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Bakgrund 

I syfte att få en snabb lägesbild med anledning av corona-krisen har Skolverket 

gjort en mindre uppföljning med myndighetens skolchefsnätverk. Åtta frågor 

skickades ut via e-post till de 15 huvudmän som är med i nätverket. 

Huvudmännen ombads svara redan nästa dag. Nedan ges en kort 

sammanfattning av svaren från de 12 huvudmän som svarade. Det som är satt 

inom parentes efter varje fråga är att betrakta som exempel. I mejlutskicket 

tydliggjordes att det som lyfts i svaren naturligtvis kan vara något helt annat. 

1. Hur hanterar ni distans-

undervisningen på gymnasiet?  

(Fjärrundervisning? Lärplattformar? Följer lärare och elever schemat? 

Närvarokontroll?) 

Det är stor variation mellan olika huvudmän och ibland även mellan olika skolor 

hos samma huvudman (gäller främst Sthlm stad). De flesta gymnasieskolor har 

övergått till fjärr- eller distansundervisning eller en kombination av båda via 

olika digitala lärplattformar. Ordinarie schema och ordinarie rutiner för 

närvarokontroll följs i så stor utsträckning som möjligt. Närvaron loggas ofta 

automatiskt i lärplattformen. 

Närvaron är hög och hos vissa huvudmän högre vanligt. Verkar bero på hög 

entusiasm och stor ansvarskänsla hos eleverna generellt och hos en huvudman 

(Viktor Rydberg) även högre närvaro bland hemmasittare. Det finns dock en oro 

för hur länge detta kommer hålla i sig. 

Det finns också en oro för svaga elevgrupper som behöver eller kommer behöva 

undervisning på plats, gäller tex. elever på språkintroduktion där språkbarriären 

gör att distansundervisningen är svår samt elever som saknar en trygg hemmiljö.   

I Halmstads kommun har man förberett en portal med stöd till personalen 

rörande distansundervisning. I Södertälje har man ett välbesökt webinarium 

varje dag kl 15.00 för lärare och skolledare på temat distansundervisning med 

allt vad det innebär. I Stockholm har man konstaterat att ”[p]å två dagar har 

personalen lärt sig lika mycket som annars tagit 5 år”.  
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2. Hur hanterar ni fjärrundervisning på 

Komvux? 

De flesta som har svarat ansvarar ej för komvux. Hos de som svarat bedrivs 

undervisning via någon digital lärplattform och det verkar fungera. Sannolikt är 

det mycket stor variation såväl mellan olika huvudmän och leverantörer. För 

många är distansundervisning inte något nytt vilket underlättar medan andra 

verkar ha stora utmaningar med bristande digital mognad hos lärare och/eller 

elever samt brist på nödvändiga tekniska verktyg. Även inom komvux finns det 

en oro för svagare elevgrupper.  

3. Hur gör ni med avgångselever?  

(Prioriterad grupp? Hur i så fall? Examination? Kunskapsredovisning?) 

De prioriteras hos de flesta huvudmän. Flera huvudmän prioriterar att de 

praktiska delarna på yrkesprogrammen kan genomföras och man gör vad man 

kan för att reducera smittspridning såsom god handhygien, begränsat antal elever 

per moment osv. Man anpassar även undervisningen (tex. genom att lägga fokus 

på de kunskapskrav eleven ännu ej nått) och examinationsformerna (tex. prov 

som omfattar ett mindre kunskapsstoff eller muntliga examinationer). 

Avgångselever prioriteras också genom att de i möjligaste mån får undervisning 

av sina ordinarie lärare eller av behöriga lärare. I Södertälje förbereder man för 

att kombinera distansundervisning med viss undervisning i skolans lokaler i 

mindre grupper.  

4. Hur gör ni med elever i behov av stöd 

och/eller social problematik? 

(Särskilda anpassningar? Tätare kontakter? Elevhälsans funktion? 

Tillgång till skolans lokaler?) 

Extra anpassningar och särskilt stöd kvarstår i möjligaste mån även vid 

distansundervisning. Så gott som alla som svarat lyfter elevhälsans viktiga 

verksamhet, som på många skolor bedrivs både digitalt och i skolans lokaler. På 

flera håll har elevhälsan också stärkts, exempelvis genom ett förtydligat 

uppsökande uppdrag eller mer resurser. Lärare och mentorer uppmanas också ha 

tätare kontakt med elever. Hos flera huvudmän har elever med behov av särskilt 

stöd och/eller social problematik alltid tillgång till skolans lokaler medan några 

skolor verkar ha stängt skolans lokaler helt för eleverna.  
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Malmö och Södertälje kommuner lyfter utmaningar kopplade till skolans 

kompensatoriska uppdrag som nu blir ännu större. Som exempel nämns elever 

som saknar teknisk utrustning och internetuppkoppling hemma och elever som 

behöver stöd för att kunna använda utrustningen och delta i distansundervisning. 

Många grundskolor förbereder för att på bästa sätt kunna erbjuda extra 

anpassningar och särskilt stöd vid en eventuell stängning av skolan. 

5. Vad är det för undervisning som inte 

kan tas om hand under rådande 

omständigheter?  

(APL? Vissa ämnen? Vissa moment?) 

Praktiska moment på yrkesprogrammen verkar vara den största utmaningen. På 

vissa skolor erbjuds undervisning i mindre grupper och man prioriterar 

avgångselever. Hos många huvudmän genomförs APL så länge arbetsgivaren 

säger att det är ok, medan andra har valt att ställa in APL. Det kan vara svårare 

att genomföra APL inom vissa branscher, tex. hotell, turism och restaurang. 

Andra utmaningar är laborationer i NOämnen, vissa moment i praktiskt estetiska 

ämnen och vissa moment i idrott och hälsa. Man tvingas också ställa in prao i 

grundskolan pga. arbetsplatser som inte kan ta emot praoelever.  

Helsingborgs stad och Malmö stad har tillsammans bemannat en analysgrupp 

som arbetar med att säkra gymnasievalen för Skåne till hösten. 

6. Vilka är de stora 

frågorna/problemen/utmaningarna?  

(Lärares kompetens? Rektors ledarskap? Elevers motivation? Tillgång till 

digitala hjälpmedel? Frånvarande personal? Planera för undervisning som 

inte kan ges idag?) 

Större utmaningar som många lyfter 

− Skolans kompensatoriska uppdrag. Skillnaderna mellan de elever som lyckas 

och de som inte lyckas ökar. 
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− Distansundervisning ställer höga krav på elevens 

vårdnadshavare/hemsituation (studiero, stöd, mat, teknisk utrustning i 

hemmet). 

− Bemanning, många har hög frånvaro bland personalen. 

− Hög frånvaro bland elever i grundskolan gör att lärare tvingas undervisa i 

klassrummet och på distans parallellt.  

Några ”mindre” utmaningar  

− Risken att avgångselever inte ska kunna få sin examen om man inte kan göra 

undantag och ta in elever i kurser där man saknar distanslösningar – tex. på 

flera av yrkesprogrammens kurser. 

− Lärares kompetens kring planering av distans- och fjärrundervisning. Det 

krävs en annan typ av pedagogik för att hålla hög kvalitet på den typen av 

undervisning. Stockholms stad lyfter att lärarnas digitala kompetens ”just nu 

utvecklas exponentiellt”. 

− En del av skolans grunduppdrag faller bort, nu är det större fokus på 

ämnesspecifik undervisning. 

− Elever från familjer med sin bakgrund utomlands som enbart följer utländsk 

nyhetsrapportering och ej har tilltro till svenska myndigheter och som därför 

inte tror på det svenska upplägget i den här situationen.  

7. Vad är er generella kvalitativa 

bedömning av det arbete som nu 

pågår?  

(Ansvarstagande? Handlingskraft? Ledarskap?) 

Den generella bilden är positiv. Man har tagit många stora steg på väldigt kort 

tid. I hela styrkedjan har man tagit ett mycket stort ansvar för att på bästa sätt ge 

eleverna den undervisning de har rätt till. Nya, kreativa lösningar eftersöks hela 

tiden.  

Det finns också en oro för hur länge rektorer, lärare och elever ska orka, särskilt 

om många blir sjuka samtidigt. Malmö stad har lyft att det är avgörande att man 

från huvudmannen är tydlig med att man inte kan upprätthålla samma kvalitet 

och höga ambitionsnivå som man i ett normalläge eftersträvar. 
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8. Vilket stöd behöver ni av Skolverket?  

(Lagar/förordningar som behöver justeras? Handläggning av statsbidrag? 

Stöd/goda råd/lärande exempel på distansundervisning?) 

• Det finns kurser där vi kommer att få svårt att låta eleverna göra alla moment, 

tex laborationer. Vi skulle önska en översyn över vilka kurser som innehåller 

moment som är svåra att genomföra på distans och få direktiv (kanske ny 

lagstiftning) kring hur vi ska förhålla oss till detta i betygssättning om vi inte 

får möjlighet att ha eleverna tillbaka på skolan. 

• I nuläget är det mest värdefullt med förtydligande, råd och vägledning i 

frågor om undantag från beslut om distansundervisning utifrån elever i behov 

av stöd, samt utifrån examenskrav (dvs APL och kurser som vi inte klarar på 

distans). Blir olyckligt med många olika lösningar och tolkningar ute i 

kommunerna.   

• I kursplaner där ett praktiskt moment är ett krav, t ex HLR eller praktik, 

behövs ytterligare förtydliganden för hur lärare ska hantera 

kunskapskravet/centrala innehållet. 

• Det är viktigt att skolsverige står enat och stödjande i utmaningen att med 

eleverna i fokus stödja lärare och rektorer. Viktigt att Skolverket 

kommunicerar på väldigt stödjande och empatiskt sätt.  

• Stöd för flexibilitet i tolkningen av lag och förordning.  

• Det är viktigt med förutsägbarhet och kommunikation så att vi som 

huvudmän har en möjlighet att planera och utföra utbildningar på ett tryggt 

sätt. Skulle det ske snabba förändringar i ersättningsmodeller kan det leda till 

mer svåröverskådliga skador på utbildningssystemet.  

• Grundskolornas kontinuitet i undervisningen är redan rubbad. Om det blir 

fråga om stängning av skolor rubbas den ändå mer. 

Introduktionsprogrammen på gymnasiet bedrivs på distans. Frågan om 

huruvida bestämmelser om garanterad undervisningstid kan infrias innan 

antagning till gymnasiet behöver resas.  

• Inom en snar framtid bedömer vi att vi sitter med ett mycket stort antal 

ansökningar till vuxenutbildningarna utifrån den omställning på 

arbetsmarknaden som corona medfört. Fler vill och behöver utbildas inom 

vård och omsorg. Frågan om statsbidrag för detta ändamål är central om vi 

ska hinna skapa en beredskap för detta ändamål.  

• Det kan också behövas ytterligare möjligheter enligt förordningar att bedriva 

distansundervisning för delar av en skolenhet. Att tex åk 7 − 9 på en skola 

använder distansundervisning även om 1 − 6 har skolförlagd undervisning. 

• Om det blir aktuellt att stänga för- och grundskolor är det viktigt att ansvaret 

som fristående huvudmän har för omsorgen tydliggörs. 
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• Pedagogiskt stöd för att kunna hålla hög kvalitet på fjärr- och 

distansundervisning i de yngre skolåren. 

• Statsbidrag för extra insatser för de som inte har förutsättningar att klara 

distansundervisning inom vux. Det kan t ex handla om extra orienterings-

kurser. Kurserna kan komma att ta längre tid för dem. 

• Det faktum att 18 juni fortfarande ligger kvar som sista dag för komplettering 

för ansökan till högre studier är den enskilda fråga som just nu lyfts, då det i 

ett scenario av långvarig nedstängning framstår som att utbildningssverige 

inte är samordnat.  

• Fortsätta med tydliga frågor och svar på Skolverkets webbsida. 

• Snabb handläggning hos Upplysningstjänsten. 

• Statsbidrag för oväntade utgifter. 
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