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Webbkurs Fjärrundervisning 

Ett läsår med fjärrundervisning – erfarenheter från ett 

projekt 

Jörgen From, Umeå universitet. 

Inledning 

Att den svenska skolan ska vara likvärdig har länge varit såväl en självklar vision, som ett 

juridiskt faktum enligt Skollagen (2010:800, 1 kap, paragraf 8 & 9). Samtidigt har många 

skolhuvudmän problem med att erbjuda elever en likvärdig utbildning. Orsakerna till detta 

är många och komplexa, men lärarbristen och de demografiska förändringarna av det 

svenska samhället (t ex urbaniseringen) är bidragande. Många skolhuvudmän har helt enkelt 

mycket stora problem att rekrytera legitimerade lärare i alla ämnen. I detta sammanhang har 

fjärrundervisning kommit att bli ett alternativ som kan bidra till en mer jämlik skola, inte 

minst genom att möjligheten till att fler elever får tillgång till behöriga lärare. 

Fjärrundervisning är dock en relativt ny företeelse, vilket innebär att det ännu inte finns så 

mycket vetenskaplig kunskap och beprövad erfarenhet om fjärrundervisning i svensk skola. 

Syftet med denna artikel är därför att vetenskapligt belysa lärares erfarenheter av att arbeta 

med fjärrundervisning under ett läsår. 

Underlaget till texten samlades in under läsåret 16/17 i samband med ett Vinnova-

finansierat FoU-projekt (Digitalisering för framtidens skola, Fjärrundervisning – bättre utsikter för fler 

elever) där Jörgen From och Gerd Pettersson (Pedagogiska institutionen, Umeå universitet) 

ansvarade för den vetenskapliga delen och Ifous var projektägare. Under läsåret följde 

Jörgen From och Gerd Pettersson en grupp om 13-14 lärare som just hade startat upp 

fjärrundervisning. Lärarna undervisade på både grund- och gymnasieskola. Intressant att 

notera är att de flesta undervisade i fler ämnen än i moderna språk eller modersmål, som 

annars är det man oftast tänker på i samband med fjärrundervisning. Det handlade också 

om rutinerade lärare som oftast arbetat mer än 10 år som lärare, och flera hade också andra 

uppdrag/roller i skolan som exempelvis förstelärare, schemaläggning, utbildningsledare etc. 

Lärarna fick i början av läsåret svara på en enkät med frågor om bland annat deras 

förväntningar på fjärrundervisning, deras förväntningar för såväl sina elever som för sin 

egen del, hur de såg på framtiden när det gäller sin undervisning och om deras erfarenheter 

av att använda digitala verktyg i sin undervisning. Efter läsårets slut fick lärarna svara på 

samma enkät igen, så det blev möjligt att jämföra deras svar. Lärarna fyllde även i en enkel 

loggbok varannan vecka under läsårets gång, utifrån tre enkla frågor om hur de planerade 

sin undervisning, hur de genomförde den och vilka reflektioner de gjorde just då. På så vis 

fick forskarna ett bra underlag från lärarnas perspektiv på hur de såg på den utveckling de 

själva var drivande i. Och det var en tydlig utveckling, vilket närmare beskrivs nedan. 

Beskrivningen är kronologisk, dvs den startar inför höstterminen -16 och slutar efter 
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vårterminen -17, och den avslutas med en diskussion om den utveckling som lärarnas 

erfarenheter vittnar om. 

Fjärrundervisning – en fråga om teknik 

Det som upptog mycket av lärarnas funderingar i början var de tekniska förutsättningarna 

och möjligheterna för att bedriva fjärrundervisning. Gemensamt var att man såg 

’Fungerande teknik’ som den enskilt viktigaste faktorn för att lyckas med fjärrundervisning. 

’Teknikstrul’ var, också enligt samtliga, det enskilt största hindret för en lyckad 

fjärrundervisning. I samband med detta, kretsade också mycket av lärarnas funderingar 

kring vilken utrustning eller mjukvara som kunde fungera bäst. 

I samband med detta fokus på teknik funderade lärarna även kring behovet av att planera 

lite annorlunda i samband med fjärrundervisning jämfört med vanlig 

klassrumsundervisning, exempelvis kring ljud som laggat vilket gjort det svårt att hålla igång 

diskussioner, uppkopplingar som ej fungerat vilket försenat lektionsstarter och behovet av 

att alltid ha planerat för alternativ för att kunna hantera just teknikstrul. Flera av lärarna 

reflekterade också kring betydelsen av sina egna begränsade erfarenheter av 

fjärrundervisning, exempelvis: ”Funderar också på om elever och lärare har lättare att vara 

mer flexibla och spontana i ett fysiskt klassrum? Eller om det enbart är en vana?”. 

Fjärrundervisning – en fråga om pedagogik och lärares 

professionella utveckling 

Efter att ha bedrivit fjärrundervisning någon månad minskade dock fokus på teknik och 

teknikstrul, och i stället började allt fler lärare göra andra typer av pedagogiska reflektioner 

som inte handlade om tekniken som sådan. Den sociala dimensionen i fjärrundervisningen 

blev viktig, exempelvis hur man skulle kunna se och bekräfta alla eller hur man bäst skulle 

fördela ordet i diskussionsövningar. Framför allt började lärarna uttrycka behov att variera 

sina metoder under fjärrundervisningen, exempelvis att kunna variera mellan bild- och 

filmvisning, genomgång av faktatexter, skrivövningar och att hjälpa eleverna att träna på att 

skriftligt och muntligt redovisa och uttrycka sina åsikter. Det framgick även tydligt i 

loggböckerna att lärarna började diskutera dessa frågor med andra lärare som också 

fjärrundervisade. Överlag började lärarna betona att fjärrundervisning innebar nya former 

av undervisning. 

Ju längre läsåret gick, desto mer nöjda med (sin) fjärrundervisning blev lärarna och de 

började se en potential för pedagogisk utveckling: ”Ett roligt sätt att arbeta och som ger 

stora möjligheter för att utveckla undervisningsmetoder, elevkontakter, [material]”. Flera 

lärare framhöll också att eleverna verkade alltmer nöjda med fjärrundervisningen, inte minst 

med det undervisningsmaterial som lärarna hade utvecklat. Då detta i regel var digitalt gick 

det enligt lärarna att återanvända på ett smidigt sätt, och då materialet och tekniken 

fungerade så pass bra så började man använda dom även i den reguljära 

klassrumsundervisningen. Erfarenheterna av fjärrundervisning ledde på så vis fram till en 

generell pedagogisk utveckling: ”Främst genom integreringen av digitala lärresurser och 
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digitala verktyg i undervisningen”. Ett annat exempel var att man märkte att vissa 

övningsuppgifter som man utvecklat enbart för fjärrundervisning var så motiverande för 

eleverna att man började använda samma uppgifter även i det fysiska klassrummet. 

Efter ett läsårs erfarenheter var lärarna överens om att satsningen på fjärrundervisning varit 

utvecklande för den egna undervisningen, också i det fysiska klassrummet, då 

fjärrundervisningen inneburit ”bättre IKT-kunskaper för mig som lärare” vilket kommit alla 

elever tillgodo. Lärarna hade kommit att se på fjärrundervisning som en del av sin egen 

professionella utveckling, inte minst i det att man organiserade också sin 

klassrumsundervisning på andra sätt än tidigare: ”Fjärrundervisning möjliggör flera flexibla 

och spännande undervisningssituationer.” Lärarna lyfte också fram att de utvecklat nya 

former av undervisning, och ett bättre samarbete med kollegor. Efter ett läsår med 

fjärrundervisning hade lärarna gått från att sköta sin egen undervisning till att se 

undervisning som en teamaktivitet, som involverar kollegor och det omgivande samhället 

på ett nytt sätt, och man såg fjärrundervisning som en central del i den egna professionella 

utvecklingen. Vid läsårets början hade samtliga betonat fungerande teknik som den viktigaste 

faktorn för att lyckas med fjärrundervisning men det lyfte ingen lärare fram efter läsåret, 

istället betonades förhållningssätt, samarbete och ett strategiskt ledarskap. Med andra ord, och 

som en av lärarna uttryckte det: ”Fjärrundervisning har på kort tid gått från att vara en 

ganska rörig undervisningsform, med rädsla för teknikstrul och diskussion om mjukvaror, 

till att bli något som är pedagogiskt utvecklande”. 

Fjärrundervisning – en fråga om skolutveckling och skolans 

digitalisering 

Under läsåret hade sålunda lärarna gått från att se fjärrundervisning som ett alternativ till 

reguljär undervisning, till att se den som central för såväl den egna professionella 

utvecklingen som för pedagogisk utveckling och för skolans digitalisering. För att denna 

process ska kunna realiseras påpekade lärarna behovet av ett strategiskt ledarskap: ”Kräver 

att alla delar i organisationen är delaktiga - huvudman - rektor – lärare- elever – 

vårdnadshavare”. Lärarna underströk att en tydlig struktur och organisation är nödvändig 

för att bedriva fjärrundervisning av god kvalitet. 

Grundläggande förutsättningar för fjärrundervisning är att det finns en fjärrlärare, en 

handledare (och kanske en it-pedagog) samt en gemensam schemaläggning vid olika 

skolenheter, vilket enligt lärarna kräver samordning och struktur. Vidare betonade lärarna 

vikten av strategiska beslut kring infrastruktur och lärresurser, som exempelvis lärplattform 

och mjukvaror, samt det behov av ökad kollegialitet och samordning som lärarna såg: 

”Lyckas inte om enskilda lärare ska driva själva, behöver stöd från rektor och 

förutsättningar organisatoriskt”. Överlag betonade lärarna behovet av ett strategiskt 

ledarskap dels för att säkra kvalitet och dels för att möjliggöra utveckling. Det var en 

självklarhet att enskilda lärare inte kunde ansvara för IT-infrastrukturer etcetera, samtidigt 

som lärarna såg en stor potential till utveckling av hela verksamheten om och när ledningen 

tog ansvar och agerade, exempelvis genom mål, visioner och prioriteringar (Jämför Fanny 
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Petterssons artikel om organisation). Behovet av ett strategiskt ledarskap var enligt lärarna 

grundläggande för: 

• förutsättningar, infrastruktur och stöd – igen, fjärrundervisning sågs ej som en 

angelägenhet för den enskilde läraren, denne behöver ett fungerande 

sammanhang för att kunna fjärrundervisa 

• kvalitet – att detta sammanhang håller en hög nivå var enligt lärarna också en 

förutsättning för att kunna säkerställa fjärrundervisning med god kvalitet 

• utveckling – lärarna menade också att för att möjliggöra för en utveckling av 

såväl fjärrundervisning som pedagogisk utveckling rent generellt så är det 

strategiska ledarskapet än mer viktigt 

• organisation av verksamheten – lärarna ansåg också att ytterst så borde hela 

organisationen av skolans verksamhet ses över, för att kunna bedriva 

fjärrundervisning som en strategisk del i skolans digitalisering. 

Enigheten var stor bland lärarna om nödvändigheten av just det strategiska ledarskapet för 

att kunna fortsätta den utveckling man påbörjat, eller som en av dom uttryckte det: ”Det 

finns ingen väg tillbaka, bara framåt. Gällande skolans digitalisering börjar de nya 

skrivningarna i läroplan/kursplaner att gälla från och med nästa läsår. Skolor har en stor 

utmaning att förbereda sig, där jag ser att det finns stora skillnader både mellan kommuner 

och mellan enheter i samma kommun. Fjärrundervisning kommer att växa och bli en 

nödvändighet för att kunna ge kvalitativ undervisning till alla elever - antingen genom att 

erbjuda/sända eller att ta emot fjärrundervisning”. 

Varför denna utveckling? 

Som betonades inledningsvis så är det en tydlig utveckling som lärarnas erfarenheter vittnar 

om, där de gick från teknik till pedagogik, pedagogisk utveckling och egen professionell 

utveckling. Den initiala skepsisen till digital teknik vändes till att istället se digital teknik som 

verktyg för att stödja, motivera och gynna elevers lärande, inte bara i fjärrundervisning utan 

också i den egna dagliga klassrumsundervisningen. En rimlig slutsats är att för lärarna fick 

de digitala verktygen ett pedagogiskt syfte, digital teknik möjliggjorde att genomföra 

(fjärr)undervisning av hög kvalitet. 

Man kan belysa detta med hjälp av begreppet PDK (Pedagogisk Digital Kompetens). Utan 

att gå in på den längre definitionen (se tips på vidare läsning nedan) kan PDK kortfattat 

beskrivas som ”förmåga att på ett medvetet sätt använda digital teknik för att stötta 

lärande”. PDK är inte enbart kopplat till en individ, utan omfattar (åtminstone) tre nivåer: 

• en mikro/interaktionsnivå som fokuserar pedagogisk interaktion mellan lärare 

och elev(er), alltså själva undervisningen 
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• en meso/utbildningsnivå som fokuserar design, infrastruktur och 

genomförande, det handlar om det sammanhang i vilket läraren undervisar, 

vilka förutsättningar och stöd som läraren har, osv 

• en makro/organisationsnivå som fokuserar ledarskap och organisationens 

utveckling, här handlar det sålunda om skolans organisation, hur hela 

verksamheten är organiserad, och det strategiska ledarskapet. 

Från forskning i pedagogik, likväl som inom andra discipliner som exempelvis 

Nationalekonomi, vet vi att bäst resultat avseende elevers lärande och skolutveckling nås 

när samtliga tre nivåer är samspelta, och ’drar åt samma håll’, vilket ytterst ändå är en 

ledningsfråga. I relation till PDK-begreppet är det också framför allt makronivåns betydelse 

som lärarna alltmer betonade. Med andra ord kan fjärrundervisning, med ett strategiskt 

ledarskap, bidra till hela skolans utveckling. Inte minst när det gäller skolans digitalisering är 

en lärdom sålunda att digitaliseringen inte är ett mål i sig utan ett sätt att realisera 

pedagogiska mål, vilket pekar på att skolans digitalisering är en pedagogisk fråga och inte en 

teknisk. 

Tips för vidare läsning 

Om man vill läsa mer om projektet så finns projektets slutrapport här: 

www.ifous.se/app/uploads/2018/01/201801-Ifous-2018-1-M2-klickbar.pdf. 

Om man vill läsa mer om begreppet PDK finns en artikel här: 

http://www.ccsenet.org/journal/index.php/hes/article/view/67799. 
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