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Sammanfattning 

Distansundervisning kan fungera som ett bra komplement när en plötslig förändringsprocess i 

samhället uppstår och digitala verktyg snabbt behöver implementeras i verksamheten. Denna studie 

vill bidra till ökad förståelse kring en påtvingad distansundervisning i gymnasieskolor och dess 

påverkan på gymnasielärare och elever. Studiens övergripande syfte är att undersöka hur 

gymnasielärare upplever sitt förändringsarbete gällande den påtvingade distansundervisningen i en 

krissituation. Studien kommer även undersöka gymnasielärares reflektioner kring den påtvingade 

distansundervisningen. 

 

Vår studie bygger på en kvalitativ metodansats där sex semistrukturerade intervjuer med lärare från 

olika gymnasieskolor runt om samma kommun utfördes. Intervjuerna utfördes digitalt genom 

plattformen Zoom. Vidare presenteras det empiriska innehållet utifrån lärarnas upplevelser och 

tolkningar kring krissituationen, och sedan analyseras det empiriska materialet utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv. Resultatet visade att lärarna upplevde distansundervisningen som ett 

relativt bra alternativ för undervisningen i samband med den snabba omställningen. Studiens 

resultat indikerar däremot att det sociala samspelet mellan lärare och elever har försvårats efter att 

distansundervisningen påbörjade. Studien har även tydliggjort att lärarna har tagit lärdomar av 

denna distansundervisning, och hur olika lärandekontexter kan påverka elevernas presterande.  

 

Avslutningsvis presenterar studien vidare forskning som kan berika kunskapsfältet. Där lyfts 

intresset kring vidare forskning som exempelvis undersöker gymnasieundervisning innan, under 

och efter den påtvingade distansundervisningen.  

 

Nyckelord: Pedagogik, Distansundervisning, Digitala redskap, Gymnasielärare, Covid-19.  

  



 

Abstract 

Long distance education can serve as a good complement when a sudden change in society occurs 

and digital tools need to be implemented quickly in the institution. This study aims to contribute to 

an increased understanding of compulsory long distance education in secondary schools and its 

impact on teachers and students. The overall purpose of the study is to investigate how secondary 

school teachers experience the change in their work regarding the compulsory long distance 

education in a crisis situation. The study will also examine teachers' reflections on the compulsory 

long distance education. 

 

Our study is based on a qualitative method approach where six semi-structured interviews with 

teachers from different secondary schools around the same municipality were conducted. The 

interviews were conducted digitally through the Zoom platform. Furthermore, the empirical 

content is presented based on the teachers' experiences and interpretations of the crisis situation, 

and then the empirical material is analyzed from a socio-cultural perspective. The result showed 

that the teachers perceived long distance education as a relatively good alternative for the education 

in regard of the rapid change. The study's results, on the other hand, indicate that the social 

interaction between teachers and students has become more difficult after the long distance 

education began. The study has also made it clear that teachers have learned lessons from this long 

distance education, and how different learning contexts can affect students' performances. 

 

Lastly, the study presents further research that can enrich the field of knowledge. Interest in further 

research is highlighted, such as examining secondary education before, during and after the 

compulsory long distance education. 

 

Keywords: Education, Long distance learning, Digital tools, Teachers, Covid-19. 
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 
Digitaliseringen av samhället har gått väldigt snabbt och den har påverkat alla delar av samhället 

(Skolverket, 2016). Den tekniska utvecklingen har förändrat samhället och människors vardag på 

avgörande sätt, till exempel hur vi kommunicerar med varandra. Precis som resten av samhället 

har självklart skolan också påverkats av den tekniska utvecklingen. Sättet som vi tar del av 

information och lär oss sker numera i stor grad via internet. Det står även i EU:s referensram för 

livslångt lärande att digital kompetens är en av åtta nyckelkompetenser (EUR-Lex, 2006), det är 

alltså väldigt viktigt att dagens elever lär sig hantera digitala redskap för att kunna utvecklas och 

fortsätta vara en del av det demokratiska samhället.  

 

Den tilltagande digitaliseringen av samhället fick en oväntat stor och ny betydelse våren 2020 som 

följd av den pandemi som då utbröt. Covid-19 var det nya coronaviruset som den 11 mars 

deklarerades av WHO som en pandemi (Folkhälsomyndigheten, 2020-03-11). Smittan spred sig 

väldigt fort och sjukvården riskerade att bli överbelastad. För att undvika att sjukvården 

överbelastades gav Folkhälsomyndigheten som råd alla invånare skulle ta ett personligt ansvar för 

att tillsammans kunna bromsa smittspridningen (Folkhälsomyndigheten, 2020). Några av dessa råd 

som Folkhälsomyndigheten gav invånarna i Sverige var att de skulle försöka att hålla avstånd från 

andra människor, både inomhus och utomhus. Folkhälsomyndigheten rekommenderade även att 

folk skulle få möjlighet till arbeta hemifrån i större utsträckning, detta för att minska 

smittspridningen vid både arbetsplatsen och via kollektivtrafiken.  

 

På grund av den snabba smittspridningen av Covid-19 bestämde regeringen att gymnasieskolor och 

lärosäten skulle börja bedriva sin verksamhet via distansundervisning (Folkhälsomyndigheten, 

2020; Skolverket, 2020). Detta för att försöka minska smittspridningen i samhället. Det innebar 

alltså att både elever och lärare på gymnasieskolor drabbades av påtvingad distansundervisning, 

alltså att all undervisning fortsättningsvis skulle bedrivas över olika lärplattformar över internet. 

Det fanns dock undantag för den påtvingade distansundervisningen, och den berörde de delar av 

undervisningen som inte gick att bedriva på distans. Även elever i särskolan skulle undantas från 

den påtvingade distansundervisningen och tillåtas använda skolans lokaler. Merparten svenska 

gymnasielärare och elever får i skrivande stund kommunicera med varandra via digitala plattformar 

för att nå ut till varandra. Huvudskälen till att stänga gymnasieskolor och istället införa 

distansundervisning, var att gymnasieelever inte var i behov av omsorg i lika stor grad som till 
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exempel barn i grundskolan (Folkhälsomyndigheten, 2020). Gymnasieelever reser också kollektivt 

i större utsträckning än vad grundskoleelever gör, och genom att stänga gymnasieskolor ville man 

minska antalet individer som reser med kollektivtrafik, och då också minska smittspridningen.  

 

Den påtvingade distansundervisningen av gymnasieskolan är en stor omställning för verksamheten 

och vi har därför valt att fördjupa oss kring detta ämne i vår uppsats. Då Covid-19 pandemin och 

den påtvingade distansundervisningen pågår i skrivande stund, har vi funnit det intressant att 

undersöka hur gymnasielärare upplever denna snabba omställning av arbetet, hur de upplever att 

deras sociala arbete med eleverna har påverkats av den påtvingade distansundervisningen samt att 

ta del av gymnasielärarnas reflektioner kring den övergripande digitaliseringen för att se vilka 

lärdomar som kan dras av denna snabba och påtvingade digitala omställning i samband med en 

omfattande samhällskris.   

 

Detta uppsatsämne är intressant för pedagogik som vetenskapligt fält då uppsatsen strävar efter att 

bidra med ny kunskap om gymnasielärares lärande och utveckling gällande användningen av nya 

arbetsmetoder, distansundervisning och olika digitala redskap. Utifrån ett bredare pedagogiskt 

samhällsperspektiv är det möjligt att se olika villkor och konsekvenser av distansundervisning, 

även i andra situationer än enbart denna pågående situation som i skrivande stund inträffat och 

påverkat gymnasielärarnas undervisning. 

 

1.2 Problemområde 
Hur upplevs förändringsarbetet, gällande nya digitala former för att undervisa, bland 

gymnasielärare i en krissituation? Vi kommer med hjälp av en kvalitativ intervjumetod att 

undersöka gymnasielärares upplevelser av deras arbete med distansundervisning i en krissituation. 

Detta anser vi är intressant för att förstå hur en påtvingad distansundervisning upplevs av lärare 

under en omfattande samhällskris. Vi har valt att analysera vår studie utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv. 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med vår studie är att undersöka hur gymnasielärare upplever sitt förändringsarbete gällande 

den påtvingade distansundervisningen i en krissituation. Vi vill även undersöka gymnasielärares 

reflektioner kring digitalisering och distansundervisning utifrån den uppkomna situationen.  
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Studiens frågeställningar är: 

1. Hur upplever gymnasielärare omställningen till distansundervisning? 

2. Hur upplever gymnasielärare de sociala aspekterna av distansundervisning? 

3. Vilka lärdomar om digitaliseringens bidrag till undervisningen tar gymnasielärarna med sig till 

framtida undervisning? 

4. Hur har lärandet påverkats av distansundervisningen, sett utifrån ett sociokulturellt perspektiv? 

 

1.4 Begreppsdefinitioner 
Distansundervisning - Undervisning som sker på distans. Där lärare och elever kommunicerar 

skriftligt eller muntligt via digitala och analoga kanaler, till exempel via dator, telefon eller post.  

Digitala redskap - Olika sorters digitala artefakter. Detta innefattar både mer påtagligt fysiska 

verktyg, till exempel datorer, surfplattor eller telefoner, men även digitala programvaror som 

kan användas som verktyg, till exempel Zoom, Google Docs och Schoolsoft.  

Digitalt lärande - Det formella och informella lärande som sker och förväntas ske när människor 

agerar och interagerar digitalt.  

Skolans digitalisering - En pågående förändring av skolan och dess undervisning som går mot 

mer inslag av digitalt lärande. Denna förändring påverkar skolans undervisning både inom och 

utom skolans fysiska byggnad.  

 

2. Tidigare forskning 

I sökprocessen efter tidigare forskning fann vi forskning kring skolans digitalisering, digitala 

redskap samt distansundervisning. Denna forskning förhåller sig framför allt till hur lärandet och 

undervisningen påverkats av den digitala världen och de digitala redskap som används. Vi har både 

tagit med originalstudier och några forsknings- och kunskapsöversikter. 

 

Vi har sökt tidigare forskning via Libris och Uppsala Universitetsbiblioteks söktjänst. Nyckelord 

som användes vid sökningen var: distansundervisning, distance education, digitalisering, digitala 

redskap, digital tools, IKT, ICT.  

 

2.1 Digitaliseringen i skolan 
I en tid då stora delar av samhället digitaliseras, påverkas också skolans verksamhet av 

digitaliseringen. Jan Hylén har i flera översikter sammanfattat forskning kring den svenska skolans 

digitala satsningar under 2000-talets början. Hylén (2011) hävdar att skolan inte så länge varit 
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förknippad med den digitala världen, och pekar på att det var så sent som i början av 2000-talet 

som Informationsteknologi i Skolan (ITiS)-satsningen genomfördes nationellt och i större 

utsträckning än vad som gjorts tidigare decennier. ITiS-satsningen, som var ett regeringsinitiativ, 

innefattade all IT i skolan med fokus på hur digitaliseringen skulle kunna komma till användning 

som ett pedagogiskt redskap för skolor och lärare. För att kunna beskriva digitaliseringen i skolan 

behövde regeringen först mäta IT-situationen i skolan. Det gjorde man genom att först mäta hur 

många datorer det fanns i byggnaden. Sedan valde man att titta på hur många elever det var som 

borde samarbeta runt varje dator, alltså antalet elever per dator. Det viktiga var inte att veta hur 

många datorer det fanns i skolan, utan mer hur dessa datorer användes av eleverna. 

Användningssättet påverkades dock av hur många datorer som fanns, därför ansåg man att antalet 

datorer per elev var ett meningsfullt mätinstrument. Från 2000-talet fram till år 2020 har 

digitaliseringen i samhället utvecklats och blivit mer omfattande, detta har även påverkat skolan.  

 

Vidare beskriver Hylén och Grönlund (2011) ett antal studier som kunde bevisa att digitaliseringen 

av elevers skolarbete hade gett positiva effekter på elevernas prestationer. Ett fåtal forskare sa att 

IT-användningen i skolan var relativt låg, vilket gjorde det svårt att se några tydliga effekter av 

digitaliseringens påverkan på elevernas lärande. Efter att fler skolor införskaffade sig datorer för 

sina elever blev resultaten för digitaliseringen tydligt positivare. Att eleverna fått tillgång till egna 

datorer resulterade i att dessa elever fick högre betyg än de elever som inte använde sig av egna 

datorer. I Heléns och Grönlunds (2011) översikt kan man tydligt se hur viktig digitaliseringen av 

skolan var för elevernas betyg och lärande. Även elevernas motivation för skolarbetet visade sig 

ha ökat när eleverna fick tillgång till en egen skoldator. Enligt Hylén och Grönlund (2011) visade 

tjugo studier att elever fick en högre motivation och färre disciplinproblem efter att de blivit 

erbjudna egna skoldatorer. Hylén (2013) skriver även att ökad motivation och mer engagemang 

var en följd av digitaliseringens positiva effekter på lärandet.  

 

Ett kapitel i forskningsöversikten Utmärkt undervisning: framgångsfaktorer i svensk och 

internationell belysning (Håkansson & Sundberg, 2012) behandlar skolans digitalisering, i boken 

benämnt Information och Kommunikationsteknik (IKT). Även Håkansson och Sundberg (2012) 

lyfte fram en del forskning som pekat på fördelar med datorstöd. De fördelar som framkommit med 

datorstöd jämfört med mer traditionell undervisning var exempelvis att datorstöd hjälpte elever 

med språksvårigheter eller utvecklingsstörning. Under de senaste 15 åren har man forskat mycket 

kring informationsteknologi (IT) och dess effekt i skolan, vilket Hylén har lyft fram i sina 

översikter. En viktig forskningsfråga har varit hur man använder datorer i skolan och hur elevernas 
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studieresultat påverkas av digitaliseringen, något som Hyléns översikter har visat positiva resultat 

för. Det finns flera bakomliggande skäl till att en digitalisering kan lyckas, till exempel att 

teknologiska förändringar ständigt sker.  

 

2.1.1 Digitala redskap för lärande 

För att genomföra en digitalisering kräver det att man använder sig av olika digitala redskap, till 

exempel datorer och datorprogram. Förståelse för olika digitala redskap kan belysa möjligheter för 

lärande via de redskapen. Bergqvist (2005) inleder sin forskningsöversikt, med att återge de tre 

villkor som organisationen UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organisation) ansett vara viktiga för att man ska kunna använda sig av IT för ett bättre lärande i 

skolan.  

a. Lärare och elever bör ha goda möjligheter att använda digitala redskap i klassrummet.  

b. Innehållet i undervisningen ska vara av hög kvalité. 

c. Lärare bör ha goda kunskaper kring de digitala redskapen som används. 

 

Ovanstående punkter belyser de områden som är viktiga för att ett bra digitaliserat lärande ska 

kunna ske. Vidare skriver Bergqvist (2005) att IT i skolan har positiva effekter gällande 

motivationsnivån bland eleverna, vilket Hylén (2011) även undersökte i sin översikt. Positiva 

inslag som belystes var när digitala redskap användes för att exempelvis stödja elevernas skrivande 

eller hjälpa eleverna med presentationer. Därför menade Bergqvist (2005) att digitala redskap var 

viktigt att använda både vid undervisning men också i lärandet. Det fungerade alltså inte att enbart 

införa datorer i skolan för att nå positiva resultat i undervisningen, det krävdes även kunskap kring 

de digitala redskapen för att främja lärande. Bergqvist (2005) menar att den största begränsningen 

för undervisningens kvalitet beror på den digitala kompetens som läraren besitter. När vissa lärare 

inte haft tillräcklig kunskap gällande de digitala redskapens möjligheter, har det lett till att elever 

inte kunnat ta del av en viss kunskap som de digitala redskapen kunnat erbjuda. På grund av den 

bristande digitala kunskapen bland vissa lärare, kunde det bli svårt för eleverna att ta hjälp av de 

digitala redskapen för att prestera bättre. 

 

2.2 Distansundervisning 
Bernard, Abrami, Lou, Borokhovski, Wade, Wozney, Andrew Wallet, Fiset och Huang (2004) har 

genomfört en stor metaanalys, som byggde på 232 studier från 1985 till 2002, där fysisk 

klassrumsundervisning jämfördes med distansundervisning vad gällde effekten på elevernas 
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prestationer (Bernard et.al, 2004). De fann att distansundervisning i många avseenden, till exempel 

vad gällde bibehållen kunskap, var bättre än fysisk klassrumsundervisning. I andra avseenden var 

klassrumsundervisningen överlägsen, till exempel vad gällde medelvärdet av prestationsnivåerna. 

Det visade sig att i vissa situationer gav olika sorters undervisningsmetoder bättre respektive sämre 

resultat bland eleverna. Författarna skriver dock att det är svårt att dra tydliga slutsatser kring 

distansundervisning gällande vad som fungerar, och inte fungerar. De kom fram till att skillnaden 

mellan samtidig och icke samtidig distansundervisning gav något olika resultat gällande elevernas 

prestationer och attityder. Något att ha i åtanke är dock att studien undersöker empiriskt material 

från 1985 till 2002. Tekniken och den allmänna tekniska kunskapen bland befolkningen har växt 

snabbt varje år sen dess. Möjligheterna år 2020 var betydligt större gällande tekniska framsteg samt 

teknisk kunskap bland gymnasieelever för att hantera en digital distansundervisning.  

 

I en avhandlingsstudie med fokus på högre utbildning via distansundervisning undersöktes 

kvinnors lärande på nätet. Författaren fann att studenterna upplevde att distansundervisningen gav 

dem mer frihet gällande sin utbildning (Wännman Toresson, 2002). För att undersöka kvinnors 

lärande över nätet användes enkäter, intervjuer samt analyser av kommunikationer på de digitala 

konferenser via datorer som genomfördes i elevernas undervisning. Studenterna uppskattade att de 

själva kunde planera när, var och hur länge de skulle studera. De kunde då enklare planera in sina 

studier efter sin vardag. Studenterna uppskattade även den gemenskap som uppstod bland 

deltagarna. Kvinnorna som deltog i undervisningen ansåg även att den skriftliga kommunikationen 

fungerade väl och bidrog till goda kunskaper inom deras studieämne. Det var dock svårt för 

deltagarna att etablera diskussioner och att samarbeta via datorn. Denna studie grundad feministisk 

teori, kom fram till att distansundervisning kan leda till en så kallad könsfälla, där kvinnor förväntas 

kombinera obetalt arbete i hemmet med traditionellt betalt arbete samt med sina studier. Den 

belyser samtidigt fördelen med distansundervisning då undervisningen erbjuder större flexibilitet 

och ger den studerande större eget ansvar för sina studier. Studenterna fick lära sig att planera sina 

studier och samspela med andra elever digitalt, vilket även kan appliceras på gymnasieelevers 

lärande via digital distansundervisning. 

 

2.3 Studiens kunskapsbidrag 
Skolan har historiskt sett inte varit förknippad med den digitala världen så länge, iallafall inte på 

samma sätt som den är år 2020. ITiS-satsningen var en idé som relativt tidigt fokuserade på hur 

man kunde digitalisera skolan och förse digitala redskap till eleverna (Hylén, 2011). År 2020 har 
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tekniken och digitaliseringen av skolan utvecklats mycket, och både lärare och elever har goda 

kunskaper kring användningen av digitala redskap. I denna studie kommer vi bland annat 

undersöka gymnasielärares upplevelser kring den snabba omställningen som Covid-19 pandemin 

krävde. Vi tror att vi kommer bidra med kunskap om hur individer lär sig och anpassar sina digitala 

kunskaper vid en påtvingad distansundervisning.  

 

Man har i tidigare studier kunnat se att distansundervisning har gett både positiva och negativa 

resultat bland eleverna (Bernard et. al., 2004). Distansen fungerar alltså bra för vissa och mindre 

bra för andra. Denna studie kan bidra med kunskap kring fördelar och nackdelar som 

gymnasielärare upplever av deras distansundervisning. Den tidigare forskningen har främst 

fokuserat på användningen av digitala redskap vid distansundervisning, och hur dessa redskap 

påverkar elevernas prestationer. Det sociala sammanhanget av distansundervisning är mindre 

utforskat, och i vår studie hoppas vi att vi kan belysa den sociala aspekten av användningen av 

digitala redskap i en distansundervisning.   

 

Men många av de distansundervisningar som undersökts tidigare har varit planerade i förväg, och 

alla deltagare har haft goda förberedelser för hur distansundervisningen kommer att gå till. År 2020, 

när Covid-19 pandemin slog till, fick gymnasieskolor väldigt kort tid på sig att ställa om hela sin 

verksamhet. Både lärare och elever fick snabbt övergå till en helt annan undervisningsform via 

datorn. Vi kommer att bidra med kunskap då vi kommer att undersöka hur gymnasielärare väljer 

att upprätthålla sin undervisning samt sin kontakt med sina elever via digitala redskap under en 

krissituation. Då det saknas tidigare forskning kring distansundervisning vid en krissituation tror 

vi att vår studie kan bidra med kunskap kring fenomenet. För Sverige är detta ett väldigt unikt fall 

år 2020 vilket gör att denna studie inför framtiden kan ses vara ett bra kunskapsbidrag.  

 

3. Teoretiska utgångspunkter 
Vår studie utgår från ett sociokulturellt perspektiv för att tolka gymnasielärarnas förändringsarbete 

med distansundervisning i en krissituation. Vi analyserar lärarnas egna upplevelser av 

förändringsarbetet som grund för att få en förståelse för fenomenet utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv.  
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3.1 Sociokulturellt perspektiv 
Psykologen Lev Vygotskij är grundaren av det teoretiska perspektiv vi valt att använda oss av i vår 

uppsats: det sociokulturella perspektivet. Perspektivet har vidare utvecklats i teorier av flera andra 

förespråkare, Roger Säljö är en av dem. Vygotskij arbetade för att utveckla en teori där man kunde 

undersöka människors tänkande eller kunskaper genom att enbart analysera dess språk och 

handlingar i samband med de sociala och kulturella hjälpmedlen vi individer tar användning av 

(André & Salmijärvi, 2009).  

 

Det sociokulturella perspektivet fokuserar på individen i grupp, fenomen inom en grupp och 

interaktioner mellan olika grupper. Det man strävar efter inom denna teori är att förklara tankar, 

känslor och beteenden i relation till det individen blir utsatt för socialt. Man väljer att titta på just 

den sociala aspekten eftersom vi individer ständigt lär oss i sociala sammanhang. Vi lär oss om hur 

man ska bete sig eller agera i specifika situationer, även hur vi bör vara i interaktion med andra 

människor, detta genom ett socialt samspel. Det sociokulturella perspektivet menar att individen 

inte enbart är en individ, utan att de även är individer i grupper och sociala sammanhang. Hur 

individen formas, utvecklas och lär sig hänger ihop med hur individens tankar och ageranden är 

(Säljö, 2014). 

 

Perspektivet har ett flertal utgångspunkter kring lärande, mänskligt tänkande och handlande. En 

intressant utgångspunkt handlar om hur grupper använder och utnyttjar fysiska och kognitiva 

resurser. Individen påverkas ständigt av sin omvärld vilket således innebär att vårt lärande också 

påverkas. Det sociokulturella perspektivet handlar till mesta dels om att analysera lärandet, samt 

att lärandet ska ske genom en analys utifrån aktiviteter. Detta innefattar hur insikter, färdigheter 

samt kunskaper uppkommer. Syftet är att kunna framföra lärandet och även bidra med en analys 

av en del aktiviteter som individer eller organisationer i samhället väljer att utveckla och bevara 

(Säljö, 2005).  

 

3.1.1 Medierande redskap 

Vi formas utifrån de medierande redskap vi stöter på i vissa sociala sammanhang under vår 

uppväxt. För att kunna förstå det mänskliga lärandet menar Säljö att redskap är den 

sammankopplande länken. Redskap används ständigt så att individen ska kunna orientera sig 

omkring. Redskap är läroprocesser som innebär förmedling av information och kunskap (Säljö, 

2015). Dessa redskap kan ses som språkliga (intellektuella) eller fysiska (artefakter). Det innebär 
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att ett redskap antingen motsvarar språk, eller materiella ting. Säljö menar att de båda 

redskapsformerna är överlappande och att man ska undvika att skilja på dem. Fysiska redskap ses 

som konceptuella redskap och anses ha viss betydelse i individens ögon. De fysiska redskapen 

skapas med en specifik mening och anses därför vara menade för oss individer. Tillkomsten av de 

fysiska artefakterna är tack vare oss människor. Detta för att människan smidigt behövde kunna 

använda dessa artefakter som ett verktyg och vidare påverka sin omgivning. Likadant med språket. 

Språkets uppkomst var på grund av att individerna skulle kunna ha ett sätt att kommunicera och 

förstå varandra med (Säljö, 2005). Förståelse bland individer sker via kommunikationer och 

uppstår när man är i interaktion med andra människor. Det är betydligt viktigt att man utför en 

välfungerande kommunikativ dialog för att undvika att feltolkningar ska uppstå i 

kommunikationen. Dock kan betydelsen av språket anses bli olika beroende på hur det tolkas och 

i vilket sambandkommunikationen sker i (Säljö, 2005).  

 

3.1.2 Digitala redskap 

I och med att gymnasieundervisningen under Covid-19 pandemin sker på distans innebär det att de 

redskap som används för att lärare och elever ska nå ut till varandra är digitala. 

Distansundervisningen och lärandet sker digitalt. Att söka fram fakta kan anses vara svårt och 

komplicerat för vissa elever. Digitala redskap kan hjälpa många elever att enklare hitta svaret på 

det de söker. De kan även bevara och lagra den information de funnit digitalt, inför framtiden. 

Mobilen eller datorn är exempel på digitala redskap som används vid distansundervisning. Elevens 

arbete underlättas betydligt när eleven får tillgång till internet, detta beror på att man fort kan söka 

upp information via internetet. Ett exempel är att vissa elever kan ha svårt för att förstå vad vissa 

begrepp betyder, och de kan då använda sig av ett digitalt redskap som en nätbaserad ordbok. 

Eleven kan sedan enkelt fortsätta vidare med sitt arbete (Säljö, 2018). 

 

3.2 Vår studie 
Det går att koppla samman det sociokulturella perspektivet med vårt valda ämne då teorin riktar 

sig mot lärande. Vår studie fokuserar på hur gymnasielärare upplever omställningen till 

distansundervisningen under en pågående pandemi. Lärarnas arbete har gått från klassrum till 

digitala plattformar. Detta innebär att de behövt ställa om sitt arbete för att kunna ha 

distansundervisning, vilket i sin tur innebär att lärandet även påverkats och behövt ändras. 

Undervisning och lärande sker i skrivande stund utan direkt kommunikation mellan lärare och 
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elever i ett gemensamt fysiskt rum. Det blir i en form av lärande där artefakterna i form av datorer, 

datorprogram, mobiler och böcker får en mycket framträdande plats. 

 

Kortfattat handlar sociokulturellt perspektiv om hur individen konstruerar sitt lärande i samband 

med den omgivande miljön i form av artefakter. Lärandet är löpande och sker i samspel med andra 

individer. I vår studie undersöker vi lärares tillvägagångssätt att undervisa med hjälp av de 

artefakter de har tillgång till och är tvungna att använda på grund av denna pandemi. 

Distansundervisningen har inneburit stora förändringar, både för lärare och elever. Den sociala 

interaktionen och gemenskapen existerar inte under pandemin på samma sätt som den gjorde innan. 

Gymnasieelever blir undervisade hemifrån på distans och den fysiska när-kontakten i ett fysiskt 

klassrum har upphört. Språk och interaktion kommer även vara ett fokus i vår studie. Inlärningen 

beror på den givna miljön och interaktionerna som sker i den miljön. Vad individen lär sig och hur 

individen lär sig beror alltså på inlärningskontexten. Befinner man sig i en social miljö, exempelvis 

i klassrummet, kan den sociala interaktionen se ut på ett visst sätt, och i ett digitalt klassrum på ett 

annat sätt. Inlärningen hos individen kan därmed påverkas på ett annorlunda sätt. Det kan innebära 

positiv och effektiv inlärning, men också motsatsen. Likaså om man befinner sig hemma med 

digitala redskap, exempelvis en dator. Lärandet kan då se ut på ett annorlunda sätt och även där 

påverkas annorlunda. Miljön är därmed en avgörande faktor i hur individen påverkas och lär sig. 

 

4. Metod 
I detta avsnitt kommer studiens metodansats att presenteras. Vi beskriver och diskuterar studiens 

undersökningsmetod, urvalsprocess, tillvägagångssätt samt databearbetning. Vi kommer även att 

diskutera studiens tillförlitlighet och äkthet, etiska överväganden kring studien samt avslutningsvis 

reflektioner kring våra metodval. 

 

4.1 Metodansats 
Vår studies syfte är att tolka och analysera gymnasielärares uppfattningar kring en påtvingad 

distansundervisning, alltså med fokus på lärarnas uppfattningar och egna perspektiv kring 

fenomenet. För att fånga gymnasielärarnas uppfattningar valdes en kvalitativ forskningsansats. 

Kvalitativ forskning syftar till att få förståelse för individens livsvärld, medan en kvantitativ 

forskning syftar till att få en numerisk förståelse för mätbara egenskaper (Bryman, 2011). Denna 

studie är ute efter att fånga informanternas uppfattningar och då lämpar sig kvalitativa intervjuer 

mest som metodansats, då det är en metod som kan fånga en djupare förståelse. Kontexten som 
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individen verkar i spelar en stor roll i kvalitativ forskning (Bryman, 2011). Detta är ett bra argument 

för vår studie då gymnasieskolor och distansundervisningen som kontext är centrala i denna studie. 

Det är också ett bra argument för den valda teorin, sociokulturellt perspektiv, då den teorin också 

har stort fokus på just kontexten och interaktioner mellan individer för att främja lärande.  

 

Studien har en grund i en fenomenologisk ansats, då vi söker att få förståelse för hur individerna 

tolkar och skapar mening i sin påtvingade distansundervisning. Bryman (2011) förklarar 

fenomenologisk ansats som en inriktning som analyserar hur deltagarna just tolkar och skapar 

mening i sin verklighet. Enligt Bryman är en fenomenologisk ansats lämplig för att studera en 

förändringsprocess och hur individer uppfattar denna förändring, vilket är väldigt centralt för denna 

studie.  

 

Forskningsdesignen för studien är i form av en fallstudie, detta då en påtvingad förändringsprocess 

så som tvingad distansundervisning kan ses som ett extremt eller unikt fall. Valet av 

forskningsdesign utgör det ramverk som insamling samt analys av datamaterial som sker (Bryman, 

2011). En fallstudie syftar till att studera ett enda fall, som i denna studie då blir gymnasieskolors 

påtvingade distansundervisning.  

 

4.2 Undersökningsmetod 
För att undersöka hur lärare i gymnasiet upplever sitt förändringsarbete med digitaliseringen av 

lektioner i en krissituation valdes intervjuer som undersökningsmetod. Kvalitativa intervjuer som 

metod för en studie används när forskarna vill samla in beskrivande information om hur 

studieobjekten upplever en viss situation (Bryman 2011). Det är då intervjudeltagarnas egna 

uppfattningar som är i fokus, vilket ger forskaren en djupare insikt i deltagarnas tankar och 

erfarenheter kring fenomenet. Då denna studie vill undersöka gymnasielärares upplevelser om 

förändringsarbetet gällande digitaliseringen av undervisningen under krissituationen Covid-19, är 

kvalitativa intervjuer en lämplig metod för datainsamlingen.  

 

Intervjuguiden som utformades följde en semistrukturerad design (Bryman, 2011). I vår studie ville 

vi få en bred förståelse för gymnasielärares distansundervisning, och därför intervjuade vi lärare 

som undervisade i både teoretiska och praktiska ämnen och kurser. Eftersom undervisningen ser 

annorlunda ut beroende på om den är teoretisk eller praktiskt ville vi följa en semistrukturerad 

intervjuguide för att ha möjlighet att ställa följdfrågor som var mer lämpliga. Intervjuguiden 
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skapades på ett sådant sätt att studiens frågeställningar täcktes in i frågorna samt att frågorna skulle 

ge möjlighet att besvaras öppet, för att ge deltagarna chans att uttrycka sina egna upplevelser av 

situationen. Då studiens teoretiska ramverk grundar sig i det sociokulturella perspektivet, så 

konstruerades intervjufrågorna utifrån den teorin. Frågorna fokuserade på hur förändringsarbetet 

har visat sig i gymnasielärarnas arbete och hur samtal och diskussioner har gått till för att 

genomföra förändringsarbetet. Frågorna gav som sagt utrymme för att gymnasielärarna själva 

skulle få uttrycka sina upplevelser kring förändringsarbetet, detta för att kunna besvara studiens 

syfte och frågeställningar.  

 

4.3 Urvalsprocess 
Vid urvalsprocessen användes ett målinriktat urval. Målinriktat urval används med fördel vid 

kvalitativ forskning med kvalitativa intervjuer (Bryman, 2011). Målinriktat urval är en strategisk 

teknik när studieobjekten väljs ut med grund i studiens syfte. Då studiens syfte och frågeställning 

hänvisar till gymnasielärares distansundervisning, söktes gymnasielärare upp. För att försäkra sig 

om att urvalet bestod av gymnasielärare som har varit delaktiga under förändringsarbetet gällande 

distansundervisning valdes endast lärare som var i tjänst just då, alltså inte lärare som var 

tjänstlediga. Urvalet bestod av gymnasielärare som undervisade i både teoretiska och/eller 

praktiska ämnen, detta då det ansågs fördelaktigt för att få en bredare förståelse för 

frågeställningarna. Urvalet begränsades även till gymnasieskolor runt om samma mellanstora 

kommun. Vi valde att göra vårt urval på detta sätt för att de olika kommunerna i Sverige har något 

olika riktlinjer för hur de hanterar distansundervisningen för skolorna i kommunen. Dock har även 

varje skola möjlighet till specifika riktlinjer, som självklart följer myndigheternas regler, men som 

ändå är något annorlunda från andra skolor. Detta ansåg vi vara intressant ur ett sociokulturellt 

perspektiv då det kan finnas olika kulturella och miljömässiga skillnader mellan skolor, och vi 

ansåg att det kunde vara intressant att föra en analys gällande eventuella skillnader mellan 

gymnasieskolor i en mellanstor kommun. Efter att gymnasielärare svarat att de ville delta i studien 

och gett sitt samtycke, bokades intervjuer in. Sammanlagt genomfördes sex intervjuer, och de som 

valdes var de första som svarade och kunde utföra intervjuerna relativt snart.  

 

De sex gymnasielärarna som deltog i intervjuer arbetar i skrivande stund på distans och undervisar 

i digitala rum. Vi intervjuade både män och kvinnor, varav tre var kvinnor och tre var män. De har 

alla arbetat olika länge som gymnasielärare, dock har flera av dem arbetat utanför läraryrket men 

inom samma ämne, till exempel har en deltagare arbetat som elektriker i många år och senare i 
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arbetslivet skolat om sig till gymnasielärare i elämnen. Vi undvek att fråga våra deltagare om ålder 

eftersom det för många människor kan anses vara en privat fråga och vi ansåg att individernas ålder 

inte var intressant för vår studie. Det var mer intressant att veta hur länge de har varit 

gymnasielärare. Vi kunde utifrån de olika lärarnas undervisningsämnen även se likheter respektive 

skillnader i hur distansen påverkat dess arbete. 

 

Gymnasielärarna som deltog har i denna studie tilldelats fingerade namn. Nedan följer en kort 

beskrivning av dem: 

● Ann undervisar i ämnena engelska och estetisk kommunikation. Estetisk kommunikation 

innefattar kommunikation genom bland annat teater och film. Hon har varit gymnasielärare i 

fem år 

● Bella har arbetat som ellärare i tolv år. Hon undervisar i alla slags eltekniska ämnen och kurser, 

både de som är teoretiskt och praktiskt inriktade.  

● Clara undervisar i samhällskunskap och handel. Handel innefattar entreprenörskap samt 

organisation och ledarskap. Clara har jobbat som gymnasielärare i tre år. 

● Dan har varit lärare i 13 år och han undervisar i svenska, kultur och idéhistoria samt 

humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering. Det sistnämnda innefattar bland annat 

undervisning i vetenskapliga metoder. 

● Erik undervisar i ekonomi, engelska, juridik och tyska. Han har varit lärare i fem år. 

● Filip har varit gymnasielärare i tio år och undervisar i juridik. 

 

4.4 Tillvägagångssätt 
I denna studie valde vi att intervjua gymnasielärare, en lärargrupp som har fått flytta sina 

undervisningstillfällen till digitala rum, till skillnad från grundskolelärare som fortfarande håller 

sin undervisning som vanligt i skolorna. Vi valde att kontakta gymnasielärarna personligen via e-

mail och fick därför också välja gymnasieskolor som valt att publicera sina lärares e-mailadresser 

offentligt på sina hemsidor. Detta visade sig tidigt vara ett problem för oss då inte alla skolor har 

valt att göra detta. Det finns dock många gymnasieskolor i den kommun som vi sökte informanter 

från, och det fanns även gymnasielärare som hade möjlighet att bli intervjuade med någorlunda 

kort varsel. I kontakten med gymnasielärarna skickades ett samtyckesformulär ut (Bilaga 1) och 

vid godkännande att bli intervjuad bokades ett Zoom möte in. Då gymnasielärare har ett upptaget 

schema anpassades intervjutillfällena till när det var mest bekvämt för intervjudeltagarna. Vissa 

intervjuer utfördes då under arbetstid och vissa på lärarnas fritid. Bryman (2011) beskriver att det 
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är viktigt att intervjudeltagarna känner sig bekväma i den kontext intervjun utförs och att inte oljud 

stör. Då intervjudeltagarna hade möjlighet att själva välja ett rum som de var bekväma i uppfylldes 

detta. Det var även en fördel att genomföra intervjuerna digitalt då det är ett digitalt rum som lärarna 

har haft tid att vänja sig vid och bli bekväma med. Intervjuernas längd tog mellan 20 och 50 

minuter, beroende på den tid som gymnasielärarna hade tid för, samt för hur fort det gick att besvara 

intervjufrågorna. Alla intervjuer spelades in via en funktion i Zoom programmet. Alla intervjuer 

spelades in med video, vilket då också gav oss möjlighet att i efterhand analysera deltagarnas 

kroppsspråk. Alla inspelade intervjuer transkriberades sedan till ett textdokument. 

 

4.5 Databearbetning 
Bryman (2011) rekommenderar att spela in sina intervjuer, för att därigenom på bästa sätt kunna 

fånga det respondenterna säger i deras egna formuleringar. Det underlättar också för intervjuaren 

att koncentrera sig mer effektivt på själva samtalet. I denna studie gav samtliga intervjudeltagare 

sitt godkännande för att bli inspelade, vilket gjorde att vi kunde koncentrera oss mer på vad 

intervjudeltagarna sa och komma på lämpliga följdfrågor om det behövdes. Vid de tillfällen då 

båda författarna deltog vid intervjutillfällena, ställde den ena personen frågor och den andra förde 

anteckningar. När vi efteråt skulle transkribera inspelningarna underlättade det att ha anteckningar 

av samtalet och själva transkriberingen gick något fortare när delar av samtalet redan var 

nedskrivna. Vid de tillfällena som vi utförde intervjuerna en och en var inspelningarna nödvändiga 

för att kunna transkribera intervjun. Under transkriberingarna uteslöt vi ljud som till exempel “hm” 

och “eh”, detta då dessa ljud inte bidrog med en förståelse för intervjudeltagarnas berättelser, dessa 

ords funktion var främst när deltagarna tänkte till för vad de skulle säga. Utöver dessa 

utfyllnadsljud transkriberades materialet ordagrant.  

 

När transkriberingarna var färdigställda organiserades och analyserades materialet i ett gemensamt 

textdokument. Detta gjorde att båda författarna kunde markera och koda materialet och vi kunde 

kommentera varandras markeringar. I denna kodning upptäcktes olika teman i de olika 

intervjudeltagarnas transkriptioner. Dessa teman upptäcktes utifrån studiens syfte och 

frågeställningar. Dessa teman var hur själva förändringsarbetet har fungerat, hur det sociala 

bemötandet upplevs samt lärdomar som gymnasielärarna reflekterat över. Resultatet av dessa 

teman som upptäcktes i materialet sammanställdes och redovisas i resultatavsnittet nedan i denna 

studie. Våra tematiska analyser har vi sedan även kopplat till våra teoretiska utgångspunkter kring 

digitalt lärande ur ett sociokulturellt perspektiv. Flertalet av citat från transkriptionerna kommer att 
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presenteras för att ge läsaren möjlighet att själv tolka texten, detta för att ge läsaren möjlighet att 

följa logiken som författarna beskriver.  

 

4.6 Tillförlitlighet och äkthet 
I denna studie har vi valt att använda oss av begreppen tillförlitlighet och äkthet. Detta för att 

begrepp som validitet och reliabilitet främst används för kvantitativa studier (Bryman, 2011). 

Bryman menar att begreppen validitet och reliabilitet är mest användbara för studier med mätbara 

resultat, som främst sker genom kvantitativa studier. I vår studie kommer vi inte samla in mätbara 

resultat, utan vårt fokus är på gymnasielärarnas upplevelser. Vår studie är alltså en kvalitativ studie, 

och Bryman skriver att i kvalitativa studier är begreppen tillförlitlighet och äkthet ett bättre sätt att 

bedöma kvaliteten av en studie än validitet och reliabilitet. Tillförlitlighet innefattar fyra olika 

delkriterier, trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt en möjlighet att styrka och konfirmera 

(Bryman, 2011). Dessa kriterier har vi i denna studie strävat efter att uppfylla. Detta genom att vara 

tydliga i vår metod och tillvägagångssätt för att läsaren ska ha möjlighet att följa vår process.  

 

Kriteriet äkthet syftar till att ge en rättvis bild av intervjudeltagarnas åsikter och uppfattningar och 

även se till att studien gett möjlighet till sina deltagare att uttrycka dessa uppfattningar i en rättvis 

och säker miljö (Bryman, 2011). Detta har uppnåtts i denna studie genom att alla intervjuer spelades 

in med både ljud och bild via Zoom, för att deltagarnas uppfattningar ska redogöras så rättvist och 

korrekt som möjligt. Kriteriet äkthet syftar även till att ge en rättvis representation av den valda 

gruppen, vilket vi i denna studie uppfyllde genom att intervjua gymnasielärare från olika skolor. 

Detta för att då ge en tydligare bild av gymnasielärares uppfattningar som grupp kring den 

påtvingade distansundervisningen.  

 

4.7 Etiska överväganden 
I samband med urvalet skickades ett samtyckesformulär ut (Bilaga 1). Detta formulär informerade 

mottagarna om studiens syfte, gav mottagarna möjlighet att samtycka till deltagandet, försäkrade 

mottagarna om deras anonymitet i studien samt att deras vittnesmål endast kommer att användas i 

detta forskningsändamål. Detta är i enlighet med de forskningsetiska principer som svensk 

forskning bör följa. Dessa etiska principer är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 2011).  
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För att försäkra deltagarnas anonymitet har vi i denna studie valt att ändra deras namn. Vi har dock 

valt att ge en kort beskrivning av deltagarna högre upp i detta dokument, då vi ansåg att det var av 

intresse för både oss själva samt för läsaren att vara medveten om till exempel vilka ämnen som 

intervjudeltagarna undervisar i. De olika ämnen som gymnasielärarna undervisar i kommer även 

vara en del av analysen, då det kan vara av intresse för att få en förståelse för eventuella skillnader 

mellan lärarnas upplevelser, beroende på om de främst undervisar i praktiska eller teoretiska 

ämnen.  

 

4.8 Metodreflektion 
Självklart har vi i denna studie strävat efter att vara objektiva i våra bedömningar och tolkningar 

av materialet, men det är också svårt att vara helt objektiv, särskilt när samhället, i skrivande stund, 

är mitt i en pandemi som vi alla påverkas av.  

 

Något som också kan ha påverkat de svar som samlades in var att intervjuerna utfördes via 

programmet Zoom. Att intervjua genom Zoom var annorlunda jämfört med att respondenten 

intervjuarna befann sig i samma rum, som är det klassiska sättet att utföra kvalitativa intervjuer. 

Dock möjliggjorde intervjuerna över Zoom att det var enklare att nå ut till gymnasielärare och 

kunna boka in en tid. Om vi istället hade befunnit oss i samma rum som respondenten hade vi 

behövt medel för att ta oss ut till det rum där intervjuerna skulle utföras. Vi upplevde alltså det som 

mycket smidigt att utföra intervjuerna via Zoom. 

 

Eftersom våra intervjuer skilde sig mycket åt gällande den tid intervjun pågick kan man kritisera 

kvalitén på de olika intervjuerna. Man kan då reflektera över om innehållet i en 20 minuters intervju 

är likvärdigt med en 50 minuters intervju. Det som skilde intervjutiderna åt mest var småprat mellan 

deltagarna, vilket var trevligt, men i denna studien är vi intresserade av gymnasielärarnas 

upplevelser av situationen, inte våra egna. Vi anser att alla intervjuer gav intressanta berättelser 

och är värdefulla för denna studie.  

 

Eftersom Covid-19 pandemin i skrivande stund enbart pågått i några månader, upplevde vi att det 

fanns begränsningar för att hitta material att använda i studien. Till exempel var största delen av 

tidigare forskning rörande viruset medicinsk forskning. Vi hittade ingen forskning inom det 

pedagogiska fältet som handlade om viruset, vilket man kan ha förståelse för då det är ett tidigt 

skede för pandemin.  
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Läraryrket är allmänt känt för att de har mycket arbetsuppgifter och har ont om tid för deras arbete. 

Många av intervjupersonerna berättade att de fått ännu mer att göra på grund av 

distansundervisningen. Vi antar då att det var många gymnasielärare som upplevde att deras 

arbetsbelastning var för hög för att ha tid att bli intervjuad för en C-uppsats. Det är också möjligt 

att det är många universitetsstudenter som har efterfrågat att intervjua lärarna, och lärarna har då 

fått välja ut några studenter som de har haft tid eller intresse av att bli intervjuade av. Detta är 

mycket möjligt då gymnasieskolans distansundervisning är ett mycket intressant ämne för olika 

samhällsvetenskapliga institutioner.  

 

5. Resultat och analys 
I detta avsnitt redovisar och analyserar vi vårt empiriska material. Vår analys utgår från det 

sociokulturella perspektivet. Under databearbetningen framkom vissa teman som var intressanta 

utifrån studiens syfte. Dessa teman har kategoriserats som: a) förändringsarbete, b) socialt 

bemötande, samt c) lärdomar. Inom varje tema har vi även presenterat olika underrubriker, detta 

för att enklare strukturera upp analysen och underlätta för läsaren att följa med i presentationen av 

det empiriska resultatet. Under varje underrubrik kommer alltså gymnasielärarnas egna uttalanden 

kring respektive tema att presenteras. Efter att det empiriska materialet har presenterats kommer vi 

analysera materialet utifrån ett sociokulturellt perspektiv.  

 

5.1 Omställningen till distansundervisning 
5.1.1 Snabb omställning 

I vanliga fall när en organisation ska göra en stor omställning, som kommer att påverka både hur 

personalen utför sitt jobb och hur kommunikationen med kunderna går till, planeras denna 

omställning för det mesta långt i förväg och personalen får utbildningar så att de är väl förberedda 

när själva omställningen verkställs. När gymnasieverksamheten våren 2020 ställdes om till 

distansundervisning, skedde omställningen relativt omgående. Både lärare och elever hade mycket 

lite tid på sig att förbereda förändringen till den påtvingade distansundervisningen. 

Gymnasielärarna som hade intervjuats för denna studie berättade om den snabba omställningen. 
 

Det var en tisdag när vi fick reda på att ”från och med imorgon kommer vi köra igång med digital 

undervisning”. Vi hade inga förberedelser alls. Men flera av oss jobbar redan mycket digitalt, så det var 

inget nytt för oss. Men vi hade ingen tid att förbereda, så de var bara att köra på. - Ann 
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Ann berättade även om instruktionerna som de fick för att genomföra denna omställning.  
 

Vi fick bara reda på att vi skulle använda oss av digitala plattformen Google Meet och lite instruktioner 

om hur vi skulle göra. Allt handlade om att vi skulle trycka på massa länkar för att komma åt varandra. 

Vår IT tekniker hade nog jobbat hela natten för detta. - Ann 

 

Även gymnasieläraren Clara beskrev hur otroligt snabb omställningen var. “När de gick ut med det 

gick vi ut med digitalt direkt. Vi hade ett fall på skolan där någon vart smittad så vi var ganska 

snabba på att ha distansen och att sätta oss i karantän”. Clara berättade även att hon och hennes 

kollegor fick en halvdagsutbildning i hur de skulle föra sin undervisning via programmet Zoom, 

som är ett program där man kan se och höra varandra via kameran på datorn eller telefonen, och 

som användes som en läroplattform för de flesta lärare i denna studie. Clara berättade att deras 

distansundervisning drog igång dagen efter att beskedet hade kommit.  

 

Vissa andra lärare verkade dock ha fått lite mer tid för sin omställning. Bella berättade: “Vi började 

när Folkmyndigheten och regeringen sa att nu stänger vi ner universitet och gymnasiet. Och då fick 

vi två dagar på oss att ändra vår planering och det var ah. Så två dagar på att ändra hela läsåret”. 

Medan Bella berättade om detta skrattade hon, antagligen på grund av att hon tyckte att det var en 

så absurd situation att ändra om sin planering för hela läsåret på så kort tid. Bella var inte den enda 

av de intervjuade gymnasielärarna som uttryckte liknande åsikter i sitt kroppsspråk, men Bella var 

den som var tydligast med att skämta om den stora förändringen som skedde på så kort tid.  

 

Gymnasieskolan som Dan jobbade på hade lite bättre framförhållning: “Vi hade en föraning om att 

det här skulle hända. Vi hade en snabbutbildning två dagar innan med en duktig lärare här på 

skolan. Dagen efter var det via distans”. Dan berättade att han och hans kollegor visste att den här 

omställningen skulle komma, så de var lite mer förberedda än vissa andra gymnasielärare. 

 

I en krissituation är det såklart svårt att förbereda för stora omställningar, då beslut från 

myndigheter och regeringen kan ske väldigt snabbt. Vissa av gymnasielärarna arbetade redan lite 

med digitala verktyg och vissa lärare beskrev att det var ganska lätt att lära sig de digitala verktyg 

som skolan använder sig av. Alla gymnasielärare i denna studie var ganska positivt inställda till de 

digitala verktygen. Filip berättade att “Vi fick ganska mycket stöd från vår ledning. De var på olika 

sätt, genom tips på hur man kan göra. Zoom är dock extremt lättanvänt så det tog inte lång tid att 

klura ut hur det funkar”. Det som gymnasielärarna ansåg var negativt var såklart den korta tid de 
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hade på att förbereda sin planering, men alla uttryckte även att situationen krävde denna 

omställning och det fanns inget annat att göra än att anpassa sig till situationen och få det att 

fungera.  

 

5.1.2 Tid för planering 

Något som alla gymnasielärare i denna studie berättade var att de, i och med den påtvingade 

omställningen, hade fått lägga mer tid på planeringen av sin undervisning, och i vissa fall fått ändra 

sättet de undervisade på. Det tog mycket mer tid att behöva planera om alla sina lektioner till något 

helt annorlunda än den undervisning som skedde i fysiska lektionssalar.  

 

Erik berättade om hur mycket tid han la på planering av sina lektioner under distansundervisningen 

jämfört med den fysiska undervisningen i skolan. Erik uttryckte att det var “Definitivt mer arbete, 

det krävs att man har dokumentation att skicka ut många gånger”. Ann och Bella berättade:  
 

I början la jag dubbelt så mycket tid, det beror på om jag har material eller inte för då går det fortare, 

men i början la jag cirka två timmar innan en lektion bara på att planera. Arbetsdagen slutade inte klockan 

fem, jag behövde ständigt kolla min mail för att eleverna också var förvirrade. Det administrativa tar inte 

slut, en elev kan liksom höra av sig klockan 20.00 och behöva få respons då för att inte ligga efter. - Ann 

 

Det är dubbelt så mycket. Det är dubbelt arbete kan jag säga. Genom att man sitter hemma och jobbar så 

kommer man ju aldrig ifrån jobbet. Och man kommer på något som man ska göra och då sätter man sig 

och gör det, oavsett tid. De här fem extra timmarna om vi lärare har, vi jobbar ju 45 timmar i veckan, de 

räcker inte till, det kanske bli 50–55 timmar istället. Men det tänker man ju inte på man sätter sig och 

bara gör det. Som lärare så har man alltid mycket att göra., du är aldrig färdig för man ställer så mycket 

krav på sig själv. Det är ju en konst det där att lära sig att “Nä nu är det slut”. - Bella 

 

Precis som Bella påpekar i citatet ovan så har lärare alltid mycket att göra, och det blev ännu mer 

påtagligt när de behövde jobba ännu mer än vanligt. Det var såklart inte roligt för lärarna att arbeta 

övertid för att få distansundervisningen att fungera, men både Ann och Bella beskrev att när de 

hade kommit in i arbetet lite mer och kände sig mer säkra på hur de skulle utföra lektionerna rent 

tekniskt, behövde de inte jobba över lika mycket som de gjorde i början. De upplevde dock att 

behovet av att vara tillgänglig via mailkontakt fortfarande tog mycket tid och ökade 

arbetsbelastningen. 

 

Filip ansåg dock att när det har gått några veckor av distansundervisning, så ägnade han ungefär 

lika mycket tid till planering av lektioner som han gjorde innan distansundervisningen. 



20 

 

Ja alltså jag skulle säga att för mig är detta ingen jättegrej. Det har tagit lite mer tid av mitt jobb, ja men 

det var mest i början. Detta för att man inte kan göra allt genom Zoom. I början när detta hände så höll 

jag till exempel på med rättegångs rollspel som nu inte går att utföra via Zoom. - Filip 

 

Filip menade alltså att tiden för planeringen av lektioner blev likvärdig med tiden han la på 

planeringen innan den påtvingade distansundervisningen. Dan uttryckte detsamma: “Jag skulle nog 

säga att det tar lika lång tid nu när man blivit van med det”.  

 

5.1.3 Upplevelser av den förändrade undervisningen 

Gymnasielärarna beskrev att deras lektioner via distansundervisning bestått av ett namnupprop i 

början av lektionen, sedan en kort eller längre föreläsning, och efter det fick eleverna uppgifter som 

de utförde på egen hand via deras skoldatorer. Sedan skickade eleverna in sina uppgifter till läraren 

och därefter anslöt eleverna sig till det gemensamma videosamtalet igen för att få sin närvaro 

godkänd av läraren. Clara berättade att “Lektionerna jag har idag är mer informativa än mer 

diskussionmässiga. I klassrummet har jag hellre diskussioner men det fungerar liksom inte här och 

det uppskattas inte av eleverna”. Clara upplevde att lektionerna blev mer uppdelade, att distansen 

gjort att det blev svårt att föra diskussioner med eleverna. Clara ansåg att detta var en klar nackdel 

för distansundervisningen, då hon gärna ville föra resonemang och diskussioner med sina elever. 

Erik upplevde också att det var lite svårt att hantera den förändrade undervisningssättet. 
 

Jag brukar i regel showa på tavlan, improvisera på tavlan. Men när jag har genomgångar tar jag allt på 

tavlan och eleverna antecknar. Det är svårt att genomföra på distans. Dels tycker de att det är svårt med 

enbart muntliga genomgångar (...). Då hänvisar jag till böckerna, men de tycker ändå att det är svårt. Det 

krävs verkligen att jag gör PowerPoints och skickar med, och det tar mer tid. Mycket mer extra 

förberedelse än att enbart skriva på tavlan. - Erik 

 

Erik upplevde att eleverna hade svårt att hålla motivationen uppe när de satt framför en skärm 

hemifrån, hans elever föredrog den fysiska undervisningen mer. Erik försökte att underlätta för 

sina elever genom att lägga extra tid på sina förberedelser inför lektionen, vilket han upplevde som 

något som var en klar nackdel med distansundervisningen. 

 

Dan och Filips undervisning verkade dock inte ha ändrats mycket från hur den var tidigare.  
 

Dels har jag någon typ av föreläsning, där jag ber eleverna ställa frågor, muntligt. De har en knapp de 

kan trycka på när de vill räcka upp handen. Men vi jobbar också med Google Docs, så ibland när eleverna 
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arbetar så kan jag gå in och se hur de arbetar i realtid, då kan jag kommentera lite i dokumentet. Sedan 

om det är större frågor finns jag på Google Meet så kan vi öppna separata rum. - Dan 

 

Min undervisning ser relativt likadan ut. Den enda skillnaden är nog att det blir mer upprepande, varje 

lektion ser i princip likadan ut. Föreläsningarna fungerar idag på samma sätt, jag har en introduktion och 

sedan min föreläsning. Jag kan dela min skärm till dem så de kan se min PowerPoint, vilket jag brukade 

göra i klassrummet. - Filip 

 

Både Dan och Filips upplägg för sina lektioner såg alltså ungefär likadana ut som före den 

påtvingade distansundervisningen. För dem och deras klasser gick det alltså relativt bra att anpassa 

sig till distansundervisningen. 
 

Något som vi funderade över innan vi utförde intervjuerna med gymnasielärarna var eventuella 

skillnader mellan lärares upplevelser när de undervisade i teoretiska respektive praktiska ämnen 

och kurser. Ann och Bella undervisade båda två i ämnen som krävde att lärare och elever var i 

samma fysiska rum. Ann undervisade i estetisk kommunikation och när distansundervisningen 

började skulle hennes klass precis börja med teater, vilket var ett svårt moment att utföra via 

distansundervisning.  
 

Det där har vi haft svårt med. Vi skulle ha teater denna termin men det skulle bli ganska svårt och ha 

teater på distans liksom. Då fick vi helt enkelt bestämma att skippa det momentet, vi sköt upp det. Så de 

har istället arbetat med fotografi och bild. De lär sig att redigera och en massa annat på egen hand istället. 

Det blir mycket enklare att ge instruktioner om hur ett redigeringsprogram fungerar, då jag även kan 

göra korta instruktionsvideor där jag kan visa hur vissa funktioner funkar. Det blir som ett Youtube-klipp 

för eleverna. - Ann 

 

Ann valde alltså att, istället för att försöka anpassa den ordinarie undervisningen till 

distansundervisning, justera ordningen på momenten som ingick i kursen. Ann upplevde att det 

skulle vara alldeles för svårt att utföra undervisning inom momentet teater via distans, vilket var 

ett ämne som var väldigt fysiskt då man använde sin kropp för att berätta en historia. Hennes 

upplevelser kring att istället undervisa i bild och fotografi var att det var ett smartare och smidigare 

moment att undervisa i via digitala redskap. Redigering av bilder skulle ändå ske via elevernas 

datorer eller i en datorsal, så Ann kunde lätt anpassa undervisningen till att ge instruktioner via 

video istället.  
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Bella undervisar i elämnen, både teoretisk och praktisk elteknisk undervisning. Då elever inte 

längre fick vara i skolan upplevde Bella att det var mycket svårt att undervisa i de praktiska 

momenten. Hon beskrev att hon visade upp elprylar i kameran och eleverna kunde då diskutera vad 

det var för något, men Bella menade att det var inte alls samma sak som att vara i ett klassrum där 

man kunde ta på och vända på prylen för att lära sig. Bella upplevde att det var väldigt svårt att 

anpassa de praktiska momenten till distansundervisning, vilket resulterade i att undervisningen för 

det mesta bestod av elteknisk teori.  
 

När vi har teori så går det faktiskt ganska bra för då har vi Meet-möte genomgång i ungefär en kvart, 

och sen så har jag ju teoretiska uppgifter som är upplagda på Classroom, ah filmer och lite sådär, och då 

går de ju in där då. - Bella 

 

Bella upplevde att det funkade bra att ha teoriundervisning via programmet Meet, där hon och 

eleverna kunde se och höra varandra via kameran i datorn. Dock upplevde Bella att hennes elever 

började tappa motivationen för undervisningen, och hon försökte då göra lektionerna lite roligare 

för dem. 
 

Det har ju gått bra hittills, men nu börjar det att ställas mer på sin spets för mig. Att göra lektionerna 

mycket mer intressanta. Ah så den här helgen får jag tänka till lite extra och ändra lite till. Men som en 

kollega sa en gång, men vem har sagt att lektionen jämt ska vara rolig, och det är ju sant, varför ska vi 

leka clowner för att få eleverna intresserade haha. De har ju faktiskt valt ett program och tyvärr så ser 

världen ut som den gör just nu. De får ju bita i det sura äpplet lika mycket som vi får. Ah nä men jag ska 

tänka, jag måste ju göra någonting roligt, eleverna är så trötta på energiteknik nu. De sa att de ville se på 

någon film, men vad finns det för film om energiteknik. Jag kanske får göra någon egen film haha. - 

Bella 

 

Bella berättade även om en metod som hon använde för att försöka fånga elevernas nyfikenhet 

under lektionen. 
 

Och då brukar jag köra en liten cliffhanger så alla kommer in igen den tiden. Så jag kan visa någonting 

som inte har något med el att göra, utan bara “gissa vad det här är”, gör era uppgifter och så berätta jag 

det sen. Så det är ju också ett sätt, för det är så himla tråkigt så man måste försöka göra det lite roligt för 

sig själv också och för eleverna så de blir intresserade. Ja man får verkligen tänka utanför boxen i den 

här situationen. Men det funkar ganska bra. - Bella 
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Bella upplevde att det gick relativt bra att ha distansundervisning när det gällde teoriarbetet. Bella 

upplevde alltså, både för sin egen del men också för elevernas skull, att hon behövde vara lite extra 

rolig för att undervisa på distans.  

 

5.1.4 Närvaron 

Alla de gymnasielärare som vi intervjuade för denna studie berättade om närvaron hos deras elever. 

Något som alla nämnde var att de upplevde att närvaron blivit bättre för distansundervisningen än 

den var för undervisningen i skolan. Bella berättade “Ja det positiva är ju att de flesta presterar mer 

och att vi har fått med oss hemmasittarna mer. Det är det positivaste. Jag är verkligen jätteglad över 

det”. Filip hade liknande erfarenhet: “En del elever som tidigare haft hög frånvaro har helt plötsligt 

kommit tillbaka. Jag har i alla fall en sån elev. Det är annars ingen skillnad i närvaron, den har 

snarare förbättrats än vanligtvis”. Gällande den ökade närvaron verkade vissa av lärarna vara 

förvånade, det var något som de inte alls hade väntat sig skulle hända via distansundervisning.  

 

Dock var inte lärarna enbart positivt överraskade gällande närvaron under distansundervisningen, 

utan lärarna såg även nackdelar gällande närvaron. Clara berättade om dessa nackdelar, då hon 

upplevde att vissa av hennes elever istället fick minskad närvaro. “Vissa elever tar det här bättre 

än andra. De elever som ofta är hemma går det bättre för, deras närvaro har liksom ökat. Men sedan 

finns det vissa elever som tappar detta på vägen. Det är väldigt varierat”. Det verkade alltså fungera 

olika bra för olika elever att ha distansundervisning. Vissa blomstrade upp, vilket lärarna upplevde 

som värdefullt, men det var också vissa elever som hade svårt att hålla motivationen och intresset 

för skolan uppe i och med distansen. I den fysiska skolmiljön skulle kanske lärarna kunna motivera 

dessa elever för att klara sin skolgång, men via distansen försvårades det arbetet. 
 

Ja alltså det jag kan säga är ju närvaron. Det hade jag inte gissat om jag fick frågan i januari. Det är 

såklart en positiv del av det. Sen tycker jag inte att detta är vettigt på sikt. Man missar ju mycket, 

mänsklig värme och mänsklig kontakt. Man har vissa elever man vet att man måste pusha till lite extra, 

det är svårt genom Zoom. - Filip 

 

Även om den ökade närvaron var positivt, upplevde Filip att det var ohållbart att ha enbart 

distansundervisning i längre perioder. Han märkte bland sina elever att att de saknade sina 

klasskamrater och han upplevde att det var svårt att motivera vissa av sina elever, via Zoom, som 

han tidigare hade kunnat motivera ansikte mot ansikte. Kopplat till närvaron och den minskade 

motivationen, leder detta vidare till de digitala redskapens påverkan på de sociala aspekterna av 

distansundervisningen. 
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5.2 Sociala aspekter av distansundervisning 
5.2.1 Elevkontakt 

Något som förändrades mycket i och med den påtvingade distansundervisningen var hur lärare och 

elever kunde interagera med varandra. All undervisning skedde via en kamera och i många fall 

hade inte eleverna på sina kameror under lektionens gång, bara läraren syntes. Detta påverkade 

såklart den elevkontakt som lärarna fick och hade möjlighet att skapa. Erik beskrev att 

“Undervisningen har gått bra, dock saknar jag den direkta kontakten i klassrummet. Det säger 

eleverna också. De tycker det är tråkigt att sitta hemma. Men jag tycker att själva undervisningen 

rullar på bra”. Precis som Erik sa upplevde många av lärarna att själva undervisningen och 

lektionerna fungerade relativt bra. Lärarna hade små föreläsningar och sedan gjorde eleverna 

uppgifter till den föreläsningen. Det som dock föll bort var den sociala biten, då det inte var lika 

enkelt för eleverna att till exempel be om hjälp när de inte förstod något. 
 

Sedan de som behöver sina kompisar och struktur för att det ska fungera, för dem har det gått sämre och 

där tänker jag att själva undervisningen har det gått sämre för dem med. De träffarna jag har som 

specialpedagog träffar jag vissa elever regelbundet och där tycker vissa elever att det är lite svårt med 

detta, svårare att få hjälp. Vi har alltså avstämningar men det blir ändå inte desamma. - Ann 

 

Ann beskrev att hon hade fått respons från sina elever om att det var mycket svårare att få hjälp när 

undervisningen skedde digitalt. Ann upplevde alltså att de gjorde så gott de kunde, de försökte 

anpassa verksamheten till distansarbetet, men den fysiska elevkontakten gick inte att ersätta över 

distans.  

 

Även Bella beskrev svårigheterna med elevkontakten via distansundervisningen. 
 

Förut när man träffade dem i skolan då såg man ju dem och kunde läsa av kroppsspråket, man kunde 

känna av hur de mådde. Nu är det så mycket svårare. För det är inte alltid som de har kamerorna på heller 

så man ser bara en bild utav dem. Jag hade en mentorskapselev som inte varit med på ett tag som ringde 

och sa att “jag klarar inte av det här med fjärrundervisning, för mina syskon är hemma. Jag får ingen ro, 

jag får göra uppgifterna på natten, kan jag inte få komma till skolan?” Nu har jag skickat den frågan 

vidare till rektorn. Vi har vissa flyktingungdomar och denna eleven är trångbodd och de ska ju prioriteras 

för att komma in till skolan. Det här sättet att ha lektioner funkar inte för alla och det är vi väldigt 

medvetna om. 
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Samtidigt som gymnasielärarna sa att närvaron hade blivit högre och att många hemmasittare 

medverkade på lektionerna, hade distansen också belyst svårigheter för vissa andra elever. Vissa 

elever behövde mer socialt bemötande för att förstå och klara sin utbildning. Samtidigt som vissa 

elever fick mer studiero via distansundervisning var det vissa elever som behövde skolmiljön för 

att kunna fokusera och prestera i sin undervisning. Det verkade alltså som att gymnasielärarna 

upplevde att själva distansundervisningen fungerade bra, men elevkontakten var inadekvat i ett 

digitalt klassrum.  

 

5.2.2 Särskilda aspekter 

Något som många av gymnasielärarna berättade om var hur svårt det var att motivera sina elever 

när de inte kan träffas fysiskt. Dan beskrev svårigheterna med att kunna motivera sina elever: “Det 

är just de eleverna som brukar ha mest svårigheter med förståelse och motivation. Då brukar man 

kunna peppa dem i klassrummet, men det är lite mer svårt nu med distansen”. Även Ann upplevde 

att det var svårt att motivera sina elever: 
 

Ja det är lite svårare med elever som behöver mer stöd. För vissa har det varit svårt att hänga med, att 

förstå att vi de måste vara med vid vissa lektioner, logga in och vara med i lektionen. Vissa väljer att 

börja arbeta i böckerna direkt istället för att vara med via datorn, vilket de inte tänker på är fel. - Ann 

 

Dan och Ann upplevde alltså att deras arbete med att motivera sina elever och att förklara saker för 

dem var mycket svårare via den påtvingade distansundervisningen. När de hade lektioner i den 

fysiska skolan ansåg de att de kunde få en bättre kontakt med sina elever genom det sociala 

bemötandet.  

 

Ann fortsatte med att berätta om hur hon hade försökt att lösa svårigheterna med den minskade 

motivationen bland hennes elever. 
 

Vi har ju aldrig haft en sån här situation tidigare, i alla fall inte under min tid. Vi märker ju också att 

många elever som gillar att vara i skolan, de tycker inte det här är alls roligt, de liksom tappar lite 

motivation, de vill ju inte vara hemma på dagarna. Men jag brukar säga att tänk om detta hade hänt för 

50–60 år sedan när vi inte hade något internet, vi hade liksom inga datorer att jobba med. Då hade ni 

behövt kanske legat efter och behövt läsa om ett helt år. Och då blir de mycket piggare, så det finns ju 

både för och nackdelar men jag har ju faktiskt sett, för det mesta, bara fördelar med det här. Man måste 

ju tänka på själva situationen, vi hade ju inget val. så antingen så kämpar man eller så sitter man och 

gnäller och liksom skriver arga insändare. Men det kan vi inte göra. Jag är jätteglad att vi hade ett sätt 

att lösa det här på. - Ann 
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Ann menade att trots att det var en svår situation och kunde bli tråkigt ibland, så var man tvungen 

att försöka se det positiva och se möjligheter istället för svårigheter.  

 

Gymnasielärarna började också märka att deras elever började tröttna på distansundervisningen. 

Filip berättade att “I början tyckte eleverna att detta var roligt liksom. Idag har de tröttnat. De 

saknar deras klassrum, deras klasskompisar och skolan”. Även Dan märkte av att vissa elever 

började tycka att det var tråkigt att vara hemma, han berättade att “Jag tycker att det går över 

förväntan bra, en hel del elever får mycket bättre ro av att sitta hemma och jobba. Andra elever 

tycker att det är väldigt tråkigt att sitta hemma”. Många av lärarna hade upplevt att deras elever 

tyckte att det var nytt och spännande med distansundervisningen i början, men när det hade gått 

några veckor försvann den inställningen. Lärarna började istället märka av att eleverna verkade 

vilja gå tillbaka till skolan och till sina klasskamrater. Lärarna upplevde alltså att deras elever 

saknade skolmiljön och det sociala bemötandet.  

 

5.2.2.1 Ökad studiero 

Samtidigt poängterade många av gymnasielärarna att flera elever hade fått en mycket bättre 

studiero under den påtvingade distansundervisningen. Lärarna märkte att eleverna kunde jobba mer 

koncentrerat när de inte hade klasskamrater i samma rum som tog deras uppmärksamhet. 
 

Jag kan säga att en del presterar mycket mycket bättre än i skolan (...) För där finns det fler saker som 

stör. Klasskamrater och ljud och så (...). Det är lugnare nu, och genom det så kan de koncentrera och 

prestera på ett annat sätt. - Bella 

 

Det jag tycker är positivt är att elever som har det svårt i klassrummet kan nu få arbeta i en lugnare miljö 

utan störande ljud. Även elever som tidigare inte haft motivation har under denna tid blommat upp, de 

har gått väldigt bra för dem. Detta får mig att tänka att distansen har hjälpt oss många på traven, att vissa 

elever behöver det här för att blomstra upp. - Ann 

 

Gymnasielärarna märkte att, för vissa elever, fungerade detta sätt att ha lektioner på ganska bra, i 

alla fall när det kom till elevernas studiero. De elever som lärarna upplevde hade svårt att 

koncentrera sig i skolan hade, via distansundervisningen, kunnat höja sin insats på lektionerna 

genom att de fick bättre studiero i sitt hem. Det verkade också som att lärarna upplevde bättre 

arbetsro i och med distansarbetet. Dan berättade att “En del elever har fått bättre studiero, det är 

positivt. Märkligt lugnare för mig. I skolan är det många som letar efter mig och jagar mig, men 
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nu är det mer lugn och ro”. Dan berättade att förr var det ibland elever som knackade på hans 

arbetsrum och ville fråga saker. Detta gjorde då att han behövde avbryta den arbetsuppgiften han 

arbetade på just då, men på grund av distansundervisningen kunde han istället själv avgöra när han 

skulle svara på elevernas mail. Han fick då chans att jobba i en lugnare miljö. 

 

5.2.3 Kontakt med kollegor 

Gymnasielärare arbetar mycket med andra människor, inte bara med sina elever utan även med 

sina kollegor. I skolbyggnaden kunde utbyten mellan lärarna ske mer spontant och de kunde gå till 

en kollegas arbetsrum om de ville diskutera någonting. I och med den påtvingade 

distansundervisningen försvann detta fysiska sociala bemötandet mellan lärarna, men eftersom 

samtal med kollegor upplevdes som viktigt försökte lärarna ändå behålla kontakten med sina 

kollegor, även via distans. Flera av gymnasielärarna berättade om de olika sätt som de försökte att 

behålla kontakten med sina kollegor på.  
 

Jag har tre stycken kollegor som ses på Zoom där vi dagligen brukar ses och diskuterar dagen, vi 

samplanerar även. Sedan undervisar jag även vissa lektioner tillsammans med en annan lärare vilket 

underlättar för mig och innebär att jag behöver samplanera med den läraren. - Clara 

 

Vi har ju morgonmöte åtta till tio varje morgon. Bara för att kolla av med varandra, rektorn kanske har 

något att säga. Hon vill liksom kolla av med oss och peppa oss. Hon peppar oss jättemycket. Och vi 

peppar henne också såklart. Och vill man prata med någon specifik kollega så kan man stanna kvar i 

chattrummet. Vi har mycket mailkontakt och vi ringer till varandra ibland. Men det är väldigt mycket 

ensamt just nu. I skolan blir det lite mer automatiskt att man säger “Hörru du, hur går det med dina 

elever?” Man pratar sinsemellan. Men det blir inte på samma sätt nu, jag saknar mina kollegor. Och mina 

elever också. - Bella 

 

Clara och Bella hade behållit kontakten med sina kollegor genom att de kontaktade varandra via 

videoprogrammet Zoom. Bella poängterade dock att det blev mer naturligt att man tog kontakt med 

sina kollegor när man var i skolbyggnaden, och hon upplevde att arbeta på distans var mycket mer 

ensamt. Även Dan upplevde att distansarbetet blev mer ensamt. 
 

Det är mycket mer ensamt nu, men dels har vi skapat ett digitalt fikarum, det var väl framförallt viktigt 

de första veckorna tror jag. För att byta erfarenheter och så. Nu går jag inte in lika ofta. Sen jobbar jag 

från skolan lite grann också, och det är fler lärare som gör det, och då stöter man ju på varandra. Men 

visst är det ett ensammare jobb. - Dan 
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På Dans arbetsplats hade man också skapat en länk där kollegor kunde gå in för att diskutera och 

byta tankar och erfarenheter, de kallade denna länk för ett digitalt fikarum. Dan upplevde dock att 

detta digitala fikarum var mer till hjälp i början av den påtvingade omställningen till 

distansundervisning. Vissa lärare kände sig osäkra på hur de skulle lösa omställningen på så kort 

tid, och då var det sociala bemötandet i detta digitala fikarum till stor hjälp. Erik berättade att 

“Första veckorna skulle vi vara i skolan och undervisa på distans från skolan, men sedan fick vi 

okej att arbeta hemifrån. Men vissa är ändå i skolan och arbetar från skolan”. Han fortsatte att 

berätta att “Jag är på skolan varannan dag ungefär, så vi har mycket snack jag och kollegorna 

gällande det här”. Erik och hans kollegor hade alltså fortsatt att arbeta från gymnasieskolan och där 

kunde de behålla sin kontakt med varandra så de kunde diskutera och byta erfarenheter med 

varandra gällande den krissituation som hade uppstått.  

 

Dan berättade att många av hans kollegor hade berättat för honom att den omställningen som de 

varit tvungna att göra, hade upplevts som väldigt ansträngande.  
 

Många av mina kollegor upplever att det är väldigt ansträngande att ha alla lektioner på distans. Det är 

väldigt ansträngande att sitta framför datorn hela dagarna. De är ju vana vid att röra på sig väldigt mycket 

också, som lärare springer man runt bland elever hit och dit och bland klassrum. Det är många som går 

från 10 000 steg om dagen till 200 när man jobbar hemifrån. - Dan 

 

Dan, och hans kollegor, upplevde alltså att den påtvingade distansundervisningen påverkat deras 

välmående negativt. De upplevde även att det var väldigt påfrestande att titta på en skärm hela sin 

arbetsdag, då deras vanliga arbete mestadels bestod av att undervisa framför en tavla där de kunde 

ha ett direkt socialt bemötande med sina elever i klassrummet.  

 

5.3 Lärdomar om digitaliseringens bidrag till undervisningen 
Distansundervisningen har inneburit en hel del aspekter som gymnasielärare inte var förberedda 

på. Vi kommer i detta avsnitt att fokusera på de lärdomar gymnasielärare fått kring digitaliseringens 

bidrag och vidare hur lärare kommer att använda sig av digitala redskap i sin framtida undervisning. 

Ann upplevde den påtvingade distansundervisningen som något positivt då hon länge hade strävat 

efter att få ha distansundervisning till viss grad, men hon har då inte fått den förfrågan godkänd av 

skolan.  
 

Jag kommer definitivt att fortsätta använda mig utav detta, detta är självrättande och sparar mycket tid. 

Jag kommer definitivt fortsätta spela in mina instruktioner och ladda upp dem, så att elever som inte 
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lyssnar eller är sjuka eller missar kan ta igen sina lektioner enkelt. Fler gynnas av de här. Det har kommit 

in rapporter från skolverket att närvaron har ökat, närvaron och betygen har ökat helt. Vi har sett det, jag 

kan bara tala för min skola men vi har sett elever som ofta varit frånvarande och slarviga har varit väldigt 

närvarande och duktiga under dessa tider. Jag tycker att vi har lärt oss ganska mycket av det här, man 

ska inte vara rädd med det här med distans, jag har föreslagit att flera elever ska ha distansundervisning 

men fått avslag tidigare, så nu har jag blivit lite glad att vi fått ha distans eftersom jag visste att fler elever 

kommer att behöva det och prestera mer och så blev det också. -  Ann 

 

De lärdomar Ann fått med sig av denna distansundervisning, som hon även kommer att bära med 

sig till sin undervisning efter pandemin, var bland annat att elever kan undervisas hemifrån vid 

exempelvis sjukdom. Genom att tillåtas erbjuda distansundervisning, både när elever är sjuka eller 

när läraren är sjuk, kan lärare till viss del förhindra att elever hamnar efter i sin undervisning. Ann 

hävdar därför att hennes lektioner i framtiden kommer att spelas in för att sedan laddas upp på 

skolans lärplattform sida, så hennes elever kan ta del av undervisningen även om undervisningen 

inte erbjöds fysiskt i skolan. Även Clara berättade i intervjun om hennes reflektioner kring 

eventuella lärdomar av distansundervisningen. 

 
Isåfall är det nog mina egna kunskaper, jag har lärt mig mycket jag inte hade lärt mig annars. Sedan dels 

för de andra eleverna som inte ”passar” i klassrummet, att deras närvaro höjts liksom (...) Jag kommer 

definitivt använda mig utav Zoom i framtiden, även vår skolledning har sagt att de kommer låta vissa 

delar av skolan undervisas mycket genom distans. Dels för att det är kul men dels för att det fungerar 

bättre inom vissa fronter. - Clara 

 

Ytterligare lärdomar lärare burit med sig av distansundervisningen är att de förstått att vissa elever 

arbetade olika bra under olika omständigheter. Närvaron hade exempelvis ökat för flera elever som 

ofta var frånvarande. Detta tror lärarna var för att många elever inte alltid kunde känna en viss 

bekvämlighet av att infinna sig i skolans lokaler. Skolledningen hade även fått betydligt högre 

siffror gällande närvaron, vilket hade gett dem en helt ny inblick gällande att distansundervisning 

fungerar bättre för vissa elever. Filip berättade att han upplevde distansundervisningen som ett bra 

verktyg som möjligen skulle kunna komplettera den ordinarie undervisningen. 
 

Efter det här kan man använda Zoom som ett bra komplement, exempelvis om jag behöver vabba med 

mina barn. Istället för att frånanmäla mig skulle jag kanske få kunna ha Zoom lektioner. Eller om jag 

själv är sjuk. Jag slipper få en karensdag och eleverna slipper missa sina lektioner. Man kan dra vissa 

fördelar av det här i efterhand. - Filip 
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De lärdomar som framkom tack vare distansen hade inte bara inkluderat de förmåner som elever 

skulle kunna få ta del av, utan även lärarna. I vår intervju med Filip förklarade han att han såg 

fördelar med distansundervisning, då han eventuellt skulle kunna använda den möjligheten för att 

undvika att ta en karensdag, men att ändå kunna erbjuda undervisning för sina elever. Även Dan 

poängterade denna fördel för hans framtida undervisning.  
 

Kommer definitivt ta med mig att filma mina föreläsningar så att eleverna kan använda det för repetition 

eller ifall en elev är sjuk. Då kan de liksom ta igen det. Eller ifall jag någon dag är sjuk och inte vill 

missa min lektion, då kan jag köra hemifrån. Även möten kommer vara enklare att utföra, både med 

elever men också lärare i hela landet. - Dan 

 

Det verkade alltså vara gemensamt bland gymnasielärare att de såg möjligheter med att fortsätta 

ha distansundervisning under vissa förutsättningar, till exempel vid sjukdom. Dan såg alltså 

distansundervisning som ett värdefullt verktyg att använda i vissa situationer. 

 

5.4 Den påtvingade distansundervisningen ur ett sociokulturellt perspektiv 
Gymnasieskolor var under våren 2020 tvungna att snabbt ställa om sin verksamhet till 

distansundervisning. Under denna omställning fick lärarna snabbt lära sig om digitala redskap, till 

exempel användning av Zoom som undervisningsplattform. Vi fann i vår studie att 

gymnasielärarna upplevde att omställningen till distansundervisning gick relativt bra. Lärarna 

upplevde att det var relativt enkelt att ta till sig ny kunskap kring de digitala redskapen för att sedan 

kunna förmedla denna kunskap till sina elever genom distansundervisningen. Vi ser även att de 

digitala redskapen, till exempel Zoom, upplevs som ett bra verktyg för att skapa en lärandemiljö 

för distansundervisning. Vi tolkar alltså att de digitala redskapen är ett bra alternativ för att lärande 

ska ske via distansundervisning, men det finns såklart även nackdelar för denna typ av redskap för 

undervisning. Till exempel att den sociala aspekten av undervisningen inte verkar fungera lika bra 

som i ett fysiskt klassrum. 

 

Lärarna anser att den tid de brukar ha för planering inte längre räcker till under de förändrade 

omständigheter som den påtvingade distansundervisningen inneburit. I vår studie tolkar vi detta 

som att det dels kan bero på att lärarna hade undermåliga kunskaper kring de digitala redskapen 

och att de därför behövde lägga ned mycket tid på att förstå hur de ska användas. Det kan även 

bero på att undervisning som sker via digitala redskap kräver mer tid för planering eftersom man i 
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förväg behöver förbereda material i större utsträckning än vad som egentligen behövs förberedas i 

fysiska klassrum (Säljö, 2005). 

 

Överlag var lärarnas intryck av distansundervisningen positivt, de digitala verktygen verkar 

fungera bra för lärandet. Vi har dock märkt att de lärare som undervisar i teoretiska ämnen har mer 

positiva erfarenheter kring användandet av digitala redskap, än vad lärarna i praktiska ämnen har. 

Den praktiska el-undervisningen kräver till exempel en fysisk närvaro som inte går att få via 

distansundervisning, och el-eleverna missar då alltså viktig kunskap som de annars hade fått via 

ordinarie undervisning. Vi har funnit att lärarna anser att det är mycket svårare att ha en rörlig och 

energisk diskussion via distansundervisningen, som de kunde ha i sina fysiska klassrum. När 

läraren ska förmedla kunskap som eleverna ska bevara och lära sig, fungerar de digitala redskapen 

mycket bra, men om syftet med lektionen är att eleverna ska diskutera med varandra, verkar det 

svårare att applicera de digitala redskapen på ett effektivt sätt. Vi tolkar det även som att 

distansundervisningen kräver att eleverna tar mer eget ansvar för sitt lärande. Eftersom eleverna 

sitter ensamma hemma får de inte samma sociala stöd som de hade fått i det fysiska klassrummet, 

kontexten för lärande har alltså förändrats.  

 

Vidare i vår studie uppfattade vi att många lärare upplevde att distansundervisningen hade en 

positiv påverkan på elevernas presterande. Lärarna upplevde att eleverna blev mer motiverade av 

att ha distansundervisning eftersom närvaron ökade mycket. Närvaron hade exempelvis ökat bland 

de elever som tidigare hade hög frånvaro. Vi tolkar distansundervisningen med digitala redskap 

som en positiv faktor för många elever, inte minst för de elever som trivs bättre i lugnare miljöer, 

vilket hemmiljön är för många elever. Något vi även tog till oss var den höga närvarons effekt på 

lärarna. Vi tolkade att lärare såg den ökade närvaron som något att ta lärdom av, då vissa lärare 

planerar att fortsätta med till exempel inspelade lektioner för att fler elever ska ha möjlighet att ta 

del av undervisningen, även om eleven inte fysiskt kan befinna sig i skolbyggnaden (Säljö, 2014). 

 

Ytterligare en aspekt vi undersökte i vår studie var elevkontakten. Något som resulterade i en stor 

förändring i och med att lärarna fick ställa om sin verksamhet var lärare och elevers integrerade 

med varandra. Vi fick intrycket av att den sociala gemenskapen och interaktionen inte såg likadan 

ut mellan elev och lärare under pandemin. Kontakten mellan lärare och elever har flyttats från att 

befinna sig i samma fysiska rum till att istället ske i digitala rum.Vi tolkar, med grund i vad lärarnas 

respons i intervjuerna var, att elevkontakten anses vara mer komplicerad under pandemin eftersom 

lärarna tvingats lära sig hur digitala redskap kan användas för att behålla elevkontakten. Detta har 
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visat sig vara svårt, då sociala samspel sker på olika sätt i en fysisk miljö jämfört med en digital 

miljö. 

 

Vidare talade lärarna om motivationen som en särskild utmaning då de anser att det är svårare med 

att motivera sina elever i deras skolarbete via distansundervisningen. Eftersom lärare och elever 

inte längre har möjligheten att samspela i samma fysiska miljö, kan vissa elever riskera att tappa 

motivationen och förlora strukturen i sina studier. . Utifrån lärarnas beskrivningar kan vi konstatera 

att kontexten har en väldigt stor påverkan på elevernas studieprestation. Å ena sidan verkar det som 

att många elever trivs bättre med att arbeta hemifrån eftersom de upplever miljön som mer givande. 

Men å andra sidan verkar det som att vissa andra elever trivs bättre i den fysiska skolmiljön med 

sina mentorer och klasskamrater omkring sig. Vissa lärare beskrev att ett fåtal elever kan känna ett 

behov av att vara i skolbyggnaden. Exempel på sådana elever kan vara de som finner bäst studiero 

i skolan på grund av att dem bor trångt hemma, vilket vidare leder till försämrad studiero. Det kan 

också bero på att dessa elever allmänt inte klarar av att arbeta under distans och behöver ha fysisk 

kontakt med sin mentor. Vi tolkar det som att dessa elever påverkas positivt av det sociala 

samspelet, som sker i en fysisk miljö, och kan känna sig vilsna i sitt lärande när de går miste om 

den sociala interaktionen som kan erbjudas i skolbyggnaden (Säljö, 2014). 

 

I och med den påtvingade distansundervisningen försvann mycket av det fysiska sociala 

bemötandet mellan lärarna. Våra informanter ansåg att samtal med andra kollegor var en viktig 

aspekt, vilket innebar att de försökte hitta ett sätt att behålla kontakten med varandra. En lärare och 

hans kollegor hade till och med upprättat ett digitalt fikarum där lärare kunde gå in under sina 

pauser och delta i ett socialt samspel med varandra. Utifrån lärarnas uttryck kunde vi uppfatta det 

som att lärarna ansåg det digitala fikarummet som en gynnsam uppfinning då dem smidigt kunde 

bolla idéer med varandra under sina raster utan. Största delen av kontakten våren 2020 sker via 

digitala verktyg, dock har vissa lärare tillgång till att befinna sig i skolans lokaler, vilket innebär 

att det sociala samspelet fortfarande kan utspela sig som det gjorde även innan skolans 

nedstängning på grund av pandemin. Vi tolkar vårt resultat som att lärarna värdesätter det sociala 

stöd och utbyte av kunskaper som de får från sina kollegor via de digitala redskapen, trots den 

påtvingade distansundervisningen och dess omständigheter.  
 

Distansundervisningen har inneburit att gymnasielärare fått möjlighet att reflektera över sin 

situation och dra lärdomar av digitaliseringens bidrag till undervisningen inför framtiden. Vi finner 

att lärarna har upplevt att de har kunnat dra en del positiva lärdomar av denna distansundervisning, 
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främst kring de digitala redskap de använt sig av. Vi kan konstatera att flera lärare i framtiden 

kommer att fortsätta använda de digitala redskapen i sin undervisning, då flera lärare poängterat att 

de digitala verktygen givit flera positiva resultat, till exempel att vissa elever arbetar mer 

koncentrerat. Detta övertygade oss om att lärare kommer att fortsätta att använda digitala redskap 

i sin undervisning som ett led i att vidare anpassa undervisningen till elevers olika förutsättningar 

för lärande. Vi fann även att de positiva lärdomarna inte enbart gällde eleverna, utan även lärarna 

själva. Lärarna påpekade exempelvis att de med hjälp av de digitala redskapen kunde få 

undervisningen att fortgå, även om läraren skulle behöva stanna hemma på grund av lindrig 

sjukdom eller för vård av barn. Lärarna har alltså reflekterat över digitaliseringens bidrag till 

undervisningen och kan inför framtiden bära med sig de kunskaper de fått av den påtvingade 

distansundervisningen.  

 

5.5 Sammanfattning av resultat och analys 
Denna studie syftar till att undersöka hur gymnasielärare upplever sitt förändringsarbete gällande 

den påtvingade distansundervisningen i en krissituation. För att specificera syftet utformades fyra 

frågeställningar.  

1. Hur upplever gymnasielärare omställningen till distansundervisning?  

2. Hur upplever gymnasielärare de sociala aspekterna av distansundervisning?  

3. Vilka lärdomar om digitaliseringens bidrag till undervisningen tar gymnasielärarna med sig till 

framtida undervisning? 

4. Hur har lärandet påverkats av distansundervisningen, sett utifrån ett sociokulturellt perspektiv? 

 

Utifrån studiens resultat upplevde gymnasielärare distansundervisningen som en stor omställning. 

En del skolor hade bättre framförhållning än andra och kunde därför erbjuda sina anställda lite mer 

tid för förberedelser för omställningen. Vidare ledde detta till att många lärare upplevde denna 

omställning som negativ på grund av att tiden inte räckte till. Trots att lärarna upplevde att tiden 

inte räckte till fanns det ytterligare aspekter som påverkades av den påtvingade 

distansundervisningen, exempelvis elevernas lärande.  

 

Vidare i resultatet synliggjordes det att intervjupersonerna upplevde att de saknade den direkta 

kontakten med eleverna i klassrummet. Även eleverna uttryckte sig om att de längtade tillbaka till 

klassrumsmiljön. Lärarna upplevde att själva undervisningen i sig fungerade bra, men att den 
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sociala aspekten saknas. Lärare påpekade även att den digitala sociala kontakten inte var likvärdig 

den sociala kontakt de brukade ha i det fysiska klassrummet.  

 

Vidare, baserat på vårt resultat, har vi tolkat de lärdomar om digitaliseringens bidrag till 

undervisningen lärarna tagit del av. En lärdom var att närvaron, i samband med 

distansundervisningen, hade markant ökat. Detta gjorde i sin tur att flera lärare insåg att den digitala 

kontexten hade en stor påverkan på elevernas prestationsförmåga. Lärarna fick en bekräftelse på 

att vissa elever arbetar bättre under andra omständigheter, exempelvis genom digitala verktyg.  

 

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv inkluderas utnyttjandet av fysiska resurser, vilket i vår studie 

är de digitala verktygen. De digitala verktygen har överlag varit ett bra alternativ för att lärandet 

ska ske via distansundervisning. Lärarna hade dock olika subjektiva tolkningar kring denna aspekt. 

Dels att det i resultatet framkom att undervisningen har underlättat för väldigt många elever på 

grund av de digitala verktygen, och att lärare i framtiden kan använda sig av denna 

undervisningsmetod som ett alternativ vid till exempel sjukdom. Men också, att eleverna inte hade 

tillgång till samma sociala stöd som de tidigare fått i det fysiska klassrummet. Detta har lett till att 

lärandet har påverkats, till viss del. Eftersom de praktiska momenten, i och med 

distansundervisningen, inte har kunnat utföras av lärare, har elevernas lärande påverkats till viss 

del, då den praktiska delen i den normala undervisningen ingår som ett moment i elevernas 

skolgång. 

 

6. Diskussion 
I detta avslutande avsnitt kommer vi att diskutera studiens resultat i relation med studiens syfte och 

frågeställningar samt den tidigare forskning som presenterades under avsnitt två. Vi kommer även 

diskutera studiens kunskapsbidrag till forskningsfältet, begränsningar som vi stött på samt ge 

förslag på vidare forskning som vi tror skulle kunna berika forskningsfältet. 

 

I inledningen berättade vi om skolans digitalisering, och att den har blivit alltmer påtaglig i och 

med att tekniken i samhället utvecklats. På grund av Covid-19-pandemin fick stora delar av 

samhället begränsas, bland annat gymnasieskolorna, för att försöka minska smittspridningen. 

Denna påtvingade distansundervisning påverkade gymnasielärarnas arbete mycket eftersom de var 

tvungna att snabbt ställa om sin undervisning för att utföras via nätet och via digitala redskap istället 

för i skolbyggnaden. Det övergripande resultatet från denna studie visar att gymnasielärarnas 
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upplevelser av den påtvingade distansundervisningen var blandade. De ansåg att det teoretiska 

lektionsmaterialet fungerade bra via distansundervisning, men att den sociala aspekten av 

undervisningen var svårare att underhålla via distansundervisning. Lärarna ansåg dock att vissa 

aspekter av de digitala redskapen var väldigt användbara och möjliggjorde att fler elever kunde ta 

till sig den erbjudna undervisningen.  

 

De digitala redskapen, och kunskap kring dessa redskap, har varit väldigt centrala i denna studie. 

År 2020 tror vi att i princip alla invånare i Sverige har goda kunskaper kring hur man hanterar 

datorer, särskilt unga människor som har vuxit upp i en värld där datorer alltid har funnits. Vi antog 

därför att majoriteten av gymnasielärare och elever redan hade goda kunskaper kring diverse 

digitala redskap. Bergqvist (2005) menar att det är nödvändigt att läraren har digital kunskap för 

att eleverna ska kunna ta till sig den undervisning som ges via digitala redskap. Och som många 

lärare i studien påpekade, var de nya program som användes i undervisningen lätta att lära sig att 

använda, vilket vi då tror underlättade för lärarna, då de inte behövde lägga ned mycket tid på att 

lära sig och eleverna att använda redskapen. Läraren kunde istället gå direkt till undervisningen. 

Det var även många av gymnasielärarna som påpekade att de märkt att fler elever börjat arbeta mer 

koncentrerat och presterat bättre, vilket går i linje med det Hylén (2011) beskriver i sin översikt, 

att vissa elever presterar bättre när de använder sig av olika digitala redskap. Dock är det för tidigt 

att dra generella slutsatser om elevernas prestationer och säga att lärandemiljön är bättre via 

distansundervisning eller ordinarie undervisning.  

 

Bernard et. al (2004) fann i sin metaanalys att det inte är någon stor generell skillnad mellan de två 

olika undervisningsmetoderna, vilket några av gymnasielärarna även sa i våra intervjuer. Själva 

distansundervisningen verkade alltså upplevas som likvärdig den ordinarie undervisningen, men 

som sagt tror vi att det är för tidigt för att dra slutsatser om vilken sorts undervisning som är den 

bästa lärandemiljön. Precis som våra respondenter berättade säger även Wännman Toresson (2002) 

att eleverna fick ta mer eget ansvar för sina studier i en distansundervisningsmiljö. Eftersom 

pandemin som år 2020 tvingade gymnasieskolorna att stänga ner är en väldigt unik och extrem 

situation, så finns det inte mycket forskning där ute om hur distansundervisning upplevs och går 

till under en samhällskris. Vi anser alltså att denna studie kan vara ett intressant kunskapsbidrag 

som kan belysa detta fenomen.  

 

Det sociokulturella perspektivet går ut på att lärande sker i ett socialt sammanhang och via 

intellektuella och fysiska redskap (Säljö, 2005). Vi har utgått från det sociokulturella perspektivet 
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i vår studie av gymnasielärarnas upplevelser kring den påtvingade distansundervisningen, där de 

beskriver vilka digitala verktyg de använt för att få distansundervisningen att fungera och även hur 

de använde dessa verktyg i sin undervisning. De har beskrivit för- och nackdelar med de digitala 

verktygen, och även hur de har försökt att lösa särskilda utmaningar som uppstått på grund av den 

påtvingade distansundervisningen. Inte minst har lärare pekat på hur det sociala samspelet 

påverkats, och hur den digitala klassrumsmiljön fick både positiva och negativa konsekvenser för 

elevernas lärande, positiva genom att många elever fått ökad koncentration och studiero, men 

negativa genom att motivationen försvagats hos vissa elever. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv 

kan vi konstatera att det sociala sammanhang som undervisningen vanligtvis utspelar sig i drastiskt 

förändrades i och med distansundervisningen och alla drabbade fick snabbt lära sig att orientera 

sig i den nya klassrumsmiljön. En socialt sett ovan undervisningssituation där lärandet helt 

medierades via digitala redskap i form av skoldatorer och i program på datorn.  

 

I denna kvalitativa studie har vi försökt uppfylla kvalitetskriterierna tillförlitlighet och äkthet. Det 

är inte enkelt att vara helt objektiv och inte låta sina egna föreställningar spela in. Vi har valt ut 

citat från intervjuerna som vi ansåg var intressanta utifrån studiens syfte, och i den processen kan 

vi ha bortsett från sådant som respondenten ansåg var intressant och ville att vi skulle belysa. Vi 

har då, i viss mån, censurerat respondentens upplevelser. Vi har dock uppgett citaten från 

transkriptionen så som de uttrycktes i intervjun, med egna tillägg där vi ansett att det var 

grammatiskt riktigt att addera ett kommatecken. Detta anser vi dock påverkar resultatet positivt, då 

det ger en tydligare bild av hur orden uttrycktes, istället för att bara skriva ut citaten utan 

kommatecken.  

 

Intervjuerna med gymnasielärarna har varit intressanta och givande. Vi anser att denna studies syfte 

och frågeställningar har belyst ett forskningsområde som tidigare inte har undersökts, detta då en 

liknande samhällskris inte har utspelat sig i ett digitaliserat samhälle förut. Det är intressant att ha 

undersökt hur sociala samspel kan utspela sig i digitala kontexter, både mellan lärare och elever 

men också mellan kollegor. Trots den beklagliga krissituationen som påtvingade en 

distansundervisning, tror vi ändå att distansundervisningen kommer ge några positiva 

konsekvenser på undervisning i framtiden. Eftersom alla gymnasielärarna berättade om att 

närvaron på lektionerna blivit högre vid distansundervisning, anser vi att det tyder på att vissa 

elever inte trivs eller lär sig lika effektivt i ett fysiskt klassrum. Vi är alla individer och alla individer 

lär sig inte lika effektivt i samma sammanhang som majoriteten gör. Att då erbjuda elever 
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valmöjligheten till att delta på lektionen, via digitala redskap, tror vi kommer möjliggöra att fler 

elever klarar av sina studier.  

 

I det sociokulturella perspektivet är språkliga (intellektuella) redskap en del av människans lärande 

(Säljö, 2015). I det fysiska klassrummet kommunicerar människorna inte enbart genom det talade 

språket, utan de kommunicerar även via kroppsspråk. I och med att gymnasielärare under 

pandemin, har distansundervisning via en kamera, tolkar vi att det innebär begränsningar i det 

digitala klassrummet, till exempel att kroppsspråk försvinner som ett sätt att kommunicera. I vissa 

fall är till och med kameran avstängd och då försvinner all kommunikation som sker visuellt och 

det är enbart det talade språket deltagarna kan kommunicera med. Lärande sker genom både 

språkliga och fysiska redskap, och när ett av dessa redskap begränsas, begränsas även lärandet som 

kan ske i det sammanhanget. Eftersom omställningen till distansundervisning har förändrat 

lärandemiljön och det sammanhang där lärande sker, har vi förstått det som att de redskap som 

används i lärandet behövt anpassas och i viss mån begränsats i den nya lärandemiljön för 

gymnasieskolor.  

 

6.1 Vidare forskning 
Eftersom vi är mitt i pandemin just nu, är det svårt att uttala sig om hur undervisning kommer att 

ske i framtiden. Det skulle därför vara intressant att göra en jämförande studie där man undersöker 

gymnasieskolans undervisning innan, under och efter pandemin. Vi anser att vi delvis har bidragit 

med kunskap om hur undervisningen under en pandemi ser ut, och vi ser fram emot resultaten om 

hur det blir efter pandemin. Det skulle även vara intressant med vidare forskning där man istället 

undersökte elevernas upplevelser. Lärarna i denna studie har berättat att de har märkt av att eleverna 

saknar sina klasskompisar men även att de har ökad studiero, och det vore därför intressant att även 

undersöka elevernas upplevelser. Det vore också intressant att få intervjua elever som tidigare haft 

en relativt hög frånvaro, men som i och med distansundervisningen har hittat tillbaka till 

skolbänken och fått en ökad närvaro istället. Vi har undersökt lärares upplevelser och utifrån det 

fått fram resultatet att kontexten har en påverkan på elevernas prestationer och närvaro i skolan. 

Det skulle vara intressant att även undersöka elevernas perspektiv kring denna aspekt, och om det 

stämmer att kontexten har en så stor påverkan för att få dem att få tillbaka sin skolmotivation igen. 

Det skulle även vara intressant att undersöka gymnasielärares upplevelser av en påtvingad 

distansundervisning, fast med ett annat perspektiv på lärande. Skulle man i så fall få fram andra 
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resultat, eller skulle vår studies resultat bekräftas? En sådan studie skulle bidra med en djupare 

förståelse för påverkan av en påtvingad distansundervisning.   
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8. Bilagor 
Bilaga 1 - Samtyckesformulär 

Samtyckesformulär 
 
Uppsala universitet, institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier 
 
Student: Jasmine Abou Soultan & Erika Åsberg Davidsson  
 
Handledare: Henrik Román  
 
Till berörda deltagare 
Medgivande för deltagande i en studie om att undersöka gymnasielärares upplevelser av 
deras arbete med digitaliseringen av deras undervisning i en krissituation.  
 
Projekt 
Arbetet har som övergripande syfte att undersöka hur lärare i gymnasiet upplever sitt 
förändringsarbete med digitaliseringen av lektioner i en krissituation.  
 
Metod 
Undersökningen kommer att bestå av intervjuer, i detta fall genom telefon/webbkamera på grund 
av de omständigheter Covid-19 orsakat, som kommer att genomföras och därefter analyseras. 
Viktigt att understryka är att fokus i studien i sin helhet inte ligger på de enskilda individerna utan 
den sammantagna analysen av samtliga intervjuer.  
 
Resultatredovisning, etik och sekretess 
Undersökningens resultat kommer att publiceras i en examensuppsats samt redovisas på 
seminarier samt på universitets uppsatsdatabas DIVA. I uppsatsen kommer inga enskilda 
personer att namnges och i den mån namn förekommer, ändras dessa för att minimera risken för 
att någon ska kunna lista ut att det är just du som deltagit i studien. Alla personuppgifter och 
andra uppgifter som möjliggör identifiering av individer kommer att hanteras konfidentiellt. När 
studien är klar och uppsatsen har blivit godkänd kommer den insamlade informationen 
(intervjuinspelningar/video o.dyl.) att förstöras snarast.  
 
Material endast användas i denna uppsats 
  
Medgivande: 
Medverkan är frivillig och deltagaren/deltagarna kan när som helst och utan förklaring välja att 
avbryta sin medverkan. 
□  Jag vill medverka i studien. 
□  Jag vill inte medverka i studien. 
 
Datum    
 
Underskrift    
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Bilaga 2 - Intervjuguide 
1. Vilket/vilka ämnen undervisar du i? 

2. Hur länge har du varit gymnasielärare? 

3. Hur stora klasser har du? 

4. När började du med digitala lektioner, ungefär? 

5. Hur går undervisningen till (tekniskt och innehållsmässigt), kan du beskriva den genom ett par 

exempel? Hur sker återkopplingen mellan dig och eleverna (individuellt och gruppvist)?  

6. Fick ni någon utbildning eller riktlinjer för hur ni skulle hålla i lektionerna? 

a.  Det administrativa - mer/mindre arbete? Hur strukturera upp arbetet? Själv eller hjälp från 

kollegor? 

7. Hur tycker du att det går hittills med lektionerna? 

a. Hur tycker du att eleverna presterar nu när allt går digitalt?  

8. Har du stött på några problem hittills? Gällande distansen som uppstått. Exempel. 

9. Har det hänt något positivt som var oväntat? Gällande distansundervisningen. Exempel.  

10. Hur ser du på framtiden? Lärdomar från denna tiden? 

 


