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Webbkurs Fjärrundervisning 

Fjärrhandledaren som pedagogisk resurs 

Gerd Pettersson, Umeå universitet 

Alla elever har rätt till utbildning av god kvalitet, och hur kan fjärrhandledaren, på bästa 

sätt, bidra till det? En del av svaret på den frågan behandlas i denna artikel som har sin 

utgångspunkt i ett genomfört forsknings- och utvecklingsarbete, som påbörjades januari 

2016 och avslutades december 2017. Artikeln avslutas med diskussions- och 

reflektionsfrågor som kan användas i kompetensutvecklande sammanhang. 

Inledning 

Likvärdiga utbildningsmöjligheter är något centralt i tidigare och innevarande skollag 

(2010:800). Denna skrivelse verkar dock i en tid då Sveriges ojämlika skola diskuteras livligt. 

Den olikvärdiga svenska skolan har över tid, problematiserats i flera sammanhang med 

olika perspektiv och syften, exempelvis i Skolverkets kunskapsöversikt (2009) och i 

vetenskapliga studier om policyforskning (Assarsson, 2007; Arnesen & Lundahl, 2006; 

Lundahl, 2016; Isaksson & Lindqvist, 2015). Även klassrumsnära studier problematiserar 

den ojämlika svenska skolan i relation till elevers utbildningsmöjligheter (Isling Poromaa, 

2016). Fjärrundervisning kan bidra till att utjämna skillnaderna i utbildningssystemet som 

därmed kan sträva mot mer likvärdiga utbildningsmöjligheter. Av det skälet är det viktigt att 

alla pedagoger som ska involveras i fjärrundervisning inledningsvis tar del av och diskuterar 

skolans övergripande mål (1 & 2 kap., skollagen, 2010:800), vad som avses med likvärdig 

utbildning samt skolans digitaliseringsprocess innan man övergår till fjärrundervisningens 

”görandeprocess”. Denna kontextualisering kan bidra till att sätta in fjärrundervisningen i 

ett samtida och framtida sammanhang. 

Denna artikel syftar till att diskutera fjärrlärarens uppdrag i allmänhet och i synnerhet bidra 

till att fjärrhandledare, fjärrlärare, rektorer och huvudmän får syn på vilka förutsättningar 

som behövs för att fjärrhandledare ska kunna utföra sitt uppdrag. Ett medel för detta är att 

diskutera fjärrlärarens och fjärrhandledarens uppdrag i ljuset av de forskningsresultat som 

framkom i studien av Pettersson och From (2018). I syfte att synliggöra fjärrhandledarens 

uppdrag tar även artikeln avstamp i skolans uppdrag om fjärrundervisning framskrivet i 

skollagen (2010:800). Därefter presenteras forskningsresultatet från nämnda studie av 

Pettersson och From (2018). Dessa resultat åtföljs av sammanfattande pedagogiska 

slutsatser och artikeln avslutas med fyra diskussions- och reflektionsfrågor som kan 

användas för de pedagoger som avser att planera, påbörja och vidareutveckla sitt arbete 

med fjärrundervisning. 

Vad styrdokumenten och uppdraget innebär för fjärrhandledaren 

”Fjärrundervisning är en interaktiv undervisning som bedrivs med informations- och 

kommunikationsteknik, där elever och lärare är åtskilda i rum men inte i tid” (1 kap. 3 § 

https://utbildningar.skolverket.se/


 

 

 
 

 

 

https://utbildningar.skolverket.se  

 

 

skollagen, 2010:800; 5 kap. Skolförordningen, 2011:185; 4 kap. Gymnasieförordningen, 

2010:2039). 

Skolformer som regleras i skollagen (2010:800) gällande fjärrundervisning är: grundskolan, 

grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. 

Fjärrundervisning tillåts i ämnena: moderna språk, modersmål, samiska i sameskolan, 

integrerad samisk undervisning och teckenspråk. Fjärrundervisning tillåts även för att ge 

elever studiehandledning på sitt modersmål. 

Fjärrundervisning tillåts enbart när elevunderlaget är otillräckligt eller när det saknas 

legitimerad och behörig lärare eller annan lämplig person och det senare gäller enbart för 

studiehandledning på modersmålet samt integrerad samisk undervisning. 

Av styrdokumentet framgår att fjärrundervisning i moderna språk enbart får ske mellan 

skolenheter som tillhör samma huvudman. För modersmål och studiehandledning på 

modersmål gäller (från augusti 2016) att dessa får bedrivas på entreprenad av en annan 

huvudman. Härutöver tillåts staten att ge fjärrundervisning i teckenspråk, samiska eller 

integrerad samisk undervisning (4 § skollagen, 2010:800). 

Fjärrhandledaren, framöver även kallad handledaren, är den person som fysiskt ska finnas på 

plats med eleverna, i skolans lokaler. Det är bra om handledaren är en pedagogiskt utbildad 

person, men detta är inget krav. Exakt vad denna fysiska närvaro av en handledare innebär 

framgår inte i något styrdokument, dock återfinns detta i texter som föregick beslut om 

fjärrundervisning (prop. 2014/15:44). Där kan man läsa att: 

För att upprätthålla kvaliteten i undervisningen när den sker som fjärrundervisning bör 

det enligt regeringens mening alltid finnas en handledare närvarande i den lokal där 

eleverna befinner sig. Denne kan vara en lärare på skolenheten eller någon annan som är 

anställd på skolan. Handledaren bör kunna ge stöd till eleven på plats i klassrummet 

men också stödja läraren i dennes undervisning. Vidare ska handledaren utöva ansvaret 

för tillsynen av skolpliktiga elever i grundskolan och motsvarande skolformer. 

Handledaren har alltså bland annat det fysiska ansvaret i form av att finnas i skolan när 

fjärrundervisning ska tillämpas. Dessutom behöver handledaren ha en viss inblick i 

fjärrlärarens uppdrag och ansvar (och vice versa), bland annat för att uppmärksamma vilka 

samarbeten som behöver etableras och utvecklas mellan fjärrhandledaren och fjärrläraren. 

Vad gäller fjärrlärarens uppdrag, reglerat i skollagen, utgår detta från det undervisande 

uppdraget. Fjärrläraren är en utbildad lärare som befinner sig i realtid i en annan lokal, 

ansvarar för undervisningens planering, genomförande och uppföljande arbetsprocesser. I 

propositionen 2014/15:44, Möjligheter till fjärrundervisning, framgår följande 

förtydligande: 

Termen undervisning är grundläggande i de författningar som reglerar skolan. Det är 

centralt i den kunskapssyn som genomsyrar skolans alla styrdokument att 
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undervisningen syftar till att eleverna ska inhämta samt utveckla både kunskaper och 

värden. De sistnämnda ska vila på grundläggande demokratiska värderingar och de 

mänskliga rättigheterna. Undervisning ska ledas av lärare eller förskollärare. 

Skollagstext och propositionstexter som föregick beslut om fjärrundervisning är viktiga att 

beakta och diskutera utifrån handledarens perspektiv, inte minst för att de i viss mån 

belyser en tydlig distinktion mellan de två uppdragen som fjärrläraren och handledaren har. 

Men lika tydlig som åtskillnaden av uppdragen är, så är också avsaknaden i texterna av 

nämnda aktörers samarbetande uppdrag. Det samarbetande uppdraget kan exempelvis 

handla om gemensam tid för undervisningsplanering, genomförande av undervisningen 

samt arbetsfördelning i efterarbetet. I de redovisade empiriska resultaten nedan finns belägg 

för att vissa handledare saknar samarbete med fjärrläraren vilket kan behöva diskuteras och 

problematiseras. Detta kan göras inom ramen för denna webbkurs, men det kan även göras 

i andra sammanhang där fjärrhandledare och fjärrlärare möts. 

Figur 1 avser att sammanfatta a) uppdragets ansvarsfördelning mellan fjärrläraren och 

handledaren för att därigenom synliggöra fjärrundervisningsuppdragets helhet. 

Sammanfattningen avser även att b) tydliggöra skillnader och likheter i uppdraget mellan 

fjärrläraren och handledaren. Därigenom kan du som deltagare i webbkursen bli varse om, 

reflektera över och resonera kring vikten av att mejsla fram en tydlig ansvarsfördelning 

mellan fjärrläraren och handledaren i den pedagogiska praktiken i syfte att undvika att delar 

av (fjärr)undervisningsuppdraget förminskas eller att någon del av uppdraget faller mellan 

stolarna. 

Fjärrlärarens uppdrag 

”Fjärrundervisning är en interaktiv 

undervisning som bedrivs med 

informations- och kommunikationsteknik, 

där elever och lärare är åtskilda i rum men 

inte i tid” (1 kap. 3 § skollagen, 2010:800). 

”Undervisning ska ledas av lärare eller 

förskollärare. Undervisningen syftar till att 

eleverna ska inhämta samt utveckla både 

kunskaper och värden” (prop., 

2014/15:44). 

Handledarens uppdrag 

”Vid fjärrundervisning ska det finnas en 

handledare närvarande i den lokal där 

eleverna befinner sig” (Skolförordning, 

2011:185, 5 kap. Fjärrundervisning, 4 §) 

 

”Handledaren kan vara en lärare på 

skolenheten eller någon annan som är 

anställd på skolan. Handledaren bör kunna 

ge stöd till eleven på plats i klassrummet 

men också stödja läraren i dennes 

undervisning. Vidare ska handledaren 

utöva ansvaret för tillsynen av skolpliktiga 

elever” (prop., 2014/15:44). 

Figur 1. Visar på fjärrlärarens, respektive handledarens uppdrag. 
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Empiriska resultat 

De empiriska underlagen är hämtade från en forsknings och utvecklingsstudie (FoU) som 

genomfördes i Sverige 2016–2017. Studien fokuserade fjärrlärares och fjärrhandledares 

utveckling av och arbete med fjärrundervisning. FoU-studiens övergripande vision var att 

visa hur fjärrlärares och fjärrhandledarens arbete, genom innovativa tillvägagångssätt med 

digitala hjälpmedel kunde bidra med kunskap om fjärrundervisning som ett sätt att öka 

likvärdigheten och säkra undervisningskvaliteten för elever i Sverige, oavsett skolans 

geografiska läge. 

Variationsrikt material 

Materialet som FoU-studien baserades på var variationsrikt. Det innefattade såväl olika 

sorters huvudmän och skolformer, som skolor från tät-, medel- och glesbefolkade 

områden. Ingen av handledarna som deltog representerade vuxenutbildningen. 

Fjärrhandledarna var handledare inom flera olika skolämnen, vilket innebar att handledaren 

kunde ha flera olika ämnen att förhålla sig till. En stor variation fanns även gällande 

handledarnas förkunskaper av handledarskap i relation till elevers undervisning. 

Även handledarnas utbildning varierade: en del var utbildade lärare medan andra kunde ha 

en annan pedagogisk examen (fritidspedagog/förskollärare) och några saknade pedagogisk 

utbildning. Vad gällde den tekniska utrustningen så varierade denna också mycket mellan 

stadier och skolor. Några elever hade egna datorer, medan andra använde skolans stationära 

datorer eller använde särskilt avsedda ”fjärrdatorer”. Eleverna kunde antingen undervisas 

via fjärr direkt i klassrummet eller i ett av skolans grupprum. 

Att beakta i det empiriska materialet är att det är relativt få informanter och att det därmed 

är svårt att dra omfattande nationella slutsatser. Dock kan man inom ramen för en 

utbildning mycket väl anta en diskuterande utgångspunkt utifrån de empiriska utsagorna. 

Citaten som följer nedan är direkta citat från de handledare som deltog i studien. 

Handledarens förberedelser 

De förberedelser som handledarna uppgav att de arbetade med inför fjärrlektionen skilde 

sig åt men många uppgav att de hade kommunikation med fjärrläraren innan lektionen 

startade, oftast via epost. När en ny fjärrlärare tillsattes beskrev handledaren att kontakten 

med den nya fjärrläraren ofta etablerades via epost. ”Jag berättar vem jag är och min 

uppgift, ger hen mitt telenummer, ber om deras”. 

Andra förberedelser bestod i att handledaren, inför fjärrlektionen, förberedde genom att 

boka och iordningställa grupprum. De tekniska förberedelserna bestod i att ställa i ordning 

datorer och annan utrustning, och handledarna tillsåg att allt var klart innan lektionen 

började. Alla handledare hävdade att en fungerande teknik var centralt. Vid de tillfällen då 

det var tekniskt strul så var flertalet handledarna ense om att fungerande ljud var viktigare 

än fungerande bild. Att fjärrläraren hade headset bidrog till ett bättre ljud. Dessutom 

reflekterar handledarna över att tekniken i sig är något man snabbt lär sig, en handledare 

https://utbildningar.skolverket.se/


 

 

 
 

 

 

https://utbildningar.skolverket.se  

 

 

uttryckte: ”Är man bara lite IT intresserad kan man lära sig mer eftersom”. En annan 

handledare uttrycker även: ”Viktigare att kunna bemöta elever än att vara IT proffs, särskilt 

till yngre elever”. 

Inte så vanligt förekommande, men dock, uppger handledarna att de ibland måste söka upp 

och hämta eleven in till fjärrlektionen. Dessutom resonerar en handledare enligt följande: 

”Elever kan strula med att de ’glömt’ lösenordet, inte ’vet’ hur de kopplar upp osv… 

Intressant är att elever som går i åk8/9 får jag oftast hjälpa – motivationsfråga?”. 

I det empiriska materialet motiverar handledarna sitt förberedelsearbete samt vikten av att 

alla elever verkligen får möjlighet att delta i alla fjärrlektioner, vilket följande citat 

exemplifierar: ”Jag finns som elevens stöd, men eleven (åk 4) sköter själv inloggning, länk 

till sändningen och undervisningsmaterialet osv. Mitt prio är alltid att lektionen ska 

genomföras!”. 

Handledaren i relation till fjärrlektionens genomförande 

Under lektionen (30–60 min.) var eleven oftast ensam. En handledare skrev följande i 

loggboken. ”Jag är nåbar via telefonen”. En annan handledare uttryckte följande: ”För de 

yngre finns jag i ett rum bredvid”. Handledaren beskrev att det i fjärrundervisningen 

användes kompletterande tekniska hjälpmedel, exempelvis: ”Jag får sms från läraren om 

något oförutsett händer under lektionen”. Handledarna tog ett fostrande ansvar vilket 

påvisas i de följande två citaten. ”När jag vet att äldre eleverna inte kunnat låta bli sina 

mobiltelefoner under fjärrlektionen, finns jag där och hjälper dem att fokusera på lektionen 

och INTE på telefonen. Ibland har eleven lämnat lektionen/varit länge på toa mitt uppdrag 

är då att kolla vad som hänt och att eleven kommer tillbaka till lektionen”. En annan 

handledare ställer också en fråga: ”Vad förväntas av mig - behövs jag med i klassrummet 

under hela lektionen?”. 

Handledarna uppgav att det var svårt att stödja elever i olika ämnen eftersom de saknar 

nödvändiga ämneskompetenser. Exempelvis skriver en handledare att det är svårt att stödja 

eleven i modersmål: ”Fjärrlärarna är ju de som kan ämnet och de är väldigt duktiga, de har 

ju även en vana och är rutinerade på att förklara för eleven, tycker jag”. 

Efterarbete för handledaren 

”Innan lektionsslut går jag till lokalen, plockar ihop m m. Följer upp med eleven om hen 

har frågor.” 

Enligt handledarna är elevernas reaktioner på fjärrundervisning varierade. I utsagorna 

förekom exempel på olika elevreaktioner, alltifrån att ämnet och fjärrundervisning är 

ointressant till att ämnet och undervisningsformen är intressant. Handledarna uppger att 

även fjärrundervisning kräver flexibilitet, att lärarna vågar tänka nytt i undervisningen och 

att lärarna också vågar prova nya metoder. 
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Handledarna i det empiriska materialet vittnade om en viss oro för hur mycket ansvar de 

själva ska eller inte ska ta. Detta ansvar kunde både handla om elevernas 

kunskapsutveckling eller relaterat till skolans fostrande uppdrag. En handledare kan 

exemplifiera detta: ”Ibland mail från fjärrläraren med info om det varit något som ska lösas 

med föräldrar. Ska jag göra det och sedan bli mellanhand mellan fjärrlärare och hemmet?”. 

Det är en komplicerad uppgift, att vara mellanhand mellan fjärrläraren och föräldrarna, och 

dessutom hävdade en handledare att det ”… blir svårare att ta hand om när det är fjärr”. 

Några handledare uttrycker att fjärrundervisning, jämfört med närundervisning, å ena sidan 

kan ge eleverna goda chanser att bli sedda eftersom det är så små gruppstorlekar, men å 

andra sidan funderar de på vad som kan hända i det långa loppet när den undervisande 

läraren inte ser hela eleven och det kroppsspråk som eleverna är vana att använda i den 

traditionella klassrumsundervisningen. 

Sammanfattande reflektioner 

Resultaten tyder på vikten av att fjärrundervisningen bedrivs i en särskilt anpassad lokal där 

alla involverade har god kunskap om den tekniska utrustningen samt att uppkopplingen är 

stabil. Ljud är viktigare än bild. Headset på undervisande lärare är en stor fördel. 

Redan innan fjärrundervisningen startar är det viktigt att etablera ett tätt samarbete och 

nödvändigt informationsutbyte mellan fjärrlärare och fjärrhandledaren. Detta samarbete tar 

tid och inledningsvis kan därför fjärrundervisningsformen, oavsett ämne, behöva en ökad 

planeringstid i jämförelse med närundervisningen. En reflektion som kan lyftas är att det är 

fördelaktigt om handledare har en viss pedagogisk kompetens eller pedagogisk erfarenhet. 

Dock går det inte att utläsa av materialet vilken typ av pedagogisk kompetens det kan 

handla om. Ett skäl till att handledaren bör ha denna kompetens eller erfarenhet är att det 

empiriska materialet visar att handledaren, efter avslutad fjärrundervisning, får frågor om 

undervisningsinnehållet från eleven, vilket i sin tur leder till att handledare ytterligare kan 

behöva förklara undervisningsinnehållet för eleven. Ett annat skäl är att det är fördelaktigt 

om handledaren förstår vad eleven verkar förstå och vad som förefaller svårare att greppa 

och ytterligare behöver förklaras innan nästa lektion. Detta innebär också att handledaren 

behöver närvara under lektionen. 

Studiens resultat visar alltså sammanfattningsvis att det förekom alltifrån god till sämre 

kommunikation mellan fjärrhandledaren och fjärrläraren. Resultaten pekar även på att 

handledarens förberedelser inför fjärrlektionen består av allt från handgriplig hjälp med 

tekniken till enstaka stöd vad gäller det kommande undervisningsinnehållet, och att det 

även inom formen för fjärrundervisning förekommer generella disciplinära utmaningar 

(exempelvis att elever måste hämtas till lektionen), i likhet med utmaningar vid icke 

fjärrbedrivna lektioner. Dessutom visar resultatet att vissa elever lämnas ensamma under 

fjärrundervisningssessionen, vilket inte är förenligt med uppdraget. Bland många 

handledare råder det en okunskap eller osäkerhet kring vad handledaruppdraget ska 

innehålla. Av det skälet behöver handledarens uppdrag diskuteras mellan handledare, 
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mellan handledare och fjärrlärare samt mellan rektor, fjärrlärare och handledare i syfte att 

tydliggöra fjärrhandledaruppdraget som i sin tur svarar mot elevernas tekniska support och 

pedagogiska behov. 
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