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Sammandrag 
 
I och med coronapandemin tvingades många svenska skolor att övergå från fysisk 

klassrumsundervisning till fjärr- och distansundervisning. Denna kvalitativa studie undersöker 

hur fem lärare i svenska som andraspråk för vuxna upplevde att vara lärare i ett digitalt 

klassrum, jämfört med ett fysiskt. Syftet är att förstå dessa lärares upplevelser och härmed nå 

ett vidare perspektiv på den digitala omställningens påverkan på lärarna och lärarrollen. 

Materialet har inhämtats genom semistrukturerade intervjuer med de fem lärarna. Tre centrala 

teman framträdde: lärarrollen, kontakten med eleverna samt elevernas progression. Utifrån 

dessa teman framkommer att lärarna i olika utsträckning upplever att förmågan att till 

exempel uppfatta subtila signaler i kroppsspråk och ansiktsuttryck försämras då de undervisar 

på distans. Flera lärare menar även att kontakten med eleverna påverkats, samt att det finns en 

risk för att svagare elever påverkas negativt av undervisning på distans. 

 

Nyckelord: distansundervisning, fjärrundervisning, coronapandemin, digitalisering, svenska 

som andraspråk 
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1 Inledning 
Den 11 mars 2020 konstaterade Världshälsoorganisationen att vi befann oss i en global 

pandemi. Sjukdomen covid-19, som snabbt spred sig i samtliga världsdelar, orsakade stora 

förändringar världen över. Det svenska samhället genomgick omfattande omställningar, inte 

minst gällande skolan. Den 18 mars rekommenderades svenska gymnasieskolor, 

yrkeshögskolor, universitet och Komvux att undervisa på distans.  

Omställningen skedde för många skolor över bara en natt, eller ett fåtal dagar. Att lämna 

den inarbetade roll en lärare har i ett fysiskt klassrum, till att bli lärare på distans, kan för 

många kännas utmanande. Att dessutom tvingas in i förändring med mycket kort varsel kan 

vara överväldigande. Utmaningen kan vara extra svår för lärare som undervisar relativt 

nyanlända elever, som precis börjat lära sig språket. 

Fjärr- och distansundervisning fanns på flertalet skolor redan innan coronapandemin bröt 

ut, men då hade lärare som undervisade online oftast valt det själva och kände till 

undervisningsformen. När en sådan här plötslig och samhällsomfattande omställning sker, är 

det angeläget att tillvarata erfarenheter som nu finns hos lärarna som upplevde omställningen.  

 

1.1 Syfte och frågeställning 
Syftet med studien är att undersöka hur det är att vara lärare i ett digitalt klassrum jämfört 

med ett fysiskt. Röster från skolans värld behövs för att förstå hur vi kan förbättra den digitala 

undervisningen.  

Studien ämnar undersöka frågan: Hur upplevde fem svenska som andraspråkslärare, på ett 

studieförbund med undervisning för vuxna, att undervisa på distans jämfört med i det fysiska 

klassrummet? 
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2 Bakgrund 
Den omfattande och plötsliga samhällsomställning som coronapandemin medförde är nu 

aktuell ur forskningssynpunkt inom många olika områden. I skrivande stund publiceras 

rapporter, studier och uppsatser om hur pandemin påverkat skolan och undervisningen. Det 

finns, i skrivande stund, inga större eller mer omfattande studier av det ämne som här 

undersöks. Som bas i denna studie används ett urval av de rapporter, uppsatser och studier 

som publicerats fram till november 2020.  

I följande avsnitt presenteras först några centrala begrepp och därefter sammanfattas de 

olika erfarenheter som genom studier, rapporter och examensarbeten samlats in under det 

gångna året. 

 

2.1 Centrala begrepp 
2.1.1 Informations- och kommunikationsteknik samt digitalisering 

Enligt Nationalencyklopedin är informationsteknik (IT) det som under 1990-talet kom att 

utpekas som en av de viktigaste drivkrafterna för industriella och samhälleliga förändringar. 

Beteckningen IKT (informations- och kommunikationsteknik) används då man specifikt 

betonar telekommunikationens roll (Nationalencyklopedin). Med telekommunikation åsyftas 

här kommunikation över stora avstånd, där man till exempel använder datorer som 

hjälpmedel. 

IKT och digitalisering har, i och med teknikens utveckling, kommit att påverka den 

svenska skolan. Digitalisering är ett ständigt aktuellt ämne. I Läroplan för gymnasieskolan 

(Lgy 11:3) står det att ”förändringar i arbetslivet, digitaliseringen och den tekniska 

utvecklingen, internationaliseringen samt miljöfrågornas komplexitet ställer nya krav på 

människors kunskaper och sätt att arbeta”. 

IKT är i pedagogiska sammanhang ett brett begrepp, som ofta används synonymt med IT 

och digitalisering. Begreppet innefattar användningen av digital teknik och datorer i största 

allmänhet. Att elever söker kunskap via internet och att möjliggöra ytterligare förändringar 

som att digitalisera nationella proven, är exempel på hur skolan har och skulle kunna 

digitaliseras (Skolverket 2019). I och med coronapandemin ställdes högre krav på lärares och 

elevers digitala kompetens, då undervisningen förflyttades till olika digitala plattformar. En 

omfattande och snabb digitalisering av skolan, som annars kanske hade tagit många år, har nu 

skett under några få månader. 
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2.1.2 Distansundervisning och fjärrundervisning 

De två begreppen distansundervisning och fjärrundervisning har blivit aktuella den senaste 

tiden, i och med att många skolor undervisar online. Det är dock inte helt lätt att skilja de två 

begreppen åt. I många undersökningar används uttrycket distansundervisning som ett begrepp 

för båda undervisningsformerna.  

I 1 kap. 3 § av Skollagen (SFS 2010:800) står att distansundervisning är ”interaktiv 

undervisning som bedrivs med informations- och kommunikationsteknik där elever och lärare 

är åtskilda i både rum och tid”, medan ”fjärrundervisning är interaktiv undervisning som 

bedrivs med informations- och kommunikationsteknik där elever och lärare är åtskilda i rum 

men inte i tid”. 

I de rapporter och studier som presenteras nedan används ofta enbart begreppet 

distansundervisning, trots att både fjärr- och distansundervisning åsyftas. För att underlätta för 

läsaren specificeras undervisningsformen som refereras till i det fall det framgår i 

bakgrundsstudierna. I denna uppsats intervjudel används uttrycket ”att undervisa på distans” 

och innebär då fjärrundervisning.  

 

2.2 Lärares upplevelse av distans- och fjärrundervisning 
2.2.1 Studier om lärarupplevelser 

2.2.1.1 Sverige 

Sedan omställningen till fjärr- och distansundervisning genomförts har ett antal C-uppsatser 

som studerar gymnasielärares upplevelser av undervisning på distans publicerats. I intervjuer 

som har gjorts med gymnasielärare i svenska framkommer att lärare upplever att kontakten 

med eleverna försämras när undervisningen sker på distans. Detta gäller kontakten med såväl 

hela klasser som med enskilda elever. Något som flertalet lärare anser är att det kan vara 

svårare att nå fram på digital väg till elever som är svagare och att denna elevgrupp därav kan 

bli lidande vid distansundervisning. På gruppnivå anser flera av lärarna att det är svårare att 

läsa av eleverna, då man inte ser kroppsspråk och ansiktsuttryck på samma sätt i en 

webbkamera som i ett fysiskt möte i klassrum (Fröberg Lahti 2020:24, Abou Sultan & Åsberg 

Davidsson 2020:20). 

Den första större forskningsansatsen för att undersöka övergången från traditionell 

undervisning till distans- och fjärrundervisning på svenska skolor, var en enkätstudie 

genomförd av Bergdahl och Nouri (2020). Enkäten delades i olika Facebookgrupper vilket 
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resulterade i att lärare från både förskola, grundskola och vuxenutbildning svarade. Studiens 

resultat visar bland annat att lärarna upplevde omställningen som ”a tremendous change”. 

Lärarna upplevde en enorm stress och flera kände sig som ”nybörjarlärare” även om de 

undervisat i många år. Majoriteten av lärarna var dock inte enbart negativa och rapporterade 

att omställningen till digital undervisning hade gått förvånansvärt bra. Lärarna var förvånade 

över att de i vissa fall upplevde en bättre studentkontakt och uppfattade det positivt att få se 

eleverna i sin hemmiljö (Bergdahl & Nouri 2020:12).  

De sociala interaktioner och villkor för lärande som finns i det traditionella klassrummet är 

inte desamma som i en digital miljö. Lärarna upplevde att det ställdes nya krav på deras 

lärarroll och framförde att eleverna betedde sig annorlunda i fjärr- och distansundervisning, 

jämfört med hur de agerat i det fysiska klassrumsmötet. Något som generellt förvånade 

lärarna var att vissa elever kom mer till sin rätt i distansundervisningen och att en grupp 

elever som ansågs ligga i ”riskzonen” klarade undervisningen bättre än väntat (Bergdahl & 

Nouri 2020:12). 

Bergdahl och Nouri menar att det största problemet med omställningen inte rörde 

pedagogiken utan snarare handlade om tekniken. Lärarna gjorde stora ansträngningar och 

visade stor kreativitet i att utveckla pragmatiska lösningar på pedagogiska problem (Bergdahl 

& Nouri 2020:13). 

2.2.1.2 England 

England genomförde våren år 2020 en samhällsomfattande nedstängning, vilket innebar att 

nästan alla skolor övergick till undervisning på distans. Skolorna fick bara två dagar på sig att 

ställa om, efter att regeringen meddelade att man skulle genomföra nedstängningen.  

I den första studie som undersökte lärares upplevelser av den digitala omställningen i 

England (Kim & Asbury 2020) finner författarna, utifrån berättelser från lärare, sex teman, 

här översatta till svenska: osäkerhet, hitta en väg, oro för de svaga, vikten av relationer, 

läraridentitet och reflektioner (Kim & Asbury 2020:1070). De lärare som deltog i studien 

undervisade i grundskolan och på gymnasiet. Omställningen till fjärr- och 

distansundervisning medförde en stor osäkerhet hos lärarna. Författarna till studien 

rapporterade dock att vissa lärare, framförallt de i ”senior leadership positions”, såg 

förändringen som spännande eftersom det hände något nytt (Kim & Asbury 2020:1070).  

Trots den initiala osäkerheten i landet fann lärarna en väg för hur de skulle kunna fortsätta 

bedriva undervisning. I vissa fall verkade även eleverna mer engagerade i fjärr- och 

distansundervisningen än vad de varit i skolan, vilket indikerar att den nya inlärningsmiljön 
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passade vissa elever bättre (Kim & Asbury 2020:1071). Däremot beskrev nästan samtliga 

lärare i studien en oro för de svaga eleverna, vilket i det här fallet framförallt innebar elever 

med en problematisk hemsituation. Författarna konstaterar att undervisning på distans kan 

medföra att problem, som bristande stöd till svaga elever, kommer upp till ytan (Kim & 

Asbury 2020:1072f.). Lärarna rapporterade även att de, i och med omställningen till 

distansundervisning, oroade sig för hur relationen med eleverna skulle påverkas (Kim & 

Asbury 2020:1074).  

I studien berättade lärarna även om hur deras professionella identitet påverkades. Lärarnas 

vanliga arbetssätt hade rubbats och de tvingades nu in i en ny lärarroll. Lärarna behövde hitta 

sätt att bevara kärnan i läraryrket. De centrala kännetecken för läraryrket som framträdde i 

studien var, här översatt till svenska: rutiner, planering, att bry sig om sina elever, en vilja att 

vara i klassrummet, att interagera med andra och göra ett bra jobb (Kim & Asbury 

2020:1075). Trots att den nya situationen var stressande kunde lärarna se vissa positiva 

effekter av omställningen. De fick nu mer tid till annat, som att planera för kommande 

terminer. Lärarna hade mer flexibla arbetstider och möjlighet att vara kreativa i sitt arbete på 

ett nytt sätt (Kim & Asbury 2020:1076).  

Avslutningsvis menar studiens författare att genom att lyssna till lärarnas berättelser och 

upplevelser, kan man nå ökad förståelse för vad det innebär att vara lärare och hur lärare kan 

få möjlighet att göra sitt jobb meningsfullt och att stötta sina elever (Kim & Asbury 

2020:1079). 

 

2.2.2 Fackförbunds- och myndighetsrapporter 

Lärarförbundet genomförde i maj 2020 en undersökning med hjälp av sin lärarpanel i Kantar 

Sifo. Lärare i panelen fick svara på frågor om hur situationen i skolan såg ut sedan 

coronaläget förvärrats. I undersökningen tillfrågades både grundskolelärare, som fortfarande 

arbetade på plats i skolorna, samt lärare i gymnasiet och på vuxenutbildning, som vid tillfället 

för undersökningen undervisade på distans. 

Resultaten från Lärarförbundets studie visade bland annat att 67 % av de tillfrågade lärarna 

upplevde att deras arbetsbelastning hade ökat under pandemin, värst var det för lärare i 

grundskolan. Dessutom rapporterade nio av tio lärare på vuxenutbildning att det blivit svårare 

att lära eleverna vad de behöver kunna, samt att det var svårare att undervisa eleverna på ett 

bra sätt. Utöver detta trodde hälften av lärarna att en utökad digitalisering av skolan på sikt 

kan göra läraryrket mindre givande (Lärarförbundet 2020:2).  
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Lärarförbundet ger ett antal förbättrings- och utvecklingsförslag gällande grund- och 

gymnasieskolan samt vuxenutbildningen. Bland annat framförs att ”regeringen bör initiera 

forskning, utvärdering och analys av coronapandemin på nationell nivå med fokus på lärarnas 

förutsättningar för undervisningen och deras arbetsmiljö” (Lärarförbundet 2020:23).  

Lärarnas Riksförbund publicerade i juni en studie där drygt 1000 medlemslärare fått svara 

på hur de tycker att tekniken fungerat i undervisningen under pandemin. Lärarna i studien 

bedrev både distans- och fjärrundervisning. Undersökningen visar att över 90 % av lärarna 

tyckte att tekniken fungerade bra eller mycket bra för egen del och nästan 90 % tyckte även 

att den fungerade bra för eleverna (Lärarnas Riksförbund 2020:1). Resultaten skiljer sig något 

åt, om man grupperar lärarna utifrån den målgrupp de undervisar. Vad gäller lärarnas 

upplevelse av hur elevernas teknik fungerar, tyckte lärare i vuxenutbildningen generellt att det 

fungerade mindre bra än vad lärare i gymnasieskolan uppfattade. Om man ser till hur lärarna 

upplevde att tekniken fungerade för egen del, finns det ingen större skillnad mellan de olika 

grupperna (Lärarnas Riksförbund:2ff.). 

 

2.3 Huvudmäns upplevelse av fjärr- och distansundervisning 
I en rapport från Skolverket (2020a) har information från cirka 60 huvudmän från 

gymnasieskolor och vuxenutbildning sammanställts. Av 40 huvudmän som svarat på frågor 

om vuxenutbildningen, har endast åtta angivit att verksamheten har fungerat bra. Bara ett fåtal 

beskrev att de sett positiva effekter av fjärr- och distansundervisningen och ännu färre uppgav 

att effekterna varit så positiva att man kommer att fortsätta undervisa på distans även efter att 

coronaläget har stabiliserats. Enligt de tio huvudmän som svarade på frågor om SFI 

rapporterades att den största utmaningen var att arbeta så konkret med språket och 

språkutvecklingen som man vanligtvis kan göra i det fysiska klassrummet. Närmare 20 lärare 

uttryckte oro för hur vissa, mer sårbara elevgruppers behov, kan tillgodoses när 

undervisningen bedrivs på distans (Skolverket 2020a:7). 

Enligt en annan rapport från Skolverket (2020b), där man endast tillfrågat huvudmän på 

skolor som bedriver vuxenutbildning, är erfarenheterna av omställningen varierande. Flera 

huvudmän angav att undervisningen fungerat bättre än vad man kunnat förvänta sig. 

Samtidigt såg man en risk för att förlora språksvaga elever, eller elever som föredrar ett 

fysiskt möte (Skolverket 2020b:2). 

Huvudmännen rapporterade även att närvaron bland elever hade påverkats, framförallt 

inom SFI och särvux. Vissa rapporterade att närvaron bland studiesvaga elever på SFI och 
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särvux hade gått ner, samtidigt som andra rapporterade att studienärvaron hade gått upp. Att 

närvaron stigit i och med övergången till distansundervisning tros bero på undervisningens 

ökade flexibilitet, samt att elever som sagts upp och permitterats nu har mer tid till studier 

(Skolverket 2020b:2). 

I Skolverkets rapport framgår även att distansundervisning passar vissa grupper sämre än 

andra. Nyanlända, elever med funktionsnedsättning, elever med behov av individuellt stöd, 

elever som går på särvux, elever med begränsad digital kompetens, samt elever som studerar 

enligt gymnasielagen är, enligt Skolverket, de som missgynnas av distansundervisning 

(Skolverket 2020b:10). 

Sammanfattningsvis framträder inte en enstämmig bild av hur coronapandemin påverkat 

skolundervisningen, varken bland lärare eller huvudmän. Orsakerna till dessa skiftande bilder 

kan vara många, tillgång till tekniska hjälpmedel och vilken elevgrupp läraren undervisar kan 

vara bidragande faktorer. Både lärare och huvudmän lyfter särskilda utmaningar och 

svårigheter med att undervisa inom SFI på distans. 

Något som samtliga rapporter har gemensamt är att de konstaterar att det behövs mer 

forskning inom ämnet. Skolinspektionen (2020) skriver i en rapport att vi behöver lyssna till 

och tillvarata samtlig skolpersonal och elevers erfarenheter av vårens händelser, för att kunna 

bredda bilden av hur coronapandemin har påverkat skolan (Skolinspektionen 2020:31).  

 

3 Metod och material 
Studien bygger på kvalitativa semistrukturerade intervjuer med fem lärare i svenska som 

andraspråk på ett studieförbund i en större svensk stad. I och med att studien undersöker 

lärares subjektiva uppfattningar och ämnar beskriva deras upplevelser, kan studien anses ha 

en fenomenologisk ansats. Fenomenologisk forskning associeras med kvalitativa studier, 

vilka lägger särskild vikt vid uppfattningar och personliga upplevelser, vilket är den här 

studiens huvudsakliga fokus (Denscombe 2018:187f.).  

 

3.1 Pedagogisk kontext 
3.1.1 Arbetsplatsen 

Det studieförbund där lärarna i denna undersökning arbetar bedriver undervisning i ämnet 

svenska som andraspråk och har över 5000 deltagare årligen. Undervisningen riktar sig 

framförallt mot vuxna elever, deltagarna kommer från hela världen och är i allmänhet 
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välutbildade. Kurserna på studieförbundet är inte betygsgrundande, de flesta läser svenska för 

att deras arbetsplats kräver det, andra studerar utifrån ett eget intresse för det svenska språket. 

 

3.1.2 Gemensam Europeisk Referensram för Språk 

De intervjuade lärarna i denna undersökning talar om olika nivåer de undervisar på. Kurserna 

på studieförbundet delas in i ett antal nivåer efter den europeiska referensramen för språk, 

GERS. Denna referensram bygger på en syn på språkinlärning som grundas på Europarådets 

arbete med språkundervisning (Skolverket 2009). I GERS är de förväntade språkkunskaperna 

uppdelade i sex olika nivåer, från nybörjarnivå (A1 och A2), självständig användare av 

språket (B1 och B2), till avancerade användare (C1 och C2). 

 

3.1.3 Undervisningsverktyg 

I fjärrundervisning på studieförbundet används ett videobaserat kommunikationsverktyg. 

Detta innebär att eleverna och läraren kan samlas i ett digitalt rum där alla kan se och höra 

varandra i realtid. Läraren har även möjlighet att dela in klassen i mindre grupper, så att 

smågruppsdiskussioner kan genomföras. I det digitala verktyget finns även möjlighet att 

chatta med varandra, att dela sin egen datorskärm med hela gruppen och på så sätt kan läraren 

föra lektionsanteckningar som alla ser i realtid. Det är även möjligt att visa videoklipp och 

presentationer med hjälp av detta verktyg. 

 

3.1.4 Lektionsupplägg och klasserna 

En lektion på studieförbundet pågår i två timmar och femton minuter. Klasserna består 

vanligen av mellan sex och femton deltagare, men då fjärrundervisning bedrivs är 

maxgränsen för antal deltagare tolv. Det förekommer även mycket små klasser, med endast 

tre deltagare. Kurserna bygger på ett kursmaterial innefattande en textbok och en övningsbok 

som baseras på GERS. I undervisningen är elevernas lärande genom samtal med varandra 

centralt. Målsättningen är att undervisningen ska bedrivas helt på svenska, även på 

nybörjarnivåerna. 
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3.2 Deltagarna 
Studien fokuserar på fem lärares upplevelser av att undervisa på distans, jämfört med 

undervisning i ett fysiskt klassrum. Under den tidsperiod deltagarna beskriver i intervjuerna, 

undervisade de på en eller flera av de olika nivåerna som återfinns i GERS; från nybörjarnivå 

till avancerad nivå.  

Nedan presenteras de fem deltagarna med fingerat namn, ålder, hur många år de jobbat 

som lärare, samt hur de själva upplever att deras tekniska kompetens var innan 

coronapandemin. Med subjektiv teknisk kompetens åsyftas här i vilken grad de känner sig 

bekväma med användning av teknik, så som mobiltelefon och dator, samt om de har något 

teknikintresse. Samtliga deltagares namn är fingerade. 

 

Rebecca 

Ålder: 43 år 

Undervisningserfarenhet: 5 år 

Subjektiv teknisk kompetens: van vid teknik, inget större tekniskt intresse. 

 

Camilla 

Ålder: 47 år 

Undervisningserfarenhet: ca 10 år 

Subjektiv teknisk kompetens: inte perfekt, använder teknik för vardagligt bruk. 

 

Stefan 

Ålder: 50 år 

Undervisningserfarenhet: 4,5 år 

Subjektiv teknisk kompetens: relativt låg, använder teknik för vardagligt bruk. 

 

Mariana 

Ålder: 59 år 

Undervisningserfarenhet: drygt 16 år 

Subjektiv teknisk kompetens: relativt låg, använder teknik för vardagligt bruk. 
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Evaki 

Ålder: 63 år 

Undervisningserfarenhet: 25 år 

Subjektiv teknisk kompetens: genomsnittligt, inget större tekniskt intresse. 

 

3.3 Urval 
Urvalet av deltagare är ett bekvämlighetsurval, det vill säga att forskaren väljer de första 

deltagare som finns tillhands (Denscombe 2018:71). Då jag själv arbetar på studieförbundet 

och deltagarna är mina kollegor, gjordes urvalet utifrån att jag hade god kännedom om den 

omställning till fjärrundervisning som skett på studieförbundet. 

Ett mejl skickades ut till sex lärare som arbetade under tiden för omställningen till 

fjärrundervisning. Jag kontrollerade lärarnas scheman och valde de lärare som antingen hade 

undervisat på en av de högsta eller en av de lägsta nivåerna enligt GERS vid tillfället för 

omställningen. Detta för att kunna undersöka upplevelser av olika pedagogiska kontexter.  

Av de sex lärare som kontaktades intervjuades fem. De nya restriktionerna gällande 

coronapandemin som infördes under hösten 2020, när den här studien skrevs, hindrade 

genomförandet av den sista intervjun. 

 

3.4 Genomförande  
Intervjuerna som genomfördes var semistrukturerade, vilket innebär att intervjuaren har en 

lista med frågor eller teman, en så kallad intervjuguide (se bilaga 1), vilken används som 

underlag för intervjuerna. Alla deltagare får därmed samma frågor, men det finns möjlighet 

till följdfrågor, omformuleringar och fördjupade svar (Bryman 2002:301). Ur den första 

intervjun framkom ett antal intressanta följdfrågor, vilka lades till den ursprungliga 

intervjuguiden. 

Varje intervju varade i 25–40 minuter och spelades in med en smarttelefon. Efter 

genomförandet av intervjuerna, transkriberades dessa. Eftersom innehållet i deltagarnas svar 

var viktigare än eventuella pauser eller stakningar, samt att materialet skulle kodas för att 

urskilja teman i deltagarnas svar, gjordes en bastranskription, där enskilda ords uttal och 

stakningar inte skrevs ut (Norrby 2014:100). 

Transkriptionen resulterade i ett stort textmaterial. Tre centrala teman identifierades, och 

utifrån dessa teman antecknades ett antal nyckelord, för att sammanfatta deltagarnas 

upplevelser. Viktiga formuleringar och citat från intervjuerna sorterades under de olika 
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kategorierna. Efter detta analyserades de olika svaren för att få en förståelse för lärarnas 

upplevelser. Denna metod utgår från en modell för kvalitativ metod, beskriven av Fejes och 

Thornberg (2019:37), som sammanfattat och utvecklat Kvales (1997) metod för kvalitativ 

analys. 

 

3.5 Val av metod 
I studien har en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer använts. Motivet bakom 

metodvalet var viljan att undersöka lärarnas upplevelser på ett djupare plan. Genom att 

använda intervjuer istället för till exempel enkäter gavs möjlighet till följdfrågor, 

tydliggöranden, fördjupade svar och ett levande samtal mellan intervjuare och informant. På 

så sätt kunde uppsatsens syfte, att undersöka lärarnas upplevelser, uppfyllas och utforskas.  
 

3.6 Etiska avväganden 
Deltagarna fick, i enlighet med Vetenskapsrådets God forskningssed (2017), innan 

intervjuerna påbörjades, information om undersökningens syfte och vilka rättigheter de hade. 

Deltagarna informerades om att deras medverkan var frivillig och att de när som helst kunde 

avbryta sin medverkan i studien. De fick även veta att intervjun spelades in, men att endast 

intervjuaren skulle lyssna på inspelningarna och att inspelningarna skulle raderas efter att 

arbetet med studien färdigställts. Deltagarna informerades även om att varken deras namn 

eller andra personuppgifter skulle användas i studien, bortsett från deras ålder. För att 

säkerställa att deltagarna tagit del av informationen fick de skriva på en samtyckesblankett 

innan intervjuerna påbörjades (se bilaga 2). 

 

3.7 Tillförlitlighet och äkthet 
Enligt Bryman (2011:354ff.) är begreppen tillförlitlighet och äkthet mer passande för en 

kvalitativ studie än validitet och reliabilitet, som är mer bundna till den mätning som görs i 

kvantitativa studier. Sammanfattningsvis innebär tillförlitlighet att studien ska följa både 

vetenskapliga och etiska regler, samt kunna kontrolleras av utomstående forskare. Eftersom 

kvalitativa studier, likt denna, ofta bygger på subjektiva uppfattningar kan det vara svårt att 

genomföra en studie som får exakt motsvarande resultat, men tillvägagångssättet ska vara så 

väl beskrivet att studien går att upprepa (Bryman 2011).  
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Äkthet kan sägas innebära att studien ska ge en rättvis bild av de olika åsikter och 

uppfattningar som deltagarna uttryckt, samt att deltagarna i studien ska få en bättre förståelse 

både för sin egen och de andra deltagarnas sociala verklighet. I äkthet ingår även frågan om 

studien kan påverka deltagarna så att de kan vidta åtgärder för att förändra sin sociala 

situation till det bättre (Bryman 2011). 

Relaterat till begreppet äkthet är det viktigt att forskaren är trogen det deltagarna säger och 

återger detta på ett rättvist sätt. I en kvalitativ studie sker ständiga subjektiva tolkningar av 

resultatet och det finns därför en risk att deltagarna inte känner att deras åsikter och tankar 

återgivits på ett korrekt sätt. Av den anledningen har deltagarna fått möjlighet att läsa igenom 

det sista utkastet av uppsatsen. 

Ett namn har en personlig innebörd för många människor. Då deltagarna är mina kollegor 

och jag inte ville att de skulle uppleva att namnen de fick inte representerar dem på ett rättvist 

sätt, fick de själva möjlighet att välja sitt fingerade namn i studien. 

Att deltagarna är mina kollegor kan påverka tillförlitligheten i den här studien. Min 

personliga relation kan ha positiva och potentiellt negativa konsekvenser för studien. Att 

deltagarna känner och litar på mig innebär sannolikt att de, under intervjuerna, kunde slappna 

av och därmed prata mer öppet. Jag uppfattade att samtliga tyckte att det kändes bra att få 

fundera över det gångna årets händelser. 

Å andra sidan kan deltagarnas relation till mig ha påverkat deras benägenhet att delta i 

studien, de kan ha upplevt att det var svårare att tacka nej till en intervju då det är en kollega 

som frågar. Jag medverkade dessutom i omställningen till distansundervisning som teknisk 

support. Min medverkan var något jag funderade över innan intervjuerna och jag undvek att 

fråga deltagarna om deras upplevelser av omställningen på en organisatorisk nivå. 

Sammantaget bedömer jag att min position som kollega hade en positiv påverkan på 

intervjuerna, då deltagarna var medvetna om att jag hade gått igenom samma omställning. 

Samtliga deltagare visade en positiv inställning till att både delta i intervjuerna och att, 

tillsammans med en kollega, få reflektera över sin lärarroll i det digitala klassrummet.  
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4 Resultat 
Deltagarna i denna undersökning hade huvudsakligen en positiv upplevelse av omställningen 

till digital undervisning, även om de initialt upplevde en viss stress. Evaki beskriver 

situationen som spännande, eftersom något nytt hände där alla lärare var tvungna att arbeta 

tillsammans för att lyckas hantera situationen. På frågan om det hade varit bättre om de fått 

förbereda sig en längre tid på en digital omställning, svarar samtliga att det var bättre att det 

gick fort. Lärarna menar att den snabba omställningen innebar att de inte hann fundera så 

mycket över hur det skulle gå utan bara acceptera situationen, vilket de upplever som positivt. 

Vid tillfället för intervjuerna hade studieförbundet återgått till fysisk undervisning och 

ingen av lärarna undervisade längre på distans. Rebecca har en mycket positiv inställning till 

fjärrundervisningen och säger att hon gärna skulle fortsätta undervisa på distans. Camilla, 

Stefan och Mariana säger att de kan tänka sig att undervisa på distans om det blir nödvändigt. 

Evaki uppger att hon inte har något emot att undervisa på distans, om det går att kombinera 

med fysisk klassrumsundervisning. Samtliga i informantgruppen förutom Rebecca, hävdar 

med emfas att de trivs bäst i det fysiska klassrummet och att de helst undervisar där. 

Den huvudsakliga frågan för denna studie var hur det är att vara lärare i ett digitalt 

klassrum, jämfört med ett fysiskt. Utifrån denna frågeställning har tre teman utkristalliserats; 

lärarrollen, kontakten med eleverna och elevernas progression, vilka redovisas nedan. För att 

levandegöra resultaten används citat från de olika intervjuerna. De direkta citaten analyseras 

sedan och jämförs för fördjupad förståelse.  

Delar av vissa citat är bortplockade, för att endast den mest relevanta informationen ska 

framgå, detta markeras med ”[…]”. Citaten är utskrivna med skriftspråk. Längre pauser, 

harklingar och stakningar har plockats bort, för att göra citaten mer läsarvänliga (se avsn.3:4). 

I början av varje avsnitt anges de nyckelord som framträdde i arbetet med transkriberingen. 

Detta för att ge läsaren en kort sammanfattning av de resultat som därefter i texten beskrivs 

mer ingående. 
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4.1 Lärarrollen 
Nyckelord: mindre rörlig, mindre spontanitet, mindre dynamisk, fyrkantig undervisning, skönt 

att vara hemma 

 

Flera av lärarna funderade över sin lärarroll; vem de blev som lärare i det nya, digitala 

klassrummet och vad det innebar för dem att undervisa på distans. Camilla beskriver det så 

här: 

 
I början glömde jag bort att vara den läraren som jag brukar vara. Att man skojar lite med dem eller 

tar in lite annat eller bjuder på sig själv eller så. Jag glömde bort det lite, men sen efter ett tag så 

kom jag på att det hade försvunnit, så då försökte jag liksom tänka på det och vara lite mer som jag 

brukar vara i klassrummet. Då blev det lite bättre, men det är ju ändå aldrig samma sak. 

 

Även Mariana upplever att hennes lärarstil förändrades i fjärrundervisningen. Hon säger att: 

 
Jag kände mig mer fyrkantig som lärare. Jag kände att jag inte är lika dynamisk som lärare som 

jag är i [det fysiska] klassrummet. Men jag försökte ändå larva till det ibland och liksom bjussa på 

mig själv. 

 

Evaki berättar att hon i vanliga fall är väldigt rörlig i klassrummet, hon var inte van vid att 

sitta på en stol under hela lektionstiden. Även om hon kunde röra sig runt mellan de virtuella 

grupprummen, saknade hon att fysiskt kunna röra sig bland grupperna. Hon menar att 

möjligheten till flexibilitet och att förändra lektionen utifrån vad som händer i stunden 

påverkades, vilket tvingade henne att bli mer disciplinerad. Evaki säger att: 

 
Jag kunde ju inte spontant, som jag ofta gör annars, gå ner och hämta eller kopiera någonting. Jag 

fick planera på ett annat sätt […] jag fick lära mig att disciplinera mig mer. 

 

Camilla, Mariana och Evaki beskriver alla att en aspekt av hur de tidigare upplevt sig själva 

som lärare försvann i och med omställningen till fjärrundervisning. Stefan upplever däremot 

inte att hans lärarroll förändrats nämnvärt. Han beskriver sin lärarroll på följande sätt: 
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Jag är en väldigt fyrkantig person. Jag delar ut uppgifter på ett tydligt sätt och förklarar för eleverna 

vad som ska hända och avbryter när det behövs. Det är helt enkelt inte så mycket cocktailparty, 

utan det är tydligt och ganska fyrkantigt […] det förhållningssättet tror jag är lättare att överföra 

från ett fysiskt till ett virtuellt rum. 

 

Under samtalet med Evaki säger hon att hon är mycket positiv till fjärrundervisning, trots att 

hon tvingats bli mer disciplinerad. Hon anpassade sig snabbt till den nya situationen och 

menar att det mesta fungerar lika bra som i det fysiska klassrummet. Evaki uttrycker sig så 

positivt att det under intervjun blir otydligt om hon föredrar distansundervisning framför 

klassrumsundervisning. För att tydliggöra detta får hon frågan om hon skulle kunna tänka sig 

att endast undervisa på distans, på vilket hon svarar: 

 
Evaki: Nej, då väljer jag klassrum. Tveklöst! Jag föredrar att umgås med människor i fysisk form i 

alla lägen. 

Intervjuare: Så det [fjärrundervisning] är mer som ett komplement? 

Evaki: Ja. Och att det var väldigt roligt. Det var något nytt och spännande… men nej, klassrummet. 

Intervjuare: Är det lite nyhetens behag? 

Evaki: Ja precis och det är väl bra att det finns och så och att det fungerar. Men nej. Nej. 

 

Rebecca är den enda lärare i undersökningsgruppen som kan tänka sig att enbart undervisa på 

distans. När hon får frågan om vad det finns för skillnader mellan att undervisa på distans 

jämfört med undervisning i ett fysiskt klassrum uttrycker hon att hon älskade att undervisa på 

distans, framförallt av bekvämlighetsskäl. Under intervjun framgår det aldrig att hon tycker 

att lärarrollen blir speciellt förändrad. Hon nämner däremot flera gånger hur hon förändrat sin 

undervisning och hur hon i framtiden skulle kunna fortsätta utveckla den. Hon säger: 

 

För mig är det ju skönt att undervisa på distans. Jag älskade det! De [kurserna] börjar tio eller 

någonting, man kunde ta sovmorgon, ta en kaffekopp, sätta sig vid datorn och säga ”tjena, hur mår 

ni?”. Men mer jobb på höga nivåer, om jag gör en sådan kurs igen skulle jag kanske spara in mer 

på de långa texterna, kanske ge lite kortare uppgifter och vara mer strikt med textmängden… det 

tog lite tid att rätta. Men själva undervisningen… det var jättesmidigt, jätteskönt. […] Jag tycker 

nog att jag får mycket energi av att träffa gruppen [fysiskt] och röra på mig och så. Men jag tycker 

nog att det är ännu skönare att vara hemma. Jag tycker att jag får mer tid att fokusera på 

undervisningen och att hitta på roliga saker, och slippa bära på böcker och datorer och sladdar fram 

och tillbaka och glömma grejer. 
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Rebecca berättar även att hon tidigare, för flera år sedan, varit intresserad av att ha 

distansundervisning, men att det aldrig blev av. Hon menar att hon gärna skulle fortsätta att 

vara lärare på distans, men att hon gärna skulle kombinera det med att ibland ha fysiska 

klassrumskurser som omväxling. 

När lärarna talar om den nya lärarrollen dyker orden fyrkantig och spontan upp i flera 

samtal. Fyrkantig kan tolkas som undervisning med fasta ramar, medan spontan kan tolkas 

som en mer dynamisk undervisningsstil. Denna dynamik upplever Mariana som annorlunda i 

ett digitalt klassrum och Camilla beskriver att oväntade och spontana händelser, som inte 

direkt har med undervisningen att göra men som skapar mer liv under lektionerna, uteblir i det 

digitala klassrummet: 

 
Och att det kan uppstå lite så här roliga situationer i [det fysiska] klassrummet. Att någon gör en 

min eller att en fågel flög förbi… alltså det är saker som kanske inte har med undervisningen att 

göra. Det försvinner ju lite, eller ganska mycket när man undervisar på distans. 

 

Även Evaki nämner att spontaniteten minskar i fjärrundervisningen: 

 
Ja alltså, i den bemärkelse att jag inte utifrån stämning och utifrån andra faktorer i klassrummet kan 

komma på att nu kan vi göra det här, eller nu gör vi den här saken, då [i det fysiska klassrummet] 

kan jag lätt bara göra det. Men det är ju mycket svårare [i fjärrundervisning]. Fast det är klart, jag 

tyckte ändå att man kunde säga ”ja men nu diskuterar vi det här, för vi har läst den här intressanta 

texten” […] så många gånger gick det nog att vara spontan också. 

 

Evaki nämner spontana diskussioner, medan Camilla talar om händelser som inte har med 

undervisningen i sig att göra. Här bör det nämnas att Camilla undervisade de lägre nivåerna 

och Evaki de högre, där man oftare läser längre texter och har en annan möjlighet till 

diskussion än på de lägre nivåerna. 

Till skillnad från Camilla upplever Rebecca att de spontana ögonblicken, som inte är 

relaterade till undervisningen, också kunde ske i fjärrundervisningen: 

 
En gång höll min katt på att välta ner en massa glas så jag var tvungen att visa dem varför jag såg 

ut som jag gjorde. Men det blev bara lite mer personligt.  
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Lärarnas upplevelser av att vara lärare i ett digitalt klassrum jämfört med ett fysiskt har både 

likheter och olikheter. Även om Evaki, Camilla och Mariana nämner att undervisningen gått 

bättre än förväntat, säger de samtidigt att de förlorat vissa läraregenskaper som de tidigare 

haft. Stefan menar att hans sätt att undervisa är lättanpassat till den digitala undervisningen, 

men understryker samtidigt att han verkligen föredrar att undervisa i ett fysiskt klassrum. 

Detta medan Rebecca gärna fortsätter att undervisa på distans. 

 

4.2 Kontakten med eleverna 
Nyckelord: en annan kontakt, avstånd, omöjligt att jämföra, ensamt, beror på gruppen 

 

Camilla, Evaki, Mariana och Stefan beskriver att kontakten med eleverna inte blev densamma 

i det digitala klassrummet jämfört med i det fysiska mötet. Camilla beskriver det på följande 

sätt:  

 

Jag får en annan kontakt med dem när jag träffar dem i verkligheten. Att det är saker som händer i 

ögonblicket, och jag kan ju inte se deras reaktioner på samma sätt [digitalt]. I [det fysiska] 

klassrummet kan jag ju se på någons ansikte […] att han har ju en fråga, fast han inte hade frågat.  

 

Evaki menar att hon föredrar den närhet och interaktion som kan uppstå i ett fysiskt klassrum. 

Hon, precis som Camilla, tycker att det är svårare att läsa av eleverna i det virtuella 

klassrummet. Evaki beskriver att hon i det fysiska klassrummet har lättare att läsa av 

elevernas mimik, eller om någon är trött eller oengagerad, men att det inte fungerar lika bra 

”över skärmen”. 

Mariana säger att: 
 

Ibland kändes det som att, liksom det här avståndet… Jag brukar jobba mycket med energi i 

klassrummet mellan eleverna, mellan mig och dem. Och ibland kändes det som att det var svårt att 

få den kontakten. […] Man fick liksom undervisa dem om kroppsspråk, att liksom nicka. Liksom… 

det var jag ju tvungen att säga på engelska. ”Om jag säger förstår du, nicka”… ”Om du inte förstår, 

skaka på huvudet” […] man fick jobba mer med att de skulle använda kroppsspråket. Så att det 

skulle gå att komma igenom digitalt liksom. 

 

Stefan menar att det är omöjligt att jämföra ett fysiskt möte med det virtuella, men 

sammanfattar känslan av att undervisa på distans som mer ”ensam och burkig”. Han säger 
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också att han i ett fysiskt rum har en vidare syn och hörsel, och kan snappa upp subtiliteter på 

ett sätt som han inte kan göra i ett virtuellt klassrum. 

Rebecca beskriver kontakten med eleverna på ett annat sätt än de övriga lärarna. Hon 

menar att kontakten med grupperna snarare varierar på grund av vilka elever som anmält sig 

till kurserna, än att det är just det digitala som är den främsta orsaken. Hon berättar att hon 

haft grupper som fungerat olika bra, men beskriver snarare olika elevsituationer som varit 

problematiska, än att det just skulle vara fjärrundervisningen i sig som orsakat problemen. 

Rebecca beskriver ett sätt att jobba med kontakten med eleverna, som hon inte tidigare använt 

i det fysiska klassrummet:  

 

Att ta en runda, att varje dag kolla av med alla att de är där utan att det blir en långvarig diskussion. 

Så att man liksom har uppmärksammat människor, det var nytt. Eller inte att uppmärksamma 

människor, men att behöva tänka på det. För annars kommer det ju naturligt. 

 

4.3 Elevernas progression 
Nyckelord: ingen nämnvärd skillnad, svårare för svagare elever, bättre progression 

 

Evaki hade framförallt undervisat i grupper på de högre B-nivåerna. Hon märkte inte någon 

större skillnad i progressionen, men känner intuitivt att det skulle vara svårare att undervisa de 

lägsta nivåerna digitalt.  

Camilla har undervisat på de lägre nivåerna och menar att det blev svårare för de svaga 

eleverna: 

 
De som var starka gick det ju ganska bra för ändå, eller kanske lika bra. Men de som var svaga, där 

tyckte jag att det märktes skillnad, att de inte kom lika långt och att det var svårt att ge dem stöd på 

samma sätt som jag gör i klassrummet.  

 

Hon har svårt att sätta fingret på varför hon upplevde det så, men menar att det både kan bero 

på att man inte hinner repetera lika mycket i fjärrundervisning och att det var svårare att nå 

fram till de svaga eleverna.  

På studieförbundet ska lärarna helst enbart tala svenska med eleverna, redan från A1-nivå. 

Camilla beskriver att hon alltid, även när hon undervisar på distans, är väldigt strikt med att 

bara prata svenska: 
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Till exempel på A2, jag pratade bara svenska med dem. Jag vet inte om jag skulle ha pratat mer 

engelska, alltså någon gång var jag ju tvungen att göra det. Men jag tycker inte att det blev så bra 

heller.  

 

Mariana, som också undervisat på de lägsta nivåerna säger att:  

 
På A1 så spelar man ju ganska mycket teater. Det var svårt att liksom ställa sig upp och sådär. Så 

det blev ju helt klart mer engelska. Som tur var kunde folk engelska då… så man kunde ge en 

snabb förklaring. 

 

Samtidigt upplever inte Mariana att det fanns någon större skillnad i progressionen hos 

eleverna i det digitala klassrummet, jämfört med i det fysiska. 

Även Rebecca kommenterar användandet av engelska i undervisningen och menar att det 

såklart är lättare om eleverna och läraren har ett gemensamt språk, vilket kan medföra att de 

högre nivåerna är lite lättare att undervisa. På de lägre nivåerna menar hon att man kan 

använda lite engelska för instruktioner som inte rör själva undervisningen. Rebecca säger att 

deltagarna verkade nöjda med sin progression, men att hon korrigerade dem mindre. Hon 

upplever att det var svårare att korrigera eleverna i fjärrundervisningen eftersom det tog mer 

uppmärksamhet än vad det gör i det fysiska klassrummet, vilket potentiellt skulle kunna bidra 

till en lägre progression. 

Stefan, som undervisat de högsta nivåerna, uttrycker att progressionen till och med kan 

vara bättre i fjärrundervisning, jämfört med i det fysiska klassrummet: 

 

Om man tänker sig att progression är antalet nyanskaffade ord i vokabulären, eller förståelsen av ett 

visst grammatiskt fenomen så tror jag att det är lättare att kvantifiera och liksom komma vidare och 

skippa en massa omkringliggande småprat. I den meningen kan man tala om en högre grad av 

progression. Men om det i långa loppet är konstruktivt i en allmänmänsklig bemärkelse kan jag inte 

svara på. 

 

Stefan har undervisat de högsta nivåerna, B2 och C1 och menar att det alltid, både digitalt och 

fysiskt, är lättare att undervisa höga nivåer. Han menar att elever som läser på de högre 

nivåerna i större utsträckning är vana vid snabba förändringar och i förlängningen är mer 

förändringsbenägna. 

Här bör det påpekas att Stefan pratar om de specifika kurser som undervisas på 

studieförbundet, där en stor andel elever är högutbildade. Utländska läkare som behöver göra 
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ett test för att få sin läkarlegitimation i Sverige och andra högutbildade som redan har ett 

arbete i Sverige, men behöver eller vill kunna använda svenska på sin arbetsplats, är ett 

vanligt klientel. 

Generellt verkar lärarna som ingår i denna undersökning inte tycka att progressionen 

påverkats nämnvärt av distansundervisningen. Vad gäller de lärare som haft de lägsta 

nivåerna uttrycker de dock att det är svårare att förklara på samma sätt som de brukar göra i 

klassrummet, med hjälp av gester och charader. Dessutom finns det en viss oro över att 

svagare elever kan påverkas negativt av distansundervisningen. Det går också att utläsa att de 

lärare som undervisat grupper på högre nivåer är mindre oroade över progressionen hos 

eleverna när undervisningen sker på distans. 

 

5 Diskussion 
5.1 Resultatdiskussion 
Studiens huvudsakliga syfte var att försöka förstå hur lärare upplever att undervisa på distans 

jämfört med i det fysiska klassrummet. I den här studien undersöks endast fem lärares 

upplevelser, vilket innebär att generaliserbarheten är begränsad. Förhoppningsvis kan 

resultaten ändå ge en fingervisning om vad som vidare skulle kunna undersökas i kommande 

studier.  

Lärarna i den här studien upplevde att omställningen gick lättare än förväntat. När de ser 

tillbaka på vårens och sommarens händelser vet de att de kunde behålla sitt arbete under 

samhällskrisen och att elever fortsatte att anmäla sig till kurserna. Även i andra studier 

upplever lärare och huvudmän att omställningen gick bättre än vad de trott (se Skolverket 

2020b:2). Detta är förstås positivt, men att skolorna inte hade några alternativ annat än att 

ställa om till distans, samt att lärarnas yrkeskompetens var fortsatt efterfrågad, kan vara 

bidragande faktorer till att omställningen upplevdes hanterbar.  

Alla lärare i denna studie, utom Rebecca, hävdar med emfas att de helst undervisar i det 

fysiska klassrummet. Vi kan inte med säkerhet säga att liknande omställningar inte kommer 

att ske igen. I skrivande stund är många skolor tvungna att återigen ställa om till 

distansundervisning och nu när vi vet att det är möjligt, kan man tänka sig att detta nyttjas 

som ett alternativ även i framtiden. Därför är det av allmänt intresse och viktigt att fundera 

över lärarnas roll och situation då de undervisar på distans. 
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I den här studien beskriver flera av lärarna att de till en början kände sig som mer fyrkantiga 

lärare. Camilla glömde bort hur hon brukade vara som lärare och när hon sedan 

uppmärksammade detta, märkte hon ändå att det inte blev på samma sätt som det brukade 

vara. Mariana beskriver att hon blev mindre dynamisk och Evaki berättar att hon fick 

disciplinera sig mer, då hon inte hade möjlighet att vara lika spontan som annars. Dessa 

viktiga reflektioner har konsekvenser för lärarrollen och hur man agerar i klassrummet. Ett 

visst mått av självreflektion tycks vara bra för att förstå hur man är och vad som är viktigt att 

bevara i ens lärarroll även i en digital kontext.  

 I Bergdahl och Nouris (2020) studie beskrev erfarna lärare att de kände sig som nybörjare 

då de undervisade på distans. Det är förstås ansträngande att uppleva sig som nybörjare, men 

kanske kan det bidra till att man bryter sina invanda mönster, ser klarare och vågar pröva 

något nytt för att bevara och utveckla den väsentliga kärnan i arbetet.  

Vilken pedagogik som fungerar i den digitala miljön är inte given för en lärare som aldrig 

tidigare undervisat på distans. Kanske kan det även vara så att vissa undervisningsformer 

passar bättre för den digitala miljön. Stefans tydliga och strukturerade pedagogik upplevdes 

vara överförbar till det digitala klassrummet, medan Camillas och Marianas skämtsamhet och 

spontanitet blev svårare att bevara i den digitala miljön. Kanske är en ”fråga-svar-

undervisning” lättare att utföra digitalt. Kanske går det att hitta andra sätt att arbeta, om man 

hellre vill det.  

Bergdahl och Nouri (2020) beskriver att lärarna utnyttjat en rik kreativitet för att ta sig an 

den nya rollen. I den här studien beskriver Rebecca att hon, liksom lärarna i Kim och Asburys 

(2020) studie, fick mer tid till att planera undervisningen då hon inte behövde pendla till 

jobbet. Hon fick tid till att komma på nya roliga saker att göra på lektionerna. Kim och 

Asbury (2020) skriver att lärarna upplever att de brutit sina mönster och fått möjlighet att 

använda sin kreativitet.  

Utifrån de olika upplevelserna som lärarna i den här och andra studier beskriver, kan man 

sluta sig till att omställningen till undervisning på distans inneburit att lärarrollen och 

pedagogiken i klassrummet, i olika grad, förändrats. Denna förändring kan ses som ett 

problem, men också som möjliggörande för nya kreativa undervisningsmetoder.  

Fyra av fem lärare i den här studien menar att fjärrundervisningen, i olika grad, påverkar 

kontakten med eleverna negativt. De har under intervjuerna svårt att sätta fingret på vad detta 

beror på, men sammantaget verkar de uppleva att de förlorar den ickeverbala kontexten i form 

av vidare syn, hörsel och uppmärksamhet som de har tillgång till i ett fysiskt klassrum. 

Flertalet deltagare nämner att det är svårare att läsa av elevernas kroppsspråk, att kunna 
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uppfatta subtiliteter och agera spontant på det som händer i ögonblicket. Denna känsla delar 

lärarna i den här studien med de erfarenheter som lärare i tidigare C-uppsatser beskrivit (se 

Fröberg Lahti 2020, Abou Sultan & Åsberg Davidsson 2020). Om kontakten med eleverna 

inte är densamma i det digitala rummet som i det fysiska, behöver vi skapa nya sätt att nå 

fram till varandra.  

Att vara lärare innebär inte bara att teoretiskt undervisa, det är också ett socialt arbete där 

man ständigt arbetar med gruppdynamik och sociala interaktioner. Viktiga aspekter av 

läraryrket är, som lärarna i Kim och Asburys (2020) studie uttrycker det, att kunna interagera 

med andra och att ha en vilja att vara närvarande i mötet med eleverna i klassrummet. 

Mariana nämner att hon, i den digitala kontexten, konkret undervisar eleverna i kroppsspråk; 

att de ska nicka eller skaka på huvudet. Rebecca beskriver att hon, i den digitala miljön, 

jobbar med att uppmärksamma eleverna mer konkret än vad hon gör i det fysiska 

klassrummet.  

När den mänskliga förmågan att omedvetet fånga upp subtila signaler från eleverna 

begränsas, måste lärarna hitta nya sätt att komma i kontakt med eleverna. Lärare behöver vara 

medvetna om att ett digitalt rum inte motsvarar ett fysiskt, samt att de rumsliga och mänskliga 

signaler man vanligtvis omedvetet uppfattar är svårare att få fatt i digitalt. Utan dessa 

omedvetna mänskliga signaler bör lärare skapa tydliga ramar där man vet vad som krävs, 

både av en själv och eleverna, för att komma närmare – även om man befinner sig geografiskt 

långt ifrån varandra. 

Bergdahl och Nouri (2020) undersökte gymnasielärares upplevelser vid 

distansundervisning och beskriver att lärarna upplevde en god kontakt med eleverna och att 

en mer personlig kontakt uppstod då de fick se dem i deras hemmiljö. Som gymnasielärare 

undervisar läraren samma elevgrupp under en längre tid, man kan förmoda att läraren redan 

kände sina elever när undervisningen övergick till distans och att läraren därför, genom att få 

”hälsa på” hemma hos eleverna, fick en chans att komma dem närmare. På studieförbundet i 

den här undersökningen har lärarna många olika elevgrupper under kortare perioder och har 

därmed en begränsad period att utveckla en relation till eleverna. Kontakten läraren får med 

eleverna kan potentiellt skilja sig åt i arbetet med fjärr- och distansundervisning, beroende på 

hur länge läraren känt eleverna. Av den anledningen är det centralt att finna vägar till att lära 

känna eleverna, även på distans, oavsett om det handlar om en kortare eller längre 

undervisningsperiod. 

Upplevelsen av elevkontakten kan sägas skifta mellan det fysiska och det digitala 

klassrummet. Detta påverkar i sin tur upplevelsen av att vara lärare och vad yrket innebär. I 
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Lärarförbundets rapport (2020) framförs att yrket på sikt kan bli mindre givande om man 

fortsätter med fjärr- och distansundervisning. Något som gör läraryrket givande kan tänkas 

vara kontakten med eleverna. Vårens händelser kan leda till att undervisning på distans blir ett 

alternativ som skolor kommer att använda sig av även i framtiden. Därför kommer det att 

krävas av lärarna att finna nya sätt att nå fram till eleverna i det digitala klassrummet. Att 

beakta de erfarenheter som nu samlats är en viktig del i arbetet som lärare. 

Lärarna i den här studien arbetar på ett studieförbund med kurser som eleverna anmäler sig 

frivilligt till, eleverna betalar dessutom pengar för att läsa kurserna. Därför kan kanske 

eleverna ha en större vana eller benägenhet att fungera i digitala avancerade sammanhang. 

Samtidigt kan det sägas vara en svår uppgift att lära främmande språk på distans, eftersom 

lärarna och eleverna inte delar något språk med varandra. Det gäller inte bara ”det muntliga 

språket”, utan även kroppsspråk och den kommunikation som sker mellan raderna försvinner i 

onlineundervisningen.  

Flera av lärarna i studien nämner användandet av engelska, Mariana uttrycker att det var 

bra att samtliga elever kunde engelska. Vanligtvis används inte engelska i undervisningen på 

studieförbundet, men i och med den digitala undervisningen nämner flera lärare att de behövt 

använda sig av engelska mer än i det fysiska klassrummet. Rebecca menar att det blir lättare 

att undervisa högre nivåer där eleverna i högre grad behärskar svenska och man då har ett 

gemensamt språk.  

Att undervisa på SFI innebär förmodligen en svårare inlärningssituation i och med att 

elevgrupperna kan vara mer heterogena, än de på studieförbundet i denna undersökning 

vanligtvis är, vad gäller till exempel utbildningsnivå, engelskkunskaper och studievana. 

Skolverket (2020a:7) skriver att lärare på SFI upplever att det är svårare att lära ut språk i 

undervisning på distans. Att vara andraspråkslärare i ett digitalt klassrum kan potentiellt 

medföra barriärer, utöver upplevelsen av förlorad fysisk kontakt. Att inte ha ett gemensamt 

språk som grund, gör det i allmänhet svårare att nå fram till varandra. En slutsats som går att 

dra ur detta material är att det är viktigt för svenska som andraspråkslärare att fundera över 

hur man kan jobba med att överkomma den språkliga barriären. Detta kan ske genom att 

konkret undervisa i kroppsspråk, som Mariana gör eller att uppmärksamma eleverna på 

samma vis Rebecca gör. 

I flera studier som genomförts sedan omställningen uttrycks en oro för svaga elever (se 

Kim & Asbury 2020, Fröberg Lahti 2020, Abou Sultan & Åsberg Davidsson 2020, Skolverket 

2020a och 2020b). Definitionen av vad en ”svag elev” är skiftar i de olika studierna, från 

språksvaga elever till elever med en svår hemmiljö. Det som är gemensamt för dessa grupper 
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är att lärarna upplever att de missgynnas av fjärr- och distansundervisning. I den här studien 

är det framförallt en av lärarna, Camilla, som lyfter att hon upplever det svårare att nå de 

svaga eleverna. Camilla har undervisat på de lägsta nivåerna, det har även Mariana som 

berättar att hon använde mer engelska än vad hon vanligtvis brukar när hon möter eleverna i 

det fysiska klassrummet.  

Kim och Asbury (2020) skriver att undervisning på distans kan medföra att problem som 

finns under ytan, så som hur skolorna ska stötta svaga elever, nu synliggörs. Är det omöjligt 

att undervisa svaga elever på distans? Kan vi istället hitta nya sätt att hjälpa dessa elever? 

Enligt Bergdahl och Nouri (2020) fungerade vissa elever bättre i distansundervisningen än 

vad lärarna trott att de skulle göra. Vissa elever, som i vanliga fall klarar sig sämre i skolan, 

kanske kan komma till sin rätt i distansundervisning. Kanske passar distansundervisningen 

vissa elevgrupper bättre och kan därför ses som ett alternativ för att hjälpa dem. Hemmasittare 

eller elever som har andra problem med att genomföra undervisningen på plats kanske kan 

gynnas av undervisning på distans. 

De lärare i denna studie som undervisat på högre nivåer, verkar inte uppleva att 

fjärrundervisningen påverkar elevernas progression. Stefan berättar att progressionen, i vissa 

avseenden, till och med skulle kunna beskrivas som bättre. I intervjun reflekterar Stefan över 

innebörden av progression, och menar att man kan definiera det på olika sätt. Om man ser 

progression som något kvantifierbart där man gärna sorterar bort omgivande störningsmoment 

i inlärningsmiljön, kan fjärr- och distansundervisning ge en snävare ram, mindre samtal 

runtomkring och möjliggöra ett högre, eller mer effektivt undervisningstempo. Elever som är i 

behov av snäva ramar kanske kan gynnas av att distraktioner försvinner. Å andra sidan kan en 

snävare undervisningsform även ha potentiellt negativa effekter, som Stefan uttrycker det ”om 

det i långa loppet är konstruktivt i en allmänmänsklig bemärkelse kan jag inte svara på”. 

 

5.2 Metoddiskussion 
I semistrukturerade intervjuer baseras resultaten på vad ett begränsat antal människor säger 

och tycker. De åsikter och tankar som uttrycks i den här studien kommer från fem individer, 

men kanske kan fler lärare känna igen sig i vad dessa individer berättar. 

Jag gick in i den här studien med ett öppet sinne. I intervjuerna och analysen av dessa har 

jag, i den mån jag kunnat, försökt lägga mig själv och mina erfarenheter åt sidan. Under hela 

processen görs dock tolkningar av mig, vilket kan påverka studiens tillförlitlighet 

(Denscombe 2018, Kvale & Brinkmann 2014). Min önskan har varit att låta deltagarna 
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reflektera över den situation de ställdes inför. Ur detta perspektiv är en kvalitativ studie med 

intervjuer fördelaktig, då den öppnar upp för reflektion och fördjupning (Denscombe 

2018:292). 

En aspekt som kan ha betydelse för undersökningens resultat är tidpunkten då intervjuerna 

genomfördes. När deltagarna blev intervjuade var det drygt sex månader sedan omställningen 

hade skett. Lärarna hade haft flertalet kurser på distans och de hade därefter återgått till fysisk 

klassrumsundervisning. Deltagarna hade således insikt i att de klarat av omställningen och 

undervisningen, vilket kan ha påverkat deras uppfattningar och uttalanden under intervjuerna. 

Dessutom visste de inte att de bara några veckor efter att intervjuerna genomförts skulle 

tvingas att åter övergå till distansundervisning. Om intervjuerna genomförts vid ett annat 

tillfälle hade deras svar potentiellt kunnat bli annorlunda. 

 

6 Sammanfattning och vidare forskning 
Utifrån de tankar och upplevelser som presenterats i den här studien kan sägas att de fem 

lärarna i olika grad upplever att det finns olikheter i att vara lärare i ett fysiskt kontra ett 

digitalt klassrum. I både denna studie och andra undersökningar som genomförts sedan 

coronapandemin tvingade skolorna att byta undervisningsmiljö, uttrycks tankar som ibland är 

samstämmiga och ibland motsäger varandra. Denna studie, liksom föregående, kommer att 

avslutas med en uppmaning om att mer forskning behövs för att nå en djupare förståelse av de 

omskakande förändringar vi upplevt i samhället.  

Det är viktigt att framhålla att det som hänt det senaste året inte endast bör ses med kritiska 

och problemsökande glasögon. Det som hänt har bidragit till enorma förändringar i 

lärandemiljö och arbetssätt för många lärare. Det är av vikt att vi ställer oss frågan hur vi kan 

finna en konstruktiv väg till utveckling. Några aspekter att vidare undersöka, som den här 

studien lyfter, är hur lärare kan arbeta med sin lärarroll och finna mening i nya arbetssätt. Man 

bör även undersöka hur skolor kan stötta svaga elever på ett mer hållbart sätt. Något som är av 

vikt för lärare i svenska som andraspråksutbildningar är hur man kan nå även de elever som 

inte har samma språkliga förutsättningar som andra, när undervisningen sker på distans.  

Då erfarna lärare tvingas in i en ny undervisningsmiljö kan de behöva fundera över sin 

lärarroll. En fysisk klassrumsmiljö är inte densamma som en digital och sannolikt är 

alternativet att direkt försöka överföra ordinarie pedagogik till det digitala klassrummet i 

många lägen inte en bra lösning. De organisatoriska aspekterna och praktiska 
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förutsättningarna är självfallet viktiga, men minst lika viktigt är lärarens introspektion. Vem 

är jag som lärare? Vad är det jag uppskattar med att vara lärare? Vad gör läraryrket 

meningsfullt? Dessa frågor är viktiga att som lärare ställa sig, inte bara under en pandemi då 

den nya situationen kräver det. Kanske tvingas lärare, i den rådande situationen, att fundera 

över vad som är essensen i yrket man valt att ägna sig åt. 

Lärare som för första gången undervisar på distans kan med stor sannolikhet vänta sig att 

ens roll och den pedagogik man vanligtvis bedriver inte kommer att fungera på samma sätt i 

den digitala miljön. Att då ställa sig frågan hur man vill vara som lärare och vad som gör 

jobbet meningsfullt kan vara ett steg på vägen mot att anpassa sin undervisning på ett 

meningsfullt sätt till en digital miljö. En bra lärare är engagerad i undervisningen. Det krävs 

att man som lärare kan utforma fjärr- och distansundervisningen utifrån den drivkraft och den 

pedagogiska målsättning man har. Denna tanke understryks av resultatet i den här studien. 

Genom att dela lärares erfarenheter, upplevelser och idéer, kan fler förhoppningsvis hitta en 

meningsfull väg att gå. 

Vad är då skillnaden mellan att vara lärare i ett fysiskt klassrum och att vara lärare i ett 

digitalt klassrum? Det finns ännu inget entydigt svar på detta. Den här studien syftar inte till 

att komma med konkreta svar, utan att undersöka fem lärares upplevelser. Det man kan 

konstatera är att lärarna i olika grad upplever skillnader i lärarrollen, kontakten med eleverna 

och i elevernas progression. Förhoppningsvis kan detta bidra till en förståelse för vilka 

aspekter i den digitala lärarrollen och det digitala lärandeklimatet man bör undersöka vidare.  

Denna undersökning pekar även mot att vissa mellanmänskliga aspekter försvinner i det 

digitala klassrummet, men att det inte är omöjligt att jobba med detta på nya sätt. För många 

lärare har 2020 varit ett utmanande år, men de erfarenheter och lärdomar som vi nu samlar är 

viktiga för att kunna reflektera kring och utveckla lärarrollen. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1. Intervjuguide 
Intervjuguide 
 

• Hur gammal är du? 

• Hur länge har du jobbat som lärare? 

• Hur skulle du beskriva din tekniska kompetens (innan covid-19)? 

• Har du någon tidigare erfarenhet av distansundervisning? 

• Hur upplevde du omställningen? Hur kändes det? 

• Hur hade du upplevt det om omställningen varit förberedd? 

• Vad upplever du för skillnader att undervisa i fysiskt klassrum jämfört med distans? 

• Märker du någon skillnad på elevernas progression? 

• Vad finns det för didaktiska skillnader i undervisningen på distans? 

• Undervisar du fortfarande på distans? 
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Bilaga 2. Samtyckesblankett 
Information om studien  
 
Jag heter Alva Schiöler och studerar till ämneslärare i svenska och svenska som andraspråk 
vid Uppsala universitet. Jag genomför nu min C-uppsats vars syfte är att undersöka svenska 
som andraspråkslärares upplevelser av distansundervisning i samband med coronapandemin. 
Som underlag för studien används intervjuer med några svenska som andraspråkslärare. Varje 
intervju kommer att pågå̊ i ca 30–45 minuter.  

Intervjuerna som genomförs kommer endast användas som underlag för studien och 
inspelningen kommer inte publiceras eller delas med någon annan än intervjuaren, men 
exempel från intervjuerna kommer användas i text i uppsatsen. Deltagandet i intervjun är 
frivilligt och du har rätt att när som helst, utan förklaring, avbryta intervjun. Du har även rätt 
att ångra din medverkan och intervjun kommer då inte användas som underlag i uppsatsen. 
Din medverkan i studien kommer att vara anonym, ditt namn och andra personuppgifter 
kommer inte att publiceras. Du kommer att få möjlighet att läsa uppsatsen och kommentera 
om det finns eventuella missförstånd eller något som du vill ta bort innan den färdigställs.  

Kontaktuppgifter uppsatsstudent  

Alva Schiöler schioler.alva@gmail.com  

Kontaktuppgifter uppsatshandledare  

Carin Östman  

carin.ostman@nordiska.uu.se  

Ja, jag vill delta i undersökningen ▢ 
Informerat samtycke till att delta i undersökningen  

• Jag bekräftar att jag har fått information om syftet med undersökningen och vad min 
medverkan kommer att innebära. 	

• Jag ger mitt samtycke till att delta i studien. 	
• Jag vet att min medverkan är helt frivillig. 	
• Jag vet att intervjun kommer att spelas in (audio). 	
• Jag vet att insamlat material endast kommer att användas i forskningssyften. 	
• Jag vet att insamlat material kommer att anonymiseras. 	
• Jag vet att jag när som helst och utan förklaring kan avbryta min medverkan i 

undersökningen. 	

........................................................................ Deltagares namnteckning 	

 


