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Förord 
 

När coronapandemin slog till för över ett år sedan och förändrade samhällslivet, så fick 

många skolor snabbt ställa om till olika grad av digital undervisning. Den här 

rapporten belyser hur lärare och skolledare själva upplever att det har gått.  

Rapporten visar att det finns uppenbara problem, liksom farhågor, för att de digitala 

arbetssätt som varit nödlösningar under pandemin ska bli bestående när samhälle och 

skola återgår till normala förhållanden. Många lärare varnar för att tekniskt möjliga 

digitala arbetssätt tränger ut pedagogiskt bättre arbetssätt. 

Den digitala utvecklingen i skolan är ingen fluga. Utbildning som inte går i takt med 

den tekniska utvecklingen i samhället har ingen framtid. Utmaningen ligger i att 

tillvarata de tekniska möjligheterna på det sätt som leder till största möjliga 

samhällsnytta inte att låta tekniken i sig stå i centrum.  

Det är inte de företag som utvecklar tekniken som ska kliva in och definiera hur skolan 

ska jobba. Inte heller ska införandet av digitala verktyg vägledas av en kortsiktig 

ekonomism som bara drivs av att minska kostnaderna för skola och utbildning.  

Nej, vägen till framgång är att försäkra sig om att det är lärarna som har kontroll över 

utvecklingen. Det är lärarna själva som bäst vet när och om digitala verktyg ska 

användas och när datorer och plattor ska läggas åt sidan till förmån för ett analogt 

lärande. 

Många talar i dag om digitala språng under pandemin. Det som avses är att 

användningen av digitala verktyg ökat, inte att kvaliteten i verksamheten har ökat. Nu 

gäller det att värdera resultatet av vunna erfarenheter.  

Vad riskerar att å ena sidan bli till digitala snedsprång, och vad kan vi å andra sidan ta 

med oss som faktiskt bidrar till kvalitet och goda resultat? Den här rapporten ska ses 

som ett varningens ord från lärarkåren om risken för en kontraproduktiv digitalisering 

i tangentens riktning efter pandemin. Den ska också ses som ett fyrljus som visar på en 

klokare väg för användningen av digitala verktyg i skola och utbildning. 

 

Stockholm mars 2021 

 

Johanna Jaara Åstrand 

Förbundsordförande Lärarförbundet 
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Sammanfattning 2021-03-18 

• 67 procent av lärarna anser att det har varit svårare att lära eleverna det de 
ska under höstterminen 2020 jämfört med höstterminen 2019. 

 

• 38 procent av lärarna inom vuxenutbildningen bedömer att deras elever har 

ganska eller mycket dålig tillgång till de verktyg de behöver för att kunna 
studera på distans hemifrån. 

 

• 58 procent av de lärare som bedömer att deras elever kommer från 

socioekonomiskt svaga hem svarar att deras elever har dåliga eller mycket 
dåliga förutsättningar i hemmiljön för att delta i digital undervisning. 

 

• 46 procent av lärarna tror att undervisningen i högre grad än innan kommer att 

ske digitalt efter coronapandemin. Högst är siffrorna i gymnasieskolan och 
vuxenutbildningen där 65 procent respektive 80 procent tror att undervisningen 

i högre grad kommer ske digitalt framöver. 

 

• 63 procent av lärarna tror att mer fjärr- och distansundervisning kommer att 
leda till att det blir svårare att uppnå skolans kunskapsmål. I grundskolan och 

gymnasiet svarar 72 procent respektive 74 procent att det kommer att bli 

svårare att uppnå kunskapsmålen. 

 
• 83 procent av lärarna tror att mer fjärr- och distansundervisning kommer att 

leda till att det blir svårare att uppnå skolans sociala mål. I grundskolan och 

gymnasiet svarar 88 procent respektive 89 procent att det kommer att bli 

svårare att uppnå de sociala målen. 
 

• 76 procent av lärarna tror att mer fjärr- och distansundervisning kommer att 

göra läraryrket mindre givande. 

 
• 48 procent av lärarna tror att mer fjärr- och distansundervisning kommer att 

leda till att läraryrkets status sänks. 

 

• 47 procent av lärarna svarar att de allvarligt skulle överväga att sluta som 
lärare om undervisningen i framtiden innehåller mer fjärr- och 

distansundervisning.  

 

• 71 procent av skolledarna tror att det kommer att bli svårare att vara 
pedagogiska ledare om undervisningen framöver innehåller mer fjärr- och 

distansundervisning. 

Lärarförbundet kräver bland annat att: 

→ Skolväsendet ska digitaliseras utifrån lärarprofessionens behov och 
professionella kontroll, inte för att åstadkomma minskade kostnader eller färre 

lärare per elev 

→ Fjärr- och distansundervisning ska bedrivas i undantagsfall, vara tydligt reglerat 

i alla skolformer och alltid granskas utifrån den kvalitetsförlust som 
undervisningsformerna kan innebära 

→ Alla skolor ska ha tillgång till tillfredsställande infrastruktur, ändamålsenliga 

digitala verktyg, närvarande och effektiv teknisk och pedagogisk support samt 

ändamålsenlig och långsiktig kompetensutveckling 
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Inledning 

”Distansundervisningen innebar en högre arbetsbelastning, sämre arbetsmiljö hemma 

och ett sämre resultat för eleverna i vissa kurser.” – Gymnasielärare 

 

Höga ambitioner att digitalisera Sverige har präglat politiken de senaste åren. Regeringens mål 

är att Sverige ska bli bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens möjligheter. Ambitionen 

gäller i högsta grad även den svenska skolan. Regeringen hoppas att digitaliseringen ska höja 

måluppfyllelsen hos eleverna och öka likvärdigheten i skolväsendet (Regeringskansliet, 2017).  

Trots dessa höga mål och ambitioner har staten inte varit pådrivande för att skolorna ska få 

förutsättningar för att digitaliseras. Skolans huvudmän har i mångt och mycket lämnats att 

själva driva processer för att dra igång skolans digitalisering, vilket gjort att det sett väldigt olika 

ut hur långt skolorna har kommit.  

När coronapandemin slog ner i samhället våren 2020 behövde många skolor ställa om till olika 

grad av digital undervisning över en natt. Omställningen gick över förväntan på de flesta håll, 

eftersom många skolor tidigare krattat manegen för en digital omställning. Men samtidigt fick 

Lärarförbundet tidigt signaler om att den digitala omställningen också lett till betydande 

problem. I rapporten Ett ohållbart uppdrag – Lärarförbundets medlemmar om coronavåren 

2020 framgår det att sju av tio lärare anser att deras arbetsbelastning ökat under pandemin – 

bland annat på grund av att många tvingats undervisa både närvarande och frånvarande elever 

samtidigt (Lärarförbundet, 2020).  

Under året har diskussionen om digitalisering i skolan allt mer kommit att handla om digital 

undervisning. Men det fanns innan pandemin en rad utmaningar kopplade till digitaliseringen i 

skolan som också behöver fortsätta belysas. Lärarförbundet har tidigare visat att många av de 

satsningar som gjorts på olika digitala verktyg i skolan inte har fallit ut som det varit tänkt. I 

Lärarförbundets rapport från 2019 Stör- eller stödfunktion? – en rapport om lärplattformar 

framgår det tydligt att lärplattformar inte alltid fungerar som ett stöd för lärarna – snarare tvärt 

om. Rapporten visar exempelvis att det är vanligt att lärare tvingas dubbeldokumentera 

eftersom lärplattformarna inte är anpassade efter verksamheternas behov (Lärarförbundet, 

2019). I Lärarförbundet rapport från 2020 Felsökning pågår. It i skolan behöver en omstart 

framgår det att krånglande digitala verktyg stör både undervisningen och studieron i skolan, 

vilket får negativa effekter på arbetsmiljön (Lärarförbundet, 2020).  

Lärarförbundet har följt de olika spåren inom digitaliseringen i skolväsendet nära under en lång 

tid. Vi har tittat på de digitala verktygen som används i undervisningen, nödundervisningen 

under pandemin, fjärr- och distansundervisning ur ett större perspektiv och sådant som rör 

digital kompetens i skolan. Det som håller dessa områden samman är att forskningen i princip 

enhälligt visar att lärarnas involvering i alla delar av den digitala utvecklingen i skolan är en helt 

avgörande framgångsfaktor. Verkligheten visar dock att lärare i allt för låg grad får äga 

digitaliseringsprocesserna.  

Efter en vår av snabb digital omställning har frågan ställts på sin spets – vilken roll har och får 

professionen när skolan digitaliseras? Och hur påverkas professionens arbetssituation både på 

kort sikt nu under pandemin, men också på längre sikt? I denna rapport har vi sammanställt 

resultat från sex undersökningar som Lärarförbundet gjort i sin medlemspanel under perioden 

september 2019 – februari 2021. Tillsammans visar de på hur det egentligen står till med 

digitaliseringen i skolan.  
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Begreppsförklaring: nödundervisning vs. reglerad fjärr- och 
distansundervisning 

Den undervisning som skett under pandemin kan inte jämföras med undervisning under 

”normala” förhållanden. I forskningslitteraturen används begreppet nödundervisning som även 

Lärarförbundet valt att anamma. I begreppet ingår hybridformer av undervisning där man 

blandar digital undervisning och närundervisning samt fjärr- och distansundervisning utan 

tydliga regler. Undervisningen innehåller allt ifrån inspelade videos och enskilt arbete till 

handledning och synkron kommunikation. Den fjärr- och distansundervisning som bedrivits 

under pandemin ska alltså inte misstas för reglerad fjärr- och distansundervisning. Det 

ordinarie regelverket som styr fjärr- och distansundervisning i grund- och gymnasieskolan är i 

dagsläget väldigt begränsande. Men riksdagen beslutade den 16 juni 2020 om förändringar i 

skollagen som ska göra det möjligt att erbjuda fjärr- och distansundervisning i större omfattning 

än i dag. Det beslutade regelverket innehåller fortfarande regleringar av fjärr- och 

distansundervisning för att inte rucka på utbildningens kvalitet, men möjliggör samtidigt 

undervisningsformerna i sammanhang där de kan vara välbehövliga.  

Med det nya regelverket blir det möjligt att erbjuda fjärrundervisning i alla ämnen utom de 

praktisk-estetiska i grundskolan, samt att det ska tas fram föreskrifter för i vilka ämnen 

fjärrundervisning kan erbjudas i gymnasieskolan. Det ska vara möjligt att erbjuda 

fjärrundervisning om det inte finns någon lärare som uppfyller skollagens krav på legitimation 

och behörighet inom huvudmannens skolenhet och huvudmannen trots upprepade 

ansträngningar inte lyckats anställa en sådan eller om elevunderlaget för en viss skolenhet är 

så begränsat att ordinarie undervisning inom skolenheten leder till betydande organisatoriska 

eller ekonomiska svårigheter för huvudmannen. 

I den kommunala vuxenutbildningen är dock fjärr- och distansundervisning helt oreglerat med 

motiveringen att vuxenutbildningen har ett behov av flexibla undervisningsformer. Det gör att 

det inte finns något hinder för att bedriva olika former av distansundervisning i hur stor 

utsträckning man som skolhuvudman än vill. Flexibilitet och individualisering är viktigt för 

eleverna i vuxenutbildningen, och fjärr- och distansundervisning kan vara bra metoder om 

lärare och elever är överens om att använda sig av dem utifrån pedagogiska eller individuella 

grunder. Samtidigt är komvux en skolform med en stor andel privata utförare, stark konkurrens 

och vinstkrav i verksamheterna. När det inte finns någon som helst reglering av fjärr- och 

distansundervisning i komvux, varken med avseende på när fjärr- eller distansundervisning får 

användas, hur stora elevgrupperna får vara eller huruvida handledare ska närvara, så kan det 

leda till en situation där elever sitter i ett klassrum eller hemma, utan hjälp av en handledare, 

och där en lärare får massända till ett oändligt antal elever samtidigt.  

 

Resultat 

Nödundervisningen under pandemin 

Under pandemin har vi fått starka indikationer på att arbetsbelastningen ökat markant för de 

lärare som bedrivit olika former av nödundervisning, såsom att undervisa både närvarande och 

frånvarande elever samtidigt eller undervisa helt på distans. Även om många anser att det varit 

nödvändigt ur smittskyddssynpunkt att undervisningen bedrivits på distans, har vi fått till oss 

att det generellt anses ha varit svårare att lära eleverna det de ska denna period, och att 

undervisningen under pandemin riskerar att öka klyftorna i svensk skola. Av undersökningarna 

under pandemin är det möjligt att dra slutsatsen att lärarna inte har haft tillräckligt med 
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utrymme, tid och förutsättningar för att planera undervisningen på distans, samtidigt som 

eleverna har brottats med undervisningen. 

Arbetsbelastning under pandemin 

”Well, jag har precis blivit sjukskriven pga utmattning, det säger väl något om hur 

arbetsbelastningen har ökat för att vi ska kunna bedriva anpassad verksamhet. Det är 

omöjligt att räcka till nu med dubbla planeringar (distans och på plats) och allmän oro 

bland kollegor och deltagare.” – Lärare inom vuxenutbildning 

Under pandemin har vi kontinuerligt ställt frågan om hur lärarna arbetat. I de yngre åldrarna är 

det vanligast att man endast undervisar elever som är i skolan. Från och med grundskolan åk 1–

3 så förekommer det att elever undervisas på distans. I grundskolan åk 4–6 svarar ungefär var 

tionde lärare att de undervisar på distans – antingen samtidigt som de har andra elever i 

klassrummet eller utan andra elever i klassrummet. Var fjärde lärare i grundskolan åk 7–9 

svarar att de undervisar elever på distans samtidigt som de har andra elever i klassrummet och 

nästan hälften svarar att de undervisar elever på distans när de inte har andra elever i 

klassrummet. Inom gymnasieskolan svarar var femte lärare att de undervisar elever på distans 

samtidigt som de har andra elever i klassrummet. Lite färre än två tredjedelar av lärarna svarar 

att de undervisar elever på distans när de inte har andra elever i klassrummet, och ungefär lika 

många svarar att de undervisar elever i klassrummet. Inom vuxenutbildningen svarar en av tio 

lärare att de undervisar på distans med elever i klassrummet, och nära sex av tio lärare svarar 

att de undervisar på distans utan andra elever i klassrummet. En tredjedel av lärarna inom 

vuxenutbildningen undervisar elever på plats.  

 
Diagram 1. Procentuell fördelning över huruvida man har undervisat eleverna i klassrummet eller på distans uppdelat 
på olika delar av skolväsendet. Baseras på 1408 till 1414 svar från februari 2021. 

”Speciellt att både ha lektionsbunden undervisning och distansundervisning. 

Stressande och rörigt för både oss och studerande. Oro för minskad måluppfyllelse.”    

- Lärare inom vuxenutbildning 

Nära hälften av lärarna i gymnasieskolan svarar att de undervisar på alla tre sätten (i skolan, 

distans med andra elever i klassrummet och distans utan andra elever i klassrummet). På 

vuxenutbildningen är det ungefär var fjärde lärare som svarar att de undervisar på alla tre 

sätten. Nära fyra av tio lärare i grundskolan 7-9 svarar att de undervisar på alla tre sätten. Runt 

fyra av tio lärare i grundskolan 7-9, gymnasieskolan och vuxenutbildningen svarar att de 

undervisar på två sätt. 
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Diagram 2. Procentuell fördelning över hur många undervisningssätt som lärarna har haft (i skolan, distans med andra 
elever i klassrummet och distans utan andra elever i klassrummet). Baseras på 1234 svar från februari 2021. 

”Distansundervisning kräver mycket planering. Det är svårt att ha givande lektioner 

med elevgruppen (sfi). Det är ansträngande att ha 3 timmar digitalt framför skärmen 

för elever och lärare. Mycket man gör på lektionerna när man träffas fysiskt är svårt att 

genomföra framförallt med samma kvalité (diskussioner, samtal, skrivstöd etc.).”         

- Lärare inom vuxenutbildning 

Jämför man hur det sett ut med antal undervisningssätt under hösten och vintern är det tydligt 

att det är fler lärare i grundskolan 7-9, gymnasieskolan och vuxenutbildningen som undervisar 

på två sätt i februari 2021 än i september och december 2020. Andelen som undervisar på två 

sätt i grundskolan 4-6 har dock minskat något sedan december. Tittar man på hur det sett ut 

gällande att undervisa på tre sätt framgår att det framför allt är fler lärare i grundskolan 7-9 som 

undervisar på tre sätt, medan det är något färre i gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Dessa 

siffror hänger ihop med hur coronarekommendationerna ser ut för skolans undervisning.  
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Diagram 3. Jämförelse mellan undersökningarna i september 2020, december 2020 och februari 2021 för antalet sätt 

uppdelat på var i skolväsendet man arbetar.  

De som undervisar på mer än ett sätt svarar i högre grad att de har en extremt hög 

arbetsbelastning än de som undervisar på ett sätt, även om en majoritet av alla lärare uppger att 

de har en mycket hög eller extremt hög arbetsbelastning generellt.  

 
Diagram 4. Procentuell fördelning över hur arbetsbelastningen har varit under de 2 senaste veckorna uppdelat på antal 
sätt läraren undervisar på. Baseras på 1355 svar från förskoleklass upp till högskolan från februari 2021. 

Delar man upp frågan om arbetsbelastning kopplat till antal undervisningssätt på olika 

skolformer framgår att gymnasielärare är de som ser störst skillnad i arbetsbelastning beroende 

på hur många undervisningssätt de har. Siffrorna är dock anmärkningsvärda för alla skolformer.
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Diagram 5. Procentuell fördelning över de som har svarat att de har extremt hög till hög arbetsbelastning uppdelat på 

antal sätt läraren undervisar på för grundskolan 7-9, gymnasieskolan samt på totalen. Baseras på 1355 svar från 

förskoleklass upp till högskolan från februari 2021. 

Svårare att lära eleverna det de ska under pandemin 
 

”Hemarbetet och digitaliseringen var en katastrof, ett den digitala undervisningens 

sammanbrott. Förr var kommunikation, respons och ömsesidighet viktigt i 

undervisningen, under hemarbetet spelade det ingen roll.” – Gymnasielärare 

Lärarförbundet har undersökt hur lärarnas upplevelse av hur det varit att lära eleverna det de 

ska under pandemin. Resultaten visar på att särskilt lärare i gymnasiet och på 

vuxenutbildningen upplevt att det varit svårare att lära eleverna det de ska. Under våren 2020 

var det runt 90 procent av lärarna i gymnasiet och vuxenutbildningen som svarade att det var 

svårare att lära eleverna det de ska, vilket sannolikt hänger ihop med att dessa skolformer har 

haft undervisningen på distans.  

 
”Att ständigt ställa om mellan live och distansundervisning gör min undervisning 

sämre.” - Gymnasielärare 

 
Diagram 6. Procentuell fördelning över hur lärarna tycker att det under de senaste två veckorna har varit att lära 
eleverna det de ska lära sig uppdelat på de olika delarna av skolväsendet. Baserat på 2476 svar från mars 2020. 

När vi ställde frågan ”Hur tycker du att det under höstterminen har varit att lära eleverna det 

de ska jämfört med höstterminen förra året?” i december 2020 framgick att det är nästan 70 

procent av lärarna som anser att det varit svårare att lära eleverna det de ska. Dock är det fler 

som svarar att det varken är lättare eller svårare att lära eleverna det de ska. Det kan bero på att 

gymnasiet återgick till närundervisning i större utsträckning under hösten.   
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Diagram 7. Procentuell fördelning över hur man tycker att det har varit att lära eleverna det de ska sedan 
coronapandemin startade uppdelat på var i skolväsendet man arbetar. Baseras på 1421 svar från december 2020. 

”Eleverna får inte samma kunskaper som i klassrumsundervisning. Distansstudierna 

bygger mer på elevernas motivation. Det är särskilt elever i behov av stöd som hamnar 

efter. För ett fåtal elever fungerar det bättre med distansundervisning.” – Gymnasielärare 

När vi samkört siffrorna med huruvida de haft distansundervisning kan man se att det är fler 

som undervisar på distans som svarar att det varit mycket svårare att lära eleverna det de ska. 

 
Diagram 8. Procentuell fördelning över hur man tycker att det har varit att lära eleverna det de ska sedan 
coronapandemin startade uppdelat på hur mycket digital undervisning läraren har. Baseras på 533 svar från december 
2020. 

Även eleverna själva ger en bild av betydande problem under krisen. Sveriges elevkårer visade i 

våras att åtta av tio elever upplever att de helt eller delvis saknar tillräcklig information kring 

vad som förväntas av dem för att nå ett visst betyg när undervisningen sker på distans. Var 

femte elev tyckte att distansundervisningen fungerat mindre bra eller inte alls bra (Sveriges 

Elevkårer, 2020 a). I en undersökning de gjort tillsammans med Skolverket i somras framgår att 

hälften av eleverna mått sämre generellt till följd av omställningen från när- till 

distansundervisning. Fyra av tio uppger att de upplevt perioden med distansstudier som mer 

stressande än klassrumsundervisning (Sveriges Elevkårer, 2020 b). Gymnasiet.se har gjort en 

undersökning bland elever där fler än fyra av tio elever svarar att deras betyg blivit sämre av 
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distansundervisningen (Gymnasiet.se, 2020). En avhandling från Finland pekar också på att 

elever behöver en trygg miljö och ett nära förhållande till läraren för att prestera bra i skolan, 

något som pandemiundervisningen onekligen försvårat (Saarinen, 2020). 

Elevernas tillgång till de verktyg de behöver för att kunna studera på 

distans 

”Genom att undervisningen sker helt digitalt är det viktigt att alla elever har egen 

dator. En del elever har inte haft det utan arbetat/kopplat upp sig från sin 

mobiltelefon. Det har medfört vissa svårigheter. De två största är att deras texter som 

de skickar in blir konstiga samt att deras sida av lärplattformen inte ser likadan ut som 

från min dator. Detta har gjort att det varit svårt för mig att lotsa dem vidare i arbete 

med uppgifter samt att skicka in uppgifter.” – Lärare inom vuxenutbildning 

Lärarförbundet har undersökt hur lärarna bedömer elevernas tillgång till de digitala verktyg de 

behöver för att kunna studera på distans. I grundskolan och gymnasieskolan bedöms tillgången 

i hemmet som god, men vad som blir uppenbart är att framför allt vuxenutbildningen tampas 

med utmaningar kopplade till detta. Nästan fyra av tio lärare inom vuxenutbildning svarar att 

de bedömer att deras elever har ganska eller mycket dålig tillgång till de verktyg de behöver. 

Detta är extra anmärkningsvärt mot bakgrund av att vuxenutbildningen rekommenderas 

fortsatt distansundervisning.  

 
Diagram 9. Procentuell fördelning över hur man bedömer elevernas tillgång till de digitala verktyg de behöver för att 
kunna delta i distansundervisning hemifrån. Baseras på 553 svar från grundskolan åk 7-9 till högskolan från september 
2020. 

När vi tittar på elevernas förutsättningar att delta i digital undervisning utifrån deras 

socioekonomiska status framgår tydligt att lärarna bedömer att elever med lägre 

socioekonomisk status har sämre förutsättningar i hemmet att delta i digital undervisning än 

elever med högre socioekonomisk status. Nästan två tredjedelar av de elever som bedöms 

komma från socioekonomiskt svaga hem bedöms också ha dåliga eller mycket dåliga 

förutsättningar i hemmiljön för att delta i digital undervisning.  
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Diagram 10. Procentuell fördelning över elevernas förutsättningar i hemmiljön för att kunna delta i digital undervisning 
uppdelat på elevernas socioekonomi. Baseras på 265 svarande från december 2020. 

Skolverkets rapport om distansundervisning i den kommunala vuxenutbildningen från 

2019 konstaterade att de elever som läser på distans når sämre studieresultat än deltagare 

som får närundervisning och att de i större utsträckning avbryter studierna. Om de 

fullföljer kursen får de i mindre utsträckning godkänt betyg (Skolverket, 2019). Även i 

Skolinspektionens granskning Distansutbildning vid kommunal vuxenutbildning från 

2015 framkommer stora brister i distansundervisningen då det är för mycket självstudier och för 

lite lärarledd undervisning, samt att interaktionen mellan elever ofta saknas (Skolinspektionen, 

2015). 

Vi har även undersökt hur lärarna bedömer elevernas tillgång till it-support. Resultaten visar än 

en gång att lärarna bedömer att framför allt elever på vuxenutbildningen saknar rätt 

förutsättningar. En tredjedel av lärarna inom vuxenutbildningen svarar att deras elever helt 

saknar tillgång till it-support.  

 
Diagram 11. Procentuell fördelning över hur man bedömer elevernas tillgång it-support uppdelat på alla lärare samt för 
de olika delarna av skolväsendet. Baseras på 507 svar från september 2020. 

Digitala verktyg och stöd i undervisningen 

Digitalisering i skolväsendet är så mycket mer än den nödundervisning som skett under 

pandemin. Det är viktigt att påpeka. I det större perspektivet handlar digitalisering i 

skolväsendet om att använda olika digitala verktyg i skolan. En ny avhandling av Annika Agelii 

Genlott visar på behovet av att integreringen av digitala verktyg i undervisningen sker med både 
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vägledning och stöd. I hennes avhandling framgår det tydligt att digitala verktyg kan höja 

måluppfyllelsen i skolan om lärarna får rätt fortbildning och ordentligt stöd. Avhandlingen visar 

samtidigt att de digitala verktygen kan leda till lägre måluppfyllelse om de införs i skolan utan 

fortbildning och stöd (Agelii Genlott, 2020).  

Skolverket är sektorsansvarig myndighet för skolans digitalisering och har således ett 

övergripande ansvar att se till att alla förutsättningar för skolans digitalisering finns på plats. 

Därutöver har regeringen och Sveriges kommuner och regioner, SKR, slutit överenskommelser 

om flera av initiativen i #Skoldigiplan – handlingsplanen för skolans digitalisering som ska 

förverkliga regeringens digitaliseringsstrategi.  

Lärarförbundet har identifierat några behov som måste tillgodoses inom ramen för regeringens 

arbete med skolans digitalisering. Det rör bland annat att minska it-strulet och öka tillgången 

till it-support.  

It-strul stör undervisningen  

”Att anpassa lektionsinnehåll till distansundervisning har krävt en del extra arbete. 

Tekniskt strul har bidragit till problematiken.” – Gymnasielärare 

”Uppkopplingen i vår skola är usel och det är otroligt störande när man försöker 

bedriva digital undervisning.” – Lärare inom vuxenutbildning 

Krånglande digitala verktyg kan bli ett stort hinder för undervisningen och leda till stress för 

både lärare och elever. I september 2019 frågade vi lärarna hur ofta deras undervisning stördes 

av att digitala verktyg krånglade. Då svarade nära hälften av lärarna att undervisningen stördes 

på hälften av lektionerna eller fler. Högst var siffran i grundskolan 7–9. När vi ställde frågan 

igen i september 2020 kunde vi glädjande nog se att just denna del av digitaliseringen i skolan 

blivit bättre. Nu var det drygt en fjärdedel av lärarna som svarade att deras undervisning störs 

på hälften av lektionerna eller fler. Högst var fortfarande siffran i grundskolan 7–9. 

 
Diagram 12. Andelen lärare som svarar att deras undervisning störs av att digital teknik/digitala verktyg krånglar på 
hälften av lektionerna, nästan alla lektioner eller alla lektioner, uppdelat på alla lärare samt för de olika delarna av 
skolväsendet. Baseras på 709 svar från september 2019 och 1377 svar från september 2020. 
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En negativ trend vi kan se är dock att två tredjedelar fler av lärarna inom vuxenutbildning 

svarade att undervisningen störs på alla eller nästan alla lektioner (19 procent i september 2020 

mot 7 procent i september 2019).  

 
Diagram 13. Andelen lärare som svarar att deras undervisning störs av att digital teknik/digitala verktyg krånglar på 
nästan alla lektioner eller alla lektioner, uppdelat på alla lärare samt för de olika delarna av skolväsendet. Baseras på 
709 svar från september 2019 och 1377 svar från september 2020. 

Sannolikt har pandemin haft en effekt i det att många lärare och elever arbetat mer i de digitala 

verktygen än tidigare, men eftersom även lärare i förskoleklass och grundskolans lägre årskurser 

som inte bedrivit distansundervisning uppger att krånglet stör färre lektioner än innan kan detta 

resultat också visa på att huvudmännen har satsat mer på digitaliseringen i skolan det senaste 

året.  

Lärarnas tillgång till it-support  

Flera studier har tidigare konstaterat att trots att den tekniska och pedagogiska supporten är 

avgörande för en väl fungerande användning av digitala verktyg i skolan saknas ofta det 

organisatoriska stödet (SKR, 2019; Skolverket, 2018). I Lärarförbundets undersökning 2019 

svarade drygt en av tio lärare att de helt saknar tillgång till it-support. Av de som hade tillgång 

till it-support svarade åtta av tio att de inte får hjälp när de behöver det (Lärarförbundet, 2020).   
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Diagram 14. Procentuell fördelning över hur man bedömer sin egen tillgång it-support uppdelat på alla lärare samt för 
de olika delarna av skolväsendet. Baseras på 1046 svar från september 2019. 

När vi ställde frågan igen i september 2020 kunde vi se att det till viss del blivit lite bättre än för 

ett år sedan, men att det fortfarande finns problem. Färre än en av tio (6 procent) svarade att de 

saknar tillgång till it-support helt vilket är en marginell förbättring sedan året innan. Sju av tio 

får inte hjälp när de behöver det. I vuxenutbildningen är det fortfarande nästan en av tio som 

helt saknar tillgång till it-support, men å andra sidan svarade två av fem i både 

vuxenutbildningen och gymnasiet att de får hjälp direkt när de behöver det.  

 
Diagram 15. Procentuell fördelning över hur man bedömer sin egen tillgång it-support uppdelat på alla lärare samt för 
de olika delarna av skolväsendet. Baseras på 2193 svar från september 2020. 

En viktig aspekt av stödet är att den eller de som bidrar med it-support på en skola har kunskap 

om det pedagogiska uppdraget. Detta för att kunna stötta lärarna med det de behöver (SKR, 

2019). Det får inte bli en maktkamp mellan it-avdelningen och lärarna vilket lätt uppstår om 

parterna har olika förståelsehorisonter och utgångspunkter för sin verksamhet. En inte helt 

ovanlig situation är att it-avdelningen förordar att lärarna ska anpassa sin undervisning efter 

befintlig teknik, medan lärarna anser att tekniken ska anpassas efter pedagogiken och 

undervisningen. It-avdelningen behöver vara lyhörda för lärares behov och ta hänsyn till deras 

pedagogiska kompetens. (Perselli, 2014) 
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Ett sätt att säkerställa att även de didaktiska frågorna ges utrymme är att det finns it-

pedagogiskt stöd att tillgå. Med it-pedagogiskt stöd menas det stöd lärare kan behöva för att 

använda och integrera digital teknik i undervisningen. Det handlar om stöd från exempelvis 

IKT-pedagoger1 och utvecklingsledare (Skolverket, 2018). Vår undersökning visar att fler än två 

av fem saknar tillräcklig tillgång till it-pedagogiskt stöd. Högst är siffrorna på gymnasieskolan 

och i vuxenutbildningen. I gymnasieskolan och vuxenutbildningen uppger nära sex av tio att de 

inte har tillräcklig tillgång till it-pedagogiskt stöd.  

 
Diagram 16. Procentuell fördelning över i vilken utsträckning man har tillgång till det it-pedagogiska stöd man behöver. 
Baserat på 2040 svar från september 2020. 

Vad kan hända med undervisningen och lärarrollen framöver? 

När det gäller digitaliseringen i skolväsendet är det väsentligt att ha med sig ett mer 

framåtsyftande perspektiv. Vi ska som sagt inte blanda ihop nödundervisningen under 

pandemin med reglerad fjärr- och distansundervisning, men vad vi däremot bör göra är att 

diskutera vilka långsiktiga effekter olika former av undervisning kan få i skolan.  

 

Måluppfyllelsen kan påverkas av fjärr- och distansundervisning 

Det finns ett brett stöd i forskningen för att relationen mellan lärare och elev är av fundamental 

vikt för elevernas undervisning (Hattie, 2009; Skolverket, 2020). Det finns också forskningsstöd 

för att distansundervisning inte är lika effektivt som närundervisning, och att de elever som 

kommer från socioekonomiskt svaga hem har svårare att ta till sig distansundervisning än 

närundervisning (EducationWeek, 2020). 

En viktig aspekt att lyfta är att mer fjärr- och distansundervisning därmed kan få effekter på 

läraryrket. I vår undersökning framgår att drygt hälften av lärarna tror att undervisningen i 

högre grad än innan kommer att innehålla distans- och/eller fjärrundervisning 

efter coronapandemin. Högst är siffran i gymnasieskolan och vuxenutbildningen där 65 procent 

respektive 80 procent tror att undervisningen i högre grad kommer att ske digitalt framöver.  

 

1 IKT betyder information, kommunikation och teknik och som IKT-pedagog har man som uppgift att bland annat 
inspirera, handleda och utveckla användningen av digitala möjligheter i undervisningen. Läs mer om IKT-pedagoger här 

22%

26%

20%

15%

16%

17%

15%

17%

19%

39%

36%

49%

42%

37%

31%

26%

26%

37%

32%

30%

23%

34%

36%

37%

46%

43%

34%

8%

8%

9%

9%

10%

15%

13%

14%

10%

Förskola

Förskoleklass

Fritidshem

Grundskolan 1-3

Grundskolan 4-6

Grundskolan 7-9

Gymnasieskolan

Vuxenutbildning

Total

I vilken utsträckning har du tillgång till it-pedagogiskt stöd? 
Mycket hög utsträckning Ganska hög utsträckning Ganska låg utsträckning Mycket låg utsträckning

https://www1.lararforbundet.se/web/remisser.nsf/files/6E76AD4D4D151A95C12581B0002B05B3/$FILE/Yttrande_over_Entreprenad_fjarrundervisning_och_distansundervisning_SOU_2017-44.pdf


 

  
 18 [27] 

 

 

 
 

 

 
Diagram 17. Procentuell fördelning över i vilken utsträckning man tror att undervisningen efter coronapandemin 
kommer att innehålla distans- och fjärrundervisning jämfört med innan uppdelat på var i skolväsendet man arbetar. 
Baserat på 2852 svar från maj 2020. 

  

I Lärarförbundets undersökning svarar också en stor majoritet av lärarna att mer fjärr- och 

distansundervisning kan komma att leda till att det blir svårare att uppnå skolans mål. Sex av tio 

tror att mer fjärr- och distansundervisning kommer att leda till att det blir svårare att uppnå 

skolans kunskapsmål. Det är framför allt i grundskolan och gymnasiet som man tror att det 

kommer att bli svårare att uppnå kunskapsmålen, där fler än sju av tio lärare svarar detta.  

 
Diagram 18. Procentuell fördelning över huruvida man tror att det blir svårare att uppnå skolans kunskapsmål om 
undervisningen kommer att innehålla mer distans- och fjärrundervisning jämfört med innan uppdelat på var i 
skolväsendet man arbetar. Baserat på 2852 svar från maj 2020. 

Det är i sammanhanget viktigt att poängtera att lärarens ansvar för undervisningen inbegriper 

betydligt fler dimensioner än att förmedla kunskap till eleverna. Därför har vi också undersökt 

hur lärarna tror att det kommer att gå att nå skolans sociala mål. Undersökningen visar att ännu 

fler av lärarna tror att mer fjärr- och distansundervisning kommer att leda till att det blir svårare 

att nå skolans sociala mål. Nästan nio av tio lärare i grundskolan och gymnasiet tror det. 
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Diagram 19. Procentuell fördelning över huruvida man tror att det blir svårare att uppnå skolans sociala mål om 
undervisningen kommer att innehålla mer distans- och fjärrundervisning jämfört med innan uppdelat på var i 
skolväsendet man arbetar. Baserat på 2852 svar från maj 2020. 

Färre lärare om det blir mer fjärr- och distansundervisning? 

Eftersom vi fått indikationer på att många lärare tycker att det varit både tuffare, svårare och 

tråkigare att undervisa på distans under pandemin har vi frågat om hur de ser på vad som 

händer med läraryrket om undervisningen framöver kommer att innehålla större mått av fjärr- 

och distansundervisning. 

 

I vår undersökning framgår att nära fyra av fem lärare tror att läraryrket kommer att bli mindre 

givande om undervisningen i framtiden kommer att innehålla mer fjärr- och 

distansundervisning än före coronapandemin. Här har det också skett en reell försämring sedan 

vi ställde samma fråga i maj. Då var det runt hälften som svarade att de tror att läraryrket blir 

mindre givande. En förklaring kan vara att många lärare nu fått undervisa på detta sätt under en 

längre tid, och ännu tydligare ser vilka konsekvenser det kan få på sikt. 

 
Diagram 20. Procentuell fördelning över huruvida man tror att läraryrket blir mindre givande om det blir mer distans- 
och fjärrundervisning uppdelat på var i skolväsendet man arbetar. 2852 svar i maj och 1195 svar i december. 

Vi frågade också om lärarna tror att läraryrkets status påverkas av utökad fjärr- och 

distansundervisning. 48 procent av alla lärare anser att läraryrkets status skulle sänkas. I 

gymnasiet svarar hälften att de tror att läraryrkets status skulle sänkas. Samtidigt är det en 
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fjärdedel som svarat ”vet inte” på frågan om huruvida statusen skulle sänkas, vilket ger 

indikationer på att det är svårt att veta hur lärarnas arbete kommer att se ut framöver. I maj var 

det 32 procent av alla lärare som svarade att de tror att läraryrkets status skulle sänkas. Även 

här kan vi alltså se en försämring sedan maj.   

 
Diagram 21. Procentuell fördelning över huruvida man tror att statusen kommer att sänkas om det blir mer distans- och 
fjärrundervisning uppdelat på var i skolväsendet man arbetar. 2852 svar i maj och 1192 svar i december. 

Vi har också ställt frågan om man allvarligt skulle överväga att sluta som lärare om 

undervisningen i framtiden skulle innehålla en större del av fjärr- och distansundervisning. 

Nästan hälften av lärarna i grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen har svarat att 

de instämmer helt eller till stor grad i påståendet. Mot bakgrund av att lärarbristen är ett stort 

problem i dag, med prognosen att ca 45 000 lärare väntas saknas år 2033 (Skolverket, 2020), är 

detta mycket alarmerade siffror som borde få de som förordar mer fjärr- och 

distansundervisning att dra öronen åt sig.   

 
Diagram 22. Procentuell fördelning över huruvida man allvarligt skulle överväga att sluta att arbeta som lärare om det 
blir mer distans- och fjärrundervisning uppdelat på var i skolväsendet man arbetar. Baseras på 1194 svar från december 
2020. 

Pedagogiskt ledarskap vid fjärr- och distansundervisning  

Vi har frågat skolledarmedlemmarna om hur de ser på att vara pedagogiska ledare om 

undervisningen framöver kommer att innehålla större mått av fjärr- och distansundervisning. 

Hela sju av tio skolledare svarar att de tror att det kommer att bli svårare att vara pedagogiska 
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ledare vid mer fjärr- och distansundervisning. Det beror sannolikt på utmaningarna i att 

ansvara för lärarnas arbetsmiljö, svårigheterna att skapa forum för kollegialt lärande samt att 

även skolledarna ser att fjärr- och distansundervisning gör undervisningen svårare.  

 
Diagram 23. Procentuell fördelning över huruvida man tror att det kommer att bli någon skillnad att vara pedagogisk 
ledare om det blir mer distans- och fjärrundervisning. Baseras på svar från 103 skolledare i december 2020. 

Dessa siffror är alarmerande mot bakgrund av att skolledare redan i dag saknar organisatoriska 

förutsättningar att vara pedagogiska ledare. Ledarna och skolorna åläggs i stort för många 

uppgifter som inte rör, eller som är perifera i förhållande till, nationella mål och/eller barns och 

elevers utveckling och lärande. Det saknas också alltför ofta tillräckliga och adekvata resurser. 

Därutöver är skolans författningsmässiga uppdrag redan brett, ändras ofta och innehåller 

många detaljregleringar. Det binder skolledare vid daglig verksamhet och ger dem för lite 

svängrum för skolutveckling enligt sina egna professionella bedömningar. Mer fjärr- och 

distansundervisning skulle troligtvis öka på en redan orimlig arbetsbörda för skolledare.  

 

Slutsatser 

Blickar vi framåt kan vi se tydliga indikationer på att det finns krafter som gärna ser att den 

digitala undervisningen fördjupas och permanentas framöver, på professionens autonomis 

bekostad.  

Kostnadskalkyler och effektiviseringsbehov driver den digitala 

utvecklingen i skolan 

Det är ett faktum att lärarna redan före coronapandemin hade en alltför hög arbetsbelastning 

och höga sjuktal, samtidigt som kommunerna har ett ansträngt ekonomiskt läge och lärarbrist. 

Coronapandemins effekter har spätt på denna redan svåra situation. Vi ser risken att de 

nedskärningar kommunerna redan behövt göra, tillsammans med den övertro som finns på att 

digitaliseringen ska lösa lärarbristen och sänka kostnader i skolan, riskerar att påverka skolan i 

en negativ riktning framgent.  

Mot bakgrund av de problem som skolan tampades med redan innan, har vi under pandemin 

sett ett antal aktörer – exempelvis kommunala och fristående huvudmän med såväl SKR som 

Friskolornas Riksförbund i ryggen– dra långtgående positiva slutsatser av coronapandemin och 

nödundervisningen som skett under året. Vi ser hos många aktörer en vilja att fördjupa fjärr- 

och distansundervisningen framöver, trots att samma aktörer gång efter annan påpekat att 
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skolorna bör hållas öppna under pandemin. Alla verkar vara överens om att närundervisning är 

den mest effektiva och bästa undervisningsformen, men samtidigt vill dessa aktörer gärna se 

mer av fjärr- och distansundervisning framgent. Det är tydligt att det inte är skolväsendets bästa 

som ligger till grund för argumentationen, utan att den i huvudsak drivs av kostnadskalkyler.   

Skolverkets behörighetsstatistik från våren visar visserligen att andelen elever som är behöriga 

till gymnasiet ökat med 1.3 procentenheter under år 2020. Men det finns en rad tänkbara 

förklaringar till varför det blivit så. En sådan förklaring är sammansättningsförändringar som 

gör att fler elever har mer välutbildade föräldrar, en annan är betygsinflation, en tredje är att 

fler kan ha glidit igenom med godkänt betyg utan de nationella proven i matematik som vi vet 

många elever skriver underkänt på. Men trots att det finns flera förklaringar till varför 

behörigheten ökar, och trots att den undervisning som skett under året inte går att jämföra med 

undervisning under ”normala” förhållanden, ser vi att aktörer kan vilja använda detta som 

incitament för att fördjupa och permanenta den digitala undervisningen framöver.  

Det är Lärarförbundets bestämda uppfattning att digitaliseringen i skolväsendet inte 

ska utgå från ekonomiska kalkyler och effektiviseringsbehov. Digitaliseringen måste 

utgå från professionens behov, vila på en stark vetenskaplig grund, ha fokus på 

kvalitet samt bygga på metoder som är förankrade hos lärarprofessionen. 

Fjärr- och distansundervisning riskerar att användas av fel orsaker 
om det inte regleras  

Ändringar i regelverket som styr fjärr- och distansundervisning kommer att träda i kraft under 

sommaren 2021 (Utbildningsdepartementet, 2020). (Dock gäller den tillfälliga lag som styr 

undervisningen under pandemin till halvårsskiftet 2022 vilket innebär att förändringarna i 

regelverket i praktiken kommer att börja tillämpas först därefter.) De förändringar som kommer 

är på de flesta punkter välavvägda. Det är rätt och riktigt att närundervisning även 

fortsättningsvis ska ses som grundprincipen i svensk skola, och att användningen av fjärr- och 

distansundervisning ska regleras avseende både när det får användas och antal ämnen. Öppnas 

regelverket upp mer än nödvändigt riskerar svensk skola kvalitetsförluster. 

De studier som gjorts visar att fjärrundervisning kan vara ett alternativ till närundervisning 

endast i de fall då fjärrundervisning fungerar väl och lärarna fått rätt förutsättningar för att 

bedriva undervisningen. Det man går miste om i fjärrundervisningssituationen är allt det som 

inte är föreläsning men som ingår i lärarens uppdrag. Läraren behöver kunna följa elevernas 

utveckling, uppmärksamma deras frågor eller behov av stöd och förtydliganden, ge löpande 

återkoppling, upptäcka och signalera om en elev riskerar att inte nå målen, individanpassa 

undervisningen och ofta även bedöma och betygssätta eleverna. Läraren behöver samarbeta 

med övriga lärare kring eleven och mellan ämnen, samverka med elevhälsa och andra 

stödfunktioner i skolan samt ha dialog med föräldrarna. Alla dessa delar blir mycket svårare vid 

fjärrundervisning. Användningen av undervisningsformen bör därför begränsas till särskilda 

omständigheter, så som allvarlig lärarbrist eller sviktande elevunderlag, samt endast användas i 

de ämnen som lämpar sig för undervisningsformen.  

Propositionen som ligger till grund för beslutet föreslog att Skolverket skulle få i uppdrag att ta 

fram föreskrifter för elevgruppstorlek och i vilken omfattning fjärrundervisning får användas. 

Skolverket redovisade uppdraget vintern 2020, och deras bedömning blev att gruppstorlekar vid 

fjärrundervisning bör vara mindre än vid närundervisning så att grupperna motsvarar högst en 

halv vanlig undervisningsgrupp vid närundervisning. Dock valde Skolverket inte att föreslå ett 

riktmärke, något Lärarförbundet är kritiskt till eftersom det kan användas som ett kryphål för 

att skapa alldeles för stora undervisningsgrupper. 
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Regelverket för fjärrundervisning fastställer därutöver att det ska finnas en handledare 

närvarande i klassrummet i grundskolan, och att det ska finnas en tillgänglig handledare i 

gymnasieskolan. Handledaren ska ha tillsynsansvar så att hen kan vidta de omedelbara och 

tillfälliga åtgärder som en lärare får vidta och som är befogade för att tillförsäkra eleverna 

trygghet och studiero, eller för att komma till rätta med en elevs ordningsstörande uppträdande. 

Handledaren ska även få besluta om utvisning ur undervisningslokalen och omhändertagande 

av föremål. Att det inte regleras att handledaren ska finnas närvarande i klassrummet ser 

Lärarförbundet som en brist, eftersom det kan innebära en situation där läraren som är på länk 

lämnas ensam om det händer något oförutsett i klassrummet som kräver ingripande.  

Troligtvis är också fjärrundervisning på många sätt svårare att genomföra och säkerställa 

kvaliteten i än närundervisning. Därför blir det ytterst viktigt att utföraren uppfyller alla de krav 

som ställs för godkännande som huvudman, samt att fjärrläraren befinner sig i en organisation 

som omfattas av ett systematiskt kvalitetsarbete och att rektorn får förutsättningar att vara 

pedagogisk ledare för alla sina anställda. Att det endast är huvudmän inom skolväsendet som 

får utföra fjärrundervisning och att fjärrundervisning endast får beslutas om ett läsår i taget är 

därmed viktiga regleringar för att undervisningsformen inte ska utnyttjas på fel grunder.  

Något som sannolikt kommer fortsätta att utvecklas framöver är individuell anpassning för 

elever som till exempel är hemmasittare. De nya reglerna för distansundervisning innebär bland 

annat att distansundervisning ska kunna användas som särskilt stöd. Med tanke på att det finns 

vissa elever som gynnats av att kunna arbeta hemifrån och mer på sina egna villkor kommer nog 

den delen av de nya bestämmelserna att användas flitigt framöver. Detta kan underlätta för 

både lärare och elever om en individuell bedömning sker efter elevernas behov.  

Lärarförbundet ser stora risker med att öppna upp regelverket mer än vad som avses 

med de förändringar som träder ikraft under 2021. Det är Lärarförbundets bestämda 

uppfattning att närundervisning alltid ska vara huvudprincipen i svensk skola och att 

fjärr- och distansundervisning alltid ska kringgärdas av tydliga regler för att inte 

rucka på utbildningens kvalitet.  

Lärarnas uppdrag och roll förändras med digitaliseringen 

Lärarrollen och skolans uppdrag riskerar också att radikalt omstöpas efter denna kris. Om det 

finns starka krafter som förordar olika former av digital undervisning av effektiviseringsskäl kan 

det leda till att lärare sannolikt kan få betydligt fler elever, men bedriva färre lektioner och i 

stället lägga tiden på att förbereda undervisningsmaterial och bedöma elevuppgifter. Den 

förmåga och erfarenhet som krävs för att leda undervisningen i ett klassrum riskerar då att 

tappa i värde. De villkor som gäller för gruppundervisning i ett klassrum i dag kan på sikt helt 

förändras och undervisningens sociala kontext och dynamik kan reduceras kraftigt. Läroplanens 

inledande kapitel med fokus på det demokratiska uppdraget och att möjliggöra möten och 

förståelse mellan olika samhällsgrupper kan komma att bortprioriteras. En starkt 

individcentrerad undervisning kan komma att ersätta gruppundervisningen. Av de fyra F:n som 

präglar läroplanens kunskapsideal kan förutsättningarna för förståelse (och i viss mån även 

färdighet) att begränsas. Detta får i sin tur negativa konsekvenser för förtrogenhet som bygger 

på att eleven omfattar fakta, förståelse och färdighet och har förmågan att besvara mer 

avancerade “varför”-frågor. Detta är särskilt bekymmersamt i gymnasieskolan som ska 

förbereda eleven för högre studier och yrkeslivet.  
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En utmaning i sammanhanget är att många av landets lärarstudenter i dag går hela sin 

utbildning utan en enda timmes undervisning i hur de kan använda den digitala tekniken i sitt 

kommande arbete. Inslagen med digital tillämpning i pedagogiken är sällsynta och det saknas 

ett sammanhållet grepp kring sådan pedagogik. Vi ser visserligen flera exempel på att arbetet 

med digitalisering i lärarutbildningen börjar komma igång – bra exempel är forskarskolan 

Upgrade som är ett samarbete mellan flera olika lärosäten, samt Karlstads universitets satsning 

på en digital experimentverkstad i samverkan med regionen. Men det behövs mycket mer.  

Lärarutbildningar behöver förbereda lärarstudenter för en digitaliserad skola, som innehåller 

såväl kunskap om digitaliseringens möjligheter som om dess begränsningar. Lärarutbildningen i 

sig behöver också vidareutvecklas och införliva metoder som bättre inkluderar digital teknologi 

genom hela lärarutbildningen. För att det ska vara möjligt behöver lärarutbildarna förbättra sin 

digitala kompetens så att de kan bidra till lärarstudenternas kunskaper i undervisning och 

lärande med digital teknik. 

Givetvis är det inte enbart lärarstudenter som behöver få till sig kunskap om skolans 

digitalisering och didaktik för digitalisering. Minst lika viktigt är att nå redan yrkesverksamma 

lärare. Det här är ett område där det måste göras satsningar på praktiknära forskning. Tills det 

finns forskning och utarbetad forskningsspridning om didaktik för digitaliserad undervisning så 

måste man använda sig av de här metoderna med försiktighet. 

Användandet av digitala verktyg i skolan måste bygga på forskning och beprövad 

erfarenhet, och forskningen visar att lärarnas involvering i den digitala utvecklingen 

i skolan är en helt avgörande framgångsfaktor. Lärarförbundets bestämda 

uppfattning är att lärare måste ges utrymme att styra över de pedagogiska 

redskapen – även när de är digitala – samt ges utrymme att avgöra när man ska 

använda digitala lösningar, och när man inte ska göra det. Lärarförbundets 

bedömning är att den viktigaste faktorn framgent om den digitala omställningen 

fortsätter, är att lärarna är med och avgör åt vilket håll den går. 

Lärarförbundets politiska krav 

En rad insatser behövs för att digitaliseringen i skolväsendet ska få rätt förutsättningar och ske 

på rätt grund. Lärarförbundet kräver följande: 

1. Digitalisera utifrån lärarprofessionens behov och professionella kontroll, inte för att 

åstadkomma minskade kostnader eller färre lärare per elev. Stat och huvudman har ett 

gemensamt ansvar för implementeringen.  

2. Säkerställ att alla skolor har tillgång till tillfredsställande infrastruktur, ändamålsenliga 

digitala verktyg så som fastställs i Skollagen samt närvarande och effektiv teknisk och 

pedagogisk support. 

3. Se till att fjärr- och distansundervisning i grund- och gymnasieskolan är starkt reglerat 

och bedrivs i undantagsfall. Se också till att undervisningsformerna alltid granskas 

utifrån den kvalitetsförlust de kan innebära innan de införs.  

4. Utvärdera det förändrade regelverket för fjärr- och distansundervisning i grund- och 

gymnasieskolan som träder i kraft 2021 innan nya förslag om fjärr- och 

distansundervisning kommer på tal.  

5. Reglera fjärr- och distansundervisning i vuxenutbildningen. Tillför också 

vuxenutbildningen resurser så att tillgången till digitala verktyg och it-support kan 

utökas. 
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6. Skapa förutsättningar för att skolans digitalisering sker på vetenskaplig grund, utifrån 

beprövad erfarenhet och med likvärdiga förutsättningar.  

7. Säkerställ att varje lärare och skolledare får ändamålsenlig och långsiktig 

kompetensutveckling gällande såväl digital didaktik som användning av digitala verktyg 

i skolan. 

 

 

Om undersökningarna 
• Undersökningarna från 2020 och 2021 är gjorda i Lärarförbundets medlemspanel hos 

Kantar Sifo. Den består av knappt 5 000 slumpmässigt utvalda medlemmar som är 

indelade i stratum för att det ska vara möjligt att representativt uttala sig om både 

större och mindre lärargrupper. Undersökningarna genomfördes under perioderna 31 

mars – 6 april, 15 – 25 maj, 22 september – 5 oktober, 7 – 15 december 2020 samt 4 – 

17 februari 2021.  

• Undersökningen från 2019 är gjord i Lärarförbundet tidigare medlemspanel hos Novus 

och genomfördes under perioden 4 – 23 oktober 2019.  

• 1046 svarade i september 2019 (svarsfrekvens 49 procent), 3499 svarade i april 2020 

(svarsfrekvens 75 procent), 2852 svarade i maj 2020 (svarsfrekvens 58 procent), 

2401 svarade i september 2020 (svarsfrekvens 50 procent), 2395 svarade i december 

2020 (svarsfrekvens 49 procent) och 2247 svarade i februari 2021 (svarsfrekvens 48 

procent).   

• Personal från förskola till högskola ingår i panelen.  

• Resultaten är viktade i linje med de olika lärarkategoriernas verkliga storlek bland 

Lärarförbundets medlemmar.     
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