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1 Inledning 
 

Den 11 mars 2020 deklarerade Världshälsoorganisationen WHO (2020) viruset 

covid-19 som en pandemi. I Finland togs beredskapslagen i bruk den 16 mars 

2020 som en åtgärd mot spridning av coronaviruset (Statsrådet, 2020). Spridning 

av coronaviruset ledde till att man i Finland och i många andra länder måste 

stänga skolorna och börja distansundervisa elever. Nästan 1,6 miljarder elever 

och studenter har påverkats av covid-19-pandemin (Förenta nationerna, 2020). 

Lärare och elever har tvingats anpassa sig till en helt ny situation och sätt att 

studera. Allt detta hände också under några dagar så lärare hade inte heller tid 

att förbereda sig särskilt mycket till det nya undervisningssättet. En del forskare 

konstaterar att det under pandemin inte heller var fråga enbart om 

distansundervisning utan akut distansundervisning (Barbour, LaBonte, Kelly, 

Hodges, Moore, Lockee, Trust, Bond & Hill, 2020). Distansundervisning bär med 

sig att man måste ha en egen dator och ett fungerade nätverk, något som alla 

barn inte kan förväntas ha. Alla barn får inte heller lika mycket stöd hemifrån som 

vissa andra elever. För många elever är skollunchen också dagens enda 

ordentliga måltid (Unicef, 2020) och när man inte äter ordentligt kan inlärningen 

också lida (Utrikesministeriet & Utbildningsstyrelsen, 2019). Distansundervisning 

kräver också mycket av läraren, exempelvis i fråga om användning av digital 

utrustning (Moore & Kearsley, 1996, Kapitel 1; Förenta nationerna, 2020).  

 

Förenta nationerna (2020) konstaterar att denna pandemi har varit den största 

störningen i utbildningens historia. Distansundervisning på våren 2020 och dess 

påverkan på elever har diskuterats mycket i medier och nyheter (Eskonen, De 

Fresnes & Pietarinen, 2020; Kangasluoma & Pölkki, 2020; Lintunen, 2020; 

Hufvudstadsbladet, 2021; Kosonen, 2021). Covid-19 har lyft fram frågor om 

ojämlikhet (Ahtiainen et al., 2020; Barbour et al., 2020) och teknologin har blivit 

skolornas sätt att ta itu med distansundervisningen utan att man alltid kommit 

ihåg att ta elever från lägre socioekonomisk status eller annan språklig bakgrund 

i beaktande (Barko-Alva, Porter & Herrera, 2020). I Finland borde alla ha samma 

möjligheter till utbildning oberoende av bakgrundsfaktorer (Läroplanen för den 

grundläggande utbildningen, 2014). Med distansundervisning och allt det som 
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krävs för att kunna studera på distans har skolan inte varit fullständigt jämlik 

(Förenta nationerna, 2020; Ahtiainen et al., 2021). Detta har kunnat påverka vissa 

elevers skolgång på ett ojämlikt och negativt sätt.  

 

I denna magisteravhandling kommer fenomenet distansundervisning under 

undantagstillståndet våren 2020 och dess koppling till jämlikhetsfrågor att 

undersökas. Närmare i form av hur jämlikhet har konstruerats i lärarnas enkätsvar 

om deras upplevelser under undantagstillståndet. Hur lärare inom den 

grundläggande utbildningen har tagit elever från lägre samhällsklasser i 

beaktande enligt sin upplevelse i sin distansundervisning kommer också att 

undersökas. Socioekonomisk status och samhällsklass är något en elev inte själv 

kan påverka, och således borde det inte ha en effekt på elevens skolgång 

(Ankrum, 2016). Det finns inte mycket forskning om detta ämne på grund av att 

vi fortfarande lever under covid-19-pandemin. För att man i framtiden skall kunna 

organisera distansundervisningen på det bästa möjliga sättet och således se till 

att det blir jämlikt för alla elever är det viktigt att forska i detta ämne. På grund av 

att ojämlikhet och sociala skillnader i Finland inte diskuteras tillräckligt mycket 

inom utbildning och skolvärlden (Nylund, 2012) är det också viktigt att få veta mer 

om lärares upplevelser av distansundervisning och dess koppling till jämlikhet. 

Detta kan möjligen också ge insikter för att förbättra lärarutbildningar.  

 

Först beskrivs teorin och centrala begrepp bakom detta ämne i kapitel 2. Efter 

det beskrivs syftet med denna undersökning samt forskningsfrågorna i kapitel 3.  

I kapitel 4 beskrivs genomförandet av denna forskningsprocess. I kapitel 5 

behandlas forskningsresultaten och tolkning av resultaten. Kapitel 6 är 

tillförlitlighetskapitlet. Sista kapitlet i denna undersökning, kapitel 7, är 

diskussionskapitlet som innehåller också fundering kring fortsatt forskning. 
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2 Teoretisk bakgrund 
 

I detta kapitel beskriver jag den teoretiska bakgrunden för studien. Centrala 

begrepp kommer också att definieras i detta kapitel. Först beskriver jag temat 

distansundervisning och efter det situationen med covid-19 och hur den har 

påverkat utbildning i Finland. Efter det kommer jag beskriva den grundläggande 

utbildningen i Finland. Till sist beskriver jag ännu jämlikhet, klass och 

socioekonomisk status samt socialklassensitiv pedagogik.  

 

2.1 Distansundervisning 
 

Distansundervisning (eng. distance education) är undervisning där elever och 

lärare fysiskt befinner sig på olika ställen när undervisning och inlärning sker 

(Moore & Kearsley, 1996, Kapitel 1). För att kunna genomföra 

distansundervisning där lärare och elever inte fysiskt är på samma ställe, behövs 

det någon form av digital utrustning (Moore & Kearsley, 1996, Kapitel 1). Det 

huvudsakliga eller enda sättet att kommunicera när man distansundervisar är 

digitalt (Moore & Kearsley, 1996, Kapitel 1). Lyckad och effektiv digital 

undervisning kräver noggrann planering och positiv inställning till 

distansundervisningen från läraren (Barbour et al., 2020; Di Pietro et al, 2020). 

Det kräver också flexibilitet av läraren, speciellt med tanke på de olika 

inlärningsomgivningar eleverna har (McCarthy & Wolfe, 2020). Ett flexibelt 

förhållningssätt av läraren har visat sig vara något som också uppskattas av 

eleverna i distansundervisning (Williams, Schroer, Gull, Miller & Axelson, 2020). 

När man planerar distansundervisning för en hel kurs, är planeringstiden oftast 

tre till sex månader (Barbour et al., 2020). På våren 2020 var lärare tvungna att 

övergå till distansundervisning på några dagar.  
 

Distansundervisning kräver digital utrustning för att kunna genomföras (Moore & 

Kearsley, 1996, Kapitel 1; Förenta nationerna, 2020). För att en lärare skall kunna 

distansundervisa med hjälp av digital utrustning måste hen veta hur utrustningen 

fungerar (Moore & Kearsley, 1996, Kapitel 1). I distansundervisning används 

oftast digital utrustning som dator, surfplattor eller smarttelefoner. 

Distansundervisning genomförs oftast via en plattform som till exempel Zoom, 
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Microsoft Teams och Google Hangouts. När man planerar digital undervisning 

måste man ta i beaktande hurdana digitala utrustningar elever har (Barbour et 

al., 2020). Olika applikationer och digitala program kan fungera på väldigt olika 

sätt på datorer och smarttelefoner (Barbour et al., 2020). Läraren borde då testa 

alla applikationer och digitala program på både dator och smarttelefon innan hen 

börjar undervisa digitalt, så att hen vet hur de fungerar för varje elev (Barbour et 

al, 2020). För att en elev skall kunna studera på distans måste hen kunna studera 

digitalt (Moore & Kearsley, 1996, Kapitel 1). I distansundervisning måste eleven 

också kunna kommunicera med hjälp av digital utrustning (Moore & Kearsley, 

1996, Kapitel 1). När distansundervisning diskuteras måste man också komma 

ihåg att alla familjer och elever är olika, och således finns det inte heller ett sätt 

att distansundervisa som passar alla elever och familjer (McCarthy & Wolfe, 

2020).  I planeringen av distansundervisningen är detta något som måste tas i 

beaktande och det behöver erbjudas olika alternativ för uppgifterna så att alla 

elever har möjlighet att delta i distansundervisningen (McCarthy & Wolfe, 2020).   
 

I distansundervisning är det viktigt att eleverna lätt kan nå alla lärare (Di Pietro et 

al., 2020). Alla borde också få känna sig trygga och bekväma i 

distansundervisningen (Di Pietro et al, 2020).  I Finland har utbildningen som 

uppdrag att säkerställa en trygg studiemiljö för varje elev (Läroplanen för den 

grundläggande utbildningen, 2014), och således skall denna rättighet förverkligas 

också i distansundervisning. Barko-Alva, Porter och Herrera (2020) konstaterar 

att på grund av coronapandemin och de tider vi lever i, kommer 

distansundervisning och digitalundervisning i framtiden att användas allt mer.  

 
Det finns forskare som konstaterar att digital och distansundervisning under 

covid-19 inte skall kallas för digital eller distansundervisning, utan för akut 

distansundervisning (eng. emergency remote teaching) (Barbour et al., 2020). 

Enligt Barbour et al. (2020) finns det en stor skillnad mellan traditionell digital 

undervisning och traditionell distansundervisning och den distansundervisningen 

som hela världen blev tvungen att börja bedriva under covid-19 pandemin 2020. 

När man övergår från traditionell undervisning till akut distansundervisning krävs 

det väldigt mycket mer av läraren jämfört med då man planerar vanlig 

distansundervisning (Barbour et al., 2020). Läraren måste till exempel ta mer 
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ansvar och får inte lika mycket hjälp med mera (Barbour et al., 2020). När man 

övergår till akut distansundervisning under en väldigt kort tid kan kvaliteteten på 

undervisningen också lida (Barbour et al., 2020). I akut distansundervisning har 

lärare inte heller tillgång till samma material som används i skolan (Barbour et., 

al, 2020). Lärare har inte heller tillgång till eller kännedom om allt elektroniskt 

undervisningsmaterial som skulle behövas för att kunna undervisa på samma sätt 

som fysiskt i skolan.  

 

 Mahaffey & Kinard (2020) konstaterar att innan skolan förflyttas till akut 

distansundervisning borde läraren alltid kontakta varje elevs familj och ta reda på 

hurdan digital utrustning som finns i familjen för eleven att använda i 

distansundervisningen, samt hurdan internetuppkoppling familjen har. På basis 

av den information läraren har samlat in borde kommunen se till att det säkerställs 

tillräckligt många apparater för familjer som är i behov av det (Mahaffey & Kinard, 

2020). På det här sättet kan man även i akut distansundervisning se till att ingen 

blir utan stöd eller möjlighet att delta i distansundervisningen (Mahaffey & Kinard, 

2020). 
 
2.1.1 Utmaningar med covid-19 och distansundervisning 
 
Trots att digital undervisning i viss mån kan underlätta undervisningen kan den 

också föra med sig nya problem (Cleveland-Innes & Campbell, 2012). Att orsaken 

till att man under 2020 blev tvungna att börja distansundervisa digitalt dessutom 

var en pandemi har gjort det ännu mer komplext. Ett fundamentalt problem är 

också den kompetens som krävs av läraren som undervisar digitalt (Cleveland-

Innes & Campbell, 2012) och alla lärare har inte heller erfarenhet av att undervisa 

på distans. Covid-19 har lyft fram behovet av lärares goda digitala kompentenser 

att undervisa digitalt (Foulger, Graziano, Schmidt-Crawford & Slykhuis, 2020). 

God inlärning och goda inlärningsresultat kan inte heller säkerställas enbart med 

hjälp av digital utrustning (Förenta nationerna, 2020). I rapporten av Ahtiainen et 

al.  (2021) kom det fram att distansundervisningen hade organiserats på 

varierande sätt mellan finländska skolor, både på årskurser 1–6 och på årskurser 

7–9 i undantagstillstånd våren 2020. Denna variation hade varit större på 

årskurser 7–9 jämfört med årskurser 1–6 (Ahtiainen et al., 2021). Variationen 

handlade till exempel om i hur hög grad eleverna förväntades delta i 
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distansundervisningen och på vilka sätt eleverna skulle göra sina 

distansuppgifter (Ahtiainen et al., 2021). Variationen handlade också om lärarnas 

kompetenser att distansundervisa (Ahtiainen et al., 2021).  

 

I digital undervisning ändras rollerna hos deltagarna och det föds också nya roller 

jämfört med den traditionella undervisningen som sker fysiskt (Cleveland-Innes 

& Campbell, 2012). Vid vanliga undervisningstillfällen som äger rum i skolan 

brukar lärare ofta gå runt i klassen och observera att alla elever gör det de skall 

göra och att alla elever får den hjälp de behöver. I distansundervisning kan 

läraren inte göra det, och således kan elever bli utan hjälp om de inte själva ber 

om det.  Alla elever lär sig också på olika sätt. För många elever är det lättare att 

lära sig tillsammans med andra elever. I distansundervisning har man inte 

möjlighet till samma sociala inlärningssätt som fysiskt i skolan. Detta har kunnat 

påverka en del elevers inlärning och skolgång.  

 

 För många elever är de rutiner som skoldagarna erbjuder en viktig del av välmå-

endet, och när de under pandemin har tagits bort har det kunnat ha en negativ 

påverkan på eleverna, speciellt på elever med inlärningssvårigheter (Di Pietro et 

al., 2020). I en rapport av Ahtiainen et al. (2020) kom det fram att en tredjedel av 

lärare upplevde att de stödåtgärder skolan erbjuder inte hade förverkligats lika 

bra som i en vanlig situation. Detta var både i fråga om stöd för inlärning och 

skolgång och i fråga om intensifierat och särskilt stöd (Ahtiainen et al., 2020).  

Medan en del äldre elever möjligen kan ha nytta av distansundervisningen, kan 

de yngsta eleverna antagligen inte ha det eftersom distansundervisning kräver 

att man är motiverad, kan använda sin tid effektivt och är organiserad (Di Pietro 

et al., 2020; Ahtiainen et al., 2021). På lägre årskurser behöver elever då alltså 

mer strukturerad undervisning på grund av att självregleringsförmågan inte ännu 

har utvecklats (Di Pietro et al., 2020; Ahtiainen et al., 2021). Ahtiainen et al. 

(2021) skriver i sin rapport att i Finland hade distansundervisningen varit mer 

strukturerad inom årskurser 7–9 än inom årskurser 1–6. Man har alltså haft för 

höga förväntningar på eleverna inom årskurser 1–6 i fråga om deras 

självregleringsförmåga (Ahtiainen et al., 2021).   

 



 

 7 

Di Pietro et al. (2020) konstaterar att elever har kunnat känna sig ångestfulla och 

stressade på grund av undantagstillståndet och på grund av att de är tvungna att 

vara hemma hela tiden, även under skoldagarna. Detta kan ha en negativ 

inverkan på elevernas skolgång (Di Pietro et al., 2020). Att elever inte har fått 

träffa sina kompisar har också haft en påverkan på eleverna och deras 

välmående och kunnat förorsaka känslor av ensamhet (Ahtiainen et al., 2021). 

Stressiga hemsituationer har också kunnat vara en negativ följd av pandemin för 

en del elever; speciellt elever från lägre socioekonomisk status (Di Pietro et al., 

2020).  
 

 Distansundervisningsperioden har lyft fram vikten av resurser hemifrån, speciellt 

i fråga om elever som inte erbjuds mycket sådana resurser hemma (Förenta 

nationerna, 2020). I en rapport om distansundervisning under våren 2020 

(Ahtiainen et al., 2020), kom det fram att största delen av elever hade haft egna 

digitala utrustningar som de kunde använda i distansundervisningen. 22% av 

elever rapporterades ändå ha varit tvungna att turas om i användningen av digital 

utrustning med andra familjemedlemmar (Ahtiainen et al., 2020). Oftast är det 

elever från lägre socioekonomisk bakgrund som inte har en egen dator (Di Pietro 

et al., 2020). I distansundervisning finns det också elever som måste delta i 

undervisningen helt och hållet via smarttelefon (Barbour et al., 2020). 

Skillnaderna i elevers tillgång till digital utrustning under distansundervisningen 

lyfter fram socioekonomiska skillnader och ojämlikhet (Barbour et al., 2020; Di 

Pietro et al., 2020). I synnerhet elever som inte har haft tillgång till digital 

utrustning har blivit utsatta under denna period (Förenta nationerna, 2020). 

Lärare rapporterade att medan de på våren 2020 under distansundervisningen 

upplevde att deras egen uppkoppling och digitala utrustningar fungerade, var 

elevernas uppkoppling och digitala utrustning inte lika väl fungerande (Ahtiainen 

et al., 2020).  

 

Hur mycket stöd en elev får hemifrån under distansundervisning beror på famil-

jen. Elever som kommer från lägre hemförhållanden med lägre socioekonomisk 

status får oftast inte heller lika mycket stöd hemifrån som elever från bättre hem-

förhållanden (Di Pietro et al., 2020). 18% av elever på årskurser 1–6 rapportera-

des ha studerat ensamma hemma utan vuxna under våren 2020 (Ahtiainen et al., 
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2020). Trots att en del elever har kunnat ha föräldrar som arbetar hemifrån kan 

man inte heller förvänta sig att föräldrarna har möjlighet att hjälpa sina barn om 

de själva samtidigt måste arbeta. Ahtiainen et al. (2020) konstaterar att exempel-

vis i fråga om barn som kommer från svårare hemomständigheter eller som be-

höver mer stöd i sin skolgång har utbildningen inte kunnat vara jämlikt på det sätt 

som den borde vara. Mer förmögna familjer har haft bättre möjligheter att stödja 

sina barns skolgång under pandemin, till exempel i form av att kunna anställa en 

privatlärare (Di Pietro et al., 2020).  Alla barn har inte heller ett arbetsbord eller 

ett eget rum där de i lugn och ro får studera under distansundervisning (Barbour 

et al., 2020; Di Pietro et al., 2020). Det har också visat sig att elever inte tillbringat 

lika mycket tid med skoluppgifter under undantagstillståndet våren 2020 och di-

stansundervisning som vanligtvis (Di Pietro et al., 2020). I alla familjer behärskar 

föräldrarna inte heller skolspråket och är därför inte kapabla att hjälpa elever med 

sin distansskolgång (Barko-Alva, Porter & Herrera, 2020). Detta placerar också 

en del elever i en sämre position jämfört med andra elever (Barko-Alva, Porter & 

Herrera, 2020). Distansundervisningsperioden under covid-19 har speciellt på-

verkat elever från fattigare familjer samt elever som annars är mer utsatta (För-

enta nationerna, 2020). Detta kan ha negativa konsekvenser för dessa elevers 

framtid och framtida utbildning (Förenta nationerna, 2020).   

 

I distansundervisning har man inte tillgång till samma resurser som i traditionell 

undervisning. Man har inte tillgång till skolhälsovård, skolbibliotek och skolkurator 

(Barbour et al., 2020) och i Finland till gratis skollunch (Läroplanen för den 

grundläggande utbildningen, 2014; Förenta nationerna, 2020). Skollunchen är en 

viktig del av skolgången i Finland och varje skolelevs rättighet (Utrikesministeriet 

& Utbildningsstyrelsen, 2019). Om eleven är hungrig, kan hen inte koncentrera 

sig på undervisningen och inlärningen (Utrikesministeriet & Utbildningsstyrelsen, 

2019), vilket vidare kan leda till sämre studieprestationer. På grund av att en stor 

del av elever har studerat hemifrån under våren 2020 har elever inte haft tillgång 

till skollunchen på samma sätt som vanligt. Vikten av skolmaten är även större 

för fattigare familjer (Di Pietro et al., 2020).  
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2.1.2 Covid-19-pandemin  
 

Covid-19 har påverkat utbildning i Finland på alla stadier av utbildning och när 

beredskapslagen togs i bruk påverkades också skolorna och utbildning av 

beskedet. Från och med den 18 mars 2020 fick en stor del av elever övergå till 

distansundervisning (Statsrådet, 2020; Undervisnings- och kulturministeriet, 

2020) i nästan två månader (Utbildningsstyrelsen, 2020). Stegvis återgång till 

närundervisning påbörjades den 14 maj 2020 (Utbildningsstyrelsen, 2020). 

Under denna period av distansundervisning blev både elever och lärare tvungna 

att anpassa sig i en ny vardag med nya utmaningar. Denna period i utbildningens 

historia kommer att ha allvarliga konsekvenser både inom och utanför utbildning 

(Förenta nationerna, 2020).  

 

Covid-19 är ett virus som upptäcktes i Kina i december 2019 (Institutet för hälsa 

och välfärd [THL], 2020). De vanligaste symtomen av coronaviruset är milda 

luftvägssymtom (WHO, 2021). Andra vanliga symtom av coronavirus är 

exempelvis hosta, huvudvärk, muskelvärk och problem med smak- och luktsinnet 

(THL, 2021). Vanligtvis behövs inte särskild vård vid coronavirusinfektion (WHO, 

2021). Äldre människor och människor med sjukdomar som till exempel diabetes 

eller lungsjukdom som därmed hör till riskgrupper kan insjukna i allvarligare 

former av sjukdomen (THL, 2021; WHO, 2021). Covid-19 deklarerades som en 

pandemi den 11 mars 2020 av WHO (WHO, 2020). En pandemi definieras som 

en ny sjukdom som sprider sig globalt (WHO, 2010). Den 16 mars 2020 

deklarerades det att undantagsförhållanden råder i Finland på grund av 

situationen med covid-19 (Riksdagen, 2021).  Efter det togs beredskapslagen i 

bruk i Finland (Riksdagen, 2021). Under olika undantagsförhållanden kan 

beredskapslagen tas i bruk, och pandemier är ett exempel på sådana 

undantagsförhållanden (Undervisnings- och kulturministeriet, 2020). En av 

beredskapslagens huvuduppgifter är att skydda befolkningen (Undervisnings- 

och kulturministeriet, 2020).   

 

 Inom småbarnspedagogik och förskoleverksamhet som fungerar i samband med 

småbarnspedagogikens enheter behövde alla barn inte övergå till 

distansundervisning (Undervisnings- och kulturministeriet, 2020). Alla familjer 
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som hade möjlighet att ha barnen hemma skulle däremot ha det (Undervisnings- 

och kulturministeriet, 2020). Barn i behov av särskilt stöd i sin skolgång och vars 

föräldrar inte hade möjlighet att ha barnet hemma erbjöds också närundervisning 

(Statsrådet, 2020; Undervisning- och kulturministeriet, 2020). Således var en stor 

del av barn och förskoleelever hemma under våren 2020. Den grundläggande 

utbildningen och andra stadiets utbildning organiserades i form av 

distansundervisning under våren 2020 (Undervisnings- och kulturministeriet, 

2020). Närundervisning ordnades som undantag på förskolor som fungerar i 

samband med skolor och årskurs 1–3 på lågstadienivå för sådana barn vars 

föräldrar arbetar inom samhälleligt kritiska branscher (Undervisnings- och 

kulturministeriet, 2020). När undervisningen övergick till distansundervisningen 

ökade också lärarnas arbetsmängd, och 89% av finländska lärare rapporterades 

ha upplevt att arbetsmängden blev större jämfört med under normal undervisning 

(Ahtiainen et al., 2020). Alla lärare konstaterats ha blivit tvungna att ta mer ansvar 

i sitt yrke utöver sina mer allmänna arbetsuppgifter (Förenta nationerna, 2020).  
 
2.2 Den grundläggande utbildningen i Finland 
 
Utbildningen i Finland ses som jämlik och har också som grundsyfte att vara jäm-

lik för alla (Läroplanen för den grundläggande utbildningen, 2014). Enligt läropla-

nen för den grundläggande utbildningen 2014 (2014) skall utbildningen vara jäm-

lik samt av hög kvalitet för alla elever oberoende av genus. Alla elever skall bli 

likabehandlade inom utbildning i Finland oberoende av nationalitet, ålder, kön, 

etnicitet, religion, åsikt, handikapp, sexuell läggning, övertygelse eller hälsotill-

stånd (Läroplanen för den grundläggande utbildningen, 2014). Utbildningssyste-

met i Finland skall se till att jämställdhetslagen följs inom all undervisning och allt 

annat som ingår i det finländska utbildningssystemet (Läroplanen för den grund-

läggande utbildningen, 2014). Således motverkar man i den grundläggande ut-

bildningen att ojämlikhet uppstår (Läroplanen för den grundläggande utbild-

ningen, 2014). Jämställdhet betyder jämlikhet mellan könen (Jääskeläinen et al., 

2015). I Finland är skolan avgiftsfri och alla har rätt till skolgång. I skolan formas 

grunderna för utveckling, lärande och växande (Läroplanen för den grundläg-

gande utbildningen, 2014). Lärare har då som uppgift att säkerställa jämlik utbild-

ning för alla elever (Undervisningssektorns Fackorganisation [OAJ], 2020).  
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 En av det finska utbildningssystemets huvuduppgifter är att skapa grunderna för 

livslångt lärande (Läroplanen för den grundläggande utbildningen, 2014). Enligt 

Förenta nationerna (2020) är utbildning en mänsklig rättighet som korrelerar di-

rekt med förverkligandet av alla de andra mänskliga rättigheterna. Skolprestat-

ioner i början av skolkarriären, under de första skolåren, har visats korrelera med 

senare akademiska prestationer (Sirin, 2005). Grunderna för utbildningen kan 

man då säga formas under de första skolåren och där har läraren en viktig upp-

gift. Ur denna synvinkel kan lärare ha väldigt stor påverkan på elevernas framtida 

liv och utbildningsnivå.  

 

Undervisning och läroböcker och annat läromaterial skall vara avgiftsfria 

(Läroplanen för den grundläggande utbildningen, 2014). Avgiftsfri elevvård är 

också en rättighet som hör till vårt utbildningssystem (Läroplanen för den 

grundläggande utbildningen, 2014). Elever har också rätt till stöd i sin skolgång 

och sitt lärande (Läroplanen för den grundläggande utbildningen, 2014). En 

annan rättighet som ingår i den grundläggande utbildning är en trygg skolmiljö 

(Läroplanen för den grundläggande utbildningen, 2014). Utbildning i Finland kan 

också kopplas ihop med kapital. Genom den utbildningen man får i Finland, växer 

både individens sociala kapital och humankapital (Läroplanen för den 

grundläggande utbildningen, 2014). 

 

2.3 Jämlikhet och social rättvisa 
 
Jämlikhet är en mångdimensionell term som kan betyda olika saker i olika 

kontexter. Termen används också på varierande sätt bland forskare (Jacob & 

Holsinger, 2008; Cameron, Daga & Outhred, 2018). De här olika synerna på 

jämlikhet vidare påverkar vad det är med jämlikhet som man vill fokusera på 

(Cameron, Daga & Outhred, 2018). Jämlikhet (eng. equality) definieras som alla 

människors rätt att vara likvärdiga och få likadan behandling i samhället 

oberoende av kön, förmögenhet, ras och religion, med mera (Cambridge 

Dictionary, 2021). Jacob och Holsinger (2008) definierar termen jämlikhet (eng. 

equality) som ett tillstånd där en individ är jämlik i fråga om mängd, status, värde 

och klassificering. Ojämlikhet (eng. inequality) definieras som en ojämlik i 



 

 12 

samhället framträdande situation där vissa människor har mer pengar eller 

möjligheter än andra människor (Cambridge Dictionary, 2021); alltså något 

kopplat ihop med ekonomiska och sociala aspekter. Ojämlikhet som har fötts 

under skoltiden kan också ofta leda till ojämlikhet på arbetsmarknaderna 

(Organization for Economic Co-operation and Development [OECD], uå). 

Fullkomlig jämlikhet bland alla människor är något som aldrig kommer att nås 

(Omoeva, Moussa & Hatch, 2018). Termen jämlikhet kan också förstås ur ett 

sådant perspektiv som tar social rättvisa i beaktande och som på engelska skulle 

motsvara ordet equity (Jacob & Holsinger, 2008). Enligt Simola, Seppänen, 

Kosunen och Vartiainen (2015) förklaras det engelska begreppet equity bäst som 

individuell jämställdhet (fi. yksilöllinen tasa-arvo). Med individuell jämställdhet 

menas varje individs rätt att få utbildning som motsvarar deras behov, förmågor 

och strävan, samtidigt som rättvis tävling också skall accepteras (Simola et al., 

2015), detta kan då ses som en motsvarande term för termen rättvisa (eng. 

equity). Denna definition av jämlikhet beskriver också bäst jämlikhet ur det 

perspektivet som fokuseras på i denna undersökning. Termen lika möjligheter 

(eng. equality of opportunity, fi. mahdollisuuksien tasa-arvo) används ofta också 

i denna kontext och enligt Erola (2009) är en ideal man borde sträva efter i 

samhället. Jämställdhet är en annan central term i fråga om det finländska 

utbildningssystemet (Jääskeläinen et al., 2015). Jämställdhet fokuserar sig på 

jämlikheten mellan könen eller på likaberättigandet (Jääskeläinen et al., 2015). I 

relation till utbildning diskuteras det ofta blandat om jämlikhet, jämställdhet, 

likvärdighet och rättvisa. I denna avhandling används begreppet jämlikhet i 

betydelsen som motsvarar det engelska ordet equity, som igen på svenska kan 

översättas till jämställdhet eller rättvisa. Utbildningssystemet i Finland har som 

uppdrag att säkerställa jämlik utbildning för alla elever oberoende av 

bakgrundsfaktorer (Läroplanen för den grundläggande utbildningen, 2014) och 

det är den termen som lyfts fram också i annan forskning relaterad till detta ämne, 

utbildning under undantagstillståndet våren 2020 (Ahtiainen et al., 2020; Barbour 

et al., 2020; Di Pietro et al., 2020; Förenta nationerna, 2020; Ahtiainen et al., 

2021). Termen jämlikhet har också använts i projektet DISKO 

(https://researchportal.helsinki.fi/fi/projects/digitalisering-och-

distansundervisning-i-svenskspråkig-skola) och är således termen som används 

i enkäten som användes som materialinsamlingsmetod i denna undersökning.  
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2.3.1 Klass och socioekonomisk status 

Oberoende av att samhällsklass kan ha en märkbar påverkan på elever, är 

klass inom pedagogik nästan som ett tabu (Christensen & Gast, 2015). I Fin-

land hör man inte det heller diskuteras om samhällsklass och sociala skillnader 

så ofta (Erola, 2010; Nylund, 2012). Oberoende av detta är största delen av 

människor i Finland medvetna om vilken samhällsklass de själva tillhör (Erola, 

2010). Enligt Erola (2010) blir det svårt att försöka förstå samhällsmedborgare 

och hur de gör val i livet och agerar om samhällsklasserna inte också granskas. 

Skillnaderna i medborgarnas välmående kan nämligen i hög grad förklaras med 

hjälp av klass (Erola, 2010). Klass definieras i Cambridge Dictionary (2020) som 

en grupp av människor i ett samhälle, med samma sociala och ekonomiska po-

sition. Utöver den sociala positionen innefattar samhällsklassen också socioe-

konomisk status (American Psychological Association [APA], 2015). Man kan 

se klass som en sammanställning av sociala förhållanden (Anyon, 1980; 

Nylund, 2012). När klass diskuteras, diskuteras det också vanligtvis om syssel-

sättning och inkomster (Anyon, 1980). Enligt Liu (2013, Kapitel 1) kan klass inte 

diskuteras utan att inkludera klassism med i diskussionen. Med klassism menas 

det sättet på vilket marginalisering, uteslutning och förtryck tar sig till uttryck 

inom den samhällsklassiga världsbildsmodellen (Liu, 2013, Kapitel 1). I form av 

klassism kan en person exkluderas och överges socialt (Liu, 2013, Kapitel 1). 

Enligt Nylund (2012) är ignorering av klass och klassens existens problematiskt 

på grund av att samhälleliga fenomen är ihopkopplade med utbildning, och i ett 

kapitalistiskt samhälle är social klass en central komponent av det. När utbild-

ning diskuteras är teman som etnicitet och religion ofta närvarande, klass dock 

inte (Nylund, 2012). Det kan dock bli svårt att begripa de här dimensionerna om 

man inte inkluderar klass i diskussionen (Nylund, 2012). När man ignorerar 

klass kan det leda till vidare problem på grund av att man då samtidigt ignorerar 

existensen av vissa frågor och problem (Nylund, 2012). Också i finländska sko-

lor skulle samhällsklassen antagligen kunna ge svar på många frågor om man 

observerade den mer. I fråga om samhällsklass är det viktigt att inkludera inter-

sektionalitet i diskussionen. Intersektionalitet är ett förhållningssätt där indivi-

dens identitet och position i samhället sägs påverkas av ett flertal olika faktorer 
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(THL, 2020). Dessa faktorer kan bland annat vara klass, kön, ras, etnicitet, ål-

der och nationalitet (Hill Collins & Bilge, 2020, Kapitel 1). Enligt ett intersektion-

ellt perspektiv kan dessa faktorer inte observeras skiljt; de och deras påverkan 

på varandra skall alltid observeras samtidigt (Hill Collins & Bilge, 2020, Kapitel 

1; THL, 2020).   

Då klass och socioekonomisk status diskuteras, diskuteras oftast också familje-

bakgrund. Familjebakgrunden skall enligt Coleman (1988) delas in i olika katego-

rier; dessa kategorier förklarar vidare resurserna ett barn får genom sin familj. 

Kategorierna är socialt kapital, ekonomiskt kapital och humankapital (Coleman, 

1988). Kapital definieras ofta som människans fysiska egendom, men utöver den 

fysiska egendomen kan kapital också handla om något symboliskt, exempelvis 

att man innehar exklusiv information (Anyon, 1980). Med ekonomiskt kapital me-

nar man förmögenheten och inkomsterna inom familjen, vilka vidare möjliggör 

innehavande av fysiska resurser (Coleman, 1988), såsom maskiner och pengar 

(Anyon, 1980). Humankapital beskriver den utbildning föräldrarna har och allt det 

som föräldrarnas utbildning levererar åt barnen (Coleman, 1988). Med socialt ka-

pital förklaras de inom familjen framkommande människoförhållandena (Cole-

man, 1988). Humankapital och socialt kapital hos föräldrarna sägs påverka bar-

nens möjligheter exempelvis i form av studieprestationer (Coleman, 1988). Fa-

miljens resurser (kapital) kan ha stor inverkan på barnen och deras skolgång 

(Coleman, 1988). Ju mer humankapital man har, desto mer kapabel är man att 

utnyttja allt skolan och utbildningen erbjuder (Coleman, 1988). Detta leder exem-

pelvis till högre studieprestationer, arbetspositioner och högre lön (Coleman, 

1988). En del barn är då alltså automatiskt bättre positionerade i skolan och ut-

bildning än andra barn.  

 

Socioekonomisk status är en individs eller grupps klass eller sociala position, som 

är oftast ihopkopplad med sysselsättning, inkomster och utbildning (APA, 2021). 

Socioekonomisk status är något som oftast går i arv, speciellt i fråga om utbild-

ning (Sirin, 2005; Hertz et al., 2008).  Den sägs påverka hur en människa kommer 

att prestera akademiskt, och speciellt socioekonomisk status i form av föräldrar-

nas utbildningsbakgrund (Sirin, 2005). Skolprestationerna hos en elev är bero-

ende på hemförhållandena samt på hur föräldrarna styr barnet (Ankrum, 2016). 
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Både föräldrarnas och mor- och farföräldrarnas socioekonomiska status har vi-

sats påverka en människas utbildningsnivå som vuxen (Acacio-Claro, Doku, Ko-

ivusilta & Rimpelä, 2018). Detta ämne, socialt arv (eng. social inheritance), är 

inom sociologi ett populärt forskningsområde (Sirin 2005; Härkönen, 2010).  

 

 Ju bättre socioekonomisk status man har, desto bättre resurser har man också, 

och ju mer resurser man har, desto bättre är möjligheterna att satsa på utbild-

ningen (Rungo & Pena-López, 2019). Vice versa, ju sämre socioekonomisk sta-

tus man har, desto sämre resurser har man, och ju mindre resurser man har, 

desto sämre är möjligheterna att satsa på utbildningen (Rungo & Pena-López, 

2019). Detta är dock oftast i fråga om ett internationellt perspektiv, på grund av 

att alla går i samma skola i Finland, men ändå värt att nämnas i och med att det 

kan vara realiteten för en del människor i Finland också. Således kan barn med 

lägre socioekonomisk status ha det svårare i skolan som ett resultat av familjens 

brist på resurser. Forskning visar att sämre studieprestationer ofta också kopplas 

till en lägre socioekonomisk status (Kivinen, Hedman & Kaipainen, 2012). Detta 

beror på flera olika faktorer (Härkönen, 2010) som exempelvis familjens brist på 

resurser, både materiella och ickemateriella (Coleman, 1988), eller olika stres-

siga eller negativa hemomständigheter så som arbetslöshet (Fergusson, Hor-

wood & Boden, 2008) som vidare påverkar barnet. Sambandet mellan akade-

miska prestationer och socioekonomisk status sägs också öka på varje skolnivå 

(Sirin, 2005). Således är det viktigt att som lärare så tidigt som möjligt ta hänsyn 

till elevernas socioekonomiska status och hur den kan påverka eleverna och de-

ras skolgång. Vidare förutsäger skolframgången också starkt utbildningsnivån 

som vuxen (Acacio-Claro, Doku, Koivusilta & Rimpelä, 2018). Således är socio-

ekonomisk status starkt ihopkopplat med en människas utbildning och utbild-

ningsnivå på ett väldigt komplex sätt.   

 

Samhällsklass och socioekonomisk status är termer som i hög grad går in i 

varandra. En del forskare använder begreppet socioekonomiska skillnader och 

en del socialklass- eller samhällsklasskillnader. I denna avhandling har termen 

samhällsklass känts mer relevant och således blivit vald som termen i fokus.   
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2.3.2 Socialklassensitiv pedagogik 

Fast samhällsklass stort kan påverka eleverna och deras skolgång diskuteras det 

inte mycket inom pedagogik (Christensen & Gast, 2015). I socialklassensitiv pe-

dagogik (eng. social-class sensitive pedagogy) eftersträvar läraren eller pedago-

gen att fungera på ett sådant sätt i sitt arbete att hierarkiska mönster inte förstärks 

(Christensen & Gast, 2015). Utbildning, läroplanen och allt samspel i skolan kan 

ge eleverna en uppfattning om vilka människor och vad det är som värdesätts 

inom samhället (Christensen & Gast, 2015). Den här uppfattningen är vanligen 

en uppfattning om ett barn från medelklassen (Christensen & Gast, 2015). Som 

lärare kan man genom sitt agerande och beteende oavsiktligt förstärka denna 

uppfattning om man inte är medveten om den påverkan ens agerande kan ha på 

eleverna (Jones & Vagle, 2013; Christensen & Gast, 2015). En pedagog som är 

socialklassensitiv beaktar sitt eget beteende, sina ordval och sina reaktioner, för 

hen är medveten om att hen med dessa kan förstärka denna uppfattning och 

vidare positionera elever på basis av deras bakgrundsfaktorer (Christensen & 

Gast, 2015). En av de mest centrala aspekter av att vara socialklassensitiv är att 

man som pedagog är medveten om den inverkan man som lärare kan ha på sina 

elever (Jones & Vagle, 2013). Genom ett socialklassensitivt förhållningssätt strä-

var man efter att utesluta klassism och alla andra slags klassistiska fördomar 

(Jones & Vagle, 2013). Detta leder vidare till att barn från lägre samhällsklasser, 

fattigare bakgrundsfaktorer och av olika etniciteter och raser säkerställs jämlika 

möjligheter i skolan (Jones & Vagle, 2013). 

Att vara socialklassensitiv betyder dock inte att man enbart uppmärksammar sitt 

agerande i relation till elever från lägre samhällsklasser (Jones & Vagle, 2013). 

Som en socialklassensitiv pedagog skall man inte heller kritisera eller i allmänhet 

på ett negativt sätt lägga hänsyn till elever från högre samhällsklasser (Jones & 

Vagle, 2013). En elev har inte valt hens samhällsklass (Ankrum, 2016). Som en 

socialklassensitiv pedagog skall man vara medveten om att man aldrig kommer 

att vara klar med sitt arbete som en socialklassensitiv pedagog (Jones & Vagle, 

2013). Världen ändras konstant och således uppstår det också konstant mer 

klassrelaterade problem (Jones & Vagle, 2013). Således är total socialklassensi-

tivitet en ideal som antagligen aldrig kommer att uppnås (Jones & Vagle, 2013). 
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3 Forskningsuppgift och forskningsfrågor 
 

Detta kapitel kommer att handla om forskningsuppgiften och forskningsfrågorna 

i denna undersökning. Först kommer jag berätta om forskningsuppgiften samt 

varför det är viktigt att undersöka detta ämne. Efter det beskrivs 

forskningsfrågorna.  
 
Forskningsuppgiften i denna studie är att undersöka jämlikhet under undantags-

tillståndet våren 2020. Jag kommer att undersöka hur jämlikhet konstrueras i lä-

rarnas enkätsvar om deras upplevelser av distansundervisning under undantags-

tillståndet och på vilka sätt lärare inom den grundläggande utbildningen har tagit 

elever från lägre samhällsklasser i beaktande enligt sin upplevelse i sin distans-

undervisning under våren 2020. Syftet med denna undersökning är att ta reda på 

hur lärare har tänkt kring samhällsklass, socioekonomisk status och jämlikhet un-

der undantagstillståndet våren 2020. Mera exakt, ifall de har tagit i beaktande 

den påverkan som samhällsklass kan ha och kan ha haft på elever från lägre 

samhällsklasser och deras skolgång under undantagstillståndet våren 2020. 

Detta är alltså en mer universell fråga om samhällsklassen och dess påverkan 

på elever under denna period.   
 

Forskningsfrågorna som formulerades för denna undersökning är följande:  

 

1. På vilka sätt konstrueras jämlikhet i lärarnas enkätsvar om deras 

upplevelser under undantagstillståndet?  

2. På vilka sätt har lärare inom den grundläggande utbildningen tagit elever 

från lägre samhällsklasser i beaktande enligt sin upplevelse när de har 

distansundervisat?   
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4 Genomförande 
 

I detta kapitel beskriver jag genomförandet av denna undersökning. Denna 

magisteravhandling har en kvalitativ forskningsdesign med fenomenologi som 

forskningsansats. Med kvalitativa studier försöker man förstå kvaliteten, 

betydelsen och egenskaper hos forskningsobjektet (Walliman, 2006). 

Materialinsamlingsmetoden i denna undersökning är E-lomake webbenkäten. 

Denna magisteravhandling görs i samband med projektet DISKO, digitalisering 

och distansundervisning i svenskspråkig skola 

(https://researchportal.helsinki.fi/fi/projects/digitalisering-och-

distansundervisning-i-svenskspråkig-skola). Forskningen är ett samarbete 

mellan Helsingfors universitet och Stockholms universitet och forskningsledare i 

projektet DISKO är Anna Slotte. Forskningen är aktiv under 2020–2021 och 

distansundervisningens betydelse för språkmedveten undervisning är ett av 

temana i projektet DISKO. Analysmetoden i denna undersökning är tematisk 

analys. Jag kommer först att berätta mer om deltagarna i denna forskning. Efter 

det beskrivs forskningsmetoderna och sedan fortsätter jag med metoderna för 

materialinsamling och analysmetoderna.  

 

4.1 Deltagarna i denna undersökning 
 
Deltagarna i denna undersökning är lärare inom den grundläggande utbild-

ningen, både klasslärare och ämneslärare som arbetar inom årskurserna 1–

9.  Lärarna som deltar i denna undersökning är behöriga lärare. De skall också 

ha distansundervisat under perioden med distansundervisning våren 2020. En-

käten är skriven på både svenska och finska och skickades ut till både svensk- 

och finskspråkiga lärare. Detta gjordes på grund av att få en tillräckligt relevant 

bild av situationen och så många svar som möjligt. Det finns mycket flera finsk-

språkiga skolor i Finland jämfört med svenskspråkiga skolor. Det finns också mer 

variation mellan elever på den finskspråkiga sidan, till exempel för att finsksprå-

kiga skolor i allmänhet är större än svenskspråkiga skolor i Finland (Korkala, 

Laakso, Westerholm & Volmari, 2021). Därför är det viktigt att få med också finsk-

språkiga lärare (Korkala, Laakso, Westerholm & Volmari, 2021). 
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Enkäten delades i olika Facebook-grupper som handlar om lärare och undervis-

ning, både svensk- och finskspråkiga. Enkäterna delades 1–3 gånger per Fa-

cebook-grupp för att få med tillräckligt många deltagare i undersökningen. Detta 

gjordes under maj och juni 2021. Facebook-grupperna var Alakoulun aarreaitta 

(över 40 000 medlemmar), Svenskspråkiga studerande vid Pedagogiska Fakul-

teten och Suomen opettajien ja kasvattajien foorumi (med ca. 18 000 medlem-

mar). Jag kontaktade nästan alla lärare jag känner och några lärare jag har själv 

haft tidigare. Jag kontaktade också några ämnesföreningar för att be om att de 

skulle dela min enkät men jag fick aldrig svar av dem. Deltagarna var svensk- 

och finskspråkiga behöriga lärare som arbetade inom den grundläggande utbild-

ningen, antingen inom årskurser 1–6 eller inom årskurser 7–9. Det visade sig att 

vara relativt svårt att få med många deltagare i undersökningen. Inom den utsatta 

tiden besvarade 17 lärare i enkäten.   

 

4.2 Forskningsmetoderna 
 
Forskningsmetoden som använts i denna undersökning är fenomenologisk forsk-

ning. Fenomenologisk forskning är en forskningsmetod vars grundare anses vara 

Edmund Husserl (Klein & Westcott, 1994). Forskningsmetoden dök upp i början 

av 1900-talet och trots att metoden sedan dess har utvidgats med andra metoder 

och blivit tillämpad på flera forskningsproblem, är den fortfarande ungefär som 

den versionen som Husserl uppfann (Klein & Westcott, 1994). Fenomenologi an-

ses i allmänhet vara menad för kvalitativ forskning (Sloan & Bowe, 2014). I feno-

menologisk forskning är fenomen i fokus (Varto, 1992, Kapitel 6), man forskar 

alltså utseendet eller framträdandet av fenomen, i stället för att fokusera enbart 

på själva fenomenet (Cohen, 1987). I fenomenologisk forskning forskas männi-

skors upplevelser samt hur världen framträder i människors ögon, alltså männi-

skors upplevelser av världen (Langdridge, 2007).  Som forskare försöker man få 

fram människors levda upplevelser (Langdridge, 2007), av de människor som är 

delaktiga i forskarens forskning med det ämnet som forskas i (Groenewald, 

2004). I fenomenologisk forskning letar man efter på svar till sådant människor 

är bekymrade över och på stora frågor i allmänhet (Cohen, 1987). Man forskar 

om olika fenomen, såsom människors upplevelser och observationer av något, 

och försöker med hjälp av dem få en djupare förståelse av forskningsobjektet 
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(Jyväskylän yliopisto, 2015). Genom de upplevelser som dykt upp under forsk-

ningsprocessen analyseras och beskrivs forskningsobjektet (Jyväskylän yliopi-

sto, 2015). I fenomenologisk forskning skall data samlas in av sådana individer 

som har upplevelser av det fenomenet som forskas i (Cresswell, 2007). Därför 

har lärare som har undervisat under undantagstillståndet våren 2020 specifikt 

blivit utvalda som deltagare i denna undersökning. I fenomenologisk forskning 

samlas data oftast in i form av intervjuer, men den kan också samlas in i form av 

exempelvis skrivna svar och observationer (Cresswell, 2007).  

 

 Centralt i fenomenologisk forskning är att inte börja med teorier, utan med feno-

menet, alltså det som forskas i (Cohen, 1987). När man påbörjar med en feno-

menologisk forskning är det enligt Cohen (1987) viktigt att först observera sina 

tankar och fördomar om fenomenet som forskas i och bli av med dessa. På detta 

sätt observeras fenomenet inte enligt forskarens fördomar utan som det i själva 

verket är (Cohen, 1987; Moran, 2000). I denna studie undersöks fenomen, och 

jag har därför valt en fenomenologisk forskningsansats till min magisteravhand-

ling. Jag hade egna fördomar och tankar om de fenomen som forskas i, samt 

hurdana svar jag möjligen skulle kunna få. Jag har observerat dessa fördomar 

och upplever att de under min arbetsprocess har fallit bort och jag har kunnat 

förhålla mig så neutralt till detta ämne som möjligt.   

 

4.3 Metoderna för materialinsamling 
 
Materialinsamlingsmetoden i denna forskning är E-lomake webbenkäten. E-

lomake webbenkäten valdes som materialinsamlingsmetod i stället för intervjuer 

på basis av flera olika orsaker. När man väljer materialinsamlingsmetoden för sin 

forskning skall man fundera på ifall metoden är lämplig för de deltagare man vill 

ha med i undersökningen (Valli, 2018). Jag visste att lärare under undantagstill-

ståndet våren 2020 redan färdigt har känt sig belastade och att det på grund av 

detta inte har varit så lätt att få lärare att delta exempelvis i intervjuer. Därför 

tänkte jag att webbenkäten skulle passa bäst som materiainsamlingsmetod och 

öka chansen att få fler deltagare i undersökningen. När man har enkät som 

materialinsamlingsmetod är möjligheten att man får fler deltagare större, vilket 
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igen påverkar reliabiliteten (Valli, 2018). I fråga om denna studie och temat som 

forskas i, upplevde jag det som oerhört viktigt att så många lärare som möjligt 

skulle delta, både för att få så relevanta svar som möjligt och för att få en så bred 

bild av situationen som möjligt. En fördel med webbenkäter är det att man kost-

nadsfritt kan få med deltagare från olika håll (Valli & Perkkilä, 2018). Som sagt 

ville jag få en allmän uppfattning om situationen i hela Finland och genom att 

använda en webbenkät ökades möjligheten att få med lärare från ett så brett om-

råde som möjligt. Genom intervjuer hade detta antagligen inte varit möjligt och 

således representerat bara ett enskilt område eller en enskild skola.    

 

Webbenkäten (bilaga 1 & bilaga 2) delades i olika Facebook-grupper. En fördel 

med webbenkäter är att de kan delas på sidor som Facebook, vilket möjliggör att 

få en stor mängd deltagare med i undersökningen på kort tid (Valli & Perkkilä, 

2018). Enkäten är en del av ett större projekt, projektet DISKO. Således är frå-

gorna som angår denna studie bara en del av enkäten som även innefattar andra 

frågor också. Den andra sektionen i enkäten handlar om språkinriktad (språk-

medveten) undervisning. Enbart de delar av enkäten som handlar om jämlikhet 

hör till och analyserades i denna magisteravhandling. Enkäten gjordes både på 

svenska och finska och skickades således till både svensk- och finskspråkiga 

lärare. Detta är på grund av att man skulle få en tillräckligt bred och relevant bild 

samt en allmän uppfattning om situationen i Finland i fråga om det som undersöks 

i avhandlingen.  

 

 Enkäten består av 25 frågor, och frågorna är till stor del öppna. Enkätfrågorna 

kan antingen vara öppna eller slutna (Valli, 2018). Problemet med öppna frågor 

är att lyckas skriva dem på ett sådant sätt att deltagaren förstår vad forskaren har 

menat (Routio, uå; Valli, 2018). Nyttan med öppna frågor jämfört med slutna frå-

gor är att deltagaren själv får skriva om sina upplevelser och tankar utan att en-

käten styr svaret (Valli, 2018). För att upplevelser undersöks i denna studie fun-

gerade det bra att ha mycket öppna frågor i enkäten. För att se till att deltagarna 

skulle förstå de mest centrala termerna i studien, inkluderades förklaringar av 

dessa termer i enkäten (se bilaga 1 & bilaga 2).   
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4.4 Enkätfrågorna 
 
Enkäten samt enkätfrågorna skapades tillsammans med projektet DISKO. I 

några frågor tillades förklaringar på centrala termer, som exempelvis sociala skill-

nader, för att se till att alla deltagande lärare skulle kunna besvara frågorna. I 

början av enkäten fanns det en bakgrundsfråga där lärarna skulle svara på vilken 

skolnivå de undervisade under perioden med distansundervisning våren 2020. 

Enkäten bestod av två delar, den första handlade om denna magisteravhandling 

och jämlikhet mer specifikt och den andra om språkinriktad undervisning. Den 

första delen angående denna studie var delad i tre olika delar: 1. Jämlikhet, 2. 

Jämlikhet, sociala skillnader och skolan och 3. Jämlikhet, sociala skillnader och 

distansundervisning. Den första delen Jämlikhet bestod av tre olika kategorier 

med färdiga svarsalternativ och öppna följdfrågor. De tre kategorierna handlade 

om olika faktorer som kan kopplas ihop med begreppet jämlikhet med avseende 

på elever i skolan och deltagarna skulle välja de alternativ de själv kopplar ihop 

med begreppet jämlikhet. I den första kategorin var svarsalternativen eget rum, 

hobbyer, kläder, klädstil, mellanmål, resor, telefon och annat. Ifall man valde 

svarsalternativet annat, skulle man ge exempel i följdfrågan. Denna kategori 

handlade då om mer materiella aspekter av jämlikhet med avseende på elever i 

skolan. I den andra kategorin var svarsalternativen bostadsområde, föräldrarnas 

engagemang i skolverksamheten, föräldrarnas utbildningsnivå, föräldrarnas yrke, 

stödet hemifrån och annat. Ifall man valde svarsalternativet annat, skulle man 

igen i följdfrågan ge exempel. Denna kategori handlade om sådana aspekter av 

jämlikhet som är mer ihopkopplade med hemmet och föräldrarna. Den sista ka-

tegorin i denna del av enkäten var uppbyggd av svarsalternativen genus, läsför-

ståelse, ordförråd, skolprestationer, språkanvändning och annat. I följdfrågan fick 

man igen ge exempel ifall man hade valt svarsalternativet annat.  Denna sista 

kategori kretsade runt sådana aspekter av jämlikhet som är mer ihopkopplade 

med eleven själv. Den andra delen av enkäten Jämlikhet, sociala skillnader och 

skolan handlade om jämlikhet mer allmänt i skolan och bestod av öppna frågor. 

Delen innefattade en sluten fråga med en följdfråga, två öppna frågor och en 

sådan fråga som kunde besvaras som en öppen fråga eller som en sluten fråga 

beroende på svaret. Den första frågan i denna del var: ”Upplever du att det finns 
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sociala skillnader mellan eleverna i den skolan du själv arbetar?”. I frågan fanns 

det också en förklaring på termen sociala skillnader. Följdfrågan var:” Ifall du sva-

rade ja, kan du ge några exempel.” Den andra frågan i denna del av enkäten var: 

”I vilken mån diskuteras sociala skillnader mellan elever i kollegiet i din skola?”. 

Frågan handlade då mer om lärares skola och kollegiet och inte enbart den del-

tagande läraren. Den tredje frågan i denna del var:” Kan du ge några exempel på 

hur du beaktar elevernas socioekonomiska bakgrund i undervisningen?”. I denna 

fråga fanns det igen en förklaring på termen socioekonomisk bakgrund. Den 

tredje frågan i denna del var: ”Kan du ge några exempel på hur ni beaktar ele-

vernas socioekonomiska bakgrund i kollegiet i din skola?”. Denna fråga var igen 

ihopkopplad med lärares skola och kollegiet. I denna fråga kunde man också 

välja att svara på färdiga svarsalternativ som var ”vi beaktar inte”, ”frågan är inte 

aktuell för oss” och ”vet inte”. Den tredje delen av enkäten Jämlikhet, sociala 

skillnader och distansundervisning handlade mer specifikt om jämlikhet i fråga 

om distansundervisningen under våren 2020. Frågorna var då alla relaterade till 

perioden med distansundervisning och hur jämlikhet har framträtt under denna 

period enligt lärares upplevelser. Denna del var den sista delen i enkäten som 

handlade om denna undersökning. Delen var uppbyggd av tre slutna frågor med 

öppna följdfrågor samt en sista öppen fråga utan följdfrågor. Den första frågan i 

denna del var: ”Upplevde du att skolan i Finland (generellt) var jämlik för alla 

elever distansundervisningsperioden våren 2020?”. Frågan var sluten med tre 

svarsalternativ, ”ja”, ”nej”, och ”vet inte”. Efter den här frågan kom en följdfråga 

som var: ”Ifall du svarade nej, ge gärna några exempel. Ifall du svarade ja, berätta 

gärna mera.”. Den andra frågan i denna del av enkäten var: ”Upplevde du att 

sociala skillnader mellan elever blev mer synliga under 

distansundervisningsperioden våren 2020?”. Frågan var igen sluten och 

innefattade färdiga svarsalternativ som var ”ja”, ”nej”, och ”vet inte”. I följdfrågan 

fick man ge exempel, ifall man hade svarat ”ja”. Den tredje frågan i denna del var: 

”Var elevernas socioekonomiska bakgrund något du beaktade när du planerade 

din distansundervisning våren 2020?”. I följdfrågan fick man igen motivera sitt 

svar: “Ifall du svarade ja, ge gärna några exempel. Ifall du svarade nej, berätta 

gärna mera.”. Den sista frågan i denna del var:” På vilka sätt arbetade ni i din 

skola för att stödja elevernas jämlikhet under perioden med distansundervisning 

på våren 2020? Ge exempel.”. Frågorna angående språkinriktad undervisning 
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analyserades inte i denna magisteravhandling på grund av att de är en del av 

projektet DISKO och inte berör denna magisteravhandling.  

 
Enkäten:  

- Jämlikhet: 3 kategorier  

- Jämlikhet, sociala skillnader och skolan 

- Jämlikhet, sociala skillnader och distansundervisning 

- (Språkinriktad undervisning) 

 

Figur 1: Enkätens uppbyggnad 
 
 
4.5 Analysmetoderna 
 
Analysmetoden för denna studie är tematisk analys. Tematisk analys är en ana-

lysmetod som används för att analysera, redogöra samt identifiera framträdande 

mönster, alltså teman, i data (Braun & Clarke, 2006). Dessa teman och mönster 

handlar oftast om beteendet och livet (Aronson, 1995).  Med tematisk analys får 

man fram de mest centrala dragen i data (Clarke & Braun, 2017). Tematisk analys 

möjliggör skapande av teman och koder på ett systematiskt och öppet sätt ifrån 

kvalitativ data (Clarke & Braun, 2017). Med koder avses analysens minsta delar 

som avslöjar för forskningsfrågan relevanta särdrag i data (Clarke & Braun, 

2017). Teman, som beskrivs som meningsfulla mönster, byggs upp av dessa ko-

der (Clarke & Braun, 2017). De olika teman som framkommer i data sägs avslöja 

något centralt i förhållande till forskningsfrågan i studien (Braun & Clarke, 2006).  

 

Man kan använda tematisk analys inom nästan alla olika teoretiska referensra-

mar (Terry, Hayfield, Clarke & Braun, 2017). Tematisk analys beskrivs också som 

en väldigt flexibel analysmetod (Braun & Clarke, 2006; Clarke & Braun, 2017). 

På grund av denna flexibilitet konstateras analysmetoden också vara en lämplig 

analysmetod för nya forskare (Terry, Hayfield, Clarke & Braun, 2017). Således 

har den också känts som en lämplig analysmetod för en magisteravhandling. Jag 

har valt den tematiska analysen som min analysmetod för att den möjliggör ana-

lys av resultaten i en undersökning på ett logiskt och strukturerat sätt. Jag upple-

ver också att det inom mitt forskningsområde ofta framträder olika teman och 
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mönster som man kan observera. Denna undersökning är också en kvalitativ stu-

die och tematisk analys är avsedd för analys av kvalitativ data (Clarke & Braun, 

2017).  

 

4.6 Databearbetning och analysering 
 

Analysprocessen i denna studie påbörjades redan under datainsamlingen och 

genom observation av varje enkätsvar som jag fick, så som man ofta gör med 

tematisk analys (Braun & Clarke, 2006). När det hade kommit tillräckligt många 

svar i enkäterna påbörjades analysprocessen mer noggrant, genom att enskilt 

börja gå igenom varje enkätsvar. Efter att jag hade gått igenom varje enkätsvar 

enskilt översatte jag svaren på den finskspråkiga versionen av enkäten. Efter det 

analyserades materialet per fråga och sist kombinerades frågorna med svaren 

på frågorna. Från början antecknade jag idéer och tankar som uppstod under 

läsningen av materialet; en viktig del av tematisk analysering (Braun & Clarke, 

2006).   

 

När man i en tematisk analys försöker identifiera teman i sitt material måste man 

välja mellan en induktiv och en teoretisk tematisk analys (Braun & Clarke, 2006). 

Till denna studie valdes det induktiva förhållningssättet på grund av att jag ville 

fokusera på deltagarnas upplevelser och utgå ifrån dem. I en induktiv tematisk 

analys utgår man ifrån forskningsdata, och de identifierade temana är starkt 

ihopkopplade med data (Braun & Clarke, 2006). När det induktiva 

förhållningssättet används får tidigare kodningsramar eller forskarens egna 

förutfattade meningar inte påverka kodningen (Braun & Clarke, 2006). I början 

kändes det kanske lite svårt att inte låta de egna förhandsuppfattningarna 

påverka processen, men i slutändan upplever jag att jag lyckades lämna bort 

mina fördomar och förhandsuppfattningar helt och hållet och låta själva materialet 

styra processen.  

 

Jag inledde kodningen av materialet genom att läsa igenom svaren och de fram-

trädande temana flera gånger tills det gick att observera olika koder. Med hjälp 
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av kodning blir det lättare att fokusera sig på särdrag som framgår ur data (No-

well, Norris, White & Moules, 2017). Tematisk analys innebär att gå fram och 

tillbaka i sitt material om och om igen (Braun & Clarke, 2006; Nowell, Norris, 

White & Moules, 2017), och det ingick också i analysprocessen för denna studie. 

Detta hjälper forskaren att hitta olika mönster och innehåll i materialet (Nowell, 

Norris, White & Moules, 2017). Jag skulle kunna konstatera att detta faktiskt var 

den viktigaste delen av analysprocessen, för genom att gå fram och tillbaka i 

materialet och läsa det om och om igen, började materialet avslöja koder och 

teman. I tematisk analys kan forskaren välja att använda sig av något mjukvaru-

program (Nowell, Norris, White & Moules, 2017), som exempelvis ATLAS.ti. Jag 

valde dock att genomföra kodningen i denna studie manuellt på grund av att det 

kändes mer bekant och lättare för mig än att lära mig att använda ATLAS.ti och 

sedan koda med hjälp av det. Samtidigt som jag genomförde min analys gick jag 

konstant tillbaka till Braun och Clarkes (2006) guide för hur man genomför en 

tematisk analys och såg till att jag inte glömde något viktigt i analysprocessen. 

 

Efter kodningen av materialet kunde 13 preliminära teman identifieras. De 

preliminära temana var: jämlikhet, bemötandet av elever, digital utrustning, stödet 

hemifrån, familjebakgrund, föräldrarna, möjligheter hemifrån, arbetsro, kontakt 

med eleverna, språkkunskap, planering av undervisningen, samarbete och 

skillnader mellan skolor. När man kodar sitt material kommer det fram huvud- och 

underteman, men också teman som inte hör någonstans (Nowell, Norris, White 

& Moules, 2017). Efter kodningen och identifieringen av de tretton preliminära 

temana arbetade jag vidare med dessa teman för att komma fram till studiens 

huvudteman. Jag observerade vikten av varje kod och försökte sedan kombinera 

de olika preliminära temana till större helheter och huvudteman samtidigt som 

onödiga koder reducerades. Valet av de slutliga huvudtemana var dock inte den 

lättaste processen och krävde mycket noggrann fundering och läsning av 

materialet. När en forskare bestämmer sig för sina teman är det inte 

nödvändigtvis alltid fråga om sådana teman som mest framgår ur materialet 

(Braun & Clarke, 2006).  De kan vara teman som bara är mest relevanta i relation 

till själva forskningsfrågorna och då väljs på basis av detta (Braun & Clarke, 

2006).  När analysen för materialet i denna studie genomfördes var huvudtemana 
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inte heller nödvändigtvis de mest prevalenta bland de preliminära temana, utan 

de mest relevanta i relation till forskningsfrågorna.  

 

 Av dessa tretton teman identifierades vidare tre huvudteman som är: 

distansundervisning i praktiken, möjligheter hemifrån och digital utrustning. 

Distansundervisning i praktiken handlade om det, hur olika skolorna 

organiserade distansundervisningen och hur lärare upplevde detta, samt 

skillnader mellan lärare i fråga om kompetens att distansundervisa. Möjligheter 

hemifrån hade att göra med alla de möjligheter hemmen erbjuder eleverna. 

Dessa är både mer ekonomiska och materiella möjligheter man får, såsom att 

kunna ha hobbyer och få pengar, men också ickemateriella möjligheter så som 

att kunna förverkliga sig hemma och ha tillgång till exempelvis böcker. 

Exempelvis var stödet hemifrån en väldigt central del av detta tema. Det sista 

temat, digital utrustning, kretsar kring datorer och telefoner och deras vikt under 

undantagstillståndet våren 2020.  

 

 När man gör en tematisk analys skall man bestämma hurdan tematisk analys 

man kommer att genomföra (Clarke & Braun, 2017). Alternativen är en väldigt 

beskrivande analys där hela materialet presenteras, eller en mer specifik analys 

där man väljer de delar av data man kommer att presentera (Clarke & Braun, 

2017). I denna studie genomfördes det andra alternativet, en analys där vissa 

delar av data och således teman blir analyserade. Jag har valt att genomföra min 

analys på det här sättet på grund av att detta möjliggör för mig att strikt fokusera 

på denna studies forskningsfrågor och få relevanta svar på dem. Enkäten som 

respondenterna besvarade innehåller också en del bakgrundsfrågor samt delen 

om språkinriktad undervisning och således är det också ett naturligt val att välja 

göra denna typ av tematisk analys och lämna bort en del data.  I denna under-

sökning kännetecknas deltagarna med förkortningar: lärare inom årskurser 7–9 

(högstadielärarna) med HL1-HL4 och lärare inom årskurser 1–6 (lågstadielä-

rarna) med LL1-LL13. 
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4.7 Etiska aspekter 
 

Behandling av data har genomförts anonymt i denna studie och de som har del-

tagit i undersökningen kan inte identifieras. Data i studien hanteras också strikt 

konfidentiellt och enbart av mig, min handledare Kirsi Wallinheimo samt forsk-

ningsgruppen bakom projektet DISKO. Data är skyddat med lösenord. Data-

skyddslagen och Forskningsetiska delegationens anvisningar om god vetenskap-

lig praxis (Forskningsetiska delegationen [TENK], 2012) har följts i denna under-

sökning. Forskningsetiska delegationens (2019) etiska principer för humanforsk-

ning och etikprövning inom humanvetenskaperna i Finland har också följts i 

denna undersökning. Det är alltid forskarens uppgift att se till att forskningen ge-

nomförs etiskt (TENK, 2019). Innan deltagarna svarade på enkäten fick de läsa 

en informationstext om studien och enkäten, och efter det bestämma ifall de ville 

delta i undersökningen eller inte. Alla 17 deltagare har gett sitt samtycke till att 

deras svar får användas i denna undersökning. Forskningsgruppen bakom pro-

jektet DISKO ansvarade för dataskyddsmeddelandet. Deltagarna i undersök-

ningen svarade på enkäten anonymt och ingen personinformation samlades in. 

Information om lärares skolor eller område samlades inte heller in, för att se till 

att det inte vore möjligt att på något sätt att identifiera deltagarna i studien. På 

grund av att det i undersökningen deltog endast fyra svenskspråkiga lärare beslöt 

jag mig för att inte utge vilka deltagare som var svenskspråkiga och vilka finsk-

språkiga. Jag har översatt alla finskspråkiga enkätsvar innan jag har inkluderat 

dem i denna magisteravhandling. För att se till att anonymiteten säkerställs kom-

mer jag inte att inkludera de ursprungliga versionerna av de finspråkiga enkät-

svaren som bilaga i denna undersökning. Om de inkluderats hade jag avslöjat 

vilka deltagare som var finsk- och vilka svenskspråkiga. För att se till att enkät-

svaren på finska skulle vara korrekt översatta och således valida, har en annan 

studerande också gått igenom dem, efter att jag översatt dem.  
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5 Forskningsresultat och tolkning av resultaten 
 

I detta kapitel kommer forskningsresultat och tolkning av resultaten behandlas. 

Syftet med denna studie var att undersöka på vilka sätt jämlikhet konstrueras i 

lärarnas enkätsvar om deras upplevelser under undantagstillståndet samt på 

vilka sätt lärare inom den grundläggande utbildningen har tagit elever från lägre 

samhällsklasser i beaktande enligt sin upplevelse när de har distansundervisat. 

Som materialinsamlingsmetod användes E-lomake webbenkäter som gjordes 

både på svenska och på finska. I undersökningen deltog 17 lärare varav 13 ar-

betade inom årskurser 1–6 och 4 inom årskurser 7–9. Deltagarna var både 

svensk- och finskspråkiga lärare från olika skolor i Finland. De finskspråkiga en-

kätsvaren översattes och en del citat som finns i denna del är översättningar. 

Tolkning av resultaten kommer att genomföras i form av tematisk analys enligt 

Braun & Clarks (2006) riktlinjer för en tematisk analys. De olika temana som dök 

upp efter kodning av materialet var: distansundervisning i praktiken, möjligheter 

hemifrån och digital utrustning. De här tre temana visade sig vara av stor vikt för 

analyserande och besvarande av forskningsfrågorna i denna studie. Först pre-

senteras resultaten angående första forskningsfrågan och efter det angående re-

sultaten angående andra forskningsfrågan.  Deltagarna kännetecknas med för-

kortningar, lärarna inom årskurser 7–9 (högstadielärarna) med HL1-HL4 och lä-

rarna inom årskurser 1–6 (lågstadielärarna) med LL1-LL13. 

 

5.1 Jämlikhet under undantagstillståndet  
 
I detta kapitel presenteras resultaten angående den första forskningsfrågan, på 

vilka sätt konstrueras jämlikhet i lärarnas enkätsvar om deras upplevelser under 

undantagstillståndet. Resultaten presenteras per tema, som första 

distansundervisning i praktiken, som andra möjligheter hemifrån och som sist 

digital utrustning. 15 lärare i denna undersökning hade upplevt att skolan i Finland 

(generellt) inte hade varit jämlik för alla elever under denna period, medan två 

deltagare tyckte att skolan hade varit jämlik. Trots att alla lärare i undersökningen 

upplevde att det finns sociala skillnader i den skola där läraren själv arbetar fanns 

det variation bland svaren angående sociala skillnader under 

distansundervisningsperioden. Av deltagarna hade 14 upplevt att sociala 
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skillnader mellan elever hade blivit mer synliga under 

distansundervisningsperioden våren 2020 medan en lärare hade upplevt att de 

inte hade blivit mer synliga. Två lärare svarade att de inte visste.   

 
5.1.1 Distansundervisning i praktiken 
 

I lärares upplevelser av undantagstillståndets distansundervisning lyftes det fram 

hur olika distansundervisningen hade organiserats i olika skolor. Det lyfts också 

fram att distansundervisningen har varierat mellan lärare.   

 

En lärare (LL6) jämförde situationen i sin egen skola med sina barns skolor. 

Läraren nämnde att det fanns enorma skillnader med dessa tre skolor, som alla 

var skolor i Helsingfors. Hen skrev också att det fanns skillnader i hur olika lärare 

arbetade under denna period. Denna lärare upplevde att distansundervisningen 

hade förverkligats bättre i hens egen skola än i hens barns skolor samt berättade 

om hur hen själv hade genomfört sin distansundervisning.  

 
Jag hade egna barn på 2 och 4 klassen i våras under distansundervisningen, i 
två olika lågstadieskolor i Helsingfors och jag arbetade själv i en tredje. Redan 
med dessa erfarenheter kan jag konstatera, att skillnaderna var enorma. Min 
andraklassare fick en uppgiftslista och lärarens distansundervisning blev helt mi-
nimal. Själv höll jag distansundervisning fulltid enligt mitt schema, i mindre grup-
per över nätet, åt elever i behov av stöd och i min skola var studieledningen och 
undervisningen enligt min åsikt väldigt högklassig. (LL6) 

 

Två andra lärare (LL12, LL8) som också hade upplevt att det fanns skillnader i 

hur distansundervisningen hade organiserats bland skolorna lyfte upp kontakten 

till eleverna som en faktor. En av dessa lärare (LL12) upplevde att denna kontakt 

inte alltid hade förverkligats på ett jämlikt sätt. Detta är ett exempel på hur skolan 

har kunnat vara ojämlik under undantagstillståndet. I svaret lyfte hen också fram 

hur elever i vissa skolor hade varit beroende av sig själva i för hög grad, något 

som lyfte fram skillnader i familjebakgrunden och stödet hemifrån. Den andra 

läraren (LL8) lyfter fram att det alltid brukar finnas skillnader i hur lärare planerar 

sin undervisning men att det under denna period blev mer synligt. Svaret (LL8) 

tyder på att undantagstillståndet har lyft fram sådana aspekter av utbildning som 

inte annars kanske läggs märke på.  
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Det fanns enorma skillnader i hur skolorna praktiskt organiserade undervis-
ningen. T.ex. kontakten till eleven förverkligades inte jämlikt på alla ställen. Det 
fanns skolor där eleverna blev för mycket lämnade för sig själva och då märktes 
skillnaderna i familjebakgrund samt stödet hemifrån extra mycket. (LL12) 

 
Det fanns skillnader i hur distansanslutningar fungerade. Också det varierade, 
hur läraren var i kontakt med sina elever. Såklart finns denna skillnad också an-
nars än bara under distansundervisningsperioder, för lärarna har stor frihet (och 
såklart ansvar) i planeringen av sin undervisning. Föräldrarnas färdigheter att 
hjälpa sitt barn som studerar hemifrån var olika. Så här är det alltid, men nu blev 
det mer betonat. (LL8) 
 

En annan lärare (LL5) skrev allmänt om hur olika kompetenser lärare har att di-

stansundervisa. I svaret lyfte läraren också upp elevernas nätanslutningar och 

digitala apparater samt hur de har fungerat. Dessa aspekter av utbildning har 

blivit väldigt prevalenta under undantagstillståndet.  

 
Lärare har väldigt olika kompetenser att distansundervisa. Elevernas anslut-
ningar och apparater var till en viss mån oanvändbara. (LL5) 
 
 

I ett svar skrev läraren (HL1) om hur stödåtgärderna från skolan inte hade 

förverkligats så som de borde. I svaret konstaterade läraren att de som behöver 

stöd av specialläraren eller handledning inte hade fått det. 

 
Elever som behöver stöd, tex hjälp av handledare eller speciallärare fick inte den 
hjälp de behövde. (HL1) 

 

I flera andra svar (LL6) lyftes elever i behov av stöd fram, och det att skolan och 

lärarna hade sett till att dessa elever hade fått det stöd de behöver även under 

perioden med undantagstillstånd och distansundervisning. I ett svar (LL6) 

nämnde läraren att man hade samarbetat med klasslärarna, 

studiehandledningen och vårdnadshavarna och tillsammans diskuterat om 

stödåtgärderna.  

 
Jag är en mångdimensionell speciallärare och mitt stöd erbjöds speciellt åt de 
elever som man var oroade över t.ex. på grund av hur studierna gick eller på 
grund av hemförhållanden. Att stärka stödet diskuterades i samarbete med 
klasslärarna, studiehandledningen samt vårdnadshavarna.  (LL6) 

 
 
En lärare skrev (HL3) också om hur skolan inte möjliggjort för lärare att ha lämplig 

digital utrustning i distansundervisningen. Läraren nämnde att lärare enbart hade 
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fått surfplattor till sin undervisning och inte datorer. Denna lärare skrev också att 

i hens skola hade eleverna fått digital utrustning från skolan.  

 
Elevernas färdigheter var olika inom olika kommuner och städer. I vår skola hade 
alla 7–9 klassister egen apparat i bruk under distansundervisningen. Lärarna 
igen, hade bara en personlig Ipad så som eleverna, men inte en dator som pas-
sade för distansundervisning. Stödet elever fick hemifrån varierade mellan ele-
ver. (HL3) 

 

Temat distansundervisning i praktiken blev betonad under perioden med 

distansundervisning enligt lärarnas upplevelser.  Hur distansundervisningen i 

praktiken har organiserats bland olika skolor i Finland har varierat enligt 

finländska lärare. Anordning av stödåtgärderna nämndes som ett exempel på 

detta. I vissa skolor hade eleverna inte fått det stödet de skulle behöva och i en 

del andra skolor hade lärarna sett till att eleverna får det stödet de behöver. 

Lärare hade inte heller fått lämplig digital utrustning för distansundervisningen i 

alla skolor. Distansundervisningen hade också varierat mellan lärare. I svaren 

rapporterades det att i en del skolor hade elever varit beroende av sig själva i för 

hög grad, och detta igen underströk vikten av stödet hemifrån.  

 
 

5.1.2 Möjligheter hemifrån 
 

Med möjligheter hemifrån avses både materiella och ekonomiska möjligheter 

hemmet erbjuder, men också mer icke-materiella och -ekonomiska möjligheter, 

så som möjligheten till stöd. Lärare lyfte fram olika aspekter av det hemmet kan 

erbjuda barnet och hur det har påverkat skolgången under denna period.  

 

 Stödet hemifrån var något som lyftes fram av flera lärare i hela materialet. Det 

har varierat stort hur mycket och hurdant stöd som eleverna har fått hemifrån 

under distansundervisningsperioden. Stödet hemifrån upplevdes som något som 

har påverkat elevernas skolframgång och jämlikhet under undantagstillståndet.  

 

I ett svar (LL13) där lärare skulle besvara ifall de hade upplevt 

distansundervisningsperioden som jämlik eller inte, konstaterade en lärare att 

stödet hemifrån varit en av de viktigaste faktorerna under distansundervisningen. 

I svaret lyfte läraren också fram de olika hemmen som elever kommer från.  En 
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annan lärare (HL3) skrev också om den varierande mängden stöd elever får 

hemifrån. Denna lärare lyfte också fram läsningen som en faktor som påverkar 

elevernas möjligheter att lära sig.  

 
Såklart var det inte. Stödet hemifrån var under distansundervisningen en av de 
mest centrala faktorerna och det finns väldigt olika hem. (LL13) 
 
Eleverna får en väldigt varierande mängd stöd hemifrån med sina studier. För 
somliga elever läser föräldrarna sedan barnen är små, vissa växer upp utan 
denna möjliggörande faktor. (HL3) 

 

Medan en del elever har fått mycket hjälp och stöd har vissa inte alls fått det (HL3, 

LL12). En lärare (HL3) skrev om hur en del elever hade fått stöd hemifrån på 

varierande sätt, som exempelvis i form av uppmuntring och ledning. Denna lärare 

(HL3) nämnde att det i andra ändan fanns elever som inte hade fått denna typ av 

stöd hemifrån. En annan lärare (LL12) nämnde hur detta hade placerat eleverna 

i väldigt olika positioner under distansundervisningen. Dessa svar beskriver ele-

ver i två väldigt olika ändor, en stor del elever befinner sig också mellan dessa 

två ändor av spektrumet.   
 

Vissa fick hemifrån regelbundet stöd med sin inlärning = uppmuntran, ledning, 
uppmaningar, regelbunden uppföljning av situationen och uppgifterna, vissa gick 
inte. (HL3) 

 
Klart är att barnet som inte hemma kan erbjudas hjälp och inte ens en kontrolle-
rad vardag, är i en sämre position under distansundervisning än ett barn som får 
bra stöd hemifrån. (LL12) 

 

Föräldrarnas utbildningsnivå var något som lyftes fram av flera lärare i denna 

undersökning i fråga om stödet hemifrån. Dessa lärare (LL1, LL11) upplevde att 

föräldrarnas utbildningsnivå påverkar hurdant stöd föräldrarna kan ge. En lärare 

(LL1) lyfte fram hur elever i den ena ändan har utbildade föräldrar och i den andra 

ändan föräldrar som inte behärskar elevens skolspråk. En annan lärare (LL11) 

jämförde hur vissa barn har utbildade föräldrar medan andra barn inte ens hittar 

rena strumpor. I dessa svar kunde man observera att lärarna upplevde att de 

barn som har utbildade föräldrar har befunnit sig själv i relativt mycket bättre 

positioner än barn vars föräldrar inte är utbildade.   
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Vår skola har en stor socioekonomisk variation bland eleverna. Vissa elever har 
föräldrar med akademisk utbildning, och vissa kan inte uttrycka sig på barnets 
skolspråk. Detta förorsakar en stor variation i hur man kan stödja barnets skol-
gång. (LL1) 

 
En del familjer är högt utbildade och stödjer sina barn på många sätt. Andra barn 
hittar inte ens rena strumpor på morgonen. (LL11) 
 

 
I ett svar nämnde en lärare (LL8) att utbildningsnivån samt stödnivån skiljer sig 

åt mellan föräldrarna.  I detta svar lyftes också språket samt kulturella bakgrun-

den upp samt hur de kan variera mellan familjer.  I ett annat svar konstaterade 

en lärare (LL11) att stödet hemifrån under våren 2020 och distansundervisningen 

berodde på föräldrarnas utbildningsnivå. Dessa svar tyder på att lärarna har upp-

levt föräldrarnas utbildningsnivå som en central aspekt av i hur hög grad man kan 

stödja sina barn med deras skolgång.  
 

Föräldrarnas utbildnings- och stödnivåer är olika. Också kulturella bakgrunder 
och språkkunskaper är olika. (LL8) 
 
Stödet av föräldrarna berodde på föräldrarnas utbildningsnivå. (LL11) 

 
I ett svar lyfte läraren (LL6) fram stödet hemifrån i fråga om själva skolgången 

men också med tanke på att man har stöttat sina barn allmänt i situationen med 

covid-19. I detta svar framgick också den aspekten av distansundervisning att 

skolan för en del elever är den trygga miljön och att elevens välmående lider när 

den försvinner.  
 

Att de andra hemma stödde elevernas skolgång och i att bli van vid den nya 
situationen var betydelsefull för alla elever under coronavåren. Om barnets mest 
otrygga omgivning är hemmet, är det klart att om den trygga skolmiljön försvann 
från vardagen försämrades välmåendet. (LL6) 

 
I två svar (LL1, LL6) lyftes också distansundervisningens påverkan fram på såd-

ana elever vars trygga omgivning är skolan, och hur det följaktligen har påverkat 

eleverna att de inte har kunnat vara i skolan. Den ena läraren (LL1) diskuterade 

också hur klyftorna bland elever enligt läraren hade vuxit under distansundervis-

ningen, samt vikten av stödet hemifrån. Den andra läraren (LL6) skrev om sådant 

som inte alla barn får hemifrån men som ändå påverkar elevens skolgång och 

skolframgång. I svaret nämnde läraren saker som litteratur och pysselverktyg 

samt att alla föräldrar inte kan hjälpa sina barn med skolan på grund av sina 
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bristande kunskaper i, enligt detta svar, läroinnehållet inom årskurser 1–6. I sva-

ret konstaterar läraren att det kan vara fråga om kulturbakgrunden eller socioe-

konomiska aspekter.   

 
Elevens studieprestationer var i hög grad beroende av huruvida hemmet kunde 
stöda. Klyftor växte, svaga elever hade ännu svårare, medan starka elever ofta 
klarade sig fint. De elever vars trygga punkt är den rutinmässiga skolgången 
mådde riktigt dåligt. (LL1) 
 
Det finns familjer som t.ex. inte har någon litteratur eller redskap för pyssel till-
gänglig hemma med vilka barn skulle kunna syssla med under fritiden. Många 
föräldrar behärskar inte ens lågstadiets läroinnehåll i den mån att de skulle kunna 
stödja barnen när de gör hemläxor eller förbereder sig för prov. Detta faktum är 
något som betydligt uppdelar elevernas bakgrundsstöds kvalitet och som enligt 
min mening, direkt påverkar på skolframgången. Det kan handla om skillnader i 
kulturbakgrund eller socioekonomisk situation. (LL6) 
 

 
Mat var också något som lyftes fram i materialet (HL1, LL10, LL12). När elever 

har hamnat i distansundervisning är skolmaten följaktligen inte tillgänglig för dem 

och då är familjen och hemmet ansvarigt för att organisera lunchen under skol-

dagarna. Det finns elever till vilka skollunchen är den enda ordentliga måltiden 

under dagarna. I dessa svar lyftes också exempelvis immigrantbakgrunden samt 

möjligheten till hobbyer fram.  

 
Alla familjer hade inte datorer åt alla skolelever i familjen, eleven fick ingen ar-
betsro hemma, inget eget arbetsutrymme. Skolmaten saknades. (HL1) 

 
Skolmaten är viktig för en del familjer, detta underströks i samhällelig diskussion. 
(LL10) 

 
I min skola finns det mycket immigranter och elever från väldigt olika bakgrunder. 
Sociala skillnader är tydliga, alla har t.ex. inte kompisar på fritiden, och alla har 
inte heller möjlighet till hobbyer. Under coronavåren syntes tydligt behovet av att 
få mat från skolan.  (LL12) 

 
En lärare (LL7) skrev i sitt svar både om digital utrustning och betydelsen av att 

ha ett eget rum och således arbetsro. I svaret nämnde läraren att medan skolan 

har kunnat hjälpa med att låna ut digital utrustning har skolan ändå inte kunnat 

ge arbetsro åt eleverna under distansundervisningen.  
 

Svårt att delta i undervisningen om man inte har ett eget rum och egen arbetsro. 
Hos oss erbjöd skolan apparater, men inte arbetsro. (LL7) 
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En del lärare (LL3, LL10, LL6) nämnde den aspekten av arbetsro att vissa elever 

kunde delta i distansundervisning från samma utrymme som andra familjemed-

lemmar (i ett av exemplen 4 barn i samma rum). I andra ändan har man haft 

elever med egna rum och ordentlig arbetsro. De verktyg hemmen kunde erbjuda 

eleverna varierade också mellan familjer och var en aspekt av möjligheter er-

bjudna hemifrån som syntes i deltagarnas svar. En lärare (LL3) nämnde i sitt svar 

att det inte var uppenbart att alla hade penna och papper hemma.    
 

Vissa hade egna datorer och Ipadder, eget rum, där man kan koncentrera sig, 
och ett hem fullt med pysselverktyg. Hos andra kunde upp till 4 barn studera i 
samma rum alla med sin egen lärare i sina samtal eller på meet. Vissa hade just 
och just penna och papper hemma, för att inte tala om sax och lim. (LL3) 

 
Mängden av apparater, utrymmen, och andra resurser inom familjer var väldigt 
varierande. Lättare är det för barnet att delta i distansundervisning i lugnet av sitt 
eget rum än i samma utrymme med många andra. Dessutom fanns det skillnader 
i det hur mycket vårdnadshavare kunde stödja med skolgången. (LL10) 

 
Klart att studierna gick mer varierande och att familjernas situationer och t.ex. 
verktyg tillgängligt hemma eller arbetsro och -stöd betydligt påverkade varje 
elevs möjligheter. (LL6) 

 

En lärare (LL12) skrev om hur det hade varit komplicerat att planera 

bildkonstundervisning på ett jämlikt sätt på grund av att alla elever inte hade 

verktyg och material hemma. Läraren skrev i sitt svar att föräldrarna inte heller 

hade varit beredda att hämta material från skolan.  

 
Under coronavåren var det väldigt svårt att hitta på bildkonstuppgifter för att det 
fanns elever som inte alls hade redskap hemma och familjen inte heller var be-
redd att hämta redskap från skolan. (LL12) 

 
Möjligheter hemifrån lyftes fram som ett centralt tema i lärares upplevelser av 

jämlikhet under undantagstillståndet. Hemmet och vad det kan erbjuda samt hur 

allt detta kan ha påverkat skoleleven under undantagstillståndet lyftes fram i 

lärarnas svar. Stödet hemifrån var en central del av detta, och det hade varierat 

i hög grad mellan hemmen. Enligt lärarnas upplevelser hade en del elever fått 

mycket stöd och en del inte alls fått det. I svaren kom det fram att lärarna 

kopplade stödet hemifrån ihop med föräldrarnas utbildningsnivå. Lärare skrev 

också om skolan som en trygg miljö för en del elever och hur eleverna har blivit 

påverkade när denna trygga miljö har tagits bort. Eget rum och arbetsro var också 
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centrala komponenter av de möjligheter eleverna får hemifrån som lärarna i 

denna undersökning tog upp. Olika materiella aspekter av möjligheter hemifrån 

lyftes också fram, så som pysselverktyg. Vikten av skolmaten betonades också i 

svaren i relation till detta tema.  

 
5.1.3 Digital utrustning 
 

Digital utrustning har varit en viktig del av distansundervisning våren 2020 och 

något som lyftes fram i lärares upplevelser av denna period. I denna studie avses 

med digital utrustning datorer, surfplattor och telefoner, samt användning av dem. 

Samtidigt som digital utrustning har möjliggjort mycket i distansundervisningen 

har den också fört med sig problem och lyft fram frågor relaterade till jämlikhet. 

 

Datorerna och tillgång till dem lyftes fram i många svar. En lärare (LL11) nämnde 

att i hens skola fick äldre elever datorer från skolan, medan yngre elever måste 

klara sig med det de hade hemma. Denna lärare nämnde också den aspekten av 

denna tidsperiod att en del föräldrar jobbade hemifrån medan andra inte. En 

lärare (HL1) nämnde hur man i alla familjer inte har datorer åt alla barn i familjen. 

En lärare (HL2) nämnde att alla barn inte hade tillgång till dator hemma 

överhuvudtaget. 
 

En del elever (i min kommun 4kl uppåt) hade datorer från skolan. Hos mindre 
elever berodde det på familjen ifall man hade apparater. En del föräldrar kunde 
distansjobba andra inte. (LL11) 
 
Alla familjer hade inte datorer åt alla skolelever i familjen, eleven fick ingen ar-
betsro hemma, inget eget arbetsutrymme. Skolmaten saknades. (HL1) 
 
Tillgången till IT är en betydelsefull aspekt. Alla har inte tillgång till dator hemma. 
(HL2) 

 

I materialet lyftes fram (LL8, HL4) hur lärare har upplevt datorerna som något 

som har lyft fram ojämlikhet under denna tidsperiod. En lärare (LL8) som arbe-

tade på högstadium nämnde att det fanns skillnader i huruvida man fick digital 

utrustning hemifrån eller inte. I dessa svar lyftes stödet hemifrån igen fram.  
 

I fråga om datorer och föräldrarnas möjligheter att ge stöd. (LL8) 
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Det fanns stora skillnader mellan eleverna i det, om de fick apparater hemifrån 
eller stöd med att göra distansuppgifter. (HL4) 
 

Undantagstillståndet har också lyft fram andra aspekter av användning av digital 

utrustning. En lärare (LL9) skrev om språkkunskaper relaterade till digitalanvänd-

ning. Denna lärare konstaterade att digitalkunskaperna också var sämre på 

grund av nivån av språkkunskap.  
 

Digikunskaper var bristfälliga på grund av svag språkkunskap. Bristfälligt ordför-
råd syntes också. (LL9) 

 
Två lärare (LL4, HL4) lyfte fram både digital utrustning, huruvida elever har digital 

utrustning hemma och huruvida de fick hjälp av sina föräldrar. Elever kan också 

kunna behöva hjälp med att använda digital utrustning och med sina distansun-

dervisningsuppgifter.  
 

Alla har inte föräldrar hemma och hjälpa eller apparater hemma. (LL4) 
 
Det fanns stora skillnader mellan elever i det, om eleverna fick apparater hemi-
från eller hjälp med att göra distansuppgifter. (HL4) 

 

I ett svar lyfte läraren (LL5) fram att lärares kompentenser i att distansundervisa 

är väldigt varierande. Denna lärare skrev också om hur anslutningar och digital 

utrustning eleverna använde inte alltid fungerade önskvärt. Det nämndes tidigare 

i svaren att man inte kan förvänta sig att alla elever har datorer och annan digital 

utrustning hemma. Följaktligen kan man inte heller automatiskt förvänta sig att 

elever skulle ha digital utrustning som fungerar på den nivån att eleven kan delta 

i distansundervisning med sin dator.  
 

Lärare har väldigt olika kompetenser att distansundervisa. Elevernas anslut-
ningar och apparater var till en viss mån oanvändbara. (LL5) 

 

Det tredje temat digital utrustning blev av väldigt central vikt i relation till jämlikhet 

under undantagstillståndet. Datorerna och tillgång till dem lyftes fram i en stor del 

av svaren. Enligt lärarnas upplevelser varierade det mellan hemmen ifall man 

hade tillgång till datorer. I alla familjer hade man inte datorer åt alla barn i familjen. 

Digitalkunskaperna varierade också mellan elever. I svaren kom det fram att 

sämre digitalkunskaper ihopkopplades med nivån av språkkunskap. I relation till 
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detta tema lyftes också fram lärares kunskaper att digitalundervisa och att de ofta 

varierade mellan lärare.  

 

5.2 Beaktandet av elever från lägre samhällsklass 
 

I detta kapitel redogörs för forskningsresultaten kopplade till den andra forsk-

ningsfrågan, på vilka sätt lärare inom den grundläggande utbildningen har tagit 

elever från lägre samhällsklasser i beaktande enligt sin upplevelse när de har 

distansundervisat. Resultaten presenteras i samma ordning som för den första 

forskningsfrågan: distansundervisning i praktiken, möjligheter hemifrån och digi-

tal utrustning.  

 

I enkätfrågan om hur man beaktar elevernas socioekonomiska bakgrund i kolle-

giet i lärarens skola valde 12 lärare svarsalternativet ”vi beaktar inte”, två lärare 

”frågan är inte aktuell för oss” och en lärare ”vet inte”. Av dessa lärare hade ma-

joriteten (14/17) motiverat sitt val i följdfrågan. I enkätfrågan där man skulle svara 

ifall man hade beaktat elevernas socioekonomiska bakgrund i planering av di-

stansundervisningen våren 2020 svarade 13 deltagare att det var något de hade 

beaktat. Det fanns tre lärare som besvarade att de inte hade gjort det.  

 
5.2.1 Distansundervisning i praktiken i beaktandet av samhällsklassen  
 
Hur distansundervisning i praktiken har sett ut, skillnader mellan skolor och i 

lärarnas sätt att distansundervisa och organisera sin undervisning lyftes också 

fram i fråga om den andra forskningsfrågan. Fast lärare själv kan ta elever från 

lägre samhällsklasser i beaktande i sin undervisning har skolan ändå en stor roll 

i fråga om dessa saker. I svaren framgick att man enligt lärares upplevelser inte 

hade tagit elever från lägre samhällsklasser i beaktande i alla skolor, samt att alla 

lärare inte själva hade beaktat dessa elever.  

 

Ett sätt för lärare att ta elever från lägre samhällsklasser i beaktande under denna 

period har varit genom planering av undervisningen (LL6, LL13, LL8). Skolan har 
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dock en inverkan på detta. En lärare (LL6) skrev att frågan mest kom fram i pla-

nering av uppgifter och att alla skulle ha lika möjligheter att göra uppgifterna. 

Skolan hade delat ut material åt elever om de behövde det.   

 
I planering av uppgifter togs i beaktande t.ex. det att alla hade möjlighet att göra 
uppgifter (verktyg fanns hemma). Verktyg delades ut från skolan (t.ex. häften 
osv.) till sådana som behövde det. Osv. (LL6) 
 
Jag planerade undervisningen så att det var möjligt att delta från vilket som helst 
hem. (LL13) 
 
Jag erbjuder alla samma möjligheter. Jag erbjuder stöd enligt olika behov. (LL8) 

 
 
En lärare (HL4) svarade att man gav mer stöd till de elever som behövde mest 

stöd. I svaret framgår att detta hade haft en nackdel; det förorsakade att alla lä-

rare blev mer belastade i sitt arbete. I svaret skriver läraren att klassföreståndare 

blev tvungna att ta hand om skolkuratorns och skolpsykologens arbete. Svaret 

tyder på att lärare har blivit mer belastade under undantagstillståndet.  
 
De elever som behövde mest stöd fick mer stöd. Detta betydde större arbets-
mängd för klassföreståndare och speciallärare och alla andra lärare. Klassföre-
ståndare hamnade och ta hand om skolkuratorns och skolpsykologens arbete. 
(HL4) 

 
En annan lärare (LL6) skrev i sitt svar att hen är en mångdimensionell speciallä-

rare och att hens hjälp erbjöds åt elever i behov av det. I svaret skriver läraren att 

stödet gavs till sådana elever man var oroliga för, exempelvis på grund av hem-

förhållanden eller det hur det gick i skolan. I svaret lyfter läraren upp också hem-

förhållandena och deras påverkan på en elevs skolgång.  
 

Jag är en mångdimensionell speciallärare och mitt stöd erbjöds speciellt åt de 
elever som man var oroad över t.ex. på grund av framskridandet av studierna 
eller på grund av hemförhållanden. (LL6) 

 

En lärare (HL2) skrev om hur de i skolan hade haft veckovisa lärarmöten där de 

hade diskuterat om situationen för att få en uppfattning om den. Denna lärare 

nämnde dock att det var svårt att få en helhetsbild av situationen på distans.  
 

Veckovisa samtal under lärarmöten för att få generell koll över läget. Dock svårt 
att få en helhetsbild på distans. (HL2) 
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Medan en del skolor hade haft tätare kontakt, hade det i en del andra skolor inte 

gått på samma sätt. I några svar (LL5, LL7) kom det fram att socioekonomisk 

status och samhällsklass inte hade varit något som hade tagits i beaktande i sko-

lorna under denna period. Medan en lärare (LL5) svarade att det inte togs i be-

aktande, svarade en annan lärare (LL7) att man inte kunde göra särskilt mycket 

åt det på grund av att det inte fanns mycket kommunikation bland lärare.  
 

Togs inte i beaktande. (LL5) 
 

Inte kunde man riktigt göra så hemskt mycket åt det, kommunikationen mellan 
lärare var obefintligt. (LL7) 

 

En lärare (LL7) svarade att socioekonomisk status inte var något hen hade tagit 

i beaktande i planering av distansundervisningen. Hen svarade att det berodde 

på att man i början hade trott att distansundervisningen skulle pågå en kortare tid 

än vad den i själva verket gjorde. Hen nämnde också att planering över lag är 

jobbigt och tar mycket tid. I svaren kommer det igen fram att lärarnas arbets-

mängd under undantagstillstånd har kunnat upplevas som belastande.   
 

Förväntningen var att proceduren är bara ungefär en månad lång och bara att pla-
nera vanlig undervisning var jobbigt och väldigt tidskrävande. (LL7) 

 

En lärare (HL4) svarade också nekande på frågan om man hade beaktat elevens 

socioekonomiska bakgrund i planeringen av distansundervisningen. Hen förkla-

rade att man i början inte hunnit ta det i beaktande men att man på våren 2021 

var man bättre på det. Perioden med distansundervisning har varit en ny situation 

för största delen av människor och följaktligen har det kunnat ta en stund före 

man har blivit van vid situationen och detta svar är ett gott exempel på det och 

de problem det har kunnat förorsaka.  

 
I början hann vi inte ta det ordentligt i beaktande. Vi var bättre våren 2021. (HL4) 
 

Det fanns två lärare som svarade att de upplevde att skolan hade varit jämlik 

under distansundervisningsperioden våren 2020. Av dessa två lärare motiverade 

bara en lärare (LL2) sitt svar och i svaret lyfts fram hur läraren upplever att skolan 

har sett till att distansundervisningen blir jämlik för alla. Det denna lärare skriver 

i följdfrågan handlar antagligen mest om deltagarens egen skola. I svaret beskrivs 
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det hur eleverna hade fått stöd från skolan på många olika sätt under denna 

period samt att man hade lånat ut datorer. 

 
Elever som inte hade tillgång till dator hemma fick låna en från skolan. Elever 
som behövde extra stöd fick jobba på distans i små grupper med skolgångsbi-
träde som stöd. (LL2) 

 

Distansundervisning i praktiken var ett tema som lyftes fram i materialet i relation 

till andra forskningsfrågan på vilka sätt har lärare inom den grundläggande 

utbildningen tagit elever från lägre samhällsklasser i beaktande enligt sin 

upplevelse när de har distansundervisat. Planering av undervisningen lyftes fram 

som ett sätt för lärare att ta elever från lägre samhällsklasser i beaktande i deras 

distansundervisning. Lärarna hade försökt att ge sådana uppgifter som eleverna 

har lika möjligheter att göra. Lärarna skrev också att de hade försökt att ge mer 

stöd till sådana elever som var i behov av det. Det kom fram i svaren att man 

enligt lärarnas upplevelser inte hade tagit elever från lägre samhällsklasser i 

beaktande i alla skolor och att alla lärare inte hade beaktat de här eleverna. I 

svaren kom det också fram att det fanns lärare som hade upplevt 

distansundervisningsperioden under undantagstillståndet som jämlik.  

 
5.2.2 Möjligheter hemifrån i beaktandet av samhällsklassen  
 

Det andra temat, möjligheter hemifrån kom tydligt också fram i fråga om denna 

forskningsfråga. Ur materialet framgick att lärare hade kunnat observera de olika 

möjligheter eleverna får hemifrån och möjligheternas inverkan på eleverna, och 

försökt ta dem i beaktande i sin distansundervisning.  

 

I svaren kom det fram att lärare hade observerat stödet hemifrån som en del av 

detta tema och tänkt på det under distansundervisningen. I en del svar kom 

hemläxorna fram som en aspekt av hur lärare hade tagit elever från lägre 

samhällsklasser i beaktande i sin distansundervisning. En del lärare har beaktat 

att alla elever inte får lika mycket stöd hemifrån, eller stöd alls. På grund av detta 

har dessa lärare försökt planera och genomföra sin distansundervisning på ett 

sådant sätt att även elever, som möjligtvis inte får stöd hemifrån, har kunnat ta 

hand om sina uppgifter. 
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Lärarna lyfte fram hur de tänker på att alla skall ha samma möjligheter att genom-

föra hemläxorna och att även sådana elever som inte får stöd eller hjälp hemifrån 

skall kunna göra sina uppgifter (HL3). Den ena läraren (HL3) nämnde att hen 

kontaktar eleverna via WhatsApp eller Wilma. Den andra läraren (LL1) nämnde 

att hen ringde upp sådana elever som hen visste att inte får stöd hemifrån med 

skoluppgifterna under distansundervisningen.  

 
Jag ger sådana uppgifter hem, som eleven kan ta hand om utan stöd också hem-
ifrån. Jag kontaktar eleven personligt via t.ex. WA eller Wilma-meddelande eller 
per telefon. (HL3) 

 
Elever som jag visste hade någon hemma som kunde hjälpa, så ringde jag upp 
enskilt och gick igenom saker med, gjorde uppgifter tillsammans med, läste med 
etc. (LL1) 

 

En annan lärare (LL8) skrev att uppgifterna planerades så att de var på sådan 

nivå att eleven kunde göra uppgifterna ensam. Således hade möjligheten att ele-

ver inte får stöd hemifrån tagits i beaktande i denna lärares undervisning.  
 

Uppgifterna planerades så, att man kunde göra dem också utan dator och att de 
var ålderspassande att uppfyllas ensam. (LL8) 

 
 
Den ekonomiska aspekten av samhällsklass kom också fram i några svar i fråga 

om temat olika möjligheter hemifrån. Två lärare (HL2, LL4) nämnde att de hade 

sett till att eleverna inte behöver göra något sådant som kräver ekonomisk sats-

ning. Dessa svar visar hur lärare har tagit elever från lägre samhällsklasser i be-

aktande i sin undervisning under undantagstillståndet.  
 

Utgick ifrån att eleverna inte kan gå till butiken och köpa material avsedd för 
undervisningen. (HL2) 

 
Jag krävde/tvingade inte till att göra någon uppgift, som skulle ha krävt ekono-
misk satsning. (LL4) 

 
 
Det kom dock fram i en fråga i enkäten att sociala skillnader mellan elever inte 

observeras i alla skolor, och således vet man inte riktigt hur mycket lärare i såd-

ana skolor då har kunnat beakta elevernas samhällsklass i distansundervis-

ningen. 41 % av deltagarna rapporterade att det inte diskuteras mycket i kollegiet 

om sociala skillnader mellan elever i deltagarens skola. I största delen av de här 
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svaren hade lärare svarat väldigt kort med bara några ord. En av dessa lärare 

(LL8) svarade dock mer genomgående och förklarade att diskussionen fokuseras 

mest kring sådana elever som har en annan kulturell eller språklig bakgrund.   
 

Väldigt lite. Det har diskuterats mer om sådana barns möjligheter som har olika 
kultur- och språkbakgrund. (LL8) 

 

I ett svar (LL3) kom det fram att sociala skillnader inte alls beaktas i lärares skola. 

Läraren nämnde dock att det kommer fram i sådana sammanhang där det disku-

teras om sådant som inte görs på grund av att en elev inte har möjlighet till det, 

som skidning i detta fall. Av detta svar får man en sådan bild att det beror på 

skolan och inte läraren själv.  

 
Inte på något sätt. Såklart ibland diskussion om ämnet, t.ex. är det fel, att ingen 
får fara och skida om någon inte har skidor. (LL3) 
 

Temat möjligheter hemifrån lyftes fram, också som en central aspekt av 

distansundervisningen, i fråga om andra forskningsfrågan på vilka sätt har lärare 

inom den grundläggande utbildningen tagit elever från lägre samhällsklasser i 

beaktande enligt sin upplevelse när de har distansundervisat. Lärare hade försökt 

att ta i beaktande de olika möjligheterna eleverna får hemifrån samt den inverkan 

de kan ha på eleverna. Lärare lyfte fram hur de hade försökt ge sådana hemläxor 

som eleverna kan göra utan stöd hemifrån samt att man kan göra läxorna ensam. 

Lärarna hade också ringt upp eleverna, om det visste att eleverna inte får stöd 

hemifrån. I fråga om möjligheter hemifrån hade den ekonomiska aspekten också 

tagits i beaktande. Lärarna hade planerat sådan undervisning som inte krävde 

någon ekonomisk satsning av eleven och familjen. I alla skolor hade man dock 

inte observerat sociala skillnader mellan elever och i fråga om sådana skolor är 

det svårt att säga i vilken grad elevernas samhällsklass då har tagits i beaktande 

i distansundervisningen.   

 
5.2.3 Digital utrustning i beaktandet av samhällsklassen  
 
Betydelsen av digital utrustning lyftes också fram i relation till den andra 

forskningsfrågan. Som konstaterat har digital utrustning möjliggjort 

distansundervisningen i hög grad och är således också en viktig del av 
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beaktandet av elever från lägre samhällsklasser.  Datorerna och annan digital 

utrustning nämndes i flera av svaren. Ett sätt på vilket lärare har tagit elever från 

lägre samhällsklasser i beaktande har varit genom att låna ut datorer (HL1, LL8). 

För att kunna ha en dator måste man ha ett tillräckligt ekonomiskt kapital, speciellt 

för att ha datorer för hela familjen. Dessa lärare nämnde att skolan hade lånat ut 

datorer åt eleverna under denna tidsperiod. 
 

Lånade ut datorer till elever, var flexibel med deadlines, försökte hålla koll på alla 
elever. (HL1) 

 
Vi delade ut datorer åt elever. Vi fortsatte och delade ut speciallärarens hjälp. Vi 
eftersträvade att vara likvärdigt i kontakt med alla elever. (LL8) 

 
I några svar kom det fram att lärare (LL10) hade lånat ut datorer till elever samt 

försökt att ge sådana uppgifter åt eleverna som de kan göra och som bäst passar 

för dem. Detta svar tyder på att man i lärares skola har försökt att se till att alla 

elever och deras livssituation beaktas.   
 

Vi lånade ut apparater, tänkte ut alternativa uppgifter så att eleverna kan välja 
den som är mest passlig för dem. (LL10) 

 
I ett annat svar kom det ovannämnda också fram, men ur synvinkeln att läraren 

(LL10) hade planerat sin undervisning så att man kunde delta med alla olika ap-

parater. Då hade också elever utan egna datorer möjligheten att se på distans-

lektionerna och således delta i distansundervisningen. Läraren hade också spa-

rat sina lektioner så att eleverna kunde se på dem senare. Denna lärare hade 

också ringt elever. I detta fall hade läraren också fått stöd från sin skola genom 

att skolan hade skaffat telefonabonnemang för lärarna så att varken eleven eller 

läraren blev tvungen att betala för samtalen under denna tid.   

 
Det var möjligt att hämta en låneapparat från skolan. Jag strävade efter att göra 
min undervisning lättillgänglig på alla maskiner, dator, Ipad, telefon. Jag sparade 
lektionerna så att eleverna kunde titta på dem senare ifall man inte kunde vara 
närvarande livetid (i familjen använde många samma apparat). Jag var tillgänglig 
på många olika sätt och ringde själv till elever om de behövde hjälp och bad om 
det genom meddelanden. Vi fick abonnemang från skolan under distanstiden, 
och då betalades samtalen av kommunen och inte av familjen. (LL10) 

 
Digital utrustning kom fram i dessa svar (LL5) också ur perspektivet att man som 

lärare enbart hade gett sådana läxor som kan göras utan digital utrustning för att 

alla skulle ha möjligheten att göra uppgifterna ifall uppgiften inte kunde göras på 
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skolans digitala utrustning. Detta svar är ett gott exempel på hur man har kunnat 

ta elever från lägre samhällsklasser i beaktande i sin distansundervisning, genom 

att man har beaktat den möjligheten att eleven inte har en digital apparat.   
 

Jag ger inte sådana läxor som kräver IKT-maskiner utan en möjlighet att också 
kunna göra uppgiften i skolan / med skolans apparater. (LL5) 
 

I ett svar (LL9) kom det fram att trots att skolan hade lånat ut datorer åt eleverna 

hade en del ändå blivit utan datorer och använt samma dator samtidigt som andra 

familjemedlemmar och varit med på distansundervisningslektioner på det sättet. 

Detta är ett gott exempel på hur olika resurserna i varje familj är och hur det har 

kunnat påverka elevens skolgång. I detta svar nämnde läraren också hur vissa 

elever har försökt att använda sin telefon för att delta i distansundervisningen.  
 

Från skolan lånades ut datorer hem åt elever. En del hade dock inte varit med, 
för det kom senare fram att fler barn inom en familj hade försökt och vara med i 
sina egna ledningar med samma dator. En del försökte använda telefon. (LL9) 

 
Utöver datorer var telefoner en viktig del av digital utrustning som användes un-

der distansundervisningen. Telefoner visade sig också ha varit nyttiga i beaktan-

det elever från lägre samhällsklasser. Två lärare (HL3, HL1) skrev om hur de 

hade ringt upp elever och försökt att uppmuntra dem att orka trots hemförhållan-

dena och situationen. I ett av svaren (HL3) nämndes också att man hade gett 

direkt respons till eleverna med hjälp av Docs-dokument. I svaret nämndes an-

vändning av telefonen, datorn, Docs-dokument, Pedanet och Wilma.   
 

Telefonsamtal personligt, direkt respons till elever som ges via Docs-dokument, 
uppmuntrande brev (pedanet och wilma) och uppgifter, i vilka eleven uppmunt-
rades att klara sig. (Skrivuppgifter om lycklighet och förändringar, känslo- och 
interaktionsuppgifter på distans). (HL3) 
 
Jag kontaktade elever också via telefon, inte endast dator. Uppmuntrade eleven 
att försöka sitt bästa trots att hemförhållandena var kaotiska. (HL1) 

 

En lärare (LL1) svarade att det var assistenterna som ringde upp eleverna i stället 

för lärare. Denna lärare skrev att de i skolan hade försökt att organisera telefon-

samtalen så rutinmässigt som möjligt, men att detta system hade börjat för sent. 

Sådan här problem har säkert uppstått i många skolor under undantagstillstån-

det.  
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Assistenter ringde regelbundet upp elever som vi blev oroliga för. Assistenterna 
gjorde tillsammans med klasslärare och eleven upp sina ring-arbetspass så det 
skulle bli så rutinmässigt snarlikt som en vanlig skoldag. Tyvärr kom systemet 
igång för sent enligt min mening, då vi redan hade varit någon vecka på distans, 
skulle önskat systemet direkt. (LL1) 

 
I ett svar (HL3) kom det fram att man hade använt telefonsamtal och WhatsApp 

för att se till att ingen elev blev utanför. I svaret nämnde läraren också att det var 

specialläraren som hade tagit hand om en del elevers studier. I detta svar berät-

tas det dock inte vilka dessa elever som fick mer stöd av specialläraren var.  
 

Vi säkerställde via telefonsamtal och WA-förbindelser att ingen av eleverna blir 
utanför stöd eller ledning. Speciallärare tog hand om vissa elevers framgång i 
studierna. (HL3) 

 
En lärare (LL11) skrev att hen inte hade haft mycket distansundervisning under 

veckorna men att hen i stället hade ringt eleverna.  
 

Vi hade bara enstaka distanstimmar under veckan. I stället ringde jag eleverna. 
(LL11) 

 

I ett svar (LL12) kom det fram att man hade använt telefoner konstant under hela 

distansundervisningen. Denna lärare skrev att hen hade ringt eleverna åt-

minstone ett samtal per vecka, och åt flera elever varje dag. Detta är ett väldigt 

stort arbete för en lärare att göra utöver sina andra arbetsuppgifter.  
 

Det viktigaste var att vi gick enligt arbetsordningen varje dag. Man hade kontakt 
med eleverna varje timme per telefon och med datorns distansanslutning. Enligt 
behov, ringde jag ett samtal åt varje elev minst en gång i veckan och åt fler elever 
varje dag. (LL12) 

 

I enkätfrågan där lärare fick svara på hur man beaktar elevernas socioekono-

miska bakgrund i kollegiet i lärarens skola lyftes datorerna också fram. I det ena 

svaret (HL2) kom det fram att genom att man gett alla elever en dator hade alla 

samma förutsättningar. Den andra läraren (LL12) skrev att det var möjligt att låna 

en dator från skolan under distansundervisningen.   
 

Alla får en dator av skolan så på så sätt har alla samma förutsättningar. Vi utgår 
inte från att föräldrarna ska betala för att eleverna t.ex. ska kunna delta i evene-
mang. (HL2) 

 
Vi diskuterar om elevernas behov och bestämmer om gemensamma spelregler. 
Under coronavåren erbjöds elever möjligheten att låna dator från skolan. (LL12) 
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Digital utrustning blev ett prevalent tema också i fråga om andra forskningsfrågan 

hur lärare hade tagit elever från lägre samhällsklasser i beaktande enligt sin 

upplevelse i deras distansundervisning. En central del av detta var utlånandet av 

datorer. Lärarna hade också försökt att planera sådan undervisning som eleverna 

kan delta i med alla olika apparater. Det lyftes också fram att man hade gett 

sådana läxor som också kan göras utan datorer. I svaren framkom det också att 

en del elever hade blivit utan lånedatorer och att de hade då försökt att använda 

samma dator samtidigt som andra familjemedlemmar. Telefonen lyftes också 

fram som en central del av detta tema. Lärarna hade ringt sina elever och försökt 

att hjälpa och stödja dem med hjälp av det.   
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6 Sammanfattning av resultaten 
 
 
I detta kapitel sammanfattas resultaten i denna undersökning. Först sammanfat-

tas forskningsresultaten kopplade till den första forskningsfrågan, på vilka sätt 

konstrueras jämlikhet i lärarnas enkätsvar om deras upplevelser under undan-

tagstillståndet. Efter det sammanfattas resultaten angående andra forskningsfrå-

gan på vilka sätt har lärare inom den grundläggande utbildningen tagit elever från 

lägre samhällsklasser i beaktande enligt sin upplevelse när de har distansunder-

visat. 

 

Jämlikhet under distansundervisning i undantagstillstånd konstrueras i lärarnas 

enkätsvar om deras upplevelser på många olika sätt. Resultaten tyder också på 

att lärarna i denna undersökning har haft en relativt likadan förståelse av begrep-

pet jämlikhet och vad det innefattar i relation till skolan. Aspekter som lyftes fram 

i lärares upplevelser av detta inkluderar hur olika distansundervisningen hade 

organiserats i olika skolor, digital utrustning, skolmaten, stödet hemifrån samt an-

nat sådant hemmet kan erbjuda eleven. Alla dessa har lyfts också fram i tidigare 

forskning (se Ahtiainen et al., 2020; Barbour et al., 2020; Di Pietro et al., 2020; 

Ahtiainen et al., 2021). Temat hur olika distansundervisningen hade anordnats 

bland skolorna blev prevalent i lärares upplevelser av denna period. Detta är nå-

got som också tidigare forskning tyder på (se Ahtiainen et al., 2021). En del av 

detta var hur varierande stödåtgärderna hade organiserats mellan skolor; detta 

lyfts fram i tidigare forskning också (se Ahtiainen et al., 2020; Ahtiainen et al., 

2021). Distansundervisning kräver goda digitalkunskaper av läraren och vikten 

av dem har blivit betonad under covid-19 (se Foulger et al., 2020). Resultaten i 

denna undersökning tyder på att lärare har haft väldigt olika kunskaper att di-

stansundervisa. Tidigare forskning tyder också på detta (se Cleveland-Innes & 

Campbell, 2012; Foulger et al., 2020; Ahtiainen et al., 2021). 

 

 Tiden med distansundervisning har lyft fram vikten av resurser hemifrån, särskilt 

i fråga om sådana elever som inte erbjuds mycket resurser hemifrån (se Förenta 

nationerna, 2020). Resurserna hemifrån kan kopplas ihop med kapital som igen 

är ihopkopplad med samhällsklass och socioekonomisk status (se Coleman, 

1988). Dessa alla kan ha en stor inverkan på en elevs skolgång (se Coleman, 
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1988; Ankrum, 2016; Förenta nationerna, 2020). I resultaten lyftes de olika hem-

förhållandena samt vad hemförhållandena kan erbjuda fram som en central del 

av distansundervisningen i relation till jämlikhet. Alla barn har inte haft ett eget 

rum och således arbetsro under undantagstillståndet våren 2020 (se Barbour et 

al., 2020; Di Pietro et al., 2020). Resultaten i denna undersökning lyfter också 

fram denna aspekt av distansundervisningen och hur den har påverkat jämlik-

heten i utbildningen enligt lärarnas upplevelser. Stödet hemifrån har upplevts 

som något som har påverkat jämlikheten i skolan under distansundervisningen 

och påverkat elever i deras skolgång. Något som framhävdes i resultaten i fråga 

om hur mycket stöd eleven fick hemifrån var föräldrarnas utbildningsnivå. När 

man kommer från högre samhällsklasser, har man bättre möjligheter att satsa på 

utbildningen på grund av att man har mer resurser, och detta syns också i fråga 

om det stödet elever får hemifrån (se Rungo & Pena-López, 2019; Di Pietro et 

al., 2020). I resultaten underströks också vikten av skolmaten. Särskilt för fatti-

gare familjer kan denna rättighet ha en väldigt stor inverkan (se Läroplanen för 

den grundläggande utbildningen, 2014; Di Pietro et al., 2020; Förenta nationerna, 

2020).  

 

Digital utrustning har också varit en grund för ojämlikhet under undantagstillstån-

det våren 2020, mestadels på grund av att alla elever inte har samma tillgång till 

digital utrustning. Detta har också poängterats i tidigare forskning (se Barbour et 

al., 2020; Di Pietro et al., 2020). Oftast är det elever från lägre samhällsklasser 

som inte har egna datorer (se Di Pietro et al., 2020) och dessa elever har då blivit 

mer utsatta under covid-19 och distansundervisning (se Förenta nationerna, 

2020). Den utsträckningen i vilken digital utrustning har kunnat skapa problem 

under undantagstillståndet blev dock betonad i resultaten i denna undersökning. 

Digital utrustning har ändå i hög grad varit det som har möjliggjort distansunder-

visningen. Tidigare forskning tyder på att perioden med distansundervisning inte 

har varit jämlik för alla elever i Finland (se Ahtiainen et al., 2021). Resultaten i 

denna undersökning tyder också på detta. Till skillnad från tidigare forskning 

framkom det i resultaten i denna undersökning att det finns lärare som har upplevt 

perioden med distansundervisning våren 2020 som jämlik.  
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På vilka sätt har lärare inom den grundläggande utbildningen tagit elever från 

lägre samhällsklasser i beaktande enligt sin upplevelse när de har distansunder-

visat har tagit sig till uttryck på varierande sätt. Planering av undervisningen, upp-

gifterna och läxorna har varit ett sätt för lärare att beakta elever från lägre sam-

hällsklasser. Under våren 2020 hade 18% av finländska skolelever inom årskur-

ser 1–6 studerat ensam hemma utan vuxna (se Ahtiainen et al., 2020). Resulta-

ten i denna undersökning visar att lärare hade beaktat elever som inte får stöd 

hemifrån samt som är ensam hemma genom att planera uppgifter eleverna kan 

göra själva. Dessa elever är ofta från lägre samhällsklasser (se Rungo & Pena-

López, 2019; Di Pietro et al., 2020). Möjligheter hemifrån lyftes också fram i lära-

res upplevelser av distansundervisning och i hur de har beaktat elever från lägre 

samhällsklasser. Alla familjer har olika resurser och därför är möjligheterna hem-

ifrån också en aspekt lärarna skall ta i beaktande i sitt arbete (se Coleman 1988; 

Rungo & Pena-López, 2019). I distansundervisning skall man se till att det finns 

tillräckligt mycket alternativ så att alla har möjligheten att göra uppgifterna (se 

McCarthy & Wolfe, 2020). Resultaten i denna undersökning tyder på att lärarna 

hade beaktat elevernas olika möjligheter hemifrån genom att ge olika alternativ 

så att alla kunde göra uppgifterna.  

 

Lärare hade också planerat sin distansundervisning så att det var möjligt att delta 

med olika apparater och att man kunde se på distanslektionerna i efterhand. 

Den ekonomiska situationen hade också tagits i beaktande av lärare exempelvis 

genom att de sett till att distansundervisningen inte krävde någon ekonomisk 

satsning av familjen eller eleven. I Finland skall allt läromaterial vara avgiftsfritt 

för alla skolelever (se Läroplanen för den grundläggande utbildningen, 2014). Di-

gital utrustning var också en viktig aspekt av hur man hade tagit elever från lägre 

samhällsklasser i beaktande när man distansundervisade. De olika sätten på 

vilka lärare hade tagit elever från lägre samhällsklasser i beaktande i sin distans-

undervisning var till exempel genom att låna ut datorer åt eleverna och ringa ele-

verna enskilt och på det sättet säkerställa att ingen blir utanför stödet och hjälpen. 

Till skillnad från tidigare forskning, har telefonernas betydelse i distansundervis-

ning inte lyfts fram i den utsträckning som i denna undersöknings resultat. Resul-

taten tyder på att lärare har använt telefonen i hög grad under undantagstillstån-

det och med hjälp av till exempel att ringa eleverna försökt att stödja eleverna 
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under denna period och se till att elever från alla samhällsklasser får det stöd de 

behöver. De elever som inte har haft datorer under undantagstillståndet kommer 

högt sannolikt från lägre samhällsklasser (se Di Pietro et al., 2020). Således tyder 

resultaten i denna undersökning på att majoriteten av lärarna har tagit elever från 

lägre samhällsklasser i beaktande i sin undervisning. Med vissa åtgärder hade 

man inte heller lyckats som menat, som till exempel med att regelbundet ringa 

eleverna. Detta tyder på att man borde se till att man inför framtiden säkerställer 

tydligare riktlinjer angående alla åtgärder som skall följas i distansundervis-

ningen. Resultaten visade också att det fanns lärare som inte hade beaktat ele-

vens socioekonomiska status och samhällsklass under sin distansundervisning. 

Samhällsklass kan berätta mycket om en människas liv (se Erola, 2010) speciellt 

i relation till utbildning (se Nylund, 2012). Också därför vore det viktigt att skaffa 

gemensamma riktlinjer för distansundervisning som antagligen kommer att upp-

komma någon gång i framtiden.  
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7 Tillförlitlighet 
 
I denna studie undersöktes huruvida jämlikhet har konstruerats i lärarnas 

enkätsvar om deras upplevelser under undantagstillståndet samt hur lärare har 

tagit elever från lägre samhällsklasser i beaktande enligt sin upplevelse i deras 

distansundervisning. Faktum är att en lärare inte själv kan avgöra vilka som 

elever kommer från lägre samhällsklasser. En skola kan inte heller avgöra vilka 

enskilda elever som är mest socioekonomiskt eller samhälleligt utsatta. Det här 

är inte sådan information som på något sätt kan samlas in. Således handlar 

resultaten i denna studie om varje lärares egna upplevelser och tankar om vad 

en elev från lägre samhällsklass är. Poängen är dock snarare att ta reda på hur 

lärare har observerat dessa fenomen under undantagstillståndet våren 2020, ifall 

de alls har observerat dem, samt hur de har tagit dessa fenomen i beaktande i 

deras distansundervisning. Sociala skillnader mellan elever varierar säkert 

mellan varje skola. I vissa skolor finns det större sociala skillnader mellan elever, 

i vissa skolor är de sociala skillnaderna mer uppenbara och i vissa skolor är 

skillnaderna kanske inte så stora eller synliga. Men samhällsklass är ändå något 

som berör oss alla även i Finland. Det finns också skillnader mellan de 

svenskspråkiga och finskspråkiga skolorna i Finland, eftersom majoriteten av 

skolelever i Finland går i skola på finska (Korkala, Laakso, Westerholm & Volmari, 

2021).  

 

Materialinsamlingen i denna undersökning genomfördes i form av E-lomake web-

benkäten. I webbenkäten svarade 17 lärare, vilket kan påverka reliabiliteten av 

svaren samt generaliserbarheten av dem. De lärare som deltog var dock från 

olika skolor och kommuner, och både svensk- och finskspråkiga. Resultaten kan 

inte generaliseras enbart på basis av dessa svar; syftet var snarare att få en upp-

fattning om olika lärares tankar och upplevelser angående detta tema och forsk-

ningsfrågorna i denna studie. Största delen av svaren (13/17 svar) kom på den 

finskspråkiga versionen av enkäten. Således berättar resultaten i denna forsk-

ning mera om finskspråkiga skolor i Finland. Skulle resultaten ha blivit annorlunda 

ifall alla svar hade kommit på den svenskspråkiga enkäten och berättat enbart 

om situationen i svenskspråkiga skolor i Finland? Å andra sidan har man fått både 
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den svensk- och finskspråkiga skolan med i undersökningen och fått relativt lika-

dana svar i båda enkäterna, och således är det möjligt att svaren ger en relativt 

realistisk bild av situationen. Idéen med denna studie var dock inte att jämföra 

situationen mellan den svenskspråkiga och den finskspråkiga skolan i Finland. 

Jag vill inte heller skapa någon motsättning mellan dessa två.  Därför valde jag 

också att inte känneteckna vilka som deltagare är svenskspråkiga och vilka finsk-

språkiga, då det inte var i fokus i denna undersökning. Genom denna studie ville 

jag få fram en bild av den allmänna situationen i Finland.  

 

Som nämnt, har enkäten besvarats anonymt och man kan således inte identifiera 

respondenterna. Enkäten delades dock genom så många olika vägar att respon-

denterna med stor sannolikhet nästan alla kommer från olika skolor. Med tanke 

på detta kan en del av svaren generaliseras för att de har kommit från så många 

olika håll oberoende av att deltagarna inte var fler än 17.  Man kan också fundera 

på ifall man hade fått annorlunda och mer djupare svar ifall man hade intervjuat 

lärare i stället för att samla in information genom E-lomake webbenkäten. Ifall 

man hade gjort riktiga intervjuer skulle man antagligen inte ha fått lika många 

deltagare med i undersökningen som man nu fick. Då hade man antagligen inte 

heller fått med både svenskspråkiga och finskspråkiga lärare. Det var också ett 

medvetet beslut att göra enkäten både på svenska och på finska så att man skulle 

få en så pass bred uppfattning om situationen som möjligt. Enkäterna möjlig-

gjorde ett lättare sätt att få både svensk- och finskspråkiga lärare inkluderade 

med i denna undersökning.  

 

I ett enkätsvar hade respondenten lämnat en tilläggskommentar och skrivit i den 

att hen upplever att enkäten och studien använder begreppet jämlikhet (fi. tasa-

arvo) fel och att begreppet i studien i stället för jämlikhet borde vara rättvisa (fi. 

oikeudenmukaisuus). Detta är en problematik som har funnits under hela denna 

forskningsprocess och som jag som forskare också har funderat över. Därför 

upplevde jag att det som viktigt att lyfta fram denna kommentar och problematik. 

Problematiken diskuteras också i kapitel 2 i denna undersökning när termen jäm-

likhet diskuteras. Det som dock är viktigast, är att deltagarna har förstått vad me-

nas med ordet jämlikhet i denna studie samt att deltagarna har kunnat besvara 

enkätfrågorna. Enligt enkätsvaren verkar det som att alla deltagare har förstått 



 

 55 

termen jämlikhet (fi. tasa-arvo) i rätt kontext. Termen jämlikhet valdes också till 

denna studie i stället för termen rättvisa eller likvärdighet för det är det finländska 

skolsystemets uppdrag att säkerställa jämlik utbildning för alla elever (Läroplanen 

för den grundläggande undervisningen, 2014). Denna term, jämlikhet, är också 

något som har diskuterats i medier (ex. Eskonen, De Fresners & Pietarinen, 

2020) och i andra forskningar relaterade till utbildning under undantagstillståndet 

våren 2020 (ex. Ahtiainen et al., 2020; Barbour et al., 2020). Därför kändes det 

också mer relevant att välja just termen jämlikhet i stället för termen jämställdhet. 

Problematiken diskuterades också med min handledare.  

 

Analysmetoden i denna studie var tematisk analys och denna analysmetod vi-

sade sig ha varit en lämplig metod för denna studie och syftet i studien. Under 

hela analysprocessen följdes Clarkes och Brauns (2006) riktlinjer för tematisk 

analys. Den tematiska analysen genomfördes i form av en induktiv tematisk ana-

lys och i den utgår man ifrån materialet (Braun & Clarke, 2006). Jag har sett till 

att materialet, det vill säga lärares upplevelser, har styrt analysen i denna under-

sökning.  När induktiv tematisk analys används får tidigare kodningsramar eller 

forskarens egna förutfattade meningar inte påverka kodningen (Braun & Clarke, 

2006). Jag har också sett till att mina egna förutfattade meningar inte påverkat 

analysen i denna undersökning. I denna undersökning presenterades materialet 

i form av en mer specifik tematisk analys där forskaren väljer de delar av data 

som presenteras (Clarke & Braun, 2017). Detta visade sig ha fungerat väl i denna 

undersökning och möjliggjort för mig att strikt fokusera på forskningsfrågorna i 

denna undersökning. Genom att ha använt tematisk analys upplever jag att jag 

har lyckats lyfta fram lärares upplevelser av de fenomen som undersöks i denna 

studie på ett lämpligt sätt. Genom att ha använt denna analysmetod har jag kom-

mit fram till nyttig information om detta ämne. Tematisk analys ger mycket flexi-

bilitet åt forskaren (Braun & Clarke, 2006; Clarke & Braun, 2017). Således beror 

det alltid i viss mån på forskaren hurdana resultat den tematiska analysen kom-

mer att ge. Resultaten i denna undersökning dock delvis stöds av tidigare forsk-

ning, något som tyder på att analysmetoden har varit lämplig för denna studie 

samt att den genomförts enligt riktlinjerna och gett tillförlitliga resultat.  
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Litteratur som använts i denna forskning är mestadels från databaser som Tand 

of Line och Sage. Jag har försökt att se till att största delen av materialet möjligt 

är referentgranskade publikationer. Jag har strävat efter att använda så relevant 

och nytt material som möjligt, det vill säga material som publicerats under de 

senaste 10 åren. Denna magisteravhandling innehåller dock mycket historiska 

och samhälleliga begrepp, och således har jag varit tvungen att använda mig av 

relativt gammalt material exempelvis i fråga om dem.  
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8 Diskussion 
 

 Syftet med denna studie var att undersöka jämlikhet i finländska skolor under 

undantagstillståndet våren 2020. Det första syftet var att undersöka på vilka sätt 

jämlikhet konstrueras i lärares enkätsvar om deras upplevelser under undantags-

tillståndet. Det andra syftet med denna undersökning var att undersöka på vilka 

sätt dessa lärare inom den grundläggande utbildningen har tagit elever från lägre 

samhällsklasser i beaktande enligt sin upplevelse när de har distansundervisat. I 

Finland pågick distansundervisningsperioden våren 2020 i nästan två månader 

(se Utbildningsstyrelsen, 2020). Under denna tidsperiod har ojämlikhet hunnit ta 

sig till uttryck på många olika sätt i skolvärlden. Jämlikhet har enligt resultaten i 

denna undersökning konstruerats i lärares upplevelser i form av hur olika distans-

undervisningen hade organiserats i olika skolor, i form av digital utrustning, skol-

maten, stödet hemifrån samt annat sådant hemmet kan erbjuda eleven. Tidigare 

forskning har också lyft fram dessa aspekter av distansundervisningsperioden 

(se Ahtiainen et al., 2020; Barbour et al., 2020; Di Pietro et al., 2020). Elever från 

lägre samhällsklasser har beaktats i distansundervisningen genom utlånande av 

datorer, genom att lärare givit uppgifter som alla har möjligt att göra utan stöd 

hemifrån, samt genom att lärare inom den grundläggande utbildningen har ringt 

eleverna. Till skillnad från tidigare forskning lyftes betydelsen av telefonerna och 

deras betydelse som ett av de verktyg lärare har använt för att stödja elever från 

lägre samhällsklasser fram i denna undersökning. I resultaten kom det också 

fram att det finns lärare som inte har tagit samhällsklass och socioekonomisk 

status i beaktande då de har distansundervisat samt att de har upplevt att skolan 

under denna tid var jämlik för alla elever. Detta har inte heller lyfts fram i tidigare 

forskning.  

 

 Som tidigare forskning visar, har distansundervisningsperioden under undan-

tagstillståndet våren 2020 inte varit jämlik för alla elever och särskilt påverkat 

elever från mer utsatta hemförhållanden (ex. Ahtiainen et al., 2020; Förenta nat-

ionerna, 2020; Ahtiainen et al., 2021). Resultaten i denna undersökning tyder på 

att ojämlikhet enligt lärare inom den grundläggande utbildningen har framträtt på 

varierande sätt, varav vissa har varit mer prevalenta. Nästan alla deltagare i 

denna studie var också av den åsikten att skolan inte hade varit jämlik för alla 
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elever. Lärare i studien lyfte fram skillnaderna mellan olika skolor. Ett exempel på 

detta är hur stödåtgärderna hade anordnats. Som tidigare forskning visar har 

stödåtgärderna enligt en del lärare inte uppfyllts rättvist i finländska skolor under 

denna period med distansundervisning (se Ahtiainen et al., 2020; Ahtiainen et al., 

2021). Det lyftes också fram i ett svar att det fanns elever i behov av stöd som 

inte fick det stöd de hade behövt. Trots att detta nämndes i bara ett svar har det 

antagligen hänt även i andra skolor. Det är alarmerande om elever blivit utan det 

stöd de behöver, speciellt då det är något som skolan borde säkerställa (se Lä-

roplanen för den grundläggande utbildningen, 2014). Lärare inom den grundläg-

gande utbildningen i denna studie lyfte också upp skillnaderna i lärares kompe-

tenser att distansundervisa. Tidigare forskning framhäver lärares kompetenser 

att distans- och således digitalundervisa som en central problematik i distansun-

dervisningen (se Cleveland-Innes & Campbell, 2012; Foulger et al., 2020). Re-

sultaten i denna undersökning underströk dock hur stor inverkan detta har haft 

på kvaliteten av distansundervisningen.  

 

Under undantagstillståndets distansundervisning våren 2020 blev 

hemomständigheterna och allt det hemmet kan erbjuda ett centralt tema. 

Hemförhållanden samt alla de resurser, både materiella och immateriella, 

hemmet kan erbjuda eleven (kapital), har en stor inverkan på elevens skolgång 

(se Coleman, 1988; Ankrum, 2016; Förenta nationerna, 2020), något som har 

varit uppenbart under distansundervisningen också enligt resultaten i denna 

undersökning. Resultaten visar hur lärare kopplade ihop stödet hemifrån med 

föräldrarnas utbildningsnivå. Tidigare forskning tyder också på detta. Familjer 

med bättre socioekonomisk status, och som således är från högre 

samhällsklasser, har bättre möjligheter att satsa på utbildningen på grund av att 

de har mer resurser, och detta syns också i fråga om det stödet elever får 

hemifrån (se Rungo & Pena-López, 2019; Di Pietro et al., 2020).  

 

 Språket lyftes också fram som en påverkande faktor i hur föräldrarna har kunnat 

stödja sina barn i skolgången under denna tidsperiod. Lärare lyfte fram att det 

finns föräldrar som inte behärskar elevens skolspråk, något som lärare ansåg 

påverka elevernas skolprestationer. Tidigare forskning tyder också på detta och 
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visar hur det här kan placera elever i en ojämlik position jämfört med andra elever 

(se Barko-Alva, Porter & Herrera, 2020). Man kunde betrakta hur lärare lyfte fram 

elever från två ytterligheter. I ena änden fanns det elever från familjer med 

högutbildade föräldrar som stödjer eleverna, och i andra änden elever som 

lågstadielärare 11 konstaterade att ” inte ens hittar rena strumpor på morgonen”. 

Detta är ett gott exempel på existensen av klass (se Nylund 2012) och att man 

särskilt i relation till utbildning måste vara medveten om klass och dess påverkan. 

Det finns också väldigt olika familjer och alla barn faller inte in i dessa två 

kategorier, utan snarare någonstans mellan dessa två ytterligheter av 

spektrumet. Hur det har gått för alla elever mellan dessa två kategorier skulle 

också vara intressant att veta. Det är ändå en stor del av finländska skolelever 

som antagligen befinner sig mellan dessa två kategorier.  

 
Elever vars trygga omgivning är skolan har lidit under distansundervisningen på 

grund av att de har blivit tvungna att stanna hemma. Tidigare forskning har lyft 

fram att distansundervisningsperioden särskilt för elever från svårare 

hemomständigheter inte varit jämlik (se Ahtiainen et al., 2020). Skolans uppdrag 

i Finland är att säkerställa en trygg skolmiljö (se Läroplanen för den 

grundläggande utbildningen, 2014). I fråga om elever vars hem inte är en trygg 

miljö, men som har blivit tvungna att vara hemma och delta i undervisningen 

hemifrån, kan man inte säga ifall denna rättighet har säkerställts (se Läroplanen 

för den grundläggande utbildningen, 2014).  
 

 Digital utrustning blev också ett väldigt avgörande tema i distansundervisning 

enligt resultaten i denna studie, och har varit något som har lyft upp sociala 

skillnader mellan elever.  Alla elever har inte haft datorer hemma, för att inte tala 

om att man skulle ha haft datorer för alla barn i familjen. Detta är något som 

tidigare forskning också tyder på (ex. Ahtiainen et al., 2020; Di Pietro et al., 2020).  

Detta leder till nästa viktiga poäng, arbetsron, som också kan kopplas ihop med 

samhällsklass, socioekonomisk status och de resurser familjen kan erbjuda (se 

Barbour et al., 2020; Di Pietro et al., 2020; Förenta nationerna, 2020). Det 

framgick hur man hade kunnat ha till och med fyra barn alla i samma utrymme på 

varsina distanslektioner, samt att alla elever inte hade haft digital utrustning 
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hemma. Det kom också fram att det fanns familjer där elever hade försökt att 

delta i distansundervisningslektioner från samma dator samtidigt som ett annat 

barn i familjen. Att en del barn har kunnat delta genom sin egen dator från sitt 

eget rum och ha arbetsro, medan andra har deltagit under sådana här 

omständigheter tyder på att jämlikhet inte har förverkligats i skolgången under 

perioden med distansundervisning våren 2020. Som lågstadielärare 7 

konstaterade: ” Hos oss erbjöd skolan apparater, men inte arbetsro”.   

 

Sammanfattningsvis konstrueras jämlikhet i lärarnas enkätsvar om deras 

upplevelser på ett flertal olika sätt under undantagstillståndet. Skillnader mellan 

skolor och hur de har organiserat distansundervisningen lyftes upp, och 

stödåtgärder som en del av detta. Lärare upplevdes också ha haft väldigt 

varierande kompetenser att distansundervisa. Hemomständigheterna och deras 

inverkan på eleverna har också upplevts som något som har skapat ojämlikhet 

under denna tidsperiod. Vikten av digital utrustning underströks också.   

 

Betydelsen av digital utrustning blev betonad under distansundervisningen våren 

2020 och syntes också i hur lärare hade tagit elever från lägre samhällsklasser i 

beaktande enligt sin upplevelse under denna period. Utan digital utrustning skulle 

det ha varit omöjligt att förverkliga distansundervisningen våren 2020; det är inte 

möjligt att genomföra distansundervisning utan digital utrustning (se Moore & 

Kearsley, Kapitel 1, 1996). Under pandemin hade man i många skolor lånat 

datorer åt eleverna. Detta är en åtgärd som visar att elever från lägre 

samhällsklasser har tagits i beaktande i skolor. En stor del av elever som inte har 

haft dator under denna period kommer från lägre samhällsklass och 

socioekonomisk status (se Di Pietro et al., 2020). Fast skolorna hade lånat ut 

datorer åt eleverna hade en del elever ändå blivit utanför lånedatorer. Eleverna 

hade varit tvungna att delta i distansundervisningen på samma dator som andra 

familjemedlemmar som samtidigt deltog i sina egna 

distansundervisningslektioner. Trots att detta kom fram i enbart ett svar, är det 

svårt att tro att det här exemplet skulle vara på något sätt unikt. Om elever får 

lånedatorer från skolan borde det åtminstone säkerställas att lånesystemet blir 

jämlikt och att alla de som verkligen är i behov av en dator verkligen får en. 
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Mahaffey & Kinard (2020) konstaterar att i början av distansundervisning borde 

läraren kontakta varje familj och ta reda på hur många familjer som behöver 

lånedatorer från skolan. Med hjälp av denna information borde då kommunen se 

till att alla i behov av lånedatorer säkerställs en dator (se Mahaffey & Kinard, 

2020). Är det då kommunen som i fråga om detta enstaka exempel egentligen är 

ansvarig?  

 

I resultaten kom det fram att lärare inom den grundläggande utbildningen hade 

beaktat elever från lägre samhällsklasser enligt sin upplevelse i sin undervisning 

genom planeringen av undervisningen. Alla familjer är olika och har olika resurser 

(se Coleman 1988; Rungo & Pena-López, 2019) och detta skall beaktas när 

distansundervisningen planeras (se McCarthy & Wolfe, 2020). McCarthy & Wolfe 

(2020) har också konstaterat att när man planerar distansundervisning måste 

man planera undervisningen så att det finns tillräckligt många alternativ och att 

alla har möjlighet att göra distansuppgifterna. Lärare som deltog i denna 

undersökning lyfte fram att de hade försökt planera undervisningen så att det 

fanns alternativa sätt att göra uppgifterna. En del lärare hade planerat enbart 

sådana uppgifter, som kan göras utan dator. Lärare hade också försökt att se till 

att det var möjligt för eleven att göra uppgifterna utan stöd hemifrån. Lärare i 

denna forskning hade beaktat elever som inte får stöd hemifrån genom att 

planera uppgifter eleverna kan göra själva. Dessa elever är ofta från lägre 

socioekonomisk status och således samhällsklass (se Rungo & Pena-López, 

2019; Di Pietro et al., 2020). Detta bevisar hur lärare har kopplat ihop stödet 

hemifrån med socioekonomisk status och beaktat elever från lägre 

samhällsklasser i distansundervisningen. Under distansundervisningsperioden 

våren 2020 rapporterades också 18% av elever på årskurs 1–6 ha studerat 

ensamma hemma utan vuxna (se Ahtiainen et al., 2020). Genom att planera 

uppgifter eleverna har kunnat göra själva har lärare också beaktat dessa elever 

som har varit ensamma hemma.  

 

Det kom också fram i resultaten att lärare hade planerat distansundervisningen 

så att det var möjligt att delta med olika apparater samt att man kunde se på 

distanslektionerna i efterhand. Lärare i denna undersökning nämnde också att de 

hade planerat sådan distansundervisning som man har kunnat delta i utan att det 
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finns något material eller verktyg hemma. Det nämndes också att 

distansundervisningen planerades så att den inte krävde någon ekonomisk 

satsning från föräldrarna. Så skall undervisningen i Finland också planeras 

eftersom allt läromaterial skall vara avgiftsfritt för alla skolelever (se Läroplanen 

för den grundläggande utbildningen, 2014). Detta tyder på att elever från lägre 

samhällsklasser har beaktats under undantagstillståndet. En lärare lyfte dock 

fram att det blev problematiskt med exempelvis undervisningen i bildkonstämnet. 

Detta var på grund av att alla elever inte hade något material hemma och 

föräldrarna inte heller var förberedda att hämta material från skolan. Det blir ett 

frågetecken hur elever som i detta exempel då har kunnat delta i 

distansundervisningen, samt huruvida distansundervisningen har kunnat vara 

jämlik för dessa elever. Detta är igen ett exempel på sådant som borde tas i 

beaktande när man förbereder sig inför den möjliga framtida 

distansundervisningen.  

 

I resultaten kom det fram att ett sätt lärare hade tagit elever från lägre 

samhällsklasser i beaktande var genom att ringa eleverna. Med denna åtgärd 

hade det dock också funnits brister, exempelvis i form av att ringa eleverna 

regelbundet. Flera lärare hade ringt sina elever från en gång i veckan till varje 

dag. Detta kräver relativt mycket arbete av läraren utöver ”vanliga” 

arbetsuppgifter. Ett annat exempel på hur lärares arbetsmängd ökade genom att 

de försökt att beakta elever från lägre samhällsklasser, var i form av det extra 

stöd man gav elever i behov av det. Flera forskare har konstaterat att 

distansundervisningen under våren 2020 inte borde kallas för 

distansundervisning, utan akut distansundervisning (Ex. Barbour et al., 2020; 

Mahaffey & Kinard, 2020). Akut distansundervisning kräver mycket mer av 

läraren jämfört med vanlig undervisning (se Barbour et al., 2020) och således är 

det inte heller överraskande om en del deltagare i denna undersökning har känt 

att arbetsmängden blev större. Liksom det framgick ur några svar hade man inte 

hunnit eller kommit ihåg att ta elevernas socioekonomiska bakgrund i beaktandet 

under undantagstillståndet våren 2020. Man kan dock inte säga huruvida alla de 

lärare som svarade att de inte själva eller i kollegiet i skolan tagit elevernas 

socioekonomiska bakgrund i beaktande under distansundervisningen, inte har 

gjort det på grund av den belastande arbetsmängden de haft.  
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För att sammanfatta, hade lärare inom den grundläggande utbildningen beaktat 

elever från lägre samhällsklasser enligt sin upplevelse i distansundervisningen 

genom flera olika åtgärder varav en del blev väldigt prevalenta. Utlånandet av 

datorer var en central åtgärd, men det visade sig att det fanns brister i 

förverkligandet av denna åtgärd.  Lärare inom den grundläggande utbildningen 

hade också försökt att planera sådana uppgifter som elever utan stöd hemifrån 

har kunnat göra själv.  Lärare hade också ringt eleverna som en av åtgärderna. 

Denna åtgärd innefattade också brister. Det kom dock fram att det fanns lärare 

och skolor där man inte nödvändigtvis hade tagit elever från lägre 

samhällsklasser i beaktande.  

 

I denna undersökning fanns det enstaka lärare som upplevde att skolan under 

distansundervisningsperioden hade varit jämlik för alla elever i Finland, och alla 

lärare hade inte beaktat elever från lägre samhällsklasser i sin distansundervis-

ning. Med allt bevis som finns om denna period är det alarmerande att det finns 

lärare i Finland som har upplevt perioden med distansundervisning som jämlik. 

Den hypotes jag hade när jag påbörjade denna forskningsprocess var att lärare i 

Finland inte alltid är medvetna om olika sociala aspekter av livet (som t.ex. socio-

ekonomisk status och samhällsklass) och deras påverkan på skolgången. Jag 

har också upplevt att man inte heller diskuterar tillräckligt mycket om dessa äm-

nen inom lärarutbildningar i Finland. Dessa svar tyder på att alla lärare i Finland 

inte är tillräckligt medvetna om samhällsklass och att lärarutbildningarna borde ta 

itu med detta problem och förbättra utbildningarna ur denna synvinkel. Svaren 

tyder också på att lärare i vårt land skulle kunna ha en stor nytta av socialklas-

sensitiv pedagogik (se Jones & Vagle, 2013; Christensen & Gast, 2015) som en 

del av deras studier och att det vore viktigt att inkludera denna typ av pedagogik 

i alla lärarutbildningar.  Den här typen av pedagogik borde alla som arbetar inom 

utbildning vara medvetna om. Denna term är väldigt central i fråga om denna 

magisteravhandling på grund av att den beskriver många av de problem och frå-

gor lärare bemöter i skolan i relation till samhällsklass samt kan ge svar på hur 

lärare bättre kunde agera i relation till samhällsklass i skolan.  
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I resultaten kom det fram att det fanns elever som inte fick stöd hemifrån under 

distansundervisningen samt att en del elever hade blivit utan det stöd de hade 

behövt från skolan. Har det i Finland funnits elever som har fallit in i båda 

kategorierna och blivit utan stöd både hemifrån och från skolan? Med tanke på 

att det i denna studie kom fram att det fanns lärare som varken hade beaktat 

elevernas socioekonomiska bakgrund under distansundervisningen eller upplevt 

att skolan var ojämlik under denna period, blir man även mer oroad över denna 

fråga. Skoframgången har en stark koppling till den framtida utbildningsnivån (se 

Acacio-Claro, Doku, Koivusilta & Rimpelä, 2018). Dessutom leder ojämlikhet som 

uppkommer under skoltiden ofta till ojämlikhet också på arbetsmarknaden (se 

OECD, uå). Således kommer vi först i framtiden veta hur grava följdeffekter 

denna period har haft för elever från lägre samhällsklasser.  

 

Nya pandemier och andra situationer där skolorna på väldigt kort varsel kan bli 

tvungna att övergå till distansundervisningen kan uppstå. Således borde man ha 

tydligare referensramar för distansundervisning för att det skulle kunna 

organiseras på ett jämlikt sätt för alla elever i Finland.  Man kommer också i 

framtiden, mest på grund av denna pandemi, ha mer distans- och digital 

undervisning än tidigare (Se Barko-Alva, Porter & Herrera, 2020). Situationen 

med covid-19 har gett mycket betydelsefull information om hur 

distansundervisning skulle i framtiden kunna organiseras på ett mer jämlikt sätt.  
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