INTERVJUSTUDIE OM PANDEMINS INVERKAN PÅ LÄRARENS UNDERVISNING

Lärares röster
i pandemins spår

Sammanfattning
För att stärka elevers språk- och kunskapsutveckling i skolor med högt socioekonomiskt index vill Berättarministeriet utveckla sitt stöd till lärarens undervisning
och kompetensutveckling. Berättarministeriet ser att det finns lärdomar att dra
av förändrade villkor och arbetssätt under pandemin för att ytterligare stärka
skolans kompensatoriska uppdrag och förutsättningar för att bedriva en likvärdig
undervisning framåt.
Med utgångspunkt i resultaten av Skolverkets rapport Covid-19-pandemins påverkan på skolväsendet (2021) har Berättarministeriet låtit genomföra en kvalitativ intervjustudie med låg- och mellanstadielärare på ett antal skolor med högt
socioekonomiskt index. Syftet med studien har varit att undersöka dels lärarnas
syn på pandemins påverkan på deras undervisning och deras elevers språk- och
kunskapsutveckling, dels lärarnas behov av kompetensutveckling framåt.

Frånvarons konsekvenser
En av de största utmaningarna under pandemin har varit att säkerställa att eleverna kunnat ta igen den kunskap de missat på grund av frånvaro. I början av pandemin var det hög frånvaro bland eleverna, då de behövde stanna hemma om
de, eller om någon i familjen, hade symptom. Några lärare lyfter att det fanns en
stor rädsla och oro över smittorisk hos elever och vårdnadshavare, vilket innebar
att många även stannade hemma av den anledningen. För vissa lärare innebar
detta ett omfattande arbete med att skapa material till de elever som studerade
hemifrån. Det blev en period då många elever missade stora delar av undervisningen, bland annat därför att elever som fått hem skoluppgifter och läxor inte
gjorde dessa. Samtidigt lyfter vissa lärare att det fungerade ganska bra att
skicka med skolarbete hem. De arbetade med att identifiera elever i riskzonen
för kunskapstapp och försökte ha tätare kontakt med dem.
Under pandemin var även lärare frånvarande med anledning av smittspridningen. Detta innebar att lärare med kort varsel fick hoppa in för varandra, ibland i
andra årskurser, och det tog tid för ny personal att skapa band till och lära känna
eleverna. Det faktum att eleverna fick ha flera lärare med nya och skiftande
arbetssätt och rutiner upplevs också ha påverkat undervisningen negativt.
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Frånvaro från skolan betyder även frånvaro av de sociala sammanhang som skolan ger. Lärarna menar att det ofta är i de sociala sammanhangen som språkinlärningen och utvecklingen sker mest naturligt. Detta innebär att uteblivna
sociala sammanhang även har en negativ påverkan på språkutvecklingen hos
eleverna.
Den höga initiala frånvaron skapade samtidigt möjligheter till mindre undervisningsgrupper i skolan. För de elever som var närvarande blev undervisningen i
vissa fall bättre, eftersom det var färre elever per lärare och därmed bättre möjligheter att arbeta individanpassat.

Hur påverkade pandemin undervisningen?
Pandemin bidrog till ett flertal omställningar i undervisningen – såväl en digital
omställning som anpassningar i skolan utifrån rådande restriktioner. Vissa skolor
arbetade med att ställa om till digital undervisning och användning av digitala
hjälpmedel. Tack vare de digitala hjälpmedlen har skolorna kunnat skapa fler
hemuppgifter och ha tätare kontakt med vårdnadshavare. Generellt har både
lärare och elever utvecklats inom det digitala lärandet.
Pandemin har även inneburit fysiska restriktioner som påverkat undervisningen
på plats i skolan. Det gick inte att arbeta på samma sätt med läsgrupper eller att
para ihop elever för övningar, vilket eleverna upplevde som tråkigt och mindre
stimulerande.

Hur påverkades likvärdigheten?
Precis som kvaliteten påverkades även likvärdigheten i undervisningen av frånvaron under pandemin. Intervjustudien visar att frånvaron var ett olika stort problem för olika grupper av elever. Elever som inte talar svenska hemma och elever
som inte har svenska som förstaspråk upplevs ha hamnat efter i språkutvecklingen på kort sikt, både när det kommer till att läsa och skriva. Andra grupper av
elever som haft utmaningar med skolfrånvaro är elever med en NPF-diagnos och
elever med behov av extra stöd. Dessa elever kan dels ha svårt med inlärning,
dels ha svårt när rutinerna rubbas, vilket de gjort under pandemin. Hemuppgifter
har därmed fungerat olika bra för olika elevgrupper.
Stödet hemifrån skiljer sig åt bland elever och påverkar likvärdigheten i undervisningen. Eftersom hemuppgifter ersatte lärarledda lektioner var stödet hemifrån
viktigt och påverkade elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig kunskapen.
Vårdnadshavarnas språkkunskaper, inställning till skolan och andra faktorer
kopplade till utsatthet har särskilt haft effekt på elevernas kunskapsutveckling,
vilket synts extra tydligt när eleverna varit frånvarande under längre tid.
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Pandemin har synliggjort elevers olika digitala förutsättningar. Det blev tydligt att
exempelvis tillgången till dator och internet ser väldigt olika ut. De elever som
saknar dator och internet i hemmet har hamnat efter i större utsträckning än de
som har tillgång till dessa digitala hjälpmedel.

Vad behöver lärarna?
Lärare efterfrågar stöd kopplat till undervisning och kollegialt lärande. Bland annat
efterfrågas stöd i lärarnas professionsutveckling vad gäller svenska som andraspråk. Många elever har inte svenska som förstaspråk och har hamnat efter i
språkutvecklingen under pandemin. Lärare efterfrågar generellt stöd och utbildningar med praktiska inslag, exempelvis workshops tillsammans med kollegorna.
Föreläsningar med efterföljande diskussion och reflektion där det ges tid att
prova på, gå tillbaka, diskutera och reflektera kollegor emellan efterfrågas.
Det kollegiala lärandet och kollegiala strukturer stärker likvärdigheten i undervisningen, och är något som uppges vara särskilt viktigt med anledning av pandemins
konsekvenser. Under pandemin har lärarna behövt vara flexibla och kreativa för
att hitta lösningar för undervisningen. Lärarna löste ofta detta individuellt – snarare
än att gemensamt arbeta fram arbetssätt för undervisningen – vilket påverkat
likvärdigheten. Som ett sätt att motverka detta föreslås bland annat mer gemensamma läromedel och kollegiala diskussioner kring läsårsplanering och särskilda
ämnesgrupper. Andra medel för att gynna det kollegiala lärandet är sambedömning, samplanering och gemensam kompetensutveckling.
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Inledning
Bakgrund
Skolverkets konstaterar i sin rapport Covid-19-pandemins påverkan på skolväsendet att pandemin haft en negativ inverkan på skolornas förmåga att ta hänsyn
till elevers olika behov i utbildningen. Många huvudmän ser en fortsatt påverkan
på utbildningen. Det finns därmed ett behov av att fortsätta genomföra åtgärder
för att säkra kvaliteten i undervisning och tillgången till utbildning, liksom för att
motverka eventuella kunskapstapp och stärka elevernas hälsa och välmående.1
Av Skolverkets rapport framgår att frånvaron under stora delar av pandemin generellt sett varit högre än normalt både i förskolan och grundskolan, såväl bland
barn och elever som bland lärare, förskollärare och annan personal. Frånvaron har
i många fall påverkat undervisningens kvalitet negativt.2 Fjärr- och distansundervisningen ökade under pandemin fram till och med vårterminen 2021, uppger drygt
fyra av tio huvudmän för förskoleklass till årskurs 63, vilket också upplevs ha påverkat kvaliteten negativt. Dessa faktorer har bidragit till en ökad arbetsbelastning
för lärare och förskollärare under pandemin, vilket i sig har en negativ påverkan
på undervisningens kvalitet. Det finns en bred och relativt tydlig uppfattning på
olika nivåer i skolväsendet att pandemin medfört ett kunskapstapp hos många
elever. Huvudmännen lyfter framför allt att det finns ett kunskapstapp i matematik,
men även i svenska och idrott och hälsa samt i andra praktisk-estetiska ämnen.4
Det är dock vanligt att de huvudmän som bedrivit fjärr- eller distansundervisning
undantagit vissa elevgrupper från fjärrundervisningen, såsom elever i behov av
extra anpassningar eller särskilt stöd, nyanlända elever/elever med bristande
kunskaper i svenska, eller elever som behöver närundervisning på grund av sina
hemförhållanden. Det finns även huvudmän, rektorer och lärare som inte bedömer att det uppstått ett kunskapstapp. I grundskolan bedömer ungefär hälften
av huvudmännen att det fanns ett visst kunskapstapp hos de elever som gick ut
högstadiet vårterminen 2021.5 Majoriteten av huvudmännen uppger att de har
genomfört, eller planerar att genomföra, insatser för att motverka ett kunskapstapp. Elever i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd liksom nyanlända
och elever med bristande kunskaper i svenska utgör prioriterade grupper för
dessa insatser. Fyra av tio huvudmän efterfrågar ökat statligt stöd för att motverka
ett kunskapstapp.6
1
2
3
4
5
6

Covid-19-pandemins påverkan på skolväsendet, delredovisning 4, s. 5–9, 2021, Skolverket
Covid-19-pandemins påverkan på skolväsendet, delredovisning 4, s. 5–9, 2021, Skolverket
Covid-19-pandemins påverkan på skolväsendet, delredovisning 4 – Grundskolan, s. 4–5, 2021, Skolverket
Covid-19-pandemins påverkan på skolväsendet, delredovisning 4, s. 5–9, 2021, Skolverket
Covid-19-pandemins påverkan på skolväsendet, delredovisning 4, s. 5–9, 2021, Skolverket
Covid-19-pandemins påverkan på skolväsendet, delredovisning 4 – Grundskolan, s. 4–5, 2021, Skolverket
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Skolverket poängterar att det fortfarande är för tidigt att bedöma omfattningen
och vilka konsekvenser pandemin får för eleverna och för skolväsendet. Det finns
skäl att vara försiktig med att dra långtgående slutsatser om påverkan på elevernas kunskapsutveckling. Detta – tillsammans med den före pandemin bristande
likvärdigheten och det decentraliserade ansvaret inom det svenska skolväsendet
– är några anledningar till att bilden av pandemins påverkan skiljer sig åt.7 Det
finns exempelvis en studie som redovisas i International Journal of Educational
Research8, som rapporterar att det inte finns covid-19-relaterad inlärningsförlust
i läsning hos svenska grundskoleelever.

Om Berättarministeriet
Berättarministeriet är en kunskapsutvecklande och demokratifrämjande stiftelse som verkar för ett Sverige där alla barn och unga är trygga i det skrivna ordet
och har förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet.
Sedan 2011 har Berättarministeriet utvecklat och erbjudit kompetensutvecklande
stöd till lärares språk- och kunskapsutvecklande undervisning, specifikt riktat till
skolor med högt socioekonomiskt index, flerspråkiga klassrum och lägre skolresultat än riksgenomsnittet. Stödet är kostnadsfritt för skolorna och omfattar program med läromedel, elevaktiviteter och kompetensutveckling för lärare i åk
2–9, med särskilt fokus på åk 2–5. Samtliga program är förankrade i läroplanen
och kursplanerna och verkar som ett ämnesövergripande stöd i undervisningen
genom en beprövad metodik med storytelling som grund. Program, läromedel
och de kompetensutvecklande insatserna erbjuds såväl fysiskt som i digitala versioner. Kärnverksamheten drivs genom utbildningscenter i Husby och Hagsätra i
Stockholm och i Gamlestaden i Göteborg.

Berättarministeriets uppdrag
För att stärka elevers språk- och kunskapsutveckling i skolor med högt socioekonomiskt index vill Berättarministeriet utveckla sitt stöd till lärarens undervisning och kompetensutveckling. Berättarministeriet ser att det finns lärdomar att
dra av förändrade villkor och arbetssätt under pandemin för att ytterligare stärka
skolans kompensatoriska uppdrag och förutsättningar att bedriva en likvärdig
undervisning framåt.
Med utgångspunkt i resultaten av Skolverkets rapport har Berättarministeriet
låtit genomföra en kvalitativ intervjustudie med låg- och mellanstadielärare på
skolor med högt socioekonomiskt index. Studien tar avstamp i det som brukar
kallas skolans kompensatoriska uppdrag9, det vill säga att skolan i undervisningen

7
8
9

Covid-19-pandemins påverkan på skolväsendet, delredovisning 4, s. 10–11, 2021, Skolverket
International Journal of Educational Research, ”No learning loss in Sweden during the pandemic: Evidence from primary school reading assessments”,
Anna Eva Hallin, Henrik Danielsson, Thomas Nordstrom, Linda Falth, 2021
Skolinspektionen.se, hämtad 2022-08-25
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ska ta hänsyn till elevers olika behov och förutsättningar, och särskilt sträva efter
att uppväga skillnader i elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.
Syftet med studien har varit att undersöka dels lärarnas syn på pandemins påverkan på deras undervisning och deras elevers språk- och kunskapsutveckling,
dels lärarnas behov av kompetensutveckling framåt.

Rambolls uppdrag
Berättarministeriet har gett Ramboll i uppdrag att genomföra intervjustudien.
Uppdraget har genomförts i nära dialog med Berättarministeriet.
Utgångspunkter för intervjustudien har varit pandemins påverkan utifrån följande
aspekter: 1) Kvalitet i undervisningen, 2) Likvärdighet och 3) Hållbarhet i form av
stöd och kompetensutvecklingsbehov framåt.
Följande har varit intervjustudiens övergripande frågeställningar:
― Hur har förutsättningarna för lärarna att bedriva kvalitativ undervisning
påverkats av pandemin?
― Har pandemin påverkat förutsättningarna för att bedriva en likvärdig
undervisning?
― Hur bör stödinsatser utformas för att motverka risken för kunskapstapp?

Metod och genomförande
Intervjustudien är deskriptiv, där olika lärares reflektioner kring upplevelser av
pandemin syftar till att ge en djupare inblick i pandemins påverkan på undervisning, arbetssätt och behov framåt. Intervjuerna har varit semistrukturerade för
att inte styra samtalet utan stimulera till reflektion. Resultatet av denna studie är
inte generaliserbart men ger en bild av lärares förutsättningar och behov under
och efter pandemin.
Ramboll har utgått från följande metodologiska angreppssätt i arbetet med
uppdraget:
― Ett strukturerat arbetssätt med stöd av verktyget analysram. En analysram
sammanställer vilka frågor som uppdraget ska besvara, hur de ska bedömas
och vilken datainsamling som behövs för varje frågeställning. Analysramen
utvecklades i uppdragets inledande skede och utgör grunden för
analysen. Verktyget ger stöd att strukturera upp intervjumaterialet och bidrar
till en strukturerad och effektiv analys. Se bilaga 1.
― Ett inkluderande arbetssätt som innebär en löpande tät dialog med
representanter för Berättarministeriet i syfte att skapa ett väl förankrat
underlag.
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Genomförandet har bestått av följande faser: uppstart, inläsning, datainsamling
och rapportering. Ramboll har analyserat och sammanställt resultaten från intervjuerna i denna rapport. Före slutlig avrapportering har Ramboll presenterat ett
utkast för Berättarministeriet. Ramboll har även löpande haft avstämningar med
Berättarministeriet för att stämma av fortsatta vägval i arbetet. Rapporten är
skriven med Berättarministeriet som mottagare.

Urval och datainsamling
Datainsamlingen har bestått av enskilda intervjuer och gruppintervjuer med lågoch mellanstadielärare (åk F–6) på skolor med högt socioekonomiskt index.
Resultaten av datainsamlingen redovisas i kapitel 2, 3, 4 och 5. Vi återger samlat
resultaten av våra intervjuer.
Urvalet av skolor där lärare har intervjuats har skett med utgångspunkt i att underlaget ska spegla lärares behov i skolor med högt socioekonomiskt index i olika
delar av landet, med olika elevantal och olika befolkningsmängd. Berättarministeriet har gjort urvalet tillsammans med Ramboll. Vi har använt SCB:s definition
av socioekonomiskt index och det underlag Skolverket på basis av deras index
årligen tar fram för statsbidrag för en likvärdig skola.10 För att säkerställa att vi
har med olika stora kommuner har urvalet utgått från SCB:s kommunklassificeringar. För mer information om urvalsmetod, se bilaga 2.
Ramboll har genomfört 6 intervjuer med 13 lärare på 6 olika skolor. Skolorna
finns i följande kommuntyper: lågpendlingskommun nära större stad, större stad,
pendlingskommun nära mindre tätort, storstad samt landsbygdskommun.

Disposition
I det första kapitlet presenteras hur kvaliteten i undervisningen har påverkats
under pandemin, det andra kapitlet beskriver hur likvärdigheten i undervisningen
har påverkats, i kapitel tre beskrivs vilka stöd intervjuade lärare uppger att de
behöver framåt, och i det sista kapitlet sammanfattas våra iakttagelser av studien.

10 Statsbidrag för likvärdig skola 2022 – Skolverket
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Kvalitet
i undervisningen
Resultatet från intervjustudien visar att förutsättningarna för lärarna att upprätthålla en god kvalitet i undervisningen har påverkats. Förutsättningarna har
främst påverkats av elevfrånvaro, omställningar inom digitalt lärande och förändringar i det kollegiala lärandet. Lärarnas upplevelser av förutsättningarna att bedriva god undervisning under pandemin skiljer sig åt mellan våra respondenter.

Hög frånvaro påverkade kvaliteten i undervisningen
Pandemin skapade en hög frånvaro i skolan vilket påverkade kvaliteten i undervisningen. Fler hemuppgifter och fler vikarier i kombination med en minskning av
socialt umgänge påverkade negativt. Samtidigt innebar den höga frånvaron att
grupperna i skolan blev mindre, vilket i sig haft en positiv påverkan på undervisningen för de närvarande eleverna.

Hög frånvaro bland elever i början av pandemin
En av de största utmaningarna under pandemin var att säkerställa att eleverna
kunnat ta igen den kunskap de missat genom frånvaro. Framför allt i början av
pandemin var det hög frånvaro bland eleverna, då de behövde stanna hemma
vid symptom eller om någon annan i familjen hade symptom. Några lärare lyfter
att det fanns en stor rädsla och oro över smittorisken hos elever och vårdnadshavare, vilket innebar att många även stannade hemma av den anledningen.
”Det som var svårt var att det var många elever som var borta.
Det var väldigt utmanande. Vi kunde skicka hem material men det var
inte alltid uppgifterna blev gjorda.”
Några lärare beskriver att frånvaron innebar ett omfattande arbete med att skapa
material till de elever som studerade hemifrån. Under pandemin blev det tydligt
att förutsättningarna för hjälp och stöd hemifrån skiljer sig åt mellan elevgrupper,
vilket i sin tur påverkade kvaliteten i undervisningen. Vissa lärare beskriver att
det under en period var många elever som missade stora delar av undervisningen,
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bland annat på grund av att elever som fått hemuppgifter och läxor inte gjorde
dessa. De ser också att svenskundervisningen påverkades, särskilt undervisningen i muntlig framställning, vilket till stor del utelämnades i de digitala hemuppgifterna. Vissa hemuppgifter fungerade bra att arbeta med digitalt, men då
alla elever inte haft tillgång till dator i hemmet blev kvaliteten lidande för en del
av eleverna.
”Vi har nog hanterat det olika, både som lärare och under olika perioder.
Ibland har vi tänkt att nu missar eleverna detta. Ibland tänkte vi att vi
skickar en hemläxa, samtidigt som det inte blir samma kvalitet.”
En lärare som bedrev digital undervisning för åk 6 i b-språk beskriver att det
fungerade ganska bra att skicka med skolarbete hem. Respondenter från samma
skola lyfter att de arbetade med att identifiera elever i riskzonen för kunskapstapp, försöka ha tätare kontakt med dessa elever och säkerställa att dessa elever
kunde vara på plats i skolan.
”Vi hade många asylsökande elever under det första året av pandemin.
De eleverna hade svårare att få hjälp hemma, men då fick vi ha tätare
kontakt med dem.”

Frånvaron av lärare påverkade kvaliteten i undervisningen
Under pandemin var även lärare frånvarande på grund av smittspridningen.
Detta innebar att lärare med kort varsel fick hoppa in för varandra, ibland i andra
årskurser. Att eleverna fick möta olika lärare, med olika arbetssätt och rutiner,
upplevs ha påverkat undervisningen negativt. En lärare påpekar att det tar tid att
skapa band till och lära känna eleverna. Något som också påverkade var utmaningen för outbildade lärarvikarier att ta fram en planering.
”Det fanns inte många utbildade vikarier.
Man har pusslat, pusslat och pusslat på bekostnad av mycket.”
En respondent beskriver att de flesta lärarna på skolan inte haft symptom och
därmed kunde vara på skolan, vilket gjorde att de till stora delar kunde ha ordinarie
bemanning under pandemin.
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Att missa det sociala samspelet i skolan påverkade
En annan del i frånvaroproblematiken handlar om det fysiska sociala samspelet
i skolan. Några respondenter lyfter det negativa för eleverna att missa detta.
Dynamiken mellan vänner ändrades och det blev svårare att komma tillbaka in
i gruppen för vissa elever, i synnerhet för de elever som lärarna beskriver redan
var utanför eller i en utsatt situation. Enligt intervjuade lärare har flera elever
uppskattat att komma tillbaka till skolan med dess fasta rutiner, och att få mat
och äta vid fasta tider.
”Jag tycker att frånvaron har påverkat lekarna för eleverna i de yngre
åldrarna, vilket i sin tur har drabbat det sociala samspelet.”
En annan aspekt som nämns är att det ofta är i sociala sammanhang som språkinlärning och utveckling sker mest naturligt.

Mindre undervisningsgrupper har haft en positiv påverkan
Eftersom pandemin orsakade hög elevfrånvaro var antalet elever på skolan
mindre. Några respondenter menar att för de elever som varit i skolan har undervisningen inte påverkats negativt, utan undervisningen har i vissa fall blivit bättre,
eftersom det har varit färre elever per lärare och därmed bättre möjligheter att
arbeta individanpassat.
”Jag tycker att det har bidragit till att vi blivit mer omtänksamma.
Det har varit mycket lugnare och bättre samtal och utbyte med eleverna.
Konflikterna har minskat.”
Hög frånvaro innebar också att det var färre elever i matsalen vilket skapade en
lugnare miljö, bättre samtal och utbyte med eleverna, samt färre konflikter. Lärarna
beskriver att detta i sig utgör goda förutsättningar för undervisningen. Några
lärare berättar att de sedan pandemiutbrottet börjat samla eleverna på morgonen på ett mer organiserat sätt för att ta närvaro, vilket har skapat en lugnare
miljö. Elever som i vanliga fall är sena till skolan har därmed kommit i tid. Den här
rutinen är något skolan kommer att fortsätta med.
”Man lärde sig att handskas med det digitala. Man blev mer erfaren i saker
man kanske inte hade grepp om tidigare. Det var positivt att man lärde sig.”
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Omställningar i undervisningen genomfördes till följd av pandemin
Pandemin bidrog till ett flertal omställningar i undervisningen, såväl digital omställning som anpassningar i skolan utifrån gällande restriktioner.

Skolornas digitala omställning har varierat
Under pandemin arbetade vissa skolor med att ställa om till digital undervisning
och ökad användning av digitala hjälpmedel. Digitala hjälpmedel och digital
undervisning användes främst för elever i mellanstadiet, och inte i samma utsträckning för elever i lågstadiet. Ingen av skolorna i vår intervjustudie bedrev
någon omfattande distansundervisning, även om en del skolor haft distansundervisning inom vissa ämnen under kortare perioder.
”Vår digitala kompetens har verkligen ökat,
både hos eleverna och hos lärarkollegiet.
Det är jättepositivt tycker jag.”
Några lärare upplever att de har kunnat ställa om undervisningen med hjälp av
digitala hjälpmedel. De har kunnat skapa fler hemuppgifter och ha tätare kontakt
med vårdnadshavare. Flertalet lärare uppger att både lärare och elever har utvecklats inom det digitala lärandet. En lärare berättar att de ordnade en digital
temadag på skolan, där eleverna bland annat fick lära sig att använda verktyget
Teams. Andra lärare har använt olika program och appar, exempelvis en matteapp, till yngre elever. De intervjuade lärare som undervisar på lågstadiet har inte
genomfört någon digital distansundervisning.
”Vi hade inte kört så mycket digitalt med eleverna innan.
De blev bättre på det. Även vi lärare blev bättre, framför allt
från åk 3 och uppåt.”
Trots vissa framgångar med en digital omställning lyfter flertalet av de intervjuade
lärarna att det digitala lärandet har varit problematiskt ur ett likvärdighetsperspektiv. Detta beskrivs mer detaljerat i kapitel 3.

Fysiska restriktioner skapade hinder i undervisningen
Pandemin gjorde det svårt att träffas fysiskt, och en specialpedagog beskriver
att det har varit svårare att undervisa elever som de tidigare inte haft en relation
till. Det gick inte heller att arbeta på samma sätt med läsgrupper eller att para
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ihop elever för övningar. Restriktionerna skapade dels fysiska utmaningar, dels
psykosociala som rädsla och oro hos elever och personal, vilket gjorde arbetet
mera slitsamt. Under en period skulle barnen sitta en meter ifrån varandra vilket
hindrade grupp- och pararbeten, något eleverna upplevde som tråkigt.
Undervisningen i vissa ämnen påverkades också genom att studiebesök och
möjligheten att utnyttja närområdet uteblev. Det gick exempelvis inte att besöka
myndigheter i samhällsundervisningen eller kyrkan i religionsundervisningen.
”Det var svårt att inte kunna ta med teorin ut i det praktiska.
Man kände sig begränsad.”

Det kollegiala lärandet påverkades av pandemin
Några respondenter beskriver att möjligheten till kollegialt lärande påverkades.
Alla respondenter beskriver att olika möten – som arbetslagsträffar och morgonmöten – blev digitala. Några lärare beskriver att möten blev kortare, att inte alla
kom till tals och att man inte kunde bemöta varandra på samma sätt som tidigare.
De små utbytena i korridoren uteblev, vilket påverkade möjligheten till spontana
uppdateringar och diskussioner. Lärarna upplever även att det saknades tydliga
former för hur de digitala mötena skulle genomföras. Samtidigt lyfter de att vissa
möten blev mer effektiva i digital form. En lärare beskriver det som att det fungerade ”skapligt” att ha arbetslagsmöten via Teams.
”Jag var arbetslagsledare. Plötsligt fick jag lära mig att hålla i digitala
möten. Vi saknade det kollegiala väldigt mycket, att inte kunna dela med sig
till varandra som tidigare. Det blev inte som när man träffas fysiskt.”
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Likvärdighet
i undervisningen
I följande kapitel beskriver vi hur lärarna reflekterar kring pandemins effekter på
likvärdigheten i undervisningen. Av intervjuerna framgår att pandemin har påverkat förutsättningarna för att bedriva en likvärdig undervisning, och därmed förutsättningarna för en likvärdig kunskapsutveckling hos alla elever.

Frånvaron påverkade likvärdigheten i undervisningen
Likt kvaliteten på undervisningen har även likvärdigheten i undervisningen påverkats av den höga frånvaron under pandemin. Det beror framför allt på att olika
grupper av elever påverkades olika mycket av frånvaro. Det handlar dels om elevernas varierande tillgång till stöd och förutsättningar hemifrån, dels olika inlärningssvårigheter och behov av rutiner och stöd från skolan.

Stödet hemifrån ser olika ut och påverkar likvärdigheten
Elevfrånvaron har inneburit att lärare skickat med hemläxor till de elever som inte
varit i skolan. Intervjuade lärare beskriver att stödet hemifrån skiljer sig mycket åt
för olika elever, vilket i sin tur gör att de har olika förutsättningar att tillgodogöra
sig kunskap. Vårdnadshavarnas språkkunskaper, inställning till skolan och andra
faktorer kopplade till utsatthet har särskilt påverkat elevernas kunskapsutveckling, vilket syns extra tydligt när eleverna varit frånvarande under längre tid.
”Olika elever har olika förutsättningar. De med bra förutsättningar
hemifrån har kunnat vara delaktiga och ta till sig undervisningen på nästan
samma sätt som eleverna på plats. De som inte haft samma förutsättningar
har tappat och hamnat efter.”

Frånvaron har varit ett olika stort problem för olika elevgrupper
Intervjustudien visar att frånvaro är ett olika stort problem för olika grupper av
elever. Flera av respondenterna arbetar i skolor med stor andel elever med utländsk bakgrund, och elever som sällan pratar svenska hemma. Lärarna upplever
att elever som inte talar svenska hemma hamnat efter i språkutvecklingen både
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vad gäller att läsa och skriva. De menar att varje dag i skolan är viktig för språkutvecklingen, särkilt för de barn som bara talar svenska i skolan.
”Likvärdigheten försvann. Vissa elever var borta i flera veckor.
De missade mycket när vi andra hade vanlig undervisning.”
I samband med reflektioner kring likvärdighet i språkutvecklingen hos elever under
pandemin nämner lärare på en skola vikten av att få ta del av svenska språket i
skolan och i förskolan. De märker att en del elever saknar grundläggande ord när
de börjar skolan, och en anledning är att dessa elever inte har gått på förskolan
alls, eller gått få timmar.
En annan grupp elever som uppges ha haft utmaningar med skolfrånvaro är elever
med NPF-diagnos och elever med behov av extra stöd. Dessa elever kan dels ha
svårt med inlärning, dels ha svårt när rutinerna rubbas – vilket de gjorde under
pandemin. Skolornas hemuppgifter har därmed fungerat olika bra för olika elevgrupper.
Pandemin har synliggjort elevers olika digitala förutsättningar. Det blev tydligt att
exempelvis tillgången till dator och internet i hemmet ser väldigt olika ut. De elever
som saknar tillgång har hamnat efter i större utsträckning än de som har tillgång.
Några lärare upplever samtidigt att de lyckades väl i att möta olika elevgruppers
behov under pandemin. Respondenterna uppger att det är svårt att avgöra om
pandemin har orsakat något långvarigt kunskapstapp. En del ser att de har kunnat
anpassa arbetssätt och hämta igen eventuella kunskapstapp.
”Jag tycker att vi har skött det fantastiskt med tanke på hur utsatta vi
själva har varit och hur lite erfarenhet vi hade av situationen. Även med
tanke på hur lite hjälp vi fått, både statligt och kommunalt på alla nivåer.”

Förutsättningarna skilde sig åt mellan skolorna redan tidigare
I intervjuerna beskriver lärarna hur skolorna har varit bra på att fånga upp och
stötta frånvarande elever. En skola har exempelvis sedan tidigare rutiner för hemuppgifter och tät kontakt med vårdnadshavare. Lärarna beskriver att det har underlättat arbetet under pandemin. Lärarna på samma skola upplever att de har
haft delvis goda förutsättningar för att hantera pandemins effekter: låg sjukfrånvaro bland lärarna, ett gediget upparbetat systematiskt kvalitetsarbete, nyligen
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genomförd kompetensutveckling i form av högskolekurser i förstelärarens roll
och flerspråkighet i undervisningen samt välfungerande arbetslag har varit till nytta.
Lärare från en annan skola menar att det har varit ett glapp mellan huvudmannen
och arbetsgivaren som medförde otydliga riktlinjer och rutiner där skolan själv
fick hantera och bedöma vilka restriktioner som krävdes. Detta medförde att
vårdnadshavare tappade förtroendet för skolan när de inte kunde få klara besked.
”Vi försöker och slår nästan knut på oss själva för att komma i kapp, men det
blir inte på djupet som tidigare. Det blir mer att komma i kapp på ytan.”

Den digitala omställningen har haft varierande resultat
Alla skolor har använt sig av ett utökat digitalt arbetssätt under pandemin, med
varierande resultat. Digital undervisning har visat på svårigheter att ge en likvärdig utbildning, medan digitala möten med vårdnadshavare, inom elevhälsan och
till viss del mellan kollegor har visat sig fungera bra och har ökat flexibiliteten hos
flertalet skolor.

Problematik ur ett likvärdighetsperspektiv
Alla respondenter beskriver att pandemin har drivit på en digital omställning i
undervisningen. Exempelvis bedrev en lärare distansundervisning med åk 6 i
matematik och svenska. För vissa elever fungerade distansundervisningen bra,
medan den för andra var mer utmanande. Vissa elever upplevde att det kändes
obehagligt med digital undervisning för att det inte gick att veta säkert vem som
satt bakom datorn. Andra elever ville inte ha på sin kamera. Samtidigt framgår
det i intervjuerna att lärare och elever utvecklades inom digital undervisning och
att de idag har fortsatt att använda Teams i viss utsträckning, för att exempelvis
lägga upp och dela kunskap.

En digital omställning inom andra delar av skolan har
fungerat positivt
Under pandemin har utvecklingssamtal och lärarmöten delvis skett digitalt. Flera
lärare lyfter att de fortsatt genomföra vissa möten digitalt. De digitala utvecklingssamtalen har både lärare och vårdnadshavare uppskattat då det blir mer flexibelt, framför allt för vårdnadshavare. En lärare berättar att de har fortsatt att ha
sina morgonmöten med andra lärare eller rektor via Teams. Samma lärare uppger att det även har fungerat bra att ha digitala elevhälsomöten.
Några lärare beskriver att de generellt upplever en ökad flexibilitet och ett mer
organiskt arbetssätt efter pandemin.
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Former för stöd och
kompetensutvecklingsbehov
framåt
Lärarna i vår studie efterfrågar stöd och kompetensutveckling såväl inom ramen
för elevundervisningen som inom det kollegiala lärandet och individuellt.

Lärare efterfrågar stöd kopplat till svenska som andraspråk
Flera av de intervjuade lärarna lyfter behovet av stöd i professionsutvecklingen
inom svenska som andraspråk, eftersom många av eleverna inte har svenska som
förstaspråk och det är dessa elever som har hamnat efter i språkutvecklingen
under pandemin. En lärare nämner att deras skola har låg behörighetsgrad i
svenska som andraspråk.

Flera lärare efterfrågar kompetensutveckling inom digitalisering
Flera respondenter efterfrågar mer digital fortbildning. Framför allt kring digitalt
lärande som verktyg i klassrummet och digitala läromedel, men även om hur
digital undervisning kan användas när elever behöver vara hemma från skolan.
”Jag skulle behöva mer digital fortbildning. Jag känner att det händer
otroligt mycket i den världen och att jag inte hänger med.”

Lärare efterfrågar utveckling i arbetssätt som främjar elevernas
kreativa tänkande
En av respondenterna beskriver att de behöver utmanas i olika arbetssätt för att
lyckas fånga upp alla sina elever.
Lärare från två skolor efterfrågar arbetssätt som främjar elevernas kreativa tänkande. De menar att språkutvecklingen, framför allt för elever som inte har svenska
som modersmål, främjas av att man stimuleras att tänka kreativt och lustfyllt.
En lärare beskriver att hen tidigare fått stöd från Berättarministeriet med material
och lektionsbeskrivningar utifrån olika fokusområden. Läraren uttrycker ett
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önskemål om att arbeta med detta material och parallellt få reflektera kring
övningarna tillsammans med Berättarministeriet.
”Vi har det elevunderlag vi har, och behöver utmana oss i olika
arbetssätt för att lyckas fånga de här eleverna.”

Lärarna efterfrågar stöd och lärande med praktiska inslag
Majoriteten av respondenterna efterfrågar praktiknära stöd med praktiska inslag, gärna i form av workshops tillsammans med kollegor. Några menar att föreläsningar måste kompletteras av diskussion och reflektion där det efter föreläsningen ges tid för att prova på, gå tillbaka, diskutera och reflektera kollegor
emellan. En lärare tar upp att nätbaserade utbildningar oftast inte ger samma
möjlighet till möten där diskussioner föds.
”Praktiknära är absolut det bästa. Så att man får prova på och testa
saker tillsammans med kollegorna.”
I intervjuerna framkommer även att tidsbrist gör att lärarna inte alltid hinner läsa
in sig på omfattande material. Därför framförs ett önskemål om att utbildningar
och kurser kommer med checklistor, som summerar vad som är viktigt att tänka
på i undervisningen eller kring digitala läromedel.
En lärare lyfter vikten av att även huvudman involveras i kompetensutvecklingsinsatser.
”Oavsett vilka insatser man gör så är det viktigt att man får
med huvudman också. Att man inte bara kommer ut till skolor och säger vad
som är viktigt. Vi måste öka medvetenheten hos dem som ger oss resurser
och förutsättningar, de som kan påverka hur undervisningen bedrivs.”

Kollegialt lärande kan stärka likvärdigheten
De intervjuade lärarna lyfter behovet av möjlighet till kollegialt lärande och kollegiala strukturer. En respondent menar att detta är något som lärare alltid ska
arbeta med för att främja likvärdigheten, men ser att det är särskilt viktigt med
anledning av pandemin. Under pandemin behövde lärarna vara flexibla och krea-
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tiva för att hitta lösningar för undervisningen. Lärarna hittade ofta egna lösningar,
snarare än att gemensamt arbeta fram arbetssätt för undervisningen, vilket påverkade likvärdigheten. Som ett sätt att motverka detta föreslås bland annat mer
gemensamma läromedel, kollegiala diskussioner kring läsårsplanering och särskilda ämnesgrupper. Andra sätt att främja det kollegiala lärandet är sambedömning, samplanering och gemensam kompetensutveckling.
”Jag tror att det finns ett behov av mer tid för lärare att få sitta i lugn
och ro och diskutera, reflektera och planera. Det är när människor möts
som det uppstår diskussioner.”

Ökat behov av individanpassad undervisning
Flera lärare menar att det finns ett behov av möjlighet att arbeta i mindre grupper
och mer individanpassat, med olika fokus beroende på vad eleverna har tappat
under pandemin. De menar att det är viktigt för att kunna ge eleverna en stabil
grund att gå vidare ifrån.
Utöver detta framkommer också att det finns behov av utökat studiestöd efter
skoltid, där utbildade lärare – och inte endast timvikarier – bedriver faktisk
undervisning. En lärare efterfrågar mer specialpedagogisk kompetens, och hjälp
och stöttning i hur man kan arbeta med elever som har svårt att komma vidare.
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Rambolls
sammanfattande
iakttagelser
Hög frånvaro var störst utmaning för både kvalitet och
likvärdighet i undervisningen
Intervjustudien visar att den höga frånvaron under pandemin medförde utmaningar med att upprätthålla kvalitet och likvärdighet. Det var svårare att upprätthålla kvalitet i undervisningen på distans, där hemuppgifter i hög grad ersatte
lärarledda lektioner på plats i skolan. Även det sociala sammanhanget uteblev
för frånvarande elever, vilket lärarna lyfter är det sammanhang där språkinlärning sker mest naturligt. Uteblivet socialt umgänge kan därmed ha en negativ
påverkan på eleverna språkutveckling.
Stödet hemifrån skiljer sig åt mellan elever, vilket påverkat i vilken utsträckning
de kunnat tillgodogöra sig kunskap under perioder av frånvaro. De elever som
saknar stöd i hemmet hamnade i högre grad efter i kunskapsutvecklingen. Det
finns utmaningar i att alla elever inte har tillgång till dator och internet hemma,
och därmed inte har kunnat genomföra vissa hemuppgifter, alternativt att lärarna
har behövt anpassa material och undervisning till andra former än den digitala.
Frånvaro bland personalen påverkade kvaliteten och likvärdigheten i utbildningen.
Personalfrånvaron gjorde att det var svårare att komma åt elever med långtidsfrånvaro, då det kunde vara timvikarier eller lärare som inte vanligtvis jobbar med
eleverna som hade ansvaret under vissa perioder.

Särskilt vissa elevgruppers kunskapsutveckling har påverkats
Vissa grupper av elever har påverkats särskilt av skolfrånvaron under pandemin.
Exempelvis elever med NPF-diagnoser som har behov av fasta rutiner, elever
med behov av extra stöd, elever som inte har svenska som modersmål och elever
som inte talar svenska hemma. De intervjuade lärarna menar att framför allt för
elever som inte har svenska som modersmål eller som inte talar svenska hemma
krävs det lite för att de ska få ett kunskapstapp i språket. Ett tapp kan dessutom
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finnas redan från skolstart, då eleverna börjar med olika förutsättningar vad gäller
exempelvis genomgången förskola eller regelbunden högläsning av föräldrarna.
Intervjustudien visar att det är av stor vikt för dessa elevgrupper att delta i undervisningen på plats i skolan och de intervjuade lärarna har sett en direkt påverkan
på språkutvecklingen hos de elever som varit frånvarande längre perioder.
De grupper av elever som sedan tidigare haft utmaningar och behov av extra stöd
har särskilt varit i riskzonen för att hamna efter i kunskapsutveckling under
pandemin. På kort sikt har elever i dessa grupper kommit efter i sin kunskapsoch språkutveckling. Det är dock för tidigt att avgöra hur den långsiktiga utvecklingen har påverkats.

Pandemin har haft viss positiv påverkan kring digital omställning
Även om de flesta skolor inte genomförde distansundervisning genomgick de en
digital omställning inom undervisning och kollegialt lärande. Trots vissa nackdelar i form av exempelvis opersonliga möten finns det en konsensus om att den
digitala omställningen varit positiv på flera områden. Det finns skolor som kommer att hålla kvar vid exempelvis digitala föräldramöten och interna lärarmöten.

Lärare efterfrågar stöd kopplat till pandemins konsekvenser
Lärare lyfter behov och stöd framåt kopplat till pandemins konsekvenser.
Med anledning av att elever hamnat efter i språkutvecklingen, framför allt elever
som inte har svenska som modersmål eller talar svenska hemma, finns det ett
behov av stöd i professionsutvecklingen inom svenska som andraspråk. Vissa
skolor har låg behörighetsgrad i svenska som andraspråk och det finns få lärarlyft-kurser att söka, särskilt för de yngre årskurserna. Det finns också önskemål
om digital fortbildning. Framför allt kring digitala verktyg i klassrummet och
digitala läromedel, men även om hur digital undervisning kan användas när elever
behöver vara hemma från skolan. De intervjuade lärarna efterfrågar också stöd
kring hur de kan främja elevernas kreativa tänkande, då kreativitet är ett viktigt
verktyg för kunskapsinlärning.
Lärarna önskar att kompetensutvecklingen utformas som ett praktiknära stöd
med praktiska inslag.
Intervjustudien indikerar att fler behöriga lärare behövs för att kunna vända eller
motverka ett kunskapstapp. Det finns behov av ett mer individanpassat stöd för
att kunna arbeta med olika saker med olika elever. Detta för att säkerställa att
alla elever får en stabil grund att arbeta vidare från. Mindre elevgrupper till följd
av hög frånvaro har haft positiv påverkan på de närvarande eleverna, då det gett
större möjlighet till individanpassat stöd.
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Lärarna lyfter att något som ytterligare kan bidra till att vända ett kunskapstapp
är tillgång till undervisning efter skoltid, exempelvis olika typer av studiestöd,
samt en ökad kvalitet i fritidsverksamheten. Studien gav även indikationer på att
läxhjälpen som finns idag sällan är tillräcklig.

Det kollegiala lärandet är ett viktigt verktyg för
likvärdig undervisning
Det kollegiala lärandet lyftes upp brett i intervjuerna som ett verktyg för framtida
likvärdig undervisning. Svårigheten med att få samma utbyte från digitala möten
som vid fysiska togs upp. Avsaknaden av spontana samtal, och små utbyten och
överlämningar i korridoren minskade möjligheten till kollegiala diskussioner.
Flertalet lärare lyfter specifikt behovet av framtida satsningar på det kollegiala
arbetet. Främst efterfrågas tid för lärare att reflektera, diskutera och planera, liksom möjligheter till samplanering och gemensam kompetensutveckling.

Avslutande medskick
Utifrån resultatet av studien vill vi avsluta med medskicket att det finns behov av
fler studier som tar avstamp i lärares röster och erfarenheter kopplat till förutsättningarna för likvärdig undervisning, med utgångpunkt i skolans kompensatoriska
uppdrag. Med de erfarenheter som finns, och fortsatta erfarenheter av pandemin,
bör fokus vara att skapa förutsättningar för likvärdig undervisning och att säkerställa goda möjligheter till kunskapsutveckling hos särskilt sårbara elevgrupper.
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Bilagor
1. Analysram och övergripande frågor

Kvalitet i
undervisningen

Hur har förutsättningarna för lärarna att bedriva
kvalitativ undervisning påverkats av pandemin?

Likvärdighet

Har pandemin påverkat förutsättningarna för att
bedriva en likvärdig undervisning?

Hållbarhet

Hur bör stödinsatser utformas för att motverka
risken för kunskapstapp?
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2. Intervjuguide
På vilket sätt har pandemin påverkat era förutsättningar att bedriva undervisning?
På vilket sätt har pandemin påverkat era förutsättningar till kollegialt lärande?
Upplever ni att ni har haft möjlighet att uppfylla målen i läroplanen under pandemin (framförallt kopplat
till språkutveckling)?
Ser ni att pandemin har haft någon positiv påverkan i ert arbete?
Var det något som förbättrades under pandemin (vad gäller exempelvis kollegialt lärande, arbetsmiljö)?
Ser ni att pandemin har haft någon positiv påverkan på undervisningen?
Vilken kunskap och vilka förutsättningar upplevde du fanns för att arbeta digitalt?
Har pandemin bidragit till en digital omställning?
Har digitaliseringen gynnat/utgjort hinder för sociala dimensioner?
Har pandemin påverkat förutsättningarna för att bedriva en likvärdig undervisning? På vilket sätt?
Hur har ni anpassat ert arbete utifrån de förändrade förutsättningarna?
Har det bidragit till att öka likvärdigheten?
Upplever ni att ni har kunnat möta olika elevgruppers olika behov i önskad utsträckning?
Om ni inte har kunnat möta alla elevgruppers behov – dvs bedriva en likvärdig undervisning – vad har
varit särskilt utmanande?
Vilka elevgrupper upplever ni har drabbats hårdast av pandemin? Varför dessa grupper?
På vilket sätt har de påverkats?
Ser ni en risk för ett långvarigt kunskapstapp för dessa elevgrupper?
På vilket sätt har pandemins konsekvenser påverkat elevernas språkutveckling? Positivt eller negativt?
Vilken kunskap och vilka förutsättningar upplevde du fanns för att arbeta digitalt hos eleverna (kunskap,
ekonomi och teknik)? Hur skiljer sig kunskap och förutsättningar åt mellan målgrupperna?
Givet pandemins effekt på undervisningen och lärandet, ser ni att det finns en risk att vissa elever
hamnar efter i kunskapsutvecklingen?
Vad ser ni behövs för att motverka/vända kunskapstappet hos dem som hamnat efter?
Vilka lärdomar kan dras från genomförda utvecklingsprocesser/förändringar i undervisningen under
pandemin? Vilka av dessa förändringar ser ni bör tas tillvara framåt (exempelvis digitala element)?
Vilka verktyg/stöd skulle du behöva för att kunna bedriva en likvärdig undervisning
(kompetensutveckling, läromedel, annan resurs/kompetens)?
Vilket stöd behöver ni främst i er professionsutövning/professionsutveckling framåt?
Välj gärna två av alternativen nedan:
–Digitalt lärande
–Arbetssätt som utvecklar elevernas kreativa tänkande
–Ämneskunskaper
–Svenska som andraspråk
–Ämnesövergripande arbetssätt
–Språkutvecklande arbetssätt
–Annat område (ange):
–Har inget behov av professionsutveckling
Hur bör stödet vara utformat för att vara till störst nytta för din undervisning (exempelvis kurser,
praktiknära kollegialt lärande)?
Vad kan Berättarministeriet utveckla för att stötta lärarna kopplat till att vända kunskapstappet?
Vad blir fortsatt viktigt i Berättarministeriets stöd till lärarna för att främja elevers språkutveckling?
Ser ni något annat behov framåt?
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Berättarministeriet vill tacka lärarna som genom att dela sina erfarenheter
möjliggjort denna rapport.
Tack till lärarna i våra upptagningsområden som vid varje programtillfälle bidrar
till att förbättra Berättarministeriets stöd.
Vi vill även tacka våra partner och finansiärer som möjliggör att vi kan samla in
och sprida kunskap om lärares behov i skolor med högt socioekonomiskt index.

www.berattarministeriet.se

