varandra via chatt, telefon eller sociala medier.

AT T  U T F O R M A  E N  lektionsstruktur med fokus på till-
gänglighet kan vara särskilt utmanande i en situation 
där undervisningen ska ske både på distans och på 
plats i skolan, som var fallet på Skuru skolas högsta-
dium våren 2021. Därför var det viktigt med tydlig-
het och en förutsägbar lektionsstruktur. Den grupp 
elever som skulle ha fjärrundervisning kopplade upp 
sig via Google Meet och följde undervisningen i re-
altid. Under lektionerna försökte jag hålla samma 
lektionsstruktur som jag brukar, det vill säga uppstart 
med information om dagens agenda, samt återkopp-
ling till föregående lektion. Därefter fördjupning av 
ämnet i form av genomgång och/eller kortare film-
klipp, följt av exempelvis enskilt arbete med arbetsblad, 
diskussionsuppgifter i mindre (digitala) grupper6 eller 
kamratrespons. Mina lektioner brukar avslutas med en 
sammanfattning och framåtblick till nästa lektion. Un-
der genomgångarna visade jag den Powerpoint som 
tidigare beskrivits för de elever som hade fjärrunder-

visning, medan jag skrev på tavlan för de elever som 
var på plats i klassrummet. Detta bidrog till att tempot 
på genomgångarna blev lagom, så att eleverna hann ta 
anteckningar. Genom att hålla samma lektionsstruktur 
i både det fysiska och digitala klassrummet skapades 
tydlighet och förutsägbarhet för eleverna – något som 
enligt Skolinspektionen (2016) är avgörande för att 
främja studiero. Förutsägbarheten kan stärkas ytterli-
gare om det finns en samsyn mellan lärarna och alla 
lektioner följer samma struktur. Som Kennerö Tonner 
(2018) lyfter fram är tydliga ramar, som i sin tur skapar 
förutsägbarhet, särskilt viktiga för elever med kogni-
tiva svårigheter och olika neuropsykiatriska funk-
tionsvariationer. Att lektionsstrukturen är tydlig och 
förutsägbar bör dock inte tolkas som att den saknar 
flexibilitet. Även om ramverket är fast bör eleverna ges 
utrymme att inhämta, bearbeta och visa upp kunska-
per på många olika sätt, vilket är en grundtanke inom 
differentierad undervisning (Kotte 2018). 

A N A LYS U N D E R L AG 

F Ö R  AT T  U N D E R S Ö K A  hur elevernas kunskapsinlärning 
påverkades av det arbetssätt som användes under vå-
ren 2021 analyserade jag elevernas betygsutveckling 
under perioden. Man kan dock argumentera för att 
elevernas betyg inte bör ses som synonyma med de-
ras kunskapsinlärning, och att fler faktorer bör vä-
gas in. Därför genomförde jag en retrospektiv enkät 
med eleverna i dåvarande årskurs 8 under våren 2022 
(se bilaga). Det gjordes även en enkät på skolan med 
eleverna i årskurs 7 till 9 under vårterminen 2021. 
Enkäten handlade om undervisningen i stort under 
perioden, inte specifikt om min egen lektionsdesign. 
Eftersom den här artikeln beskriver hur jag bedrev 
digital undervisning under coronapandemin och hur 
mina elevers kunskapsinlärning påverkades, samt vilka 
utmaningar och möjligheter den digitala undervis-
ningen medförde har jag valt att inte använda resulta-

tet från skolans enkät. Samtidigt är det problematiskt 
att den elevenkät som jag gjorde genomfördes först 
ett år efter den aktuella situationen. Det finns en risk 
att eleverna hunnit glömma och att svaren därmed 
blir mindre sanningsenliga. I det avseendet hade det 
varit fördelaktigt om min enkät genomförts i direkt 
anslutning till fjärrundervisningen våren 2021. När 
det gäller frågan om vilka utmaningar fjärrundervis-
ningen gav upphov till har jag jämfört mina egna re-
sultat med anteckningar från diskussioner i lärarlagen 
på Skuru skola under april 2021 (Skuru skola 2021). 
Diskussionerna handlade om vilka svårigheter som 
uppkom i samband med fjärrundervisningen, hur 
närvarohanteringen gick till, samt huruvida det gick 
att hålla koll på eleverna när undervisningen skedde 
på distans. 
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R E S U LTAT  O C H 
D I S K U S S I O N 

FJ Ä R R U N D E RV I S N I N G E N S  U T M A N I N G A R  O C H  M Ö J L I G H E T E R 

N Ä R  D E T  GÄ L L E R  vilka utmaningar som den digitala 
fjärrundervisningen medförde framkommer att så-
väl elever som lärare upplevde tekniska problem, till 
exempel i form av dålig internetuppkoppling, samt 
problem med video- och ljuduppspelning (Skuru 
skola 2021). Dock anger majoriteten av eleverna i 
min enkät (93 procent i årskurs 8) att datorn och 
uppkopplingen fungerade bra. En del lärare beskriver 
svårigheter med att ta närvaro, framför allt då elev-
er kom in sent, avvek från lektionen eller inte kom 
tillbaka till Google Meet på utsatt tid (ibid.). Även 
jag upplevde dessa svårigheter. Flera lärare återkom-
mer till att det var svårt att hålla koll på att eleverna 
gjorde vad de skulle (ibid.). Detta problem kan dock 
till viss del avhjälpas genom att läraren följer elever-
nas arbetsprocesser i delade dokument, till exempel i 
Google Drive. Med hjälp av delade dokument finns 
möjlighet för läraren att överblicka elevernas arbeten 
och lämna formativa kommentarer i realtid. Detta 
kan, enligt Grönlund (2014), användas som stöd vid 
formativ bedömning. Andra lärare lyfter fram svårig-
heter att visa samma material, till exempel grafer och 
diagram, för de elever som följde undervisningen på 
distans, eftersom detta kräver att materialet måste fin-
nas digitalt och därmed kan delas på skärmen (Skuru 
skola 2021). Jag upplevde själv inte dessa hinder ef-
tersom det material jag använder redan finns digitalt. 
En ytterligare utmaning med fjärrundervisningen var 
hur bedömningar av elevernas kunskaper skulle gå 
till. Eftersom Skuru skola valde en form där när- och 
fjärrundervisning kombinerades förlades prov och 
läxor de dagar då eleverna var på plats i skolan. En 
del lärare valde i stället att ha fler inlämningsuppgif-
ter (ibid.). 

Andra utmaningar som beskrivs både i min 
elevenkät och i diskussioner i lärarlagen (ibid.) är att 
eleverna distraherades av annat i hemmiljön, som till 
exempel mobiltelefoner, sociala medier och dator-
spel. Liknande problem lyfts fram i Skolverkets rap-
port IT-användning och IT-kompetens i skolan (2016). I 
rapporten beskrivs att både lärare och elever upple-
ver privat användning av digital teknik i skolan som 
en distraktion, vilken stör arbetet i klassrummet. 
Att införa mobilförbud i det fysiska klassrummet 
kan vara en lösning, men detta är en omöjlighet vid 
fjärrundervisning. En del elever skriver i sina fritext-
svar i enkäten att det var svårare att hålla fokus när 
de var hemma. Bilden av att eleverna distraherades i 
hemmiljön är dock inte entydig. Flera elever beskri-
ver att fjärrundervisningen hade en positiv inverkan 
på koncentrationen och möjligheten att hålla fokus 
på uppgifterna som skulle göras. Elever berättar om 
minskad stress, ökad energinivå och förbättrad sömn 
under perioden. Cirka 38 procent av eleverna sva-
rade att deras stressnivå minskade under perioden 
och 50 procent att det inte var någon större skillnad. 
Återkommande i fritextsvaren var att de kunde gå 
upp senare på morgonen än vanligt, och att det-
ta var positivt för koncentrationen. Att tonåringar 
gynnas av en senare skolstart är dessutom belagt i 
forskningen (se till exempel Hedin, Norell-Clarke, 
Hagell, Tonnesen & Westergren 2020). I enkäten be-
skriver elever också att arbetsron förbättrades under 
lektionerna. En elev i årskurs 8 skriver till exempel 
att: ”Det var mer lugnt, mindre stressande och man 
var inte lika trött som i skolan”. 
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F YS I S K  O C H  R E L AT I O N E L L  L Ä R M I L J Ö 

7 Eleverna erbjöds att hämta lunch i skolans matsal under skoldagen.

E L E V E R  M Ö T S  DAG L I G E N  av klassrum översållade med 
intryck. Ljudnivå, rörelse i rummet, klassrumsplace-
ring, färgskala och affischer på väggarna är sådant som 
påverkar elevernas lärande. Peter Barrett (Barrett, P., 
Zhang, Davies & Barrett, L. 2015), som har stude-
rat hur man skapar en god fysisk lärmiljö, menar att 
klassrumsmiljön har en stor inverkan på elevernas stu-
dieresultat. I det fysiska klassrummet finns möjlighet 
för läraren att anpassa lärmiljön och därmed förbättra 
möjligheterna till lärande. Valsö och Malmgren (2019) 
menar att det går att minska antalet visuella intryck 
genom att rensa klassrumsväggarna från sådant som 
saknar ett tydligt syfte. Andra sätt att förbättra den 
fysiska lärmiljön är att använda ljuddämpande skär-
mar, samt gardiner eller frostad plast som stänger ute 
intryck från miljön utanför klassrummet. Textilier och 
tassar på möblerna bidrar till att sänka ljudnivån yt-
terligare. Bara en sådan enkel sak som att öppna ett 
fönster för att förbättra luften i rummet kan vara be-
tydelsefullt. Som lärare finns – under normala om-
ständigheter – alltså goda förutsättningar att förbättra 
den fysiska lärmiljön. Under våren 2021, när delar av 
undervisningen skedde på distans, begränsades dock 
dessa möjligheter betydligt. De dagar då eleverna 
följde undervisningen hemifrån fanns få eller inga 
möjligheter att påverka den fysiska miljön runt dem. 
Dessutom saknade många elever lagad lunch och rast-
verksamhet under de dagar de var hemma.7

Avsaknaden av möjlighet att påverka elevernas fy-
siska miljö var, enligt min erfarenhet, en svårlöst pe-
dagogisk utmaning. Samtidigt kan man argumentera 
för att det fysiska klassrummet inte alltid är den bästa 
platsen för inlärning. I elevenkäterna beskriver elever 
förbättrad arbetsro och ökad koncentrationsförmåga 
när de följde undervisningen hemifrån. En elev be-
skriver till exempel att de ”störande momenten” inte 
fanns på samma sätt som i klassrummet. En annan 
elev skriver: ”Jag tycker att det bästa var tystnaden 
och arbetsron eftersom alla stängde av mikrofonen. 
Det kan man ju inte direkt i ett klassrum”. En tredje 
elev säger att: ”Det bästa var att man fick in all in-
formation utan att någon störde. Man fick också mer 
gjort för man kunde koncentrera sig på uppgifter-

na”. I det avseendet verkade fjärrundervisningen ha 
en positiv effekt på elevernas lärande. Samtidigt bör 
man vara medveten om att hemstudier kan medföra 
en likvärdighetsklyfta. Till exempel skulle trångbodd-
het, avsaknad av eget rum och bristande tillgång till 
internet kunna vara potentiella problem vid fjärrun-
dervisning. Skuru skola ligger i ett socioekonomiskt 
välmående område, vilken kan ha bidragit till att dessa 
problem inte framkom bland mina elever i elevenkä-
ten. 

Lärmiljön är dock inte enbart fysisk utan också 
relationell. Som Hattie (2011) påpekar bör man inte 
underskatta det pedagogiska värdet av förtroendefulla 
relationer mellan lärare och elever. Klassrumsmiljön 
ska kännas inbjudande, trygg, motiverande och till-
låtande – oavsett om klassrummet är fysiskt eller di-
gitalt. Som Bååth och Thorslund (2022) skriver i sin 
artikel Att bygga relationer på distans. En studie om social 
närvaro i vuxenutbildningens distansundervisning handlar 
tillitsfulla relationer mer om förhållningssättet hos lä-
raren, snarare än om fysisk närhet. Detta förhållnings-
sätt kan till exempel innebära att läraren är personlig 
och bjuder på sig själv, att läraren visar att hen känner 
eleverna, att denne uppmuntrar till samtal om annat 
än studierna, och att läraren tar ansvar för att upprätt-
hålla goda relationer. Jag upplevde det som en stor 
fördel att jag kände eleverna sedan tidigare och redan 
hade byggt upp relationer med dem. Det hade an-
tagligen varit svårare att använda relationen som ett 
pedagogiskt verktyg om man kommit in som ny lä-
rare under fjärrundervisningen. Samtidigt uppfattade 
även jag svårigheter att använda relationen som ett 
pedagogiskt verktyg under perioden. Mycket av det 
relationsarbete som annars sker i korridorerna ute-
blev. Under lektionerna upplevde jag svårigheter i 
att ge enskild muntlig återkoppling till eleverna. Det 
var också mycket svårare att interagera med eleverna 
under genomgångarna, och få dem att svara på frå-
gor. Dessutom gick det inte att se när någon elev 
räckte upp handen (man kan klicka på en handupp-
räckningssymbol i Google Meet) när jag hade Power-
point-bildspelet i gång. Det kändes ibland omöjligt att 
räcka till som lärare, i synnerhet i situationer då elever 
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i klassrummet behövde hjälp och stöttning samtidigt 
som elever på distans också behövde hjälp. Ur det 
perspektivet fanns brister i upplägget med den kom-
binerade när- och fjärrundervisningen som användes. 
Samtidigt satte denna svårighet ljuset på vikten av 
att använda eleverna som resurser för varandra – inte 
enbart på grund av de pedagogiska vinsterna, utan 

också för att skapa en känsla av gemenskap och sam-
manhang (mer om detta nedan). Av elevenkäternas 
fritextsvar framgår att elever saknade sina klasskam-
rater, och att det kändes tråkigt att inte vara i skolan. 
Av den anledningen var det fördelaktigt att undervis-
ningen inte enbart skedde på distans, utan att Skuru 
skola valde att kombinera när- och fjärrundervisning. 

K A M R AT R E S P O N S 

E N  AV  D E  största pedagogiska utmaningarna som jag 
mötte, och som också framgick av elevenkäterna, var 
att många elever kände att det var svårt att be läraren 
om hjälp under lektionerna, då de följde undervis-
ningen hemifrån. Av elevenkätsvaren framgår att vissa 
oroade sig över att andra elever skulle störas, och att 
andra tyckte att det var jobbigt att klasskamraterna 
kunde höra vad man frågade i Google Meet. Jag för-
sökte lösa detta genom att uppmuntra eleverna att 
hjälpa varandra mer än vanligt. De flesta av eleverna 
(94 procent) upplevde att de kunde fråga sina klass-
kamrater om hjälp via sociala medier, chatt eller te-
lefonsamtal. Jag använde också kamratrespons i högre 
utsträckning än jag brukar – en undervisningsmetod 
som dessutom har visat sig ha gott stöd i forskningen 
när det gäller att främja elevers lärande och målupp-
fyllelse (Hattie 2012). Som Bowman-Perrott, Davis, 
Vannest & Williams (2013) påpekar har kamratlärande 
särskilt god effekt för elever med funktionsvariatio-
ner och inlärningssvårigheter. Enligt Wallberg (2020b) 
finns dock fallgropar, till exempel att elever upplever 
brister i klasskamraternas återkoppling och att de inte 
litar på att kommentarerna kan användas som väg-
ledning i det fortsatta arbetet. Därför är det viktigt 

att kamratresponsen har givna ramar och att eleverna 
får lära sig hur återkopplingen ska gå till. En viktig 
del av detta är att eleverna vet vilka kvalitetsaspekter 
de ska leta efter. Här kan man till exempel använda 
en så kallad ”pre-flight checklist”, som Wiliam (2013) 
benämner det. Det innebär att eleverna granskar var-
andras texter utifrån en färdig checklista för att säker-
ställa att allt finns med och är i sin ordning. Ett sätt att 
använda kamratrespons som jag brukar använda i min 
undervisning är att låta eleverna läsa varandras tex-
ter och lämna formativa kommentarer. På så sätt får 
eleverna både ta del av och inspireras av elevexempel, 
och utveckla sina egna texter utifrån kommentarer-
na. Eleverna får också öva sig på att lyssna till andras 
erfarenheter och tankar, vilket knyter an till skolans 
demokratiska uppdrag (Wallberg 2020b). Förutom 
användningen av kamratrespons hade eleverna också 
möjlighet att ställa frågor i chatten, både till mig och 
till sina klasskamrater. Ett problem med detta är dock 
att alla elever kan se vad klasskamraterna frågar, vilket 
kan resultera i att en del drar sig för att skriva sina 
frågor där. Här skulle det varit fördelaktigt med en 
funktion där eleven kan ställa frågor till läraren som 
enbart denne ser. 

L E K T I O N S S T R U K T U R  O C H  T I L L G Ä N G L I G H E T 

F Ö R U TO M  D E N  F YS I S K A  och relationella lärmiljön om-
fattar skolans lärmiljö också själva undervisningen – 
något som faktiskt gick att påverka som lärare även då 
eleverna följde undervisningen hemifrån. Som Skol-
verket (2022a) lyfter fram är tydlighet och struktur 

viktiga komponenter i en tillgänglig lärmiljö. Detta 
var något som jag la extra mycket tid på vid utfor-
mandet av min digitala undervisningsmodell. Målet 
var att hålla samma lektionsstruktur i såväl det fysiska 
som i det digitala klassrummet, vilket skapar tydlighet 
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och förutsägbarhet. Ett annat sätt att skapa en till-
gänglig lärmiljö är att bygga in anpassningar redan i 
planeringsstadiet. För min del handlade anpassningar-
na bland annat om bildstöd, tydliga och återkomman-
de symboler för olika aktiviteter, nedskrivna anteck-
ningar från genomgångarna och digitala läromedel 
som kan anpassas för elevernas olika förutsättningar. 
Av elevenkäten med årskurs 8 framgår att de flesta 
elever (90 procent) tyckte att lektionsstrukturen var 
tydlig, och att det var ungefär lika lätt att hänga med i 
undervisningen som vanligt (84 procent). Majoriteten 
(84 procent) var nöjda med läromedlet som användes, 
och en del (19 procent) angav att det varken fung-
erade bättre eller sämre än vanligt. 

En tänkbar fallgrop med digital (och fysisk) un-
dervisning är just att bildstöd och andra kompensato-
riska hjälpmedel inte används i tillräcklig utsträckning. 
I vanliga fall finns möjlighet att skriva upp instruktio-
ner på tavlan, samt använda utskrivna bilder från till 
exempel wigditonline.se som stöd till instruktionerna. 
Att använda kompensatoriska hjälpmedel, till exempel 
i form av visuella tidsverktyg och symboler för vad 
som ska göras, är särskilt betydelsefullt för elever med 

kognitiva utmaningar. För dessa elever kan det vara 
svårt att planera, minnas och uppfatta tid, vilket gör 
det särskilt viktigt med tydlighet och förutsägbarhet. 
Vid fjärrundervisning finns dock en risk att läraren 
missar att använda skriftliga instruktioner och bild-
stöd, och i stället enbart tar instruktionerna muntligt. 
Ett utvecklingsområde som jag själv noterat är att jag 
hade kunnat visa någon form av digital agenda över 
dagens lektion på skärmen, mer än den som fanns 
i min Powerpoint. I det fysiska klassrummet brukar 
jag alltid skriva upp dagens agenda på tavlan, men 
den möjligheten saknades under fjärrundervisningen. 
Här hade det till exempel gått att använda classrooms-
creen.com, en webbsida som bland annat kan använ-
das för att visa symboler för hur en aktivitet ska ut-
föras (till exempel tyst, diskutera eller viska) och hur 
länge en aktivitet pågår (en klocka som räknar ned). 
Strukturen bör se likadan ut i både de fysiska och 
de digitala klassrummen, och på samtliga lektioner. 
Därför är det centralt att det finns en samsyn mel-
lan lärarna på skolan, och att samtliga lektioner följer 
samma struktur. 

L Ä R A N D E T S  U T V E C K L I N G  U N D E R  P E R I O D E N 

T Y D L I G H E T  O C H  F Ö R U T S ÄG B A R H E T  är viktiga faktorer 
för att gynna elevernas lärande, såväl för elever med 
som utan neuropsykiatriska funktionsvariationer. På 
vilket sätt min undervisningsmodell har bidragit till 
att öka elevernas lärande är dock en svår fråga, med 
tanke på att det egentligen handlade om att få till 
något lärande över huvud taget i denna unika situa-
tion. För att ta reda på hur lärandet utvecklades un-
der perioden har jag som tidigare nämnts dels använt 
mig av elevernas betyg, och undersökt eventuella 
förändringar före och efter fjärrundervisningen, dels 
har jag genomfört en enkät med eleverna i årskurs 8 
om hur de upplevde fjärrundervisningen i SO un-
der våren 2021. I elevenkäten svarade 70 procent av 
eleverna att fjärrundervisningen i SO bidragit till att 
öka deras lärande. Svaren hade troligen blivit mer 
rättvisande om jag hade haft med ”ingen skillnad” 
som svarsalternativ. De som svarade ”nej” på frågan 
om huruvida fjärrundervisningen bidragit till att öka 
deras lärande menade att det inte var någon skillnad, 

och att de lärde sig ungefär lika mycket som vanligt. 
Vid en granskning av betygskatalogen visade det sig 
att ingen elev fått sänkt betyg i SO under perioden. 
Samtliga elever som besvarat enkäten i årskurs 8 be-
skrev att deras studieresultat inte påverkats av fjärr-
undervisningen i SO. På kort sikt verkade elevernas 
kunskapsutveckling alltså inte ha påverkats märkbart. 
En tänkbar slutsats är att fjärrundervisningen varken 
haft positiv eller negativ effekt på kort sikt. Hur stu-
dieresultaten och lärandet hade påverkats på längre 
sikt är svårt att svara på. Det verkar inte vara fjärr-
undervisningen i sig som påverkat elevernas lärande, 
utan snarare att undervisningen följt samma struktur 
som i det fysiska klassrummet. En elev skriver till 
exempel: ”Jag tycker inte att SO-undervisningen var 
mycket annorlunda från vad den var innan. Största 
skillnaden var väl att den var online. Allt fungerade 
dock som vanligt”. Oavsett var eleverna befunnit sig 
har de kunnat delta i undervisningen med hjälp av 
undervisningsmodellen som beskrivs i den här ar-
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tikeln. Att undervisningsmodellen fungerade även 
under pandemin visar på dess styrka. De främsta 
framgångsfaktorerna som jag ser det har varit att un-
dervisningen redan från början var anpassad för di-

gitala klassrum. Men för att undervisningen ska leda 
till förbättrad inlärning för samtliga elever krävs en 
hel del förarbete, vilket givetvis ställer höga krav på 
oss lärare både vad gäller tid och intresse. 

D I G I TA L  T E K N I K  I  U N D E RV I S N I N G E N 

S O M  M I S H R A  O C H  KO E H L E R  ( 2 0 0 6 ) lyfter fram behö-
ver lärare ha såväl ämneskunskaper som pedagogisk 
och digital kompetens för att kunna använda digital 
teknik i undervisningen på ett meningsfullt sätt. Dessa 
tre – ämneskunskap, pedagogisk kunskap och digital 
kompetens – måste samspela, även om sättet på vil-
ket de gör det kan variera mellan olika ämnen, lärare 
och elevgrupper. Det finns därmed inte ett sätt att 
integrera digital teknik i undervisningen, utan varje 
undervisningssituation är unik. Rätt använd kan den 
digitala tekniken fungera som ett pedagogiskt hjälp-
medel i undervisningen, vilket i förlängningen kan 
leda till förbättrad kunskapsinlärning hos eleverna. 
Dock är det, enligt min erfarenhet, många lärare som 
upplever att de saknar tillräckliga kunskaper inom 
digital teknik. Detta bekräftas även av Skolverkets 
rapport (2016). Bland lärare efterfrågas framför allt 
kompetensutveckling i hur digital teknik kan använ-
das som ett pedagogiskt verktyg i undervisningssitua-
tionen. För många lärare blev undervisningen under 
pandemin våren 2021 en slags nödlösning. Det sak-

nades kunskaper om hur fjärrundervisning skulle ut-
formas, både från lärare och skolledning. Därtill fanns 
ingen tid att pröva och ompröva metoderna innan det 
var dags att undervisa. Vi vet ännu lite om hur fjärr-
undervisning kan bedrivas i grundskolan, och vilka 
effekter den ger. Som framgår av rapporten Digitala 
lärmiljöer. Likvärdig utbildning med fjärr- och distansun-
dervisning (Ifous 2022) är fortfarande forskningen på 
området begränsad. I rapporten framhålls också beho-
vet av att integrera kunskap om digital teknik, samt 
hur fjärr- och distansundervisning kan bedrivas, i 
lärarutbildningen. Som Willermark (2018) visar i sin 
avhandling Digital Didaktisk Design: Att utveckla under-
visningspraktiken i och för en digitaliserad skola krävs både 
tid och möjlighet att pröva nya metoder under längre 
tidsperioder. Det digitala utvecklingsarbetet måste ta 
avstamp i lärarnas vardag och de behov som finns. 
Dessutom behövs mer övergripande strategier, led-
ning, stöd och teknisk support från centralt håll. 
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AVS LU TA N D E 
D I S K U S S I O N 

D E T TA  P R OJ E K T  H A R  syftat till att beskriva hur jag be-
drev SO-undervisning på högstadiet under corona-
pandemin våren 2021, vilka utmaningar och möjlig-
heter som detta medförde för elever och lärare, samt 
hur elevernas kunskapsutveckling påverkades av den 
digitala undervisningsmodell som användes. Utifrån 
mina erfarenheter av att bedriva fjärrundervisning 
tror jag inte att denna undervisningsform är framtiden 
för våra grundskolor – åtminstone inte fjärrundervis-
ning på heltid. Några av de största pedagogiska utma-
ningar som jag själv upplevde var bristande interak-
tion med eleverna, svårigheter att anpassa den fysiska 
lärmiljön, samt problem att ge eleverna den hjälp de 
behövde. Av elevenkäten framgår att eleverna också 
upplevde att det var svårare än vanligt att be om hjälp 
när undervisningen skedde på distans. I diskussioner i 
lärarlagen på Skuru skola (Skuru skola 2021) beskrivs 
svårigheter med närvaroregistrering, framför allt då 
elever kom in sent, avvek från lektionen eller inte 
kom tillbaka till Google Meet på utsatt tid. Detta var 
även svårigheter som jag lade märke till. Ytterligare 
utmaningar som framkommer i diskussionerna bland 
lärarna på Skuru skola (ibid.) var tekniska problem, 
avsaknad av tid för att pröva och ompröva digitala 
undervisningsmetoder, svårigheter att hålla koll på att 
eleverna gjorde vad de skulle och svårigheter vid be-
dömningssituationer. Andra utmaningar som beskrivs 
både av elever i elevenkäten och av lärarna på Skuru 
skola (ibid.) var att eleverna distraherades av annat i 
hemmiljön och att det var svårare för en del elever att 
behålla fokus på uppgifterna. 

Skolans pedagogiska verksamhet bygger på att 
eleverna är på plats i skolan. Dock finns tillfällen då 
elever inte kan vara i skolan, till exempel på grund av 
sjukdom eller sjukhusvistelse. Dessutom finns elever 
med problematisk skolfrånvaro. Att anpassa under-
visningen så att den är tillgänglig oavsett var elev-

erna befinner sig är ett sätt att nå även dessa elever, 
och kan därmed ses som en av fjärrundervisningens 
främsta möjligheter. Därtill kan fjärrundervisningen 
öka tillgången till kvalitativ utbildning, till exempel 
på platser där det saknas behöriga lärare. Även om 
fjärrundervisningen har visat sig innebära en rad ut-
maningar synliggör projektet samtidigt att klassrum-
met inte alltid är den bästa platsen för inlärning. Att 
studera hemifrån en dag eller del av en dag i veckan 
skulle kunna vara positivt för inlärning och koncen-
tration. De främsta möjligheterna som den digitala 
fjärrundervisningen medförde var just ökad studiero 
hos eleverna, möjlighet att sova längre på morgonen, 
ökad energi och minskad stressnivå, vilket framgår 
av elevenkäterna. Andra fördelar som jag upplevde 
var att eleverna fungerade som resurser för varandra 
i högre utsträckning än vanligt, till exempel i form 
av kamratrespons. Majoriteten av eleverna svarade i 
elevenkäten att fjärrundervisningen bidrog till att öka 
deras lärande. Däremot verkade kunskapsinlärning-
en inte påverkas nämnvärt av fjärrundervisningen i 
sig, utan snarare av att undervisningen följde samma 
struktur som vanligt. Detta ställer givetvis krav på att 
lektionsdesignen som vanligtvis används är genom-
tänkt och anpassad för elevers olika förutsättningar 
och behov. Detta kan till exempel innebära att samt-
liga lektioner har en tydlig struktur, att kompensato-
riska hjälpmedel används, att olika sätt att inhämta, 
bearbeta och uppvisa kunskaper uppmuntras, och att 
eleverna ges inflytande över arbetsformer och lek-
tionsinnehåll. Jag tror, precis som Wallberg (2022a), att 
vi lärare behöver tänka om. I stället för att anpassa 
undervisningen först efter att vi märker att den inte 
fungerar för alla elever bör den redan innan desig-
nas så att den möter varje elev där den befinner sig. 
Tillgänglighet handlar därmed om att föregå och ta 
bort hinder för inlärning innan de blir just hinder. På 
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så sätt anpassas undervisningen till varje elevs skilda 
förutsättningar och behov. 

Min förhoppning är att det här projektet kan in-
spirera andra lärare, oavsett om klassrummen är fy-
siska eller digitala – eller helst, både och. Jag hoppas 
att projektet sätter ljus på vikten av att anpassningar 
byggs in i planeringsstadiet, att lektionsstrukturen är 
tydlig och förutsägbar och att vinsterna med att an-
vända digitala verktyg (till exempel digitala lärome-

del) lyfts i undervisningen. Detta betyder dock inte 
att vi bör skrota den analoga undervisningen och dess 
verktyg helt, tvärtom. Som Skolverket (2018) skriver 
har utvecklingen rört sig mot att analog och digital 
undervisning kombineras i allt högre grad. Detta är 
en förbättring som jag välkomnar. Jag uppmuntrar 
mina lärarkollegor runt om i landet att integrera di-
gitala verktyg i den traditionella undervisningen. 
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A P P E N D IX

B I L AG A :  E N K ÄT  S O - U N D E RV I S N I N G E N  U N D E R   PA N D E M I N 

J AG  H Å L L E R  J U S T  nu på att söka ett kvalitetspris som 
kallas för ”Fjädern”. Priset handlar om att man som 
lärare jobbar med att få elever att utvecklas i skolan. 
I min ansökan skriver jag om hur jag bedrev SO-
undervisningen under pandemin, särskilt när vi hade 
fjärrundervisning i början av vårterminen 2021 (då ni 
fick gå i skolan hemifrån). Jag behöver därför er hjälp 
med att besvara denna enkät! Enkäten vänder sig till 
er som gått på Skuru skola minst 1 år och som deltog 
under fjärrundervisningen förra året.

Enkäten gäller enbart SO-undervisningen med 
mig, inga andra ämnen. 

1. Kände du dig mer stressad över skolarbetet i 
SO när vi hade fjärrundervisning?

 *  Ja, jag kände mig mer stressad. 
 *  Nej, jag kände mig minde stressad än innan. 
 *  Det var ingen skillnad. 

2. Var det lätt att hänga med under SO-lektionerna?

 *  Ja, det var lätt att hänga med. 
 *  Nej, det var svårare att hänga med. 
 *  Det var ingen skillnad. 
 * Om du svarade nej på fråga 2. Varför kändes 

det svårare att hänga med än vanligt? 

3. Var lektionsstrukturen tydlig? Dvs. att man 
visste vad man skulle göra, hur länge lektionen 
pågick, när det var genomgång, eget arbete osv. 

 * Ja, lektionsstrukturen var tydlig.
 * Nej, lektionsstrukturen var otydligare än 

vanligt.

 * Det var ingen skillnad. 
 * Om du svarade nej på fråga 3. Varför 

kändes lektionsstrukturen otydligare än 
vanligt? 

4. Kunde du hänga med under genomgångarna 
när vi hade fjärrundervisning?

 *  Ja, ungefär lika mycket som vanligt. 
 *  Nej, det var svårare att hänga med under 

genomgångarna. 
 *  Det var ingen skillnad. 
 * Om du svarade nej på fråga 4. Varför 

kändes det svårare att hänga med under 
genomgångarna? 

5. Kunde du jobba på egen hand, till exempel 
med uppgifterna i arbetsbladet?

 *  Ja, ungefär som vanligt. 
 *  Nej, det var svårare än vanligt. 
 *  Det var ingen skillnad. 
 * Om du svarade nej på fråga 5. Varför 

kändes det svårare att jobba på egen 
hand? 

6. Kunde du få hjälp av Fanny med skoluppgifter 
när ni hade fjärrundervisning?

 *  Ja, ungefär som vanligt. 
 *  Nej, det var svårare än vanligt. 
 *  Det var ingen skillnad. 
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7. Kunde du fråga någon klasskamrat om hjälp, 
till exempel via sociala medier, chatt eller 
telefonsamtal? 

 * Ja, det kunde jag. 
 * Nej, det kunde jag inte. 
 * Det var ingen skillnad. 

8. Vad tyckte du om läromedlet som användes 
under fjärrundervisningen (Gleerups)? 

 * Det fungerade bra. 
 * Det fungerade dåligt. 
 *  Det fungerade varken bättre eller sämre än 

vanligt. 

9. Har dina betyg i SO förändrats på grund av 
fjärrundervisningen? 

 *  Ja, de har förbättrats. 
 *  Ja, de har försämrats. 
 *  Nej, mina betyg har inte påverkats av 

fjärrundervisningen. 

10. Har Fannys fjärrundervisning bidragit till att 
öka mitt lärande?

 * Ja
 * Nej 
 * Om ja, på vilket sätt?
 * Om nej, varför inte?

11. Vad var det bästa med att ha fjärrundervis-
ning i SO?

12. Vilka var de största utmaningarna med att ha 
fjärrundervisning i SO?

13. På det stora hela, hur tycker du att fjärrun-
dervisningen påverkade dina studieresultat och 
varför?
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