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Sammandrag
Utgiven av
Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU)
Publikationens namn
Effekterna av exceptionella undervisningsarrangemang på förverkligandet av
jämlikhet och likabehandling på olika utbildningsstadier. – Utvärderingsprojektets
del III: Den nationella utvärderingens slutsatser och rekommendationer
Författare
Jani Goman, Mira Huusko, Kati Isoaho, Anu Lehikko, Jari Metsämuuronen,
Niina Rumpu, Hannele Seppälä, Salla Venäläinen och Carola Åkerlund

På grund av coronaepidemin övergick nästan hela utbildningssystemet i snabb takt till
distansundervisning med olika digitala system. Effekterna av de exceptionella undervisnings
arrangemangen på jämlikhet och likabehandling i lärandet har varit varierande. Undervisningsoch handledningsmetoder har utvecklats på alla utbildningsstadier. En del elever och studerande
har dock inte haft tillräckliga förutsättningar för distansstudier, och stödet för lärande har varit
otillräckligt. De mest centrala effekterna har riktat sig till elevernas och studerandens välbefinnande
och behov av stöd för lärande, inlärningsfärdigheter i förändrade inlärningsmiljöer samt nationell
handledning och ledning av läroanstalterna. Undantagsläget har mest ökat behovet av stöd bland
elever och studerande som upplever svårigheter i inlärningen och framstegen i studierna.
I framtiden måste digitalpedagogiken utvecklas på alla utbildningsstadier med hänsyn till behoven
hos alla olika elever och studerande, specialgrupper och elever och studerande som kommer från
olika förhållanden.
Utvärderingen genomfördes av Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU), som utredde
undantagsförhållandets effekter på jämlikhet och likabehandling kring förutsättningarna för
lärande på olika utbildningsstadier. Utvärderingen genomfördes under tiden 1.3.2020–31.1.2021.
Utvärderingens syfte var att utvärdera riktningen och omfattningen av undantagsförhållandets
effekter samt konstruktivt lyfta fram de goda arbetsmodeller som skapats under undantagsläget.
Information har samlats in från anordnare av den grundläggande utbildningen och utbildningen
på andra stadiet, högskolor, rektorer, undervisnings- och handledningspersonal samt elever och
studerande under våren och hösten 2020. Därtill utnyttjades i utvärderingen högskoleutbildningens
statistik om framstegen i studierna.
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Den belastning som elever och studerande upplever och behovet
av stöd för lärande ökade under undantagsläget
En betydande del av elever och studerande på alla utbildningsstadier har upplevt studierelaterad
belastning och okunnighet med anknytning till studiefärdigheter under undantagsläget. Det stöd
som eleverna och studerandena har fått under distansundervisningen har inte i alla avseenden varit
tillräckligt. Också anordnandet av elev- och studerandevården har till viss del varit utmanande i
den grundläggande utbildningen, gymnasierna och yrkesläroanstalterna.
Under distansundervisningen ökade betydelsen av hemmets stöd i den grundläggande utbildningen
och på andra stadiet. Enligt resultaten orsakade det varierande stödet från hemmet ojämlikhet
mellan eleverna och studerandena. Vad gäller högskolestuderande har hemmets effekt å sin sida
inneburit varierande möjligheter att använda hemmet som studiemiljö.
Brist på närundervisning ökar behovet av stöd särskilt bland elever och studerande som har
större problem att avancera i studierna än andra. På alla utbildningsstadier borde man effektivare
identifiera speciellt sådana elevers och studerandes behov vars modersmål är något annat än
finska eller svenska.
Även om man skulle identifiera ett ökat behov på alla utbildningsstadier varierar formen av
stödbehov inom de olika utbildningsstadierna. Särskilt inom den grundläggande utbildningen
är samarbetet mellan hemmet och skolan viktigt för att identifiera stödbehovet. Inom den
yrkesinriktade utbildningen behöver man kartlägga och följa upp studerandes situation. Därtill
behöver man effektiviserad handledning och komplettering av yrkesfärdighet som blivit bristfällig
under undantagsläget. Inom högskoleutbildningen är det viktigt att definiera specialgrupper och
utveckla stödformer riktade till olika grupper.

Distansstudier kräver goda färdigheter för inlärning och studier, vilket alla inte har
Resultaten från den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen
visar att det förekom problem med elevernas och studerandenas självstyrt lärande och i
studiefärdigheternas tillräcklighet under distansundervisningen. Enligt eleverna inom den
grundläggande utbildningen var det allra svåraste under distansundervisningen att motivera sig själv.
Erfarenheterna av de avvikande undervisningsarrangemangen delar eleverna och studerandena
inom alla utbildningsstadier. För en del har distansstudierna passat bra och de har dragit nytta
av t.ex. studier som är oberoende av tid och plats samt har aktivt sökt stöd och handledning.
Betoningen av självstyrt lärande ställer dock eleverna och studerandena i en ojämlik position
i förhållande till varandra. I en undantagssituation förstärks skillnaderna mellan eleverna och
studerandena på grund av olika livshanteringsproblem, inlärningssvårigheter och möjligheter
att studera hemma.
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Coronaepidemin har försvårat lärandet som sker i arbetslivet och utförandet av obligatoriska
praktikperioder som ingår i studierna. Därför har man i yrkesutbildningen utvecklat mångsidigare
sätt att genomföra yrkesprov även på andra ställen än i arbetslivet, och utförandet av obligatoriska
praktikperioder under undantagssituationer bör säkerställas också i högskolorna.

Rekommendationer för att främja jämlikhet och likabehandling
▪▪ Identifiering av elevernas och studerandenas behov av stöd och det individuella stödet bör
förstärkas på alla utbildningsstadier. Verksamhetsmodeller ska utvecklas för att stödja
elevernas och studerandenas välbefinnande och minska den psykiska belastningen.
Högskolorna bör kartlägga vilka studerande som hör till specialgrupper och rikta stödoch handledningstjänster enligt behov.
▪▪ Inlärningsfärdigheter och färdigheter för självstyrt lärande ska förstärkas på alla utbildningsstadier.
Förstärkningen av självstyrt lärande och studiefärdigheter tjänar också beredskapen för
motsvarande undantagsförhållanden samt det att flerformsundervisning som kombinerar
närundervisning och webbundervisning blir allt vanligare på olika utbildningsstadier.
▪▪ Undervisnings-och handledningspersonalens digitala och pedagogiska kompetens ska förstärkas
på alla utbildningsstadier och jämlik tillgång till apparater och programvara ska säkerställas.
Arbetet för att utveckla digitala undervisningslösningar och undervisningsmaterial som
påbörjats under undantagsläget skapar goda förutsättningar för fortsatt utveckling.
▪▪ I utvecklingen av pedagogiken bör man i högre grad ta hänsyn till behoven hos olika elever,
studerande och specialgrupper. De exceptionella tiderna har visat att mångsidigare
inlärningsmiljöer förutsätter särskilt beaktande av stöd för lärande och interaktion.
▪▪ Den nationella styrningen ska vara konsekvent, konkret och ske i rätt tid. Anordnarna av
undervisning och utbildning samt rektorerna bedömer att den riksomfattande informationen
och anvisningarna har fungerat någorlunda bra.
▪▪ I den lokala ledningen bör man i större utsträckning ta hänsyn även till personalens ork
och välbefinnande samt till stöd för undervisnings- och handledningspersonalen. På lokal
nivå kan man med hjälp av uppföljning och utvärdering skrida till omedelbara åtgärder på
grund av undantagstillståndet.
NCU har gett ut följande publikationer med anknytning till utvärderingen av effekterna av
undantagsförhållanden:
Del I: Bakgrundsrapport för den nationella utvärderingen, syntes och lägesbedömning utifrån
färdigt material (NCU 2020a).
Del II: Resultat av den nationella utvärderingen, sammandrag (NCU 2020b)
Ämnesord: undantagsförhållanden, jämlikhet, likabehandling, förskoleundervisning, grundläggande
utbildning, yrkesinriktad utbildning, gymnasieutbildning, högskoleutbildning
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Koronaepidemian vuoksi lähes koko koulutusjärjestelmä siirtyi nopealla aikataululla digitaalisia
järjestelmiä hyödyntävään etäopetukseen. Poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen vaikutukset tasaarvoiseen ja yhdenvertaiseen oppimiseen ovat olleet moninaisia. Opetuksen ja ohjauksen menetelmiä
on kehitetty kaikilla koulutusasteilla. Osalla oppijoista ei kuitenkaan ole ollut tarvittavia etäopiskelun
edellyttämiä valmiuksia, eikä oppimisen tuki ole ollut riittävää. Keskeisimmät vaikutukset
ovat kohdistuneet oppijoiden hyvinvointiin ja oppimisen tuen tarpeeseen, oppimisvalmiuksiin
oppimisympäristöjen muuttuessa sekä kansalliseen ohjaukseen ja oppilaitosten johtamiseen.
Eniten poikkeustila on lisännyt tuen tarvetta oppijoilla, joilla on haasteita oppimisessa ja opintojen
etenemisessä.
Digipedagogiikkaa on jatkossa kehitettävä kaikilla kouluasteilla niin, että erilaisten oppijoiden,
erityisryhmien ja erilaisista olosuhteista tulevien oppijoiden tarpeet otetaan huomioon.
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) toteutti arvioinnin, jossa selvitettiin poikkeusolojen
vaikutuksia tasa-arvoisiin ja yhdenvertaisiin oppimisen edellytyksiin eri koulutusasteilla. Arviointi
toteutettiin ajalla 1.3.2020–31.1.2021. Arvioinnin tehtävänä oli tuottaa tietoa poikkeustilanteen
vaikutusten suunnan ja laajuuden arvioimiseksi sekä nostaa kehittävän arvioinnin mukaisesti esiin
poikkeusaikana syntyneitä hyviä toimintamalleja. Arviointitietoa kerättiin perusopetuksen ja
toisen asteen koulutuksen järjestäjiltä, korkeakouluilta, rehtoreilta, opetus- ja ohjaushenkilöstöltä
sekä oppilailta ja opiskelijoilta kevään ja syksyn 2020 aikana. Lisäksi arvioinnissa hyödynnettiin
opintojen etenemiseen liittyviä korkeakoulutuksen tilastoja.
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Oppijoiden kokema kuormitus ja oppimisen tuen tarve lisääntyivät poikkeusaikana
Merkittävä osa oppijoista kaikilla koulutusasteilla on kokenut opintoihin liittyvää kuormitusta
sekä opiskeluvalmiuksiin liittyvää osaamattomuutta poikkeustilanteen aikana. Oppijoiden saama
tuki etäopiskelun aikana ei ole ollut kaikilta osin riittävää. Myös opiskeluhuollon järjestämisessä
on paikoin ollut haasteita perusopetuksessa, lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa.
Etäopiskelun aikana kodin tuen merkitys kasvoi perusopetuksessa ja toisella asteella. Tulosten mukaan
kotoa saadun tuen vaihtelevuus aiheutti eriarvoisuutta oppijoiden välille. Korkeakouluopiskelijoiden
kohdalla kodin vaikutus on puolestaan näkynyt vaihtelevina mahdollisuuksina käyttää kotia
opiskeluympäristönä.
Lähiopetuksen puute lisää tuen tarvetta erityisesti oppijoilla, joilla on muita enemmän ongelmia
opintojen etenemisessä. Erityisesti muuta kuin suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuvien ja
tukea tarvitsevien oppijoiden tarpeita tulisi tehokkaammin tunnistaa kaikilla koulutusasteilla.
Vaikka tuen tarpeen lisääntyminen tunnistettiin kaikilla koulutusasteilla, tuen tarpeen muodot
kuitenkin vaihtelevat koulutusasteittain. Erityisesti perusopetuksessa oppilaiden tuen tarpeen
tunnistamisessa kodin ja koulun välinen yhteistyö on tärkeää. Ammatillisessa koulutuksessa
tarvitaan opiskelijoiden tilanteen kartoittamista ja seurantaa. Lisäksi tarvitaan tehostettua
ohjausta ja poikkeustilan aikana puutteelliseksi jääneen ammatillisen osaamisen täydentämistä.
Korkeakoulutuksessa erityisryhmien määrittely ja eri ryhmille suunnattujen tukimuotojen
kehittäminen on tärkeää.

Etäopiskelu edellyttää hyviä oppimis- ja opiskeluvalmiuksia, joita kaikilla ei ole
Perusopetusta, lukiokoulutusta ja ammatillista koulutusta koskevat tulokset osoittavat, että
oppijoiden itseohjautuvuudessa ja opiskelutaitojen riittävyydessä oli haasteita etäopetuksen aikana.
Perusopetuksen oppilaiden oman näkemyksen mukaan itsensä motivointi oli etäopetuksen aikana
kaikkein hankalinta.
Kokemukset poikkeuksellisista opetusjärjestelyistä myös jakavat oppijoita kaikilla koulutusasteilla.
Osalle etäopiskelu on sopinut hyvin ja he ovat hyötyneet esimerkiksi ajasta ja paikasta
riippumattomasta opiskelusta sekä ovat aktiivisesti hakeneet tukea ja ohjausta. Itseohjautuvuuden
korostuminen asettaa oppijat kuitenkin keskenään eriarvoiseen asemaan. Poikkeustilanteessa
elämänhallinnan ongelmat, oppimiseen liittyvät vaikeudet ja erilaiset mahdollisuudet opiskella
kotioloissa vahvistavat eroja oppijoiden välillä.
Koronaepidemia on vaikeuttanut myös työelämässä tapahtuvaa oppimista ja opintoihin kuuluvien
pakollisten harjoitteluiden suorittamista. Siksi ammatillisessa koulutuksessa on kehitetty
monimuotoisempia tapoja näyttöjen toteutukseen myös muualla kuin työelämässä, ja pakollisten
harjoittelujen toteutuminen poikkeusoloissa tulisi varmistaa jatkossa myös korkeakouluissa.
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Suosituksia tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi
▪▪ Oppijoiden tuen tarpeen tunnistamista ja yksilöllistä tukea tulee vahvistaa kaikilla koulutus
asteilla. Oppijoiden hyvinvoinnin tukemiseen ja henkisen kuormittavuuden vähentämiseen
tulee kehittää toimintamalleja. Korkeakoulujen on kartoitettava erityisryhmiin kuuluvat
opiskelijat ja kohdennettava tuki- ja ohjauspalveluita tarpeiden mukaisesti.
▪▪ Oppimisvalmiuksia ja itseohjautuvuuden taitoja tulee vahvistaa kaikilla koulutusasteilla.
Itseohjautuvuuden ja opiskeluvalmiuksien vahvistaminen palvelee myös vastaaviin poik
keusoloihin varautumista sekä lähiopetusta ja verkko-opetusta yhdistelevän opetuksen
yleistymistä eri koulutusasteilla.
▪▪ Opetus- ja ohjaushenkilöstön digitaalista ja pedagogista osaamista tulee vahvistaa kaikilla
koulutusasteilla sekä varmistaa laitteiden ja ohjelmistojen tasapuolinen saatavuus. Poikkeus
olojen aikana toteutettu digitaalisten opetusratkaisujen ja oppimateriaalien kehittämistyö
luo hyvät edellytykset jatkokehittämiselle.
▪▪ Pedagogiikan kehittämisessä tulee huomioida vahvemmin erilaisten oppijoiden ja erityisryh
mien tarpeet. Poikkeusaika on osoittanut, että oppimisympäristöjen monipuolistuminen
edellyttää erityisesti huomion kiinnittämistä oppimisen tukeen ja vuorovaikutukseen.
▪▪ Kansallisen ohjauksen tulee olla johdonmukaista, konkreettista ja oikea-aikaista. Opetuksen ja
koulutuksen järjestäjät sekä rehtorit arvioivat valtakunnallisen tiedotuksen ja ohjeistuksen
toimineen poikkeusolojen aikana kohtalaisesti.
▪▪ Paikallisen tason johtamisessa tulee entistä enemmän huomioida myös henkilöstön jak
saminen ja hyvinvointi sekä opetus- ja ohjaushenkilöstön työn tukeminen. Paikallisella
tasolla seurannan ja arvioinnin avulla voidaan ryhtyä poikkeustilanteesta johtuviin välit
tömiin toimenpiteisiin.
Karvi on tuottanut aiemmin poikkeustilanteen vaikutusten arviointiin liittyen seuraavat julkaisut:
Osa I: Kansallisen arvioinnin taustaraportti, synteesi ja tilannearvio valmiiden aineistojen pohjalta
(Karvi 2020a)
Osa II: Kansallisen arvioinnin tuloksia, tiivistelmä (Karvi 2020b)
Asiasanat: poikkeustila, tasa-arvo, yhdenvertaisuus, esi- ja perusopetus, ammatillinen koulutus,
lukiokoulutus, korkeakoulutus
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Almost the entire Finnish education system switched to distance learning, based on the use
of digital tools, due to the coronavirus epidemic. The exceptional teaching arrangements have
affected the equality and equity of learning in many ways. New methods of teaching and student
guidance have been developed at all levels of education. However, many learners have not had
the capabilities required for distance learning, and support for learning has been inadequate. The
situation has had an impact on learners’ wellbeing and their need for support for learning. It has
brought to light the importance of learning capabilities in the changing learning environments
and challenged both national steering and the management of educational institutions. The need
for support has increased the most among those who already have challenges with learning and
progressing in their studies.
In the future, digital pedagogy should be developed at all levels of education, ensuring that the
needs of different learners, including special groups and those facing difficult circumstances, are
addressed.
The Finnish Education Evaluation Centre FINEEC carried out an evaluation investigating the
impact of the emergency conditions on equal and equitable preconditions for learning at different
levels of education. The evaluation was carried out between 1 March 2020 and 31 January 2021. The
purpose of the evaluation was to provide information for assessing the impacts of the exceptional
teaching arrangements. The aim was to also identify any good practices or viable operating models
created in the emergency conditions, following the principles of enhancement-led evaluation.
The data for the evaluation was collected from basic and upper secondary education providers,
higher education institutions, principals, teaching and guidance staff, and pupils and students
during the spring and autumn of 2020. In addition, statistics related to the progress of studies in
higher education were used in the evaluation.
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The strain experienced by learners and the need for learning
support increased during the emergency conditions
A significant part of learners at all levels of education have experienced study-related stress and
problems related to their study capabilities during the emergency conditions. The support for
distance learning they have received has not been sufficient in all respects. There have also been
challenges in the provision of student wellbeing services in basic education, upper secondary
schools, and vocational institutions.
When pupils and students relied on distance learning, the support given at home gained importance
in basic education and upper secondary education. According to the results, the varying levels
of support received by learners at home created inequality between them. For higher education
students, the impact of the student’s home environment became evident in the possibility of
studying remotely at home.
The lack of immediate teacher contact was found to increase the need for support especially among
learners who encounter problems with progressing in their studies more often than their peers.
The needs of those who require more support, such as learners who are not Finnish or Swedish
speakers, should be identified and met more efficiently at all levels of education.
The increased need for support was evident at all levels of education, but the forms in which
it manifested itself varied. Cooperation between the home and the school is important for
recognizing the pupils’ need for support, especially in basic education. Assessment and monitoring
of the students’ situation are required in vocational education and training. In addition, student
guidance and support are required to support the development of vocational competences, which
was halted by the emergency conditions. In higher education, it is important to determine which
student groups need support the most and improve the services available to them.

Distance learning requires good learning and study capabilities, not possessed by all
The results concerning basic education, general upper secondary education and vocational education
and training show that distance teaching challenged the self-regulation and study skills of the
learners. According to the views of basic education pupils, maintaining self-motivation was the
most difficult part of distance learning.
Experiences of the exceptional teaching arrangements also divide learners’ opinions at all levels of
education. Some have found distance learning suitable for them and benefited from asynchronous
teaching and learning arrangements. Many students and learners have also actively sought support
and guidance. However, the emphasis on self-regulation skills creates inequality between the
learners. In emergency conditions, problems with life skills, learning difficulties and the study
conditions at home increase the differences between the learners.
The coronavirus epidemic has also complicated work-based learning, which is essential in vocational
studies, and the completion of compulsory training periods. More diverse ways of implementing
12

demonstrations of knowledge and skills, also outside the workplace context, have been developed
in vocational education and training. Opportunities to complete the compulsory traineeships in
higher education should be ensured in similar situations in the future.

Recommendations for the promotion of equality and equity
▪▪ Identification of the learners’ needs, and the delivery of individual support should be made
possible at all levels of education. Operating models that support students’ wellbeing and
reduce their mental strain should be developed. Higher education institutions should
identify the students who belong to special groups and direct the support and guidance
services according to their needs.
▪▪ Learning capabilities and self-regulation skills of the learners should be recognized and developed
at all levels of education. Building the self-regulation and study capabilities prepares the
learners not only for similar emergency conditions but also for the increasingly common
hybrid teaching which combines contact and online teaching at different levels of education.
▪▪ The digital and pedagogical competences of teaching and guidance staff should be built
at all levels of education, and equal access to devices and software must be ensured. The
development of digital teaching solutions and learning materials carried out during the
emergency conditions forms the basis for their further development.
▪▪ More attention should be paid to the needs of different learners and special groups in pedagogical
development. The emergency conditions have shown that, because of the diversification
of learning environments, more attention should be paid especially to interaction and
support for learning.
▪▪ National steering should be systematic, concrete and timely. According to education and training
providers and principals, the provision of information and instructions at the national level
was only moderately successful during the emergency conditions.
▪▪ In local-level management, more attention should also be paid to the coping and wellbeing
of the personnel and to supporting the work of the teaching and guidance staff. Both
monitoring and evaluation may help the management to take the acute measures demanded
by the emergency conditions.
FINEEC has previously published the following documents related to evaluating the impacts of
the emergency conditions:
Part I: Background report, synthesis and situation assessment based on completed data material
(FINEEC 2020a) (in Finnish)
Part II: Results of the national evaluation (FINEEC 2020b) (in Finnish)
Keywords: emergency conditions, distance learning, equality, equity, pre-primary and basic
education, vocational education and training (VET), general upper secondary education, higher
education
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1

Inledning

1

Den här rapporten innehåller resultat från utvärderingen effekterna av exceptionella under
visningsarrangemang på förverkligandet av jämlikhet och likabehandling i utbildningen som
genomfördes av Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) under tiden 1.3.2020–
31.12.2020. Rapporten innehåller resultat samt rekommendationer för att trygga förutsättningarna
för jämlikhet och likabehandling i lärandet.
På grund av coronaepidemin övergick nästan hela utbildningssystemet med kort varsel till
distansundervisning med hjälp av olika digitala system. De förordningar och begränsningar som
stiftats under undantagsperioden har påverkat olika aktörers ansvar och skyldigheter. I mars
2020 tillsatte statsrådet med stöd av beredskapslagen begränsningar av skyldigheten att ordna
småbarnspedagogik, förskoleundervisning, gymnasie- och yrkesutbildning samt högskoleutbildning
och utbildning inom det fria bildningsarbetet (Statsrådets förordning om temporära begränsningar
av skyldigheten att ordna småbarnspedagogik samt undervisning och utbildning, 191/2020). De
begränsningar av skyldigheten att ordna undervisning och utbildning som fastställdes i mars
började upphävas från och med 14 maj.
Centrala begränsningar av skyldigheten att ordna undervisning och utbildning under våren 2020:
▪▪ Enligt statsrådets förordning var anordnaren av grundläggande utbildning inte skyldig
att ordna sådan undervisning som avses i lagen om grundläggande utbildning som
närundervisning. Utbildningsanordnaren fick avvika i fråga om undervisningens omfattning
från undervisningens riksomfattande mål och timfördelning samt utbildningens omfattning.
Utbildningens omfattning fick minskas endast i den utsträckning det var nödvändigt.
Utbildningsanordnaren hade dock skyldighet att ordna stöd för lärande samt elev- och
studerandevård på sådana sätt som med tanke på omständigheterna var möjliga att genomföra.
Begränsningarna gällde inte elever i förskoleundervisning, elever i årskurserna 1–3 i den
grundläggande utbildningen, elever som fått beslut om särskilt stöd, elever som omfattas
av förlängd läroplikt eller elever i förberedande undervisning före den grundläggande
utbildningen. På vårdnadshavarens begäran skulle undervisningen för andra elever än elever
i förskoleundervisning ordnas i annan form än som närundervisning.
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▪▪ Anordnare av gymnasieutbildning var inte skyldig att ordna undervisning och studie
handledning som undervisning som ges vid en läroanstalt och man kunde vid behov avvika
från bestämmelserna om mängden närundervisning.
▪▪ En anordnare av yrkesutbildning var skyldig att ordna undervisning och utbildning endast till
den del det var möjligt i andra inlärningsmiljöer än vid läroanstalter. Utbildningsanordnaren
var skyldig att ge särskilt stöd, krävande särskilt stöd, assistenttjänster och särskilda
hjälpmedel som var en förutsättning för studierna endast i den omfattning och på de sätt
som det med tanke på omständigheterna var möjligt att genomföra. Utbildningsanordnaren
var skyldig att ordna yrkesprov endast till den del det var möjligt att genomföra dem.
▪▪ En yrkeshögskola eller ett universitet var inte skyldig att ordna studier som leder till
examen eller studiehandledning så att den studerande kunde slutföra studierna inom
den målsatta tiden. Fördröjningar i studiernas framskridande som berodde på ändringar
i undervisningsarrangemang ska beaktas som extra tid vid beslut om fortsatt studierätt.
I juli och vidare i december 2020 gjordes temporära ändringar i lagen om grundläggande utbildning
(521/2020, 1191/2020), enligt vilka man fram till 31 juli 2021 på beslut av utbildningsanordnaren
kan övergå till exceptionella undervisningsarrangemang om undervisningen inte kan ordnas tryggt
som närundervisning i skolan eller annan plats där undervisning ordnas. Även under exceptionella
undervisningsarrangemang ska elevens rätt till undervisning tryggas. Under exceptionella
undervisningsarrangemang ordnas undervisningen med hjälp av distansförbindelser helt eller delvis
på något annat sätt än som närundervisning. Denna temporära ändring av lagen om grundläggande
utbildning gäller inte elever i förskoleundervisning, elever i årskurserna 1–3 i den grundläggande
utbildningen, elever som fått ett beslut om särskilt stöd och inte heller elever som omfattas av
förlängd läroplikt eller elever i förberedande undervisning före den grundläggande utbildningen.
Också bestämmelserna i lagen om yrkesutbildning ändrades fram till 31 juli 2021 så att yrkesprov
för att visa yrkesskicklighet och kunnande av orsaker som beror på coronaepidemin kan
genomföras genom att utföra andra praktiska uppgifter som så väl som möjligt motsvarar en
genuin arbetssituation och arbetsprocess. Syftet med ändringen är att minska konsekvenserna
av situationen med avseende på hur studierna framskrider och studerande utexamineras.
Till universitetslagen och yrkeshögskolelagen har man fogat bestämmelser som är i kraft till 31
juli 2021 om anmälan som frånvarande under det första läsåret, om den studerande är förhindrad
att inleda sina studier på grund av ett myndighetspåbud som hänför sig till epidemin eller av något
annat vägande skäl som hänför sig till epidemin. Högskolorna har inte enligt epidemisituationen
våren 2020 skyldighet att ordna studier som leder till examen och studiehandledning så att en
studerande kan avlägga examen inom den i lagen föreskrivna målsatta tiden.
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Utvärderingens
mål och
genomförande
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2

Utvärderingens mål och utvärderingsfrågorna
Målet med utvärderingen var att producera information om vilka effekter undervisningsarrangemangen
har haft på jämlikhet och likabehandling i olika delar av utbildningssystemet till följd av
undantagsläget. I utvärderingen granskades verksamheten i realtid och omedelbara effekter.
Också långsiktiga effekter följs upp som en del av den nationella utvärderingsverksamheten.
Syftet med utvärderingen var att producera utvärderingsinformation, verksamhetsmodeller och
goda praxis med inriktning på framtiden så att de kan användas som stöd för undervisnings- och
utbildningsanordnare samt högskolor i förändringar som situationen orsakar och som kan förbli
permanenta.
Utvärderingen omfattade den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen, yrkesutbildningen
samt högskoleutbildningen.
Utvärderingsfrågorna var:
1.

Vilka effekter har undervisningsarrangemangen som beror på undantagsläget haft på för
verkligandet av utbildningsmässig och samhällelig jämlikhet och likabehandling?
▪▪ Hur har de exceptionella undervisningsarrangemangen påverkat lärandet?
▪▪ Hurdana effekter har situationen haft på elevernas och studerandenas behov av stöd och
handledning samt på tillgången till dessa tjänster?
▪▪ Hur har specialgruppernas behov beaktats?
▪▪ Hur har bedömning av lärande och kunnande genomförts under undantagsläget?

2.
3.

Vilka faktorer har främjat eller förhindrat att målen uppnåtts inom grundläggande utbild
ning, gymnasiet, yrkesutbildning och högskoleutbildning?
Hurdana effekter har situationen haft på studiernas framskridande samt behovet av stödoch handledning i olika övergångsskeden i utbildningen?
26

4.

Hurdana effekter har undantagsläget haft på elevers och studerandes samt lärares välbe
finnande? Hur har man stött välmåendet?

Utvärderingen genomfördes stegvis så att resultaten av utvärderingen har kunnat utnyttjas i
beslutsfattandet under undantagsläget och vid beredningen av utvecklings- och stödåtgärder
efter den. I det första skedet utarbetades en syntes som stöder den nationella utvärderingen och
en lägesbild som stöder på tidigare kunskapsunderlag och utredningar om undantagssituationen
(NCU 2020a). I juni 2020 publicerades de första resultaten som baserade sig på datainsamlingen
våren 2020 (NCU 2020b). Denna rapport innehåller den syntes som utarbetats i utvärderingens
första skede och en analys av det material som sammanställts efter lägesbedömningen samt
rekommendationer för att jämna ut följderna av undantagsläget.
I utvärderingen har man där det är möjligt utnyttjat resultat och material från färdiga forsknings- och
utredningsprojekt och på så sätt strävat efter att undvika extra belastning för skolor, läroanstalter
och högskolor och dubblering i datainsamlingen.

Genomförandet av utvärderingen
Utvärderingen genomfördes vid NCU som ett samarbete mellan enheterna med ansvar över
utvärderingsverksamheten för olika utbildningsstadier. Utvärderingen genomfördes av följande
experter: utvärderingsråd Jani Goman, utvärderingsexperterna Mira Huusko, Kati Isoaho,
Niina Rumpu, Salla Venäläinen och Carola Åkerlund, förvaltningsexpert Anu Lehikko, ledande
utvärderingsråd Jari Metsämuuronen samt utvärderingsassistent Helka Äyräväinen under perioden
2.11–31.12.2020. Projektets chef var enhetschef Hannele Seppälä.
För perioden maj–december 2020 utsågs en utvärderingspanel för utvärderingen. Utvärderingspanelens
uppgift var att stöda utvärderingen och dess effektivitet. Utvärderingspanelen deltog i planeringen av
utvärderingsuppgiften och metoderna samt i utarbetandet av slutsatserna och rekommendationerna
tillsammans med NCU:s experter. Medlemmar i utvärderingspanelen var vicerektor Pekka Auvinen,
utbildningsdekan Sari Harmoinen, prorektor Christina Nygren-Landgärds, samkommunsdirektör
Vesa Saarikoski och professor emeritus Jouni Välijärvi. Utvärderingspanelens ordförande var NCU:s
direktör Harri Peltoniemi och sekreterare utvärderingsexpert Niina Rumpu.

Utvärderingsmaterial
Utvärderingen genomfördes i tre skeden. I det första skedet våren 2020 sammanställdes andra
dataproducenters material som innehöll uppgifter om undantagsläget. I det andra skedet sommaren
2020 rapporterades i huvudsak om uppgifter som samlats in genom NCU:s egna enkäter i maj
2020. Datainsamlingen för det nu aktuella tredje skedet genomfördes hösten 2020. I denna rapport
utnyttjas allt material som samlats in. Materialet presenteras i tabell 1. De frågeformulär som
använts när utvärderingsmaterialen samlats in finns på NCU:s webbplats1.
1

www.karvi.fi
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TABELL 1. Utvärderingsmaterial
Utbildningsnivå och svarandegrupp

Antal
svaranden

Informationens
tidpunkt

Anmärkningar

Anordnare av undervisning och utbildning

199

våren 2020

UKM:s enkät

Rektorer

114

våren 2020

Undervisnings- och handledningspersonal
samt kuratorer

400

våren 2020

Elever i årskurserna 6 och 9 i den
grundläggande utbildningen

1 792

hösten 2020

Gymnasiestuderande

839

våren 2020

Representativt
slumpmässigt sampel
bestående av 150 skolor
och läroanstalter som
representerar finsk- och
svenskspråkiga skolor och
läroanstalter (100 skolor
inom den grundläggande
utbildningen och 50
gymnasier)

Anordnare inom yrkesutbildningen

57
50

våren 2020
hösten 2020

Enkäterna i samarbete
med AMKE rf för anordnare
som hör till det (N = 84).
97 % av studerandena
i examenorienterad
utbildning studerar
vid dessa anordnares
läroanstalter.

Undervisnings- och handledningspersonal
samt kuratorer

2 277

våren 2020

Enkäter för personalen hos
samma anordnare som
anordnarenkäten.

Studerande

6 427

våren 2020

Enkäter till studerande
i examensorienterad
yrkesutbildning i samarbete
med SAKKI rf och OSKU rf.

Syntesanalys av enkäter utförda av universitet
och intressentgrupper

30

våren 2020

Målgrupper:
universitetspersonal och
lärare

Enkäter för universitet

38

hösten 2020

Alla universitet, en för varje

Information om antalet avklarade
högskoleexamina i det första och andra cyklet

36

vårterminerna
2017–2020

Information om avklarade studiepoäng i det
första och andra cyklet

36

vårterminerna
2017–2020

Antal vitsord som getts för lärdomsprov under
det första och andra cyklet

36

vårterminerna
2017–2020

Uppgifterna erhållits
från UBS:s statistiktjänst
Vipunen hösten 2020.
Alla universitet är med
förutom Högskolan
på Åland och
Försvarshögskolan

Information från riksdagens justitieombudsman
om klagomål om studerandeval i högskolor

97

2020

Allmänbildande utbildning

Yrkesutbildningen

Högskoleutbildningen
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I NCU:s egna enkäter betonades de exceptionella undervisningsarrangemangens inverkan på
utbildningens jämlikhet, vilka stödåtgärder som kan behövas under det kommande läsåret samt
hurdana goda praxis som uppkommit under de exceptionella undervisningsarrangemangen. De
enkäter för gymnasiestuderande och studerande inom yrkesutbildning som genomfördes våren 2020
samt den enkät riktad till elever i årskurs 6 och 9 i den grundläggande utbildningen som genomfördes
hösten 2020 producerade information om elevernas och studerandenas erfarenheter, utmaningar
och styrkor i distansundervisningen. Enkäter riktade till undervisnings- och utbildningsanordnare,
rektorer och undervisnings- och handledningspersonal gav information om undantagslägets
inverkan på undervisningen, lärandet, behovet av och tillgången till handledning och stöd samt
elevernas, studerandenas och personalens välbefinnande2.
Förutom NCU:s eget material inom den grundläggande utbildningen hade NCU tillgång till ett
omfattande material från Åbo universitets INVEST-projekt om vilka åsikter och erfarenheter
elever i den grundläggande utbildningen har av distansstudiernas för- och nackdelar. KiVa Skola
samlade information via webbenkäten och den erbjöds till alla skolor som ingår i nätverket KiVa
Skola (senare KiVa-materialet). I materialet finns svar från 400 skolor och 48 338 elever. På grund
av tidsbrist utnyttjades materialet sist och slutligen inte till fullo.
Enkäterna för anordnare av yrkesutbildning genomfördes i samarbete med Utvecklingsföreningen
för yrkeskunnande AMKE rf och riktades till de utbildningsanordnare som är medlemmar i
föreningen. Enkäterna besvarades av en representant för anordnarnas ledning. Den första enkäten
genomfördes 25–29.5.2020 och på den svarade 57 anordnare. Den andra enkäten genomfördes
7–16.9.2020 och man fick svar av 50 anordnare. Till AMKE rf hör sammanlagt 84 anordnare. Alla
anordnare av yrkesutbildning är inte medlemmar i föreningen, men cirka 97 procent av alla som
studerar vid en examensinriktad utbildning studerar vid en läroanstalt som upprätthålls av en
utbildningsanordnare som är medlem i föreningen. Därtill genomförde NCU en enkät riktad till
yrkesutbildningens undervisnings- och handledningspersonal samt kuratorer under tiden 25.5–
5.6.2020. Enkäten riktades till samma anordnare som enkäten till ledningen och sammanlagt 2 277
lärare, handledare och kuratorer deltog i den. Information på studerandenivå fick man genom en
enkät som genomfördes i samarbete med SAKKI rf och OSKU rf 25.5–5.6.2020. I enkäten deltog
6 427 studerande vid en examensinriktad utbildning.

Material för utvärdering av högskolorna
Högskolornas omfattande autonomi innebär att i många avseenden är jämlikhet och likabehandling
i högskoleutbildningen på högskolornas eget ansvar. Detta har beaktats i utvärderingen av
effekterna av undantagsläget och i den datainsamling som genomförts för utvärderingen. I enkäten
riktad till högskolorna har man kartlagt högskolornas egen bedömning av hur de exceptionella
undervisningsarrangemangen har påverkat förverkligandet av jämlikhet och likabehandling vid
högskolorna.

2

I de öppna svaren i enkäterna till grundläggande utbildningen svarade 170 – 184 utbildningsanordnare, 46 – 50 rektorer
och 116 – 128 undervisnings- och handledningspersonal. I enkäterna till gymnasierna svarade 31 – 35 gymnasierektorer
och 113 – 114 undervisnings- och handledningspersonal på de öppna svaren.
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Undantagslägets tidsram var vårterminen 2020 för antalet studiepoäng, antalet examina och vitsord
för lärdomsproven. Jämförelserna med resultaten från de tre föregående åren har på samma sätt
gjorts med resultaten från vårterminerna 2017–2019.
Våren 2020 utarbetade NCU en syntesanalys (Bilaga 1) på basen av högskolornas och
intressentgruppernas enkäter riktade till personalen och studerande om undantagsläget.
Materialet bestod av utredningar som gjorts vid 27 högskolor och student- och studerandekårer,
Forskarförbundets och OAJ:s utredning samt CampusOnlines utredning om distansarbete
(n = 30 rapporter). I syntesanalysen beskrivs hur högskolornas personal och studerande erfarit att
arbeta och studera under undantagsläget våren 2020. Resultaten av syntesanalysen har utnyttjats
vid utarbetandet av enkäten hösten 2020 och delvis i utvärderingens slutrapport. I enkäten till
högskolorna hösten 2020 betonades förutom observationerna om undantagsläget även ordnandet
av undervisning och handledning under höstterminen 2020.
I utvärderingen av antagningen av studerande till högskolorna under undantagsläget har man
utnyttjat uppgifter från klagomål riktade till Riksdagens justitieombudsman (JO) åren 2017–2020.
Dessutom har man använt sig av Åbo universitets och Helsingfors universitets publikationer
från Invest-forskningen.
Utvärderingens preliminära resultat behandlades i NCU:s öppna webbinarium för högskolor
och representanter för intressentgrupperna 30 oktober 2020. Preliminära resultat presenterades
på Arenes webbinarium den 4 november 2020 och på Forskningsdagar för yrkeshögskole- och
yrkesutbildningen den 11 november 2020. Diskussionerna under webbinarierna har använts när
denna rapport utarbetats.

Statistiska metoder och termer som använts i rapporten
I analyserna används termerna ”statistiskt signifikant” eller ”signifikant” för att beskriva till exempel
hur tillförlitligt det är att det förekommer skillnader mellan grupperna i hela populationen, alltså
inte bara i samplet. När man i texten nämner att skillnaden mellan två eller flera grupper är
”signifikant”, betyder detta att skillnaden sannolikt skulle bli synlig i alla eller nästan alla sampel
från samma population. När man i texten använder termen ”signifikant” utan ett hänvisande
nyckeltal (t.ex. p = 0,01 eller p <0,001) är risken för felslut högst 1 procent (dvs. p <0,01), vilket
är tillräcklig noggrannhet i humanvetenskapliga studier. Statistisk signifikans anger inte om
skillnaden mellan grupperna är stor eller liten. När samplet är stort, är skillnaderna ofta signifikanta
även om skillnaden är obetydlig. För att gestalta skillnaden använder vi en annan statistisk siffra:
effektstorlek.
Effektstorleken visar hur stor skillnaden mellan grupperna är. Om till exempel flickors och pojkars
medelvärden är desamma och fördelningarna likadana, är könsvariabelns inverkan, dvs. effekten,
till exempel av erfarenheten av undantagsläget noll. Då – och när effektstorlekens indikator är
nära noll – kan det i texten stå ”skillnaden är inte signifikant”. Däremot om till exempel pojkarnas
resultat är så mycket högre eller lägre än flickornas resultat, att 80 procent av pojkarna ligger
över eller under flickornas medelvärde, är effektstorleken stor och i texten kan då stå ”skillnaden
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mellan grupperna är mycket signifikant”. I rapporten används Cohens f-mått som mått på effekt
(Cohen, 1988). När värdet på f är cirka 0,1 är effektstorleken liten. När f får värdet 0,2–0,3 är
effektstorleken medelstor och när f är 0,4 eller större är effektstorleken stor.
I materialanalysen användes variansanalys, variationer i regressionsanalyser och statistiska mått
som beskriver materialet, som till exempel korrelationer.

3

Allmänbildande
utbildning
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3

Detta avsnitt behandlar effekterna av de exceptionella undervisningsarrangemangen inom den
grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen. Under slutet av våren 2020, då största
delen av undervisningen genomfördes som distansundervisning, skickades enkäter till den
grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen till rektorer och till lärare, studiehandledare
och kuratorer (i fortsättningen används benämningen undervisnings- och handledningspersonal
för denna grupp av respondenter) samt till gymnasiestuderande. För elever i förskoleundervisning,
elever i årskurserna 1–3 i den grundläggande utbildningen samt elever som fått ett beslut om
särskilt stöd ordnades närundervisning3. Under tiden för den enkät som genomfördes hösten 2020
och som var riktad till eleverna i den grundläggande utbildningen hade största delen av eleverna
återvänt till närundervisningen, men distansundervisning genomfördes ställvis till exempel för
elever i karantän.

3.1 Interaktion och kontakt med elever och studerande
I enkäten till rektorerna för den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen samt
undervisnings- och handledningspersonalen frågades hur jämlikhet och likabehandling för
elever och studerande förverkligades under distansundervisningsperioden. Respondenterna
fick svara på frågor hur mycket utmaningar eller problem det hade förekommit i kontakten
med eleverna och studerandena, i stödjandet av elevens och studerandenas studiefärdigheter för
distansstudier, i elev- och studerandevården, i elevernas och studerandenas framsteg i studierna,
i studiehandledningen samt i handledningen för fortsatta studier. I enkäten ingick även frågor
om utmaningar och problem för elever i behov av särskilt och intensifierat stöd.

3

Statsrådets förordning om temporära begränsningar av skyldigheten att ordna småbarnspedagogik samt undervisning
och utbildning (191/2020)
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3.1.1 Interaktion och att hålla kontakt var mer utmanande under distansperioden
Enligt många lärare och handledare var interaktion och att hålla kontakt med elever och studerande
svårare under distansundervisningsperioden än i närundervisningen. En del elever och studerande
ansåg att tröskeln för att ta kontakt var högre och att det var svårare att be om hjälp än under
normala omständigheter.
Nästan hälften av undervisnings- och handledningspersonalen inom gymnasieutbildningen och
den grundläggande utbildningen upplevde en aning problem i kontakten med elever och studerande
under distansperioden och en femtedel av dem upplevde mycket problem (figur 1). Rektorerna
förhöll sig något mer positivt till kontakten med elever och studerande än undervisnings- och
handledningspersonalen. Nästan två tredjedelar av rektorerna upplevde att kontakten var antingen
väldigt lite eller inte alls problematisk.

Rektorer

5

Undervisnings- och
3
handledningspersonal
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Väldigt mycket
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100 %
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FIGUR 1. Rektorernas (n = 114) och undervisnings- och handledningspersonalens (n = 395) uppfattning
om utmaningarna i fråga om kontakten med elever och studerande under distansperioden
(grundläggande utbildning och gymnasieutbildning)
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Undervisnings- och handledningspersonalen upplevde de största utmaningarna i hur kontakten
med elever och studerande fungerade. På summarvariabelnivå4 var denna faktor den mest
differentierande. De undervisnings- och handledningspersoner som upplevde att hålla kontakt
med eleverna och studerandena var en stor utmaning under distansperioden upplevde oftare
än andra även utmaningar i andra frågor under distansundervisningsperioden. Om kontakten
under distansperioden inte upplevdes som utmanande, upplevdes att omständigheterna under
distansundervisningen även i andra aspekter fungerat smidigt.
Undervisnings- och handledningspersonalen inom den grundläggande utbildningen och
gymnasieutbildningen ombads bedöma hur de upplevde timplaneringen, interaktionen, att ge
respons och vitsord för elever och studerande samt hur frågor i anslutning till ordnande av stöd
för lärande var under distansundervisningsperioden jämfört med närundervisningen. Nästan en
tredjedel av respondenterna ansåg att interaktionen under distansundervisningen var mycket
svårare och över hälften ansåg att det var svårare. Endast tre procent ansåg att interaktionen
var lättare under distansperioden än i närundervisningen och sju procent av respondenterna såg
ingen skillnad.
Undervisnings- och handledningspersonalen på alla årskurser bedömde att interaktionen med elever
och studerande var svårare än i normal undervisning. Svårast bedömde de som undervisar i gymnasiet
(medeltal 1,6) att detta var. Nästan hälften (49 %) av respondenterna ansåg att interaktionen med
studerande var mycket svårare i distansundervisningen. I de övriga respondentgrupperna varierade
andelen mellan 14 och 29 procent.

3.1.2 Det upplevdes som svårt att be om hjälp under distansundervisningsperioden
Undervisnings- och handledningspersonalen lyfte fram i sina öppna svar5 att ett av distans
undervisningens problem är att nätet minskar på den interaktion och spontana hjälp som är
en väsentlig del i närundervisningen. Lärarna uttryckte oro bland annat över att elever och
studerande inte vågade be om hjälp eller ställa frågor i distansundervisningen på samma sätt som
i den normala närundervisningen.

Det var förstås lätt att ge respons i Meet och t.ex. med whatsapp-meddelanden. Men det var
naturligtvis omöjligt att på distans ge omedelbar respons. Det går ju i klassrummet. Det saknade
jag. (lärare inom den grundläggande utbildningen)
Växelverkan med studeranden är det bästa med lärarens arbete. Och nog har det ju varit tråkigt
när den bästa delen har varit ganska ofullständig. Lyckligtvis har man via Teams ändå kunnat
hålla kontakt med studerande, både via meddelanden och samtal. Men det ersätter naturligtvis
inte interaktionen ansikte mot ansikte. (gymnasielärare)
4

5

Materialet komprimerades genom att man i analysskedet byggde upp en summavariabel som beskriver mängden
utmaningar under distansperioden i åtta frågor: kontakten med eleverna/studerande, stöd av elevens och studerandens
studiefärdigheter för studier på distans, t.ex. självstyrt lärande, elev- och studerandevård, särskilt stöd, intensifierat stöd,
studieframsteg, studiehandledning, handledning till fortsatta studier.
Fråga: Här kan du om du vill, berätta mer detaljerat om de saker där du upplevt att det har varit mest problem. De öppna
svaren har grupperats enligt svaren. Antal omnämnanden och andel av omnämnanden finns i bilaga 3.
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I sina öppna svar lyfte gymnasiestuderande fram bristen på interaktion som ett av problemen6
med distansundervisningen. En del studerande (9 %) ansåg att tröskeln för att be om hjälp var
högre vid distansundervisningen än i den närundervisningen.

För en introvert och en lite blygare person är det svårare att kontakta läraren. (gymnasiestuderande)
Det är svårt att ställa en fråga som man funderar på inför hela klassen i ett videosamtal, när man
normalt i klassen skulle ställa den endast när läraren hör. (gymnasiestuderande)

3.2 Behov av stöd och handledning samt stöd från hemmet
Under distansundervisningsperioden upplevdes det vara svårare att ordna och ge stöd än under
närundervisningen. Hemmen hade olika möjligheter att stöda eleverna och studerandena och
detta har påverkat många elevers och studerandes studier under distansperioden.

3.2.1 Utmaningar i särskilt och intensifierat stöd under distansperioden
Rektorerna samt undervisnings- och handledningspersonalen inom den grundläggande utbildningen
tillfrågades om ordnandet av särskilt och intensifierat stöd under undantagsläget. Nästan en tredjedel
av undervisnings- och handledningspersonalen och över tio procent av rektorerna upplevde stora
utmaningar i särskilt och intensifierat stöd under de exceptionella undervisningsarrangemangen
(figur 2).

6

Fråga: Vilka problem eller utmaningar förekom i undervisningen och handledningen under undantagsförhållandena? De
öppna svaren i enkäten har klassificerats enligt respondentgrupp. Det totala antalet omnämnanden och omnämnandets
andel av alla omnämnanden finns i bilaga 3.
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FIGUR 2. Rektorernas (n = 66–70) och undervisnings- och handledningspersonalens (n = 146–155)
uppfattning om utmaningar i fråga om särskilt och intensifierat stöd under distansperioden
(grundläggande utbildning)

Rektorer som upplevde att det fanns stora problem i ordnandet av både särskilt och intensifierat stöd
under distansundervisningen ansåg också att de övriga utmaningarna under distansundervisningen
var större än de rektorer som inte upplevde stödformerna som lika utmanande.

Det var ingen egentlig utmaning att ge intensifierat stöd, men att få reda på om stödet varit till
någon nytta är en helt annan fråga. (lärare inom den grundläggande utbildningen)
Elever som behöver intensifierat eller allmänt stöd har också andra utmaningar än skolgången.
Familjebakgrunden kan vara svag och detta syntes tydligt under distansstudierna. Behovet av
närundervisning var stort. (kurator)

I en studie från Helsingfors och Tammerfors universitet som granskade skolgången, undervisningen
och välbefinnandet i skolsamfundet under coronaepidemin undersökte man också hur särskilt
och intensifierat stöd genomfördes under distansundervisningsperioden. Enligt materialet i
denna studie upplevde nästan hälften av rektorerna att elever som behöver intensifierat stöd fick
antingen klart sämre eller sämre stöd än tidigare. När det gäller särskilt stöd var motsvarande
andel två femtedelar. Hälften av lärarna upplevde att elever som behöver intensifierat stöd och
en tredjedel att elever som behöver särskilt stöd fick antingen klart sämre eller sämre stöd.
(Ahtiainen m.fl. 2020.)
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3.2.2 Stor variation i behovet och ordnandet av stöd under distansperioden
Enligt undervisnings- och handledningspersonal samt elever och studerande som deltog i
utvärderingen förekom det stora variationer i stödbehovet och ordnandet av stödet. Av
undervisnings- och handledningspersonalen bedömde en fjärdedel att det var mycket svårare
under distansperioden jämfört med normal undervisning att ordna stöd för lärande, och nästan
två femtedelar bedömde att det var svårare. Femton procent av respondenterna upplevde inte att
svårigheterna ökat under distansperioden och två procent upplevde att det var enklare att ordna
stöd för lärande under distansperioden jämfört med normalundervisningen.
Elever i årskurs 6 och 9 inom den grundläggande utbildningen svarade att de under distansperioden
oftast fick stöd för sina studier av vårdnadshavarna, lärarna och på nätet (figur 3). Över hälften
av respondenterna uppgav att de alltid vid behov fått stöd av någon av dessa. Över hälften av
respondenterna uppgav att de inte hade behövt hjälp av speciallärare eller skolgångshandledare.
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FIGUR 3. Elevernas (n = 1 748–1 771) uppfattning om hur ofta och av vem de fick hjälp för studierna
under distansperioden (grundläggande utbildning)

Elever i årskurs 6 svarade oftare än elever i årskurs 9 att de fick hjälp av sina föräldrar och andra
vuxna, medan elever i årskurs 9 oftare än elever i årskurs 6 uppgav att de hade fått hjälp av sina
kamrater eller på nätet. Det fanns inga skillnader mellan könen i tillgången till hjälp eller huruvida
eleven behövde hjälp. Eleverna i årskurs 9 var betydligt oftare än eleverna i årskurs 6 av den åsikten
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att de inte behövde hjälp av någon under distansundervisningsperioden. De elever i årskurs 9 som
uppgav att de aldrig fått hjälp förhöll sig mest negativt till distansundervisningen7. Bland eleverna
i årskurs 6 var detta samband inte lika tydligt.
Efter att närundervisningen inleddes hösten 2020 svarade drygt hälften (67 %) av eleverna i
den grundläggande utbildningen att de fick tillräckligt med stöd från skolan. En fjärdedel av
respondenterna kunde inte säga och åtta procent upplevde att de inte fick tillräckligt med stöd
från skolan. Eleverna i årskurs 6 upplevde att de fick bättre stöd än eleverna i årskurs 9. Tre
fjärdedelar av eleverna i årskurs 6 svarade att de fick tillräckligt med stöd, medan motsvarande
andel bland eleverna i årskurs 9 var 64 procent. Nio procent av eleverna i årskurs 9 svarade att de
inte fick tillräckligt med stöd från skolan, medan sex procent av eleverna i årskurs 6 var av denna
åsikt. Av pojkarna upplevde nästan tre av fyra (74 %) att de fick tillräckligt med stöd, medan sex
av tio (62 %) av flickorna var av denna åsikt.

Om något ämne känns svårt, får jag alltid hjälp. (elev i årskurs 9)
Min svensklärare är en riktigt bra lärare, som kan undervisa och hjälper när jag behöver, och frågar
om jag behöver hjälp om jag inte själv ber om det. (elev i årskurs 9)
Man fäster ingen uppmärksamhet vid skolgången för en genomsnittselev, eftersom man för det
mesta ger hjälp och råd till elever som behöver särskild hjälp och stöd för att klara sig i skolan. Jag
anser att också andra elever i skolan ska få hjälp. (elev i årskurs 9)
På mattelektionerna har lärarens tid gått åt till att tysta dem som stökar i klassen och läraren har inte
hunnit hjälpa sådana som mig, elever som är motiverade men som kan lite mindre. I distansskolan
kunde kompisarna inte stöka och om någon ändå gjorde det avlägsnades hen från mötet och fick
en anmärkning. Då hade läraren tid att hjälpa mig och jag hoppas att distansstudierna skulle
komma tillbaka. (elev i årskurs 9)

3.2.3 Det finns utrymme för förbättringar i tillgången till hjälp och stöd i gymnasiet
Gymnasiestuderandena upplevde i huvudsak att de fått tillräckligt med stöd och handledning
i sina studier under distansperioden (medeltal 3,78). Sexton procent av studerandena upplevde
dock att de inte fått tillräckligt med stöd i sina studier och 15 procent var varken av samma eller
annan åsikt. De studerande som upplevde att distansundervisningen var belastande eller vars
motivation var dålig under distansstudierna bedömde att de fått mindre stöd och handledning.

7
8

Eleverna fick bedöma sin inställning till distansundervisning med fem olika smileys.
Medeltalen baseras på skalan: 1 = Helt av annan åsikt, 2 = Delvis av annan åsikt, 3 = Varken av samma eller annan
åsikt, 4 = Delvis av samma åsikt, 5 = Helt av samma åsikt
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Problemen med att få hjälp och stöd framkom också i gymnasiestuderandenas öppna svar9. Ungefär
en tiondel av omnämnandena vittnade om utmaningar att få hjälp och stöd under undantagsläget.
I omnämnandena tog man upp att det var svårt att få kontakt med lärarna och att de inte alltid
gav det stöd eller de anvisningar som behövts. En del studerande upplevde också att tröskeln för
att be om hjälp var högre på distans än i närundervisningen.

Jag fick inget stöd i mina studier. En del lärare hade inte någon äkta kontakt med oss studerande
utan delade bara ut en lista med uppgifter. (gymnasiestuderande)
Responsen och annat individuellt stöd var betydligt mindre. Tröskeln att fråga och be om hjälp/
råd var mycket högre. (gymnasiestuderande)

Å andra sidan upplevde en del studerande att de också under distansperioden fått tillräckligt
med stöd av undervisnings- och handledningspersonalen. En del respondenter ansåg att det var
enkelt och snabbt att ställa frågor på distans. Femton procent av omnämnandena om de saker
som fungerat bra i undervisningen och handledningen under undantagsläget gällde tillgång till
hjälp och enkel kontakt.

Jag tyckte det kändes bra när lärarna öppet frågar hur det har gått. Man har också lyssnat på
studerandes åsikter om hur kurserna ska genomföras i praktiken. Jag upplever åtminstone själv
att jag under distansstudietiden har lärt mig lika bra som jag annars gör (gymnasiestuderande)
Om det fanns frågor var tröskeln för att sätta in en kommentar under livelektionen låg. Även
föreläsningslektionerna fungerade i många ämnen. (gymnasiestuderande)

3.2.4 Betydelsen av stödet från hemmet ökade
Utöver stödet från skolan ökade behovet av stöd och stödets betydelse från hemmet under
distansperioden. I cirka en tredjedel av öppna svaren från utbildningsanordnarna, grundskolans
rektorer och lärare10 bedömdes att det stöd som eleverna fick hemifrån varierade under
distansundervisningen och åstadkom olikvärdighet mellan eleverna. Även gymnasieutbildningens
rektorer (21 % av omnämnandena) och lärare (15 % av omnämnandena) bedömde att
variationen i stödet från hemmet avsevärt försämrade genomförandet av jämlik och likvärdig
distansundervisning. När gymnasiestuderandena tillfrågades om problem och utmaningar med
de exceptionella undervisningsarrangemangen, nämnde de inte i sina öppna svar att de skulle ha
behövt undervisningsrelaterat stöd från hemmet.

9

Frågor: Vilka problem eller utmaningar förekom i undervisningen och handledningen under undantagsförhållandena? och
Vad fungerade bra i undervisningen och handledningen under undantagsförhållandena? De öppna svaren i enkäten har
klassificerats enligt respondentgrupp. Det totala antalet omnämnanden och omnämnandets andel av alla omnämnanden
finns i bilaga 3.
10 Fråga: Vilka effekter och hurdana utmaningar anser ni att de exceptionella undervisningsarrangemangen haft för
förverkligandet av era elevers/studerandes utbildningsmässiga jämställdhet och likabehandling? De öppna svaren i
enkäten har klassificerats enligt respondentgrupp. Det totala antalet omnämnanden och omnämnandets andel av alla
omnämnanden finns i bilaga 3.
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Under distansundervisningen hade stödet och resurserna i hemmet en stor inverkan. Vid
närundervisning i skolan får eleverna samma undervisning och läraren kan ingripa så fort
svårigheter uppstår. Nu fungerade inte allas datorer och uppkopplingar. Dessutom uttryckte
eleven inte nödvändigtvis om det var något hen inte förstod. (rektor inom den grundläggande
utbildningen)
Vissa har betydligt bättre och lättare utgångspunkter för distansstudier. Till exempel tillgången till
ett lugnt utrymme hemma, utrustningen, studiefärdigheterna och stödet från de närmaste varierar
mellan studerandena. De som har goda utgångspunkter och förutsättningar får ett försprång i
studierna och klarar sig bättre. (gymnasielärare)

3.2.5 Studiehandledningen genomfördes väl under distansperioden
Rektorerna och studiehandledarna både inom den grundläggande utbildningen och vid gymnasierna11
upplevde att det inte förekommit stora utmaningar med studiehandledningen under distansperioden.
Studiehandledarna ansåg dock att det förekommit något fler utmaningar med studiehandledningen
än rektorerna. Respondenterna upplevde färre problem med handledningen för att söka sig till
fortsatta studier än i den övriga studiehandledningen (figur 4).
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FIGUR 4. Rektorernas (n = 89–94) och studiehandledarnas (n = 53–54) uppfattning om utmaningarna
i fråga om studiehandledning och handledning för fortsatta studier under distansperioden
(grundläggande utbildning och gymnasieutbildning)
11 Av undervisnings- och handledningspersonalen besvarade endast studiehandledarna frågorna om studiehandledningen.
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Gymnasiestuderandena tillfrågades om den studiehandledning de fick under undantagsperioden.
Största delen av dem hade fått den studiehandledning de behövde. En tiondel av respondenterna
upplevde dock att de inte hade under undantagsförhållandena fått den studiehandledning de
behövde. Sexton procent av respondenterna var varken av samma eller annan åsikt.

Jag tyckte att studiehandledarna kunde ge oss mycket stöd och att tröskeln att ställa frågor var
låg. (gymnasiestuderande)
Studiehandledningen var inte så givande som det kunde ha varit, jag hade behövt mer information
om studentskrivningarna, som väntar efter sommaren. (gymnasiestuderande)

3.3 Studieframgång, självstyrt lärande och motivation
Distansundervisningsperioden krävde självständigt arbete och självstyrt lärande av elever och
studerande. Rektorerna samt undervisnings- och handledningspersonalen tillfrågades om hur
elevernas och studerandenas studier framskred under distansundervisningsperioden. Eleverna
i den grundläggande utbildningen ombads bedöma i vilken mån de under distansperioden hade
lärt sig olika färdigheter i självstyrt lärande.

3.3.1 Utmaningar i elevernas och studerandenas självstyrt lärande
Både inom den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen ansåg undervisnings- och
handledningspersonalen att det förekom mera utmaningar med hur studierna framskred än vad
rektorerna ansåg. Ungefär en tredjedel av undervisnings- och handledningspersonalen bedömde
att eleverna och studerandena hade många utmaningar med studieframstegen. Av rektorerna var
en knapp femtedel av denna åsikt. Båda respondentgrupperna ansåg att det fanns utrymme för
förbättring vad gäller att stöda studiefärdigheter för studier på distans (figur 5). Undervisnings- och
handledningspersonalen ansåg att till exempel färdigheterna i självstyrt lärande inte var tillräckliga.
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FIGUR 5. Rektorernas (n = 112) och undervisnings- och handledningspersonalens (n = 378–388)
uppfattning om utmaningarna i fråga om studieframsteg och stöd i färdigheter relaterade till
distansstudier (grundläggande utbildning och gymnasieutbildning)

En annan väsentlig faktor på summavariabelnivå, förutom hur man lyckats hålla kontakten, var
ur undervisnings- och handledningspersonalens perspektiv12 att stöda studiefärdigheterna för
studier på distans. Den kumulativa effekten av dessa två faktorer förklarade till en betydande
del hur utmanande undervisnings- och handledningspersonalen upplevde distansperioden.
Respondenter som upplevde många utmaningar både i kontakten med elever och studerande och
i att stöda studiefärdigheter för studier på distans upplevde också att det var svårare med andra
aspekter som uppstod under distansperioden.

12 Materialet komprimerades genom att man i analysskedet skapade en summavariabel av åtta variabler som beskriver
antalet utmaningar under distansundervisningen.
44

3.3.2 Avsaknaden av närundervisning försämrade jämlikheten
Utbildningsanordnarna (16 %), grundskolans rektorer (13 %) samt gymnasiernas rektorer (13 %) och
grundskolans (15 %) och gymnasieutbildningens (35 %) undervisnings- och handledningspersonal
bedömde i de öppna svaren13 att bristen på närundervisning ha försvagat förverkligandet av
likabehandling i synnerhet för dem som behöver särskilt stöd och som tillhör en språklig
minoritet. Grundskolans lärare (14 %) och rektorer (9 %) samt gymnasierektorer (16 %) ansåg
också att elevernas och studerandenas brister i självstyrt lärande och brist på motivation försvagade
likabehandling och jämlikhet av elever och studerande.

Självstyrda och aktiva studerande lär klara den här perioden utan problem, men studerande vars
motivation och studiefärdigheter är svagare kommer att vara i en svagare ställning. (gymnasierektor)
Studerande med invandrarbakgrund skulle behöva mer stöd – att ge instruktioner på distans tar
tid. Man måste kunna ge stödundervisning vid behov. (gymnasielärare)
Elever som har svårigheter med självstyrt lärande också vid närstudier blev lätt efter under
distansundervisningen. Att stöda deras studier kräver mycket extra arbete av läraren, och också av
elevvården och specialundervisningen. (studiehandledare inom den grundläggande utbildningen)
Vissa svaga elever har arbetat bättre än normalt, eftersom de har fått arbeta hemma i lugn och
ro och kunnat koncentrera sig bra. Andra igen har inte åstadkommit någonting utan lärarens
handledning. (lärare inom den grundläggande utbildningen)

3.3.3 Att motivera sig själva var enligt elever och studerande det svåraste
Största delen av eleverna i den grundläggande utbildningen upplevde att de under distans
undervisningen lärt sig att självständigt hämta information, ta ansvar för sitt eget lärande och
lägga upp en tidtabell för sina studier (figur 6). Enligt eleverna var det svåraste att motivera sig
själv att studera. Eleverna uppgav att de redan före distansundervisningen behärskade många
färdigheter som är nyttiga med tanke på distansstudier, som att göra grupp- och pararbeten,
självständigt hämta information och be om hjälp vid behov.

13 Fråga: Vilka effekter och hurdana utmaningar anser ni att de exceptionella undervisningsarrangemangen haft för
förverkligandet av era elevers/studerandes utbildningsmässiga jämlikhet och likabehandling? De öppna svaren i
enkäten har klassificerats enligt respondentgrupp. Det totala antalet omnämnanden och omnämnandets andel av alla
omnämnanden finns i bilaga 3.
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FIGUR 6. Elevernas (n = 1 762–1 771) uppfattning i fråga om hur mycket de lärt sig inom olika
delområden under distansperioden (grundläggande utbildning)

Det fanns inga stora skillnader mellan könen och mellan årskurserna. Däremot hade elevernas
inställning till distansundervisning ett tydligt samband med hur mycket de upplevde att de hade lärt
sig självstyrt lärande under distansperioden. Elevens negativa inställning till distansundervisningen
förklarade hans eller hennes mer negativa syn på vad hen lärt sig under distansperioden. Om
eleven å sin sida förhöll sig positivt till distansperioden, bedömde hen att hen har lärt sig mer
om självstyrt lärande under distansperioden.

3.3.4 För en femtedel av gymnasiestuderandena framskred inte studierna enligt
planerna
Största delen av gymnasiestuderandena upplevde att studierna hade framskridit bra trots
undantagsläget (figur 7). En femtedel av respondenterna var dock av annan åsikt. Nästan hälften
av respondenterna upplevde att deras studiemotivation var svag under denna period.
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FIGUR 7. Gymnasiestuderandenas (n = 831–835) uppfattning i fråga om hur studierna framskridit
och om studiemotivationen under distansperioden

Motivationen under distansstudierna hade ett tydligt samband med studerandenas svar. De
studerande som upplevde att deras motivation var svag under distansperioden bedömde också att
läroanstaltens verksamhet och de egna studiernas framskridande var sämre14 än hos studerande
som hade bra motivation.
Studerande som hade behov av stöd från specialundervisningen eller annat stöd för lärande i
gymnasiet upplevde att deras studier inte framskred lika bra under undantagsperioden (medeltal
3,115) som studerande som inte hade detta stödbehov (medeltal 3,7). Gymnasiestuderande som
behövde stöd för sitt lärande upplevde också att deras studiemotivation var sämre (medeltal
2,5) än övriga gymnasiestuderande (medeltal 2,8). Endast en fjärdedel av studerandena inom
specialundervisningen ansåg att deras studiemotivation var bra under distansstudierna, medan
en tredjedel av de övriga studerandena upplevde att de hade bra motivation.

14 Materialet komprimerades genom att man i analysskedet byggde upp summavariabler som beskriver hur de exceptionella
undervisningsarrangemangen fungerar. I summavariabeln som beskriver hur nöjda studerandena var med läroanstaltens
verksamhet ingår påståendena: Jag har fått tillräckligt med information från min läroanstalt om undantagsförhållandenas
inverkan på studierna. Jag har fått tillräckligt med stöd och handledning för mina studier. Jag fick tillräckligt med
respons. Distansundervisningen har fungerat bra. Jag fick det stöd jag behövde från studerandevården. Jag fick den
studiehandledning jag behövde. I summavariabeln som beskriver hur nöjda studerandena var med studieframstegen
ingår påståendena: Mina studier har framskridit trots undantagsförhållandena. Mina studiefärdigheter har varit tillräckliga
för studier under undantagsförhållandena. Min studiemotivation har varit bra under undantagsförhållandena.
15 Medeltalen baseras på skalan: 1 = Helt av annan åsikt, 2 = Delvis av annan åsikt, 3 = Varken av samma eller annan
åsikt, 4 = Delvis av samma åsikt, 5 = Helt av samma åsikt
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En oro för studieframstegen framkom också i gymnasierektorernas samt undervisnings- och
handledningspersonalens öppna svar16. I svaren från gymnasiets rektorer uttryckte 16 procent
oro över undantagslägets inverkan på en eventuell fördröjning av studierna. Dessutom oroade sig
rektorerna för om man kommer att nå studerandena på ett omfattande sätt på hösten om man
eventuellt fortsätter med distansstudier. I en tiondel av undervisnings- och handledningspersonalens
omnämnanden i de öppna svaren gällde oron över hur studerandenas studier framskrider och att
alla studerande inte kunnat nås.

Vi har ingen exakt information om hur mycket den psykiska belastningen har ökat, även om
vi vet att också den känslomässiga belastningen har ökat. Den åtstramade ekonomins effekter
känner vi inte till. Studerandena försöker nog kämpa på för att hänga med i undervisningen även
om det är svårt. Situationen kommer att synas väldigt tydligt till exempel i förlängda studietider,
studentskrivningarna o.s.v. (gymnasierektor)
Man kan inte se framstegen, aha upplevelserna eller om de inte förstått vad som sagts. (lärare i
gymnasium)

I gymnasiernas studerandeenkät upplevde nästan hälften (48 %) att deras studiemotivation var
svag under undantagsperioden. I gymnasiestuderandenas öppna svar17 lyftes i 15 procent av
omnämnandena fram bristen på motivation och koncentrationssvårigheter som en utmaning
under undantagsläget.

Att ha motivation att ta tag i. (gymnasiestuderande)
Det är svårare att följa med i undervisningen och det har varit för många uppgifter. Studiemotivationen
är mycket låg när man sitter ensam hemma framför datorn. (gymnasiestuderande)
Jag var inte alltid motiverad att göra mina uppgifter. – Det var inte lika enkelt att koncentrera sig på
att göra uppgifterna hemma, när telefonen, datorn osv. hela tiden lockade. (gymnasiestuderande)

3.3.5 En del elever och studerande hade nytta av distansundervisning
I alla respondentgruppers öppna svar18 framkom också uppfattningen om att distansundervisningen
passade bra för en del elever och studerande. Sexton procent av gymnasierektorerna, åtta procent av
16 Fråga: Vilka effekter och hurdana utmaningar anser ni att de exceptionella undervisningsarrangemangen haft för
förverkligandet av era elevers/studerandes utbildningsmässiga jämlikhet och likabehandling? De öppna svaren i
enkäten har klassificerats enligt respondentgrupp. Det totala antalet omnämnanden och omnämnandets andel av alla
omnämnanden finns i bilaga 3.
17 Fråga: Vilka problem eller utmaningar förekom i undervisningen och handledningen under undantagsförhållandena? De
öppna svaren i enkäten har klassificerats enligt respondentgrupp. Det totala antalet omnämnanden och omnämnandets
andel av alla omnämnanden finns i bilaga 3.
18 Fråga: Vilka effekter och hurdana utmaningar anser ni att de exceptionella undervisningsarrangemangen haft för
förverkligandet av era elevers/studerandes utbildningsmässiga jämlikhet och likabehandling? De öppna svaren i
enkäten har klassificerats enligt respondentgrupp. Det totala antalet omnämnanden och omnämnandets andel av alla
omnämnanden finns i bilaga 3.
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undervisnings- och handledningspersonalen inom gymnasiet och den grundläggande utbildningen
och sex procent av rektorerna inom den grundläggande utbildningen framförde i sina omnämnanden
att en del elever och studerande också hade nytta av distansstudier. Till exempel de elever och
studerande som behöver lugn och ro för att kunna koncentrera sig eller som inte vågar delta i den
gemensamma diskussionen under lektionerna, kunde i distansundervisningen visa sitt kunnande
på ett sätt som passar dem bättre.

[...] distansstudierna har passat en del mycket bättre än närstudierna. Sådana elever har avancerat
bättre än normalt under distansstudierna. Till och med elever som inte gått i skolan har gjort
betydande studieframsteg. (rektor inom den grundläggande utbildningen)
Distansstudierna har haft en positiv inverkan på de elever som har utmaningar med att arbeta i större
grupper och som är känsliga för störningar. De har gjort ett utmärkt arbete under distansstudierna
och klarat sig bra i sina studier. (lärare inom den grundläggande utbildningen)
De som klarar sig bra klarar sig i allmänhet bra även under undantagsförhållanden, och på
motsvarande sätt har de som tidigare har haft problem ofta problem under undantagsförhållandena
(kurator)

Av gymnasiestuderandenas öppna svar19 framkom också att distansundervisningen var lämplig
för en del studerande. När man frågade om vad som fungerat bra under undantagsläget hörde 11
procent av omnämnandena samman med att distansperioden underlättade studerandens vardag.
Till exempel upplevde flera studerande att det var lättare att vakna på morgonen och de uppskattade
också att de inte behövde sätta tid på resor. Många tyckte om att de fick avlägga studierna enligt sin
egen tidtabell. Även den press som upplevs i sociala situationer minskade under distansperioden.

Man har bättre kunnat planera sin dag då man inte varit bunden i skolan och på så sätt också
fokusera på sömnen och istället göra skolan då man är mest pigg och aktiv. (gymnasiestuderande)
Jag tyckte inte att det var lika ångestfyllt att delta i lektionerna som normalt och kunde därför
under lektionerna bättre koncentrera mig på att lära mig. (gymnasiestuderande)
Man fick bestämma själv om sina studiemetoder. Det psykiska trycket var borta: utseende, grupptryck
osv. Arbetsron berodde helt på en själv. (gymnasiestuderande)
Det var lättare när det inte fanns något socialt tryck, t.ex. med vem jag spenderade min tid på
rasterna. (gymnasiestuderande)

19 Fråga: Vad fungerade bra i undervisningen och handledningen under undantagsförhållandena? De öppna svaren i
enkäten har klassificerats enligt respondentgrupp. Det totala antalet omnämnanden och omnämnandets andel av alla
omnämnanden finns i bilaga 3.
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3.4 Elevers och studerandes välbefinnande och elev- och
studerandevården
Elev- och studerandevård innebär att främja och upprätthålla elevens och studerandens goda
studieframgång, psykiska och fysiska hälsa, sociala välbefinnande och verksamhet som ökar
förutsättningarna för dessa i skol- och läroanstaltsgemenskapen. Utbildningsanordnaren hade
under de exceptionella undervisningsarrangemangen skyldighet att ordna stöd för lärande samt
elev- och studerandevård på sådana sätt som med tanke på omständigheterna var möjliga att
genomföra.

3.4.1 Inom elev- och studerandevården upplevdes utmaningar under distansperioden
Knappt en femtedel av rektorerna samt en fjärdedel av undervisnings- och handledningspersonalen
upplevde att det förekommit många utmaningar inom elev- och studerandevården under
undantagsperioden (figur 8). I båda respondentgrupperna upplevde en tredjedel att elev- och
studerandevården hade haft vissa utmaningar.
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FIGUR 8. Rektorernas (n = 111) och undervisnings- och handledningsperonalens (n = 322) uppfattning
om utmaningarna i fråga om elev- och studerandevården under distansperioden (grundläggande
utbildning och gymnasieutbildning)
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Särskilt i gymnasiet ansåg respondenterna att det förekom problem inom studerandevården.
Av undervisnings- och handledningspersonalen vid gymnasiet upplevde en tredjedel (33 %) att
studerandevården hade haft många problem, medan motsvarande andel av lärarna i årskurserna 3–6
var 18 procent. Statistiskt sett är dock skillnaderna mellan respondentgrupperna inte betydande.

Samarbetet mellan olika aktörer, t.ex. inom studerandevården, krävde betydligt mer tid än om man
befinner sig i samma byggnad. Nätverksmöten dit man bjuder in t.ex. vårdinstanser utanför skolan
är utmanande att genomföra på distans via videoförbindelse. (studiehandledare vid gymnasiet)
Skolhälsovårdarna flyttades till andra arbetsuppgifter, så elev- och studerandevården var bristfällig
under distansperioden. (kurator)

Enligt studien från Helsingfors och Tammerfors universitet skedde det en försämring i elev- och
studerandevården under distansperioden. Av elev- och studerandevårdspersonalen upplevde över 40
procent att individuell elev- och studerandevård i en mångprofessionell expertgrupp försämrades
under undantagsläget. Under undantagsperioden var samarbetet med skolans övriga yrkesgrupper
också mindre än normalt. (Ahtiainen m.fl. 2020.)

3.4.2 Att studera vid gymnasiet var exceptionellt belastande
Två tredjedelar av gymnasiestuderandena ansåg att distansstudierna var mer belastande än under
normala omständigheter. Över hälften av respondenterna upplevde dock att de fick det stöd de
behövde från studerandevården (figur 9).
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FIGUR 9. Studerandenas (n = 377–824) uppfattning i fråga om studiebelastning och stöd från
studerandevården under distansperioden

Den belastning som upplevdes under distansperioden hade ett samband med studerandenas
upplevelse av distansstudierna och hur studierna framskred. De studerande som upplevde
att distansstudierna var belastande bedömde läroanstaltens verksamhet och att de egna
studieframstegen20 under distansperioden som sämre än de studerande som inte ansåg att
distansstudierna var lika belastande. Att distansundervisningen var belastande betonades särskilt
bland studerande som behövde särskilt stöd. Av dem ansåg nästan tre fjärdedelar (72 %) att
studierna var psykiskt mer belastande än under normal undervisning. Ett beslut om särskilt stöd
förklarar inte direkt den belastning som studeranden upplevt, men i denna grupp av studerande
har andelen studerande som upplevt belastning varit proportionellt större än i andra grupper.
Skillnaderna är statistiskt signifikanta, men dock inte stora.

20 Materialet komprimerades genom att man i analysskedet byggde upp summavariabler som beskriver hur de exceptionella
undervisningsarrangemangen fungerar. I summavariabeln som beskriver hur nöjda studerandena var med läroanstaltens
verksamhet ingår påståendena: Jag har fått tillräckligt med information från min läroanstalt om undantagsförhållandenas
inverkan på studierna. Jag har fått tillräckligt med stöd och handledning för mina studier. Jag fick tillräckligt med
respons. Distansundervisningen har fungerat bra. Jag fick det stöd jag behövde från studerandevården. Jag fick den
studiehandledning jag behövde. I summavariabeln som beskriver hur nöjda studerandena var med studieframstegen
ingår påståendena: Mina studier har framskridit trots undantagsförhållandena. Mina studiefärdigheter har varit tillräckliga
för studier under undantagsförhållandena. Min studiemotivation har varit god under undantagsförhållandena.
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Erfarenheterna av hur belastande studierna upplevdes framkom också i studerandenas öppna
svar21. Av omnämnandena om utmaningar med distansundervisningen handlade en tiondel om
hur belastande studierna upplevdes och stress i anslutning till studierna.

I språken fick muntliga uppgifter för mycket betoning. I matte fick vi knappt någon undervisning alls.
Lärarna gav alldeles för många uppgifter varje lektion, så jag gjorde uppgifter i nästan 12 timmar
en dag. Skolan var psykiskt påfrestande, jag stressade och grät och fick svårt att sova. Skolan har
oftast varit lätt för mig, så jag blev förvånad över hur stressande den blev. (gymnasiestuderande)
Jag har haft problem med koncentrationen och orken. Att gå i skola hemifrån är jättesvårt och
kräver mycket mera än normal skolgång. Det är också svårt att inte stressa för småsaker. Det har
också varit tungt att hela tiden sitta framför datorn. (gymnasiestuderande)
Kurserna blev nästan helt självständiga och lärarna hjälpte och repeterade inte längre lika mycket.
Att göra allt själv utan hjälp av andra blev allt mera belastande och för min del har det lett till att
jag fått stora problem med den psykiska hälsan. (gymnasiestuderande)

Studiemotivationen och upplevelsen av att studierna var psykiskt belastande hade ett samband
med varandra. De studerande som ansåg att deras studiemotivation var svag under distansperioden
upplevde att studierna var betydligt mer belastande (medeltal 4,322) än studerande som hade
bra motivation under distansperioden (medeltal 3,0). Av de studerande som ansåg att deras
studiemotivation var svag ansåg hela 84 procent att studierna var psykiskt belastande, medan
motsvarande andel bland dem som ansåg att deras motivation var bra var 44 procent. Hur
belastande studierna upplevdes och studiemotivationen korrelerar kraftigt med varandra, men
man kan ändå inte tydligt säga om upplevelsen av att studierna är belastande förklarar den svaga
studiemotivationen eller tvärtom.
Om studerande upplevde att studiemotivationen var svag under distansstudierna, bedömde hen också
att hen fått mindre stöd från studerandevården (medeltal 3,4) än studerande med bra motivation
(medeltal 4,1). Nästan en femtedel (19 %) av de studerande som hade svag studiemotivation upplevde
att de inte fick det stöd de behövde från studerandevården. Motsvarande andel av studerandena
som ansåg att studiemotivationen var bra var tio procent. Också studerande som ansåg att
distansstudierna var psykiskt belastande upplevde att de fått sämre stöd från studerandevården
(medeltal 3,5) än de som inte upplevde distansstudierna som lika belastande (medeltal 4,1).

21 Fråga: Vilka problem eller utmaningar förekom i undervisningen och handledningen under undantagsförhållandena? De
öppna svaren i enkäten har klassificerats enligt respondentgrupp. Det totala antalet omnämnanden och omnämnandets
andel av alla omnämnanden finns i bilaga 3.
22 Medeltalen baseras på skalan: 1 = Helt av annan åsikt, 2 = Delvis av annan åsikt, 3 = Varken av samma eller annan
åsikt, 4 = Delvis av samma åsikt, 5 = Helt av samma åsikt
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3.5 Undervisning, handledning och bedömning
Största delen av undervisnings- och handledningspersonalen inom den grundläggande utbildningen
och gymnasieutbildningen bedömde att det var svårare att ge respons och vitsord och att planera
lektionerna i jämförelse med närundervisning (figur 10). Respondenterna upplevde att framför
allt lektionsplaneringen var svårare jämfört med normalläget. De minsta skillnaderna upplevde
respondenterna i att ge vitsord. Nästan hälften av undervisnings- och handledningspersonalen
upplevde inga skillnader i detta.

Ge respons till
eleverna/studerandena

8

Ge vitsord till
eleverna/studerandena

9

Lektionsplanering

48

40

14

0%
Mycket svårare

28

Svårare

47

58

20 %
Ingen skillnad

15

40 %
Lättare

4

22

60 %

1

6

80 %
100 %
Andel svaranden (%)

Mycket lättare

FIGUR 10. Undervisnings- och handledningspersonalens (n = 370–390) uppfattning i fråga om
lektionsplanering och vitsordsgivande under distansperioden i jämförelse med närundervisningen
(grundläggande utbildning och gymnasieutbildning)

Tyvärr har det funnits mycket stor variation på kvaliteten i distansundervisningen. Det är givetvis
mycket stora skillnader under närundervisningen också, beroende på lärare, men då jämnas
skillnaderna delvis ut p.g.a. eleverna kan diskutera med varandra. Vissa lärare har helt enkelt inte
förstått varken hur det tekniska eller innehållsmässiga ska skötas och skillnaderna har blottats i
större omfattning än vanligtvis. (studiehandledare i grundläggande utbildning)
Lärarnas eget sätt att arbeta, särskilt när det gäller att ge respons, har varit mycket varierande,
liksom i att hålla live-kontakter. Vissa har inte sett studerandenas ansikten alls. (gymnasielärare)
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Eftersom proven har gjorts på distans är vitsorden från proven inte nödvändigtvis jämförbara,
då en del studerande helt klart fuskade under provet och en del verkade ha gjort dem utan
hjälpmedel/-person. Lyckligtvis har kursvitsordens betydelse för att få en fortsatt studieplats
minskat. (gymnasielärare)

3.5.1 Användning av materialbaserade prov i bedömningen upplevdes som fungerande
I den grundläggande utbildningen använde man sig under distansundervisningen i hög grad av
likadana bedömningsmetoder som i normal undervisning. De bedömningsmetoder som oftast
användes enligt elevernas svar var olika prov och skriftliga arbeten (figur 11). Eleverna upplevde
som den mest fungerande bedömningsmetoden ett prov där man fick använda annat material som
hjälp. Även självvärdering ansågs vara en bra bedömningsmetod under distansperioden. Drygt
en tiondel av respondenterna ansåg att essäer och portfolio var en dålig bedömningsmetod. Det
minst använda bedömningssättet under distansperioden var ett utvärderingssamtal med eleven,
läraren och vårdnadshavaren. Två femtedelar av eleverna hade inte haft utvärderingssamtal under
distansperioden. Detta kan bero på tidpunkten för utvärderingssamtalen, som ofta koncentreras till
slutet av höstterminen och början av vårterminen. Därför hade största delen av utvärderingssamtalen
redan förts innan enkäten genomfördes. Portfolio och kamratrespons användes endast sällan i
bedömningen under distansperioden.
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FIGUR 11. Elevernas (n = 1 753–1 775) erfarenheter i fråga om hur väl olika bedömningsmetoder
fungerat under distansperioden (grundläggande utbildning)
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Enligt NCU:s tidigare utvärdering av lärande och kunnande (Atjonen m.fl. 2019, 109–111) var de
vanligaste bedömningsmetoderna som lärarna använde enskilda prov, essäer och uppsatser. Av de
interaktiva bedömningsmetoderna inom normal undervisning är den vanligaste självvärdering,
som enligt resultaten också var den metod som oftast användes på distans. Materialbaserade
prov, som upplevdes som mest nyttiga under distansperioden, var en metod som enligt NCU:s
utvärdering (Atjonen m.fl. 2019) används i liten utsträckning, men eleverna upplevde redan då att
de var nyttiga med tanke på deras lärande. Även under distansperioden upplevde respondenterna att
det materialbaserade provet var en bra bedömningsmetod. Enkäten tyder på att materialbaserade
prov använts i större utsträckning under distansperioden.

3.5.2 Eleverna förhöll sig i huvudsak positivt till distansundervisningen trots att en del
läroämnen upplevdes vara svåra att studera på distans
Eleverna ombads beskriva vad de tyckte om vårens distansstudier och vad de tycker om höstens
närundervisning genom att välja bland den bild som bäst beskriver deras egna känslor (fem
olika bilder på smileys). Över hälften (58 %) av eleverna i årskurs 6 och 9 i den grundläggande
utbildningen var positiva till distansperioden. Respondenterna förhöll sig något mera positivt
till närundervisning (65 %) än till distansundervisning. Elever i årskurs 6 förhöll sig mer positivt
till både distansundervisning och närundervisning än elever i årskurs 9.
Liknande resultat gav också en enkät utarbetad vid Åbo universitet som genomfördes vid KiVaskolorna, där man frågade elever i årskurs 1–9 i den grundläggande utbildningen om distansperioden.
Sex av tio elever (59 %) som svarade på KiVa-enkäten (n = 48 338) uppgav att de tyckte ganska
mycket eller mycket om skolgången under undantagsläget. Resten (41 %) tyckte ganska lite om
den eller inte alls. Minst tyckte eleverna i årskurs 9 om distansundervisningen. Nästan hälften
(48 %) av dem uppgav att de tyckte ganska lite eller inte alls om skolgången under undantagsläget,
medan motsvarande andel bland eleverna i årskurs 1 var en dryg tredjedel (36 %). Av alla elever
ansåg 78 procent att en mindre stram tidtabell och 66 procent att bättre arbetsro var positivt.
En tredjedel (35 %) av alla elever svarade att det under undantagsläget var lättare att koncentrera
sig på studierna. Nio procent ansåg att det inte fanns något positivt med distansstudier. (KiVamaterialet 2020.)
När eleverna i den grundläggande utbildningen jämförde distansundervisningen våren 2020 med
den normala närundervisningen upplevde de att det var lättare att studera på distans i gymnastik,
engelska eller andra främmande språk samt historia och samhällslära (figur 12). De som svarade
på frågorna om distansstudier upplevde att det andra inhemska språket (svenska eller finska) och
matematik var de svåraste ämnena i distansundervisning. Över hälften av respondenterna ansåg
att studier i matematik var antingen mycket eller lite svårare under distansundervisningen. Enligt
eleverna var skillnaden mellan distansundervisning och normal undervisning minst i studier i
engelska eller andra främmande språk, bildkonst samt modersmål och litteratur.
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FIGUR 12. Elevernas (n = 1 131–1 778) erfarenheter i fråga om skillnader mellan distansundervisning
och närundervisning i olika läroämnen (grundläggande utbildning)

Flickorna upplevde att det var svårare att studera matematik på distans (medeltal 2,423) än pojkarna
(medeltal 2,8). Skillnaden mellan könen är också statistiskt signifikant. I fråga om de övriga
läroämnena var skillnaderna inte statistiskt signifikanta.
Enligt studien utförd av Helsingfors och Tammerfors universitet svarade en femtedel av eleverna
i årskurs 1 – 6 och en fjärdedel av eleverna i årskurs 7 – 9 att de antingen dagligen eller flera
gånger i veckan hade svårigheter i distansundervisningen. Flickorna uppgav att de oftare upplevt
svårigheter än pojkarna. Som störst är skillnaderna i de högre årskurserna, där en fjärdedel (27 %)
av pojkarna svarade att de inte alls hade svårigheter med distansundervisningen, medan drygt en
tiondel (13 %) av flickorna i de högre årskurserna upplevde svårigheter. (Ahtiainen m.fl. 2020.)
Också i KiVa-skola-enkäten frågade man eleverna om svårigheter med skolgången. De största
problemen i skolgången bland elever i årskurs 7–9 orsakades av uppgifter som kräver att man
räknar (26 %), i själva utförandet av uppgifterna (21 %) och uppgifter som kräver att man skriver
(18 %) samt att följa med i undervisningen (18 %). (KiVa-materialet 2020.)
Sex av tio elever (59 %) i årskurs 1–9 (n = 48 338) som svarade på enkäten som genomfördes
i KiVa-skolorna konstaterade att de gjort alla de uppgifter de fått och en tredjedel (35 %) att
de gjort nästan alla uppgifter. Av de elever som av någon anledning inte gjorde sina uppgifter
23 Medeltalen baseras på skalan: 1 = Distansstudier mycket svårare, 2 = Distansstudier något svårare, 3 = Ingen skillnad,
4 = Distansstudier lättare, 5 = Distansstudier mycket lättare
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(n = 20 675) uppgav 46 procent att orsaken var att de inte kunde utföra uppgifterna och 45 procent
att de inte kunde koncentrera sig på att göra uppgifterna. I årskurserna 1 – 6 svarade eleverna
att orsakerna till att uppgifter inte gjorts berodde framför allt på att uppgifterna var svåra eller
att eleven hade svårt att koncentrera sig. I de högre klasserna var också motivationsrelaterade
faktorer mera betonade. Över hälften av de elever i årskurs 7–9 som inte utförde sina uppgifter
(n = 8 208) uppgav att de inte orkade utföra uppgifterna (53 %) eller inte förmådde påbörja dem
(53 %). I de lägre årskurserna uppgav endast en tredjedel (30–35 %) av respondenterna detta som
orsak till att uppgifter förblev ogjorda. (KiVa-materialet 2020.)
Även om över hälften av eleverna enligt den studie som genomfördes vid Helsingfors och
Tammerfors universitet i synnerhet i årskurserna 7–9 upplevde att uppgifterna under distansperioden
var fler än normalt, hade största delen av respondenterna dock lämnat in antingen alla eller de
flesta uppgifterna till läraren. Enligt resultaten var andelen elever som alltid lämnade in sina
uppgifter något lägre bland elever som hade ett annat modersmål än finska eller svenska än bland
de finsk- eller svenskspråkiga respondenterna. I modersmålet returnerade 67 procent av dem som
hade finska eller svenska som modersmål alla sina uppgifter, medan 51 procent av dem som hade
ett annat språk som modersmål lämnade in alla uppgifter. (Ahtiainen m.fl. 2020.)

3.5.3 Undervisningen och handledningen fick både beröm och kritik av eleverna
Eleverna i den grundläggande utbildningen fick frågan vilka läroämnen som var de lättaste och
svåraste under distansundervisningen. I de öppna svaren kunde eleverna motivera varför ett ämne
var lätt eller svårt24. I motiveringarna till huruvida ett läroämne var lätt eller svårt lyftes mycket
likadana faktorer fram. Både om ett ämne kändes svårt eller lätt motiverades det med faktorer
som gäller undervisning och handledning, uppgifterna, arbetssätten eller läroämnets karaktär.
Motiveringarna varierade något beroende på läroämnesgrupp.
Enligt respondenterna försvårades studierna i alla olika läroämnesgrupper mest av brist på
undervisning och handledning under distansstudierna samt av problem med läroämnets
uppgifter. Läraren var inte lika lätt att nå om det uppstod problem i distansundervisningen
eller så var tröskeln att be om hjälp via webben högre. Mest omnämnande om undervisning och
handledning förekom inom matematik samt fysik och kemi. Problem med uppgifterna handlade
om att uppgifterna var svåra eller att de var många. Dessa problem betonades inom biologi och
geografi, gymnastik, konst- och färdighetsämnen samt realämnen. Merparten av omnämnandena
om biologi och geografi gällde antalet uppgifter och i konst- och färdighetsämnen var största
delen av omnämnandena förknippade med att olika tillbehör saknades.

I fysik behöver jag att någon förklarar ämnet och jag förstår inte endast genom att läsa i en bok.
(elev i årskurs 9)

24 Frågor: Berätta varför du tyckte det var svårare att studera det läroämne du valt under distansundervisningen. Berätta
varför du tyckte det var lättare att studera det ämne du valt under distansundervisningen. De öppna svaren i enkäten har
klassificerats enligt läroämnesgrupp. Det totala antalet omnämnanden och omnämnandets andel av alla omnämnanden
finns i bilaga 3.
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Läraren gav för många uppgifter. Även om vi sa till om det, ändrades inget. Jag anser att man under
distansundervisningen borde ha gett färre uppgifter än under normal skola. Det var också nytt och
svårt för oss. (elev i årskurs 9)

Studierna försvårades också av olika saker i anslutning till arbetssätten, såsom tekniska problem
eller överlag av att det i och med distansundervisningen skedde förändringar i arbetssätten. Främst
omnämnanden om arbetssätt fanns i svaren om gymnastik.

Jag lär mig inte om jag bara måste läsa en bok och göra uppgifter. Teams videosamtalen fungerade
inte så bra. (elev i årskurs 9)
Det var svårare att göra gymnastiken, eftersom man inte kunde göra så mycket hemma. (elev i
årskurs 6)

Studierna försvårades också av om läroämnet redan sedan tidigare var svårt samt av faktorer
som gällde eleven själv, såsom brist på kunnande, motivation eller ork. Flest omnämnanden om
att läroämnet kändes svårt fick främmande språk och det andra inhemska språket samt fysik och
kemi. Omnämnanden som gällde den studerande själv betonades i fysik och kemi.

Jag kan inte det där i skolan ens så hur skulle jag förstå det hemma (elev i årskurs 9)
Det fanns annat att göra så det fanns ingen motivation att studera. (elev i årskurs 9)

Minst en fjärdedel av eleverna nämnde i alla läroämnesgrupper att distansstudierna underlättades
av självständigt arbete. Självständigt arbete fick flest omnämnanden i gymnastik, matematik
samt konst- och färdighetsämnen. I läsämnena nämndes bättre arbetsro, bättre koncentration
och möjlighet att avancera i egen takt i anslutning till självständigt arbete. I gymnastik samt i
konst- och färdighetsämnen gav det självständiga arbetet större frihet att själv välja vad man gör.

Man fick i lugn och ro hemma studera sådant och göra uppgifter, utan stök och prat i klassen.
(elev i årskurs 9)
Då fick man göra det man var intresserad av. (elev i årskurs 9)

Enkla och färre uppgifter underlättade i synnerhet arbetet i biologi och geografi, gymnastik
och modersmål. Även andra arbetsrelaterade faktorer underlättade studierna särskilt i realämnen,
konst- och färdighetsämnen och modersmål. Frågor med anknytning till arbetet var till exempel
möjligheten att använda egna redskap i konst- och färdighetsämnen samt möjligheten att använda
dator för att skriva i modersmål. Även omnämnandena om att distansundervisningen i ett ämne
inte särskilt skilde sig från närundervisningen hörde till denna kategori.
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Man gjorde hemmaövningar som var ganska lätta (elev i årskurs 9)
Det var lättare och snabbare att skriva på dator och telefon. Man kunde också koncentrera sig på
vad man skrev. (elev i årskurs 9)

Den undervisning och handledning som gavs under distansperioden ansågs också underlätta
studierna. Dessa var till exempel tydliga anvisningar, bra undervisningsvideor och webblektioner.
En del berättade också att de fick bra hjälp av läraren. Å andra sidan fick man handledning och
hjälp också av andra än läraren, i allmänhet av familjemedlemmarna. Mest omnämnande om
undervisning och handledning fick fysik och kemi, biologi och geografi samt realämnena.

Eftersom alla i min familj är muslimer är det bara att fråga mina föräldrar om något är oklart.
(elev i årskurs 6)
Eftersom det var mycket lättare att förstå undervisningsvideorna och man kunde titta på den flera
gånger om det behövdes. Även läraren hjälpte aktivt i gruppen (elev i årskurs 9)

Distansstudierna underlättades också av att läroämnet varit lätt inom närundervisningen
eller att eleven har intresse för läroämnet i fråga. Den egna hobbyverksamheten betonades i
färdighets- och konstämnena samt i gymnastik, där man till exempel med egna träningar kunde
kompensera uppgifter som ingick i gymnastik. I denna grupp ingick också omnämnanden om
att ämnet som behandlades var lätt, läroämnet är trevligt eller intressant eller att det fanns
motivation för det. Läroämnesspecifika faktorer framhävdes särskilt i språk, matematik, biologi
och geografi samt i fysik och kemi.

Eftersom jag annars också är bra på geografi och har lätt att förstå allt. (elev i årskurs 9)
Teckning e annars också bäst och jag ritar ofta på min fritid, så nog e de ju ganska enkelt (elev i
årskurs 6)

3.5.4 Eleverna var i huvudsak nöjda med den hjälp som läraren gett i
närundervisningen
Eleverna i den grundläggande utbildningen upplevde att de i regel fick bra hjälp av sina lärare, när
de tillfrågades om hur läraren hjälpte dem i studierna efter att närundervisningen inleddes hösten
2021 (figur 13). Enligt eleverna hade lärarna berättat vad bedömningen bygger på samt hjälpt
eleverna att rätta sina fel och lära sig av dem. Eleverna hade också fått bra med positiv respons av
sin lärare. En fjärdedel av eleverna hade önskat mer information om sina egna styrkor av läraren.
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FIGUR 13. Elevernas (n = 1 734–1 750) uppfattning i fråga om hur mycket läraren har hjälpt dem
(grundläggande utbildning)

Respondentens erfarenhet av lärarens verksamhet förklarade hur nöjd eleven var med de nuvarande
studierna. De elever som förhöll sig positivt till studierna bedömde också sin lärares hjälp som
bättre än de elever som förhöll sig negativt till studierna. Respondenterna fick välja för vilket
läroämne de bedömde lärarens verksamhet. Valet av läroämne kan ha påverkat elevens bedömning.

3.5.5 Distansundervisningen i gymnasiet upplevdes i huvudsak fungerande, men
studerande önskade mera respons om kunnandet
Nästan alla gymnasiestuderande (96 %) som svarade på enkäten upplevde att de hade haft
tillräcklig utrustning för att studera under undantagsläget. Sexton procent av studerandena
upplevde dock att deras studiefärdigheter inte räckte till för studier under distansperioden. Även
om två tredjedelar upplevde att distansundervisningen fungerat bra, saknade ändå en femtedel
av gymnasiestuderandena mer respons (figur 14).
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FIGUR 14. Gymnasiestuderandenas (n = 827–836) uppfattning i fråga om undervisning och studier
under undantagsperioden

Studerande som hade konstaterats ha behov av specialundervisning eller annat stöd för sitt
lärande i gymnasiet bedömde att de fått mindre information om undantagslägets inverkan på
studierna (medeltal 3,825) än studerande som inte hade behov av stödundervisning (medeltal 4,2).
Studerande med behov av specialundervisning bedömde också att de hade sämre studiefärdigheter
för studier under distansperioden (medeltal 3,4). Nästan en tredjedel (29 %) av dem upplevde att
deras studiefärdigheter inte var tillräckliga.
De studerande som upplevde att studierna under distansperioden var psykiskt mer belastande
än normala studier ansåg att deras studiefärdigheter och responsen var mer otillräckliga än de
som inte upplevde att distansstudierna var belastande. De som upplevde att distansstudierna var
belastande upplevde också att studierna framskred sämre. En fjärdedel (27 %) av dessa studerande
upplevde att studierna inte hade framskridit väl under distansperioden.

25 Medeltalen baseras på skalan: 1 = Helt av annan åsikt, 2 = Delvis av annan åsikt, 3 = Ingen skillnad, 4 = Delvis av
samma åsikt, 5 = Helt av samma åsikt
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En fjärdedel av gymnasiestuderandena lyfte fram i sina öppna svar26 problem med undervisningen
eller handledningen under undantagsläget. Dessa var till exempel brister i videoundervisningen,
allmän brist på undervisning och granskning av uppgifter samt svårigheter att hänga med om
ämnet blev svårt.

Ibland fungerade tekniken inte och därför var kvaliteten på undervisningen dålig ibland. Lärarna
gav inte tillräckligt med respons på de uppgifter som lämnades in. Det borde ha krävts fler uppgifter
som ska returneras för att avlägga en kurs, eftersom det egna kunnandet i många ämnen mättes
med endast ett prov. Därför blev man osäker på sitt eget kunnande. (gymnasiestuderande)
Studiemotivationen hemma är obefintlig och lärarna undervisar egentligen inte oss studerande
utan ger bara uppgifter. (gymnasiestuderande)
Man har inte fått riktig undervisning i särskilt många ämnen, utan har varit tvungen att
studera nästan allt själv. Jag tycker att man hade kunnat hålla fler timmar via videoförbindelse.
(gymnasiestuderande)

Å andra sidan nämndes oftast undervisningsrelaterade frågor också som sådant som fungerat bra
under distansperioden. I gymnasiestuderandenas öppna svar27 hade 38 procent av omnämnandena
anknytning till undervisningen och hur den fungerade på distans.

Lektionerna var till sitt innehåll ganska likadana som under normala förhållanden, eftersom Teams
som miljö möjliggjorde både undervisnings- och grupparbeten. I många ämnen bestod bedömningen
av mycket fler delområden och var på det sättet mångsidigare och grundade sig inte bara på ett
prov i slutet av kursen. (gymnasiestuderande)
Lärarna frågade studerandena om deras åsikter om undervisningen och hittade på många olika
sätt att genomföra kurserna. (gymnasiestuderande)

Arbetsmängden under distansundervisningsperioden upplevdes tidvis som tung. I de öppna svaren
berättade 19 procent av studerandena att man fick för mycket arbete och uppgifter.

För många uppgifter, skulle knappast vara så många om man hade undervisat normalt i skolan.
(gymnasiestuderande)
Plötsligt ett stort antal obligatoriska uppgifter som ska lämnas in. Det var nästan omöjligt att få
någon flexibilitet för dem. (gymnasiestuderande)

26 Fråga: Vilka problem eller utmaningar förekom i undervisningen och handledningen under undantagsförhållandena? De
öppna svaren i enkäten har klassificerats enligt respondentgrupp. Det totala antalet omnämnanden och omnämnandets
andel av alla omnämnanden finns i bilaga 3.
27 Fråga: Vad fungerade bra i undervisningen och handledningen under undantagsförhållandena? De öppna svaren i
enkäten har klassificerats enligt respondentgrupp. Det totala antalet omnämnanden och omnämnandets andel av alla
omnämnanden finns i bilaga 3.
63

En lika stor andel (19 %) ansåg dock att tydliga uppgifter och antalet uppgifter var något som
fungerat bra i undervisningen och handledningen under distansperioden.

Man fick tillräckligt mycket information om uppgifterna och man gick igenom speciellt i matematiken
hur man skall räkna osv. (gymnasiestuderande)
Jag hade något att göra varje dag och det var bra. Det var sådana uppgifter att man faktiskt måste
arbeta själv, det gick inte att lata sig. (gymnasiestuderande)

3.5.6 Otillräcklig datateknisk utrustning och avsaknad av nätuppkoppling hemma
försämrar jämlikheten
I de öppna svaren bedömde utbildningsanordnarna (13 %), rektorerna för den grundläggande
utbildningen (24 %) samt undervisnings- och handledningspersonalen inom den grundläggande
utbildningen (14 %) och gymnasierna (16 %) att bristen på datateknisk utrustning eller
internetuppkoppling har försvagat möjligheterna att genomföra distansundervisningen på ett
jämlikt sätt för alla elever och studerande28.

Vissa elever har inte ens en smarttelefon, och det gjorde distansundervisningen och att hålla
kontakten mycket svårare. Inte hjälpte det heller att låna en apparat om man inte hade någon
internetuppkoppling. (rektor inom den grundläggande utbildningen)
Alla hade inte den apparat som behövdes, och en del fick utrustningen först efter flera veckor.
Studieförmågan och familjens stöd har varierat och påverkat hur eleven klarat av att studera under
distansundervisningen. (lärare inom den grundläggande utbildningen)

I 12 procent av gymnasiestuderandenas öppna svar om utmaningar under de exceptionella
undervisningsarrangemangen tog man upp tekniska problem, som till exempel dålig
internetuppkoppling eller problem med olika program.

Internetuppkopplingen bröts ibland då signalen var dålig och det gjorde det svårare att följa
med och genomföra undervisningen och många studerande hade tekniska problem. En del av
problemen berodde på färdigheter eller brist på färdigheter i att använda dator och en del på att
undervisningstjänsterna blev överbelastade. (gymnasiestuderande)
Internetuppkoppling fungerar inte alltid och då går inte informationen fram. Detta har lett till
några missförstånd. (gymnasiestuderande)

28 Fråga: Vilka effekter och hurdana utmaningar anser ni att de exceptionella undervisningsarrangemangen haft för
förverkligandet av era elevers/studerandes utbildningsmässiga jämlikhet och likabehandling? De öppna svaren i
enkäten har klassificerats enligt respondentgrupp. Det totala antalet omnämnanden och omnämnandets andel av alla
omnämnanden finns i bilaga 3.
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Problem med den datatekniska utrustningen framkom också i KiVa-skola-materialet. Av de elever
i årskurs 4–929 som svarade på enkäten uppgav 12 procent (n = 16 027) att de hade problem med
användningen av datatekniska apparater och applikationer. (KiVa-Skola 2020.) Enligt studien från
Helsingfors och Tammerfors universitet hade ungefär en tiondel av eleverna datatekniska problem
med apparater eller internetuppkopplingen oftare än en gång per vecka. Nästan hälften (48 %) av
rektorerna upplevde att kvaliteten på elevernas digitala apparater varierade. Av lärarna svarade cirka
två femtedelar (38 %) att elevernas digitala infrastruktur (t.ex. datorer, internetuppkoppling och
programvara) i viss mån hindrade att man kunde genomföra önskade undervisningsarrangemang.
En knapp tiondel (7 %) av lärarna upplevde att eleverna hade haft många problem med apparater
och internetuppkopplingen under distansperioden. (Ahtiainen m.fl. 2020.)

3.6 Arbetsgivarens stöd till personalen
De exceptionella undervisningsarrangemangen påverkade också undervisnings- och
handledningspersonalen. I utvärderingen utreddes undervisnings- och handledningspersonalens
välbefinnande samt stödet från arbetsgivaren under distansundervisningsperioden. Dessutom
utreddes undervisnings- och handledningspersonalens tillgång till apparater under distansperioden.

3.6.1 Arbetsgivarens datorer användes oftast av gymnasiets personal
Största delen (87 %) av de lärare som svarade på enkäten hade arbetat på distans hemifrån under
distansundervisningsperioden. Nio procent hade arbetat på distans från skolan och fyra procent
som lärare i närundervisningen. Sjutton procent av lärarna i de lägsta årskurserna hade arbetat
i närundervisningen och en lika stor andel hade också arbetat med distansundervisning från
skolan. Även av lärarna i årskurserna 3–6 hade en lika stor del arbetat som lärare på distans från
arbetsplatsen.
Tre av fyra respondenter bland den grundläggande utbildningens och gymnasieutbildningens
undervisnings- och handledningspersonal använde en dator som tillhandahölls av arbetsgivaren
under distansundervisningen (figur 15). På motsvarande sätt uppgav över en tredjedel av
respondenterna att de använt sin egen mobil i sitt arbete på distans. De som undervisade i
gymnasiet använde i störst utsträckning en dator som de fått från arbetsgivaren. Åttio procent
av dem uppgav att de använde arbetsgivarens utrustning under distansperioden. Även en lika
stor del av kuratorerna, speciallärarna och studiehandledarna använde arbetsgivarens apparater.
På motsvarande sätt använde endast drygt hälften (58 %) av lärarna i de lägsta årskurserna
arbetsgivarens dator. Nästan hälften (47 %) av lärarna i årskurserna 1–2 och de högre årskurserna
använde en mobiltelefon som de fått från arbetsgivaren. En femtedel av gymnasielärarna uppgav
att de inte alls använde mobiltelefon under distansundervisningsperioden.

29 Årskurserna 1–3 svarade inte på den här frågan.
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FIGUR 15. Arbetsredskap som undervisnings- och handledningspersonalen (n = 345–372) har använt
under distansperioden (grundläggande utbildning och gymnasieutbildning)

Uppgifterna om andelen apparater som användes av undervisnings- och handledningspersonalen
är mycket likadana som i studien som gjorts av Helsingfors och Tammerfors universitet. Enligt
resultaten i den studien använde 71 procent av respondenterna under distansperioden en dator
som ägs av arbetsgivaren, medan 55 procent av lärarna använde sin egen mobiltelefon. En
fjärdedel av de lärare som svarade upplevde att deras egen digitala infrastruktur (t.ex. datorer,
internetuppkopplingar och program) åtminstone i någon mån hade hindrat dem från att genomföra
de undervisningsarrangemang de önskade. (Ahtiainen m.fl. 2020.)

3.6.2 En del av undervisnings- och handledningspersonalen fick stöd under
undantagsläget
Över hälften av undervisnings- och handledningspersonalen inom den grundläggande utbildningen
och gymnasieutbildningen upplevde att de av sin arbetsgivare fått stöd för sitt eget välbefinnande
samt för distansundervisning och -handledning under undantagsförhållandena (figur 16). En
del av respondenterna hade ändå inte fått stöd eller anvisningar i användningen av apparater och
programvaror eller i att ordna lektioner på distans.
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FIGUR 16. Undervisnings- och handledningspersonalens (n = 315–375) uppfattning i fråga om
stöd och handledning från arbetsgivaren under distansperioden (grundläggande utbildning och
gymnasieutbildning)

Respondenterna hade också möjlighet att välja alternativet behövdes inte. Detta svar varierade
mellan 6–21 procent beroende på påståendet. Behovet av stöd från arbetsgivaren ansågs vara
minst vad gäller instruktioner för hur lektioner på distans ordnas, där till och med en femtedel
av respondenterna uppgav att det inte fanns något behov av stöd.
Gymnasielärarna var något nöjdare med stödet från arbetsgivaren än lärarna inom den grundläggande
utbildningen eller handledningspersonalen på alla årskurser. Som störst var skillnaderna mellan
olika grupper av respondenter i fråga om hur arbetsgivaren instruerade i användning av apparater
samt hur ofta studerande ska kontaktas. Respondenter som arbetade i lägre årskurser i den
grundläggande utbildningen upplevde i synnerhet i de landsbygdslika kommunerna i Östra och
Södra Finlands regionförvaltningsområden att stödet från arbetsgivaren var svagare än vid andra
regionförvaltningsområden. På andra håll i Finland var kommuntypen inte en lika utmärkande
faktor i den statistiska granskningen.
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3.7 Goda praxis
Utbildningsanordnare, rektorer samt undervisnings- och handledningspersonal som deltog
i utvärderingen tillfrågades om goda praxis30 som de skapat under de exceptionella under
visningsarrangemangen och som de tänker använda även i fortsättningen.
Bland utbildningsanordnarna gavs flest omnämnanden (21 %) om att IKT använts effektivare
samt användningen av nya plattformar och applikationer. I nästan en femtedel av omnämnandena
framfördes att möten och annat arbete i arbetsgrupper i fortsättningen kommer att genomföras
på distans. Dessutom nämndes i en del (13 %) av svaren att i fortsättningen kommer också
individuella distansstudier att utnyttjas.

Jag stöder elevernas möjligheter till distansstudier. Om eleven eller den studerande av någon anledning
inte kan komma till skolan kan hen utföra sitt skolarbete på distans. (utbildningsanordnare)
Distansklubbar där avstånden är långa kan erbjudas med hjälp av distansförbindelse. Jag
anser att man noggrant borde överväga möjligheten till distansundervisning även utanför
undantagsförhållandena så att jämlikheten skulle förverkligas bättre än tidigare också inom den
grundläggande utbildningen. Skolskjutsar är en betydande utgiftspost, vars kostnadskompensation
borde granskas på nytt. (utbildningsanordnare)
Distansundervisning kunde ges under några dagar varje läsår, t.ex. i anslutning till vissa projekt.
Möten och samplaneringspalavrer via distansförbindelse. Kanske skulle vi också på distans kunna
erbjuda undervisning i en annan skola. (utbildningsanordnare)
Stödundervisningen kan genomföras så att eleven efter skoldagen går hem, äter mellanmål och
med hjälp av distansförbindelser deltar i en undervisningsstund med läraren i lugn och ro hemma.
(utbildningsanordnare)

3.7.1 Digital kompetens utvecklades i synnerhet inom den grundläggande utbildningen
Rektorerna för den grundläggande utbildningen lyfte fram att den digitala kompetens som
man fått under distansperioden och användningen av olika webbprogram kommer att utnyttjas
även i fortsättningen (29 % av omnämnandena). I en fjärdedel av omnämnandena framfördes
att distansmöten kommer att ordnas både inom skolan och med hemmen. Man nämnde också
att olika nya praxis och pedagogiska idéer i anslutning till distansundervisningen kommer att
användas i fortsättningen (17 %).

30 Fråga: Vilka goda praxis har ni skapat under de exceptionella undervisningsarrangemangen som ni tänker använda även
i fortsättningen. De öppna svaren i enkäten har klassificerats enligt respondentgrupp. Det totala antalet omnämnanden
och omnämnandets andel av alla omnämnanden finns i bilaga 3.
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Många olika saker, allt från kommunikation mellan utbildningsanordnare-rektor-lärare till rena
undervisningsarrangemang, applikationer och verktyg som fungerar bra på distans. (rektor inom
grundläggande utbildning)
Digitalt material och plattformar utnyttjas i undervisningen, distansmöten med personalen. (rektor
inom den grundläggande utbildningen)

Enligt de öppna svaren kommer lärare, studiehandledare och kuratorer inom den grundläggande
utbildningen i fortsättningen att i störst utsträckning utnyttja digital kompetens och olika
webbprogram (38 % av omnämnandena). En knapp femtedel av respondenterna konstaterade att
de i fortsättningen kommer att utnyttja distansmöten och en tiondel att de kommer att använda
distansundervisning samt tillhörande praxis och pedagogiska idéer också i framtiden.

Man har lärt sig att använda distansförbindelser och märkt att det går att studera så här också.
Även personalen kunde också i fortsättningen ibland samlas på distans, alla behöver inte alltid vara
närvarande (långa resor mellan arbetsplatsen och hemmen), detsamma gäller eleverna (många
har en väldigt lång skolresa). (lärare inom den grundläggande utbildningen)
Digitalt språng i och med användningen av Teams i kuratorsarbetet. Jag har hållit kontakten med
eleverna per telefon och med hjälp av Teams. I Teams får du ett mer personligt samtal med eleven
och kan diskutera live. (kurator inom den grundläggande utbildningen)

3.7.2 Undantagsförhållandena ledde till fungerande praxis inom gymnasieutbildningen
Gymnasiernas rektorer konstaterade att man i gymnasierna i fortsättningen mest kommer att
utnyttja olika praxis och pedagogiska idéer för distansundervisning (35 % av omnämnandena).
Dessutom konstaterade en fjärdedel av respondenterna att de i fortsättningen kommer att hålla
distansmöten, både inom läroanstalten och med andra instanser, såsom hemmen. Omnämnanden
om individuellt stöd (till exempel stödundervisning, chatt, hjälptelefon, respons och handledning)
framkom i knappt en femtedel av gymnasierektorernas öppna svar.

Vi tar med distansundervisningsperioder nästa läsår 20–21 och använder digitala lösningar (t.ex.
Google Meet), som man konstaterat att är bra hjälpmedel vid t.ex. respons och handledning.
(gymnasierektor)
Bra struktur, bra ansvarstagande, flera goda digitala undervisningsmetoder, fint digitalt
arbetsmaterial. (gymnasierektor)
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Gymnasielärare, studiehandledare och kuratorer uppger att de i fortsättningen kommer att utnyttja
distansundervisning och tillhörande praxis samt pedagogiska idéer (36 % av omnämnandena).
Därtill uppgav undervisnings- och handledningspersonalen i ungefär en tredjedel av svaren att
de i fortsättningen kommer att utnyttja digital kompetens och olika webbprogram. I 16 procent
av svaren omnämndes individuellt stöd.

Jag tänker absolut uppmuntra mina studerande att kontakta mig via distansförbindelser, om
det till exempel på kvällen blir problem med läxorna. På så sätt behöver inte alla frågor lämnas
till nästa lektion. Även andra än studierelaterade privata samtal får en fortsättning med hjälp
av distansförbindelser. Det är roligt att konstatera att vissa studerande har velat ha sådana.
(gymnasielärare)
Distansstudierna har fått överraskande mycket positiv respons. En del tycker till och med mer om
dem än om närstudier. Detta beror bland annat på att det inte går åt tid till skolresorna, man får
sova längre, bättre studiero och att det passar bättre för den studerande att studera på distans.
(gymnasielärare)
Jag kommer i fortsättningen att hålla distanshandledning både med studerande och vårdnadshavare.
Våra studerande kommer från olika håll i Finland och det är därför fint att tröskeln att bjuda in
vårdnadshavarna till distansmöten har blivit lägre. Också den teknik som vi fått tillgång till under
distansundervisningen gör detta möjligt. (gymnasielärare)

3.8 Nationell styrning inom den allmänbildande utbildningen
Utbildningsanordnare samt rektorer inom den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen
ombads bedöma hur den nationella styrningen av utbildningen har fungerat under undantagsläget.
Utbildningsanordnarna bedömde att den nationella styrningen fungerade ganska bra31 (medeltal
3,4). Knappt hälften (45 %) av respondenterna ansåg att den fungerade måttligt och nästan lika
stor andel (43 %) upplevde att den fungerade ganska bra. Tre procent av respondenterna ansåg
att den nationella styrningen fungerade mycket bra och åtta procent ansåg att den var ganska
dålig och en procent mycket dålig.
Lite under hälften av rektorerna (42 %) inom den grundläggande utbildningen och gymnasie
utbildningen bedömde att styrningen fungerade tillfredsställande och nästan lika många (40 %)
ansåg att den fungerade bra32. Sexton procent av respondenterna upplevde att styrningen fungerade
dåligt och tre procent att den var utmärkt. Oberoende av om respondenten var rektor inom den
grundläggande utbildningen eller gymnasieutbildningen var svaren likartade.

31 Fråga: Hur bedömer ni att den nationella styrningen av utbildningen har fungerat under undantagsförhållandena? Skala:
1 = Mycket dåligt, 2 = Ganska dåligt, 3 = Måttligt, 4 = Ganska bra, 5 = Mycket bra.
32 Fråga: Hur bedömer ni att den nationella styrningen av utbildningen har fungerat under undantagsförhållandena? Skala:
1 = Svagt, 2 = Nöjaktigt, 3 = Bra, 4 = Utmärkt
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Kommentarerna om den nationella styrningen i rektorernas öppna svar33 handlade om tidtabellen
för anvisningarna, hur tydliga de var och hur de genomfördes i praktiken. Flest kommentarer
gavs om att tidtabellerna var strama.

Anvisningarna kommer för sent, i skolan måste verksamheten planeras i god tid, i stora grupper
delas inte ny praxis på ett ögonblick, de ändrande anvisningarna stressar i vardagen. (rektor inom
den grundläggande utbildningen)

Den nationella styrningen ansågs vara osammanhängande och inte tillräckligt detaljerad och
sätten man informerade på oklara. I kommentarerna förundrade respondenterna sig dessutom
över att anvisningarna var förpliktande i hela landet, trots att epidemiläget var mycket olika på
olika håll i Finland.

Trots löftena var det ofta de första och sista anvisningar vi fick. Man velade också fram och tillbaka,
till exempel om specialundervisningen på deltid för elever som behöver allmänt eller intensifierat
stöd. (rektor inom den grundläggande utbildningen)
Anvisningarna kom i sista minuten. Anvisningarna borde ha varit mer detaljerade och till exempel för
studerandevårdens del förpliktande för kommunen. Anvisningarna för att återgå till närundervisning
var dåliga. Varje skola var tvungen att göra de grundläggande anvisningarna själv. Jag saknade
modeller för hur närundervisningen genomförs på ett säkert sätt. (gymnasierektor)

En del av kommentarerna gällde att följa anvisningarna på ”gräsrotsnivå”, där man kunde
konstatera att de inte fungerade. Särskilt kritiserade respondenterna det att vid återgången till
närundervisningen inte i tillräcklig grad beaktades ämneslärarsystemet i högstadiet eller den
redan existerande eventuella bristen på utrymme i skolan.

Anvisningarna för återgången till närundervisning var sådana att det i praktiken var omöjligt att
följa alla. I anvisningarna beaktades till exempel inte möjligheterna att ordna skolskjutsar och
inte heller att det i alla kommuner helt enkelt inte fanns ”tomma utrymmen”. (rektor inom den
grundläggande utbildningen)

33 Fråga: Här kan du om du vill kommentera ditt föregående svar. De öppna svaren i enkäten har klassificerats enligt
respondentgrupp. Det totala antalet omnämnanden och omnämnandets andel av alla omnämnanden finns i bilaga 3.
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3.9 Stödåtgärder som behövs inom den allmänbildande utbildningen
under läsåret 2020–2021
Utbildningsanordnarna, rektorerna samt undervisnings- och handledningspersonalen tillfrågades
om hurdana stödåtgärder det behövs i skolorna och läroanstalterna under läsåret 2020–2021 för
att de eventuella negativa konsekvenserna för jämlikhet och likabehandling som undantagsläget
har medfört skulle kunna förebyggas34. Enligt svaren behövs stödåtgärder särskilt för att beakta
behoven hos elever och studerande i en svagare ställning. För att förverkliga jämlikhet och
likabehandling är det viktigt att eventuella brister i lärandet som uppstått under undantagsläget
åtgärdas.
I ungefär hälften av svaren från utbildningsanordnarna, rektorerna inom den grundläggande
utbildningen och gymnasiet samt undervisnings- och handledningspersonalen inom den
grundläggande utbildningen konstaterades att det finns skäl att stärka trestegsstödet. Även
om gymnasieutbildningen inte har trestegsstöd, framkom det också i gymnasiet önskemål i
svaren från rektorerna samt utbildningens undervisnings- och handledningspersonalen om ett
ökat allmänt, intensifierat och särskilt stöd. I svaren önskade respondenterna mer resurser för
allmänt stöd för undervisningen, stödundervisning, intensifierat stöd och särskilt stöd under det
kommande läsåret för att lindra undantagslägets effekter.

Alla möjliga stödåtgärder kommer säkert att behövas. Speciallärare, resurslärare och
skolgångsbiträden behövs ännu mer än tidigare, och det lönar sig säkert också för lärarna att
erbjuda mer stödundervisning än tidigare. Förhoppningsvis får vi också ekonomiska resurser för
det här, eftersom vi kommer att behöva mer arbetskraft för att åtgärda de här effekterna. (lärare
inom den grundläggande utbildningen)

I knappt en femtedel av svaren från utbildningsanordnarna, rektorerna samt undervisnings- och
handledningspersonalen inom den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen
konstaterades att det finns skäl att stärka elev- och studerandevården. I svaren betonas
behovet av att öka elev- och studerandevårdens tjänster, så att de negativa konsekvenserna av
undantagsläget kan lindras.

Det behövs mindre undervisningsgrupper samt stöd av speciallärare och skolgångshandledare.
Det lär också behövas mer kurators-, skolpsykolog- och hälsovårdstjänster än tidigare. För att
förbättra jämlikheten och likabehandlingen behöver man få eleverna och familjerna att ta emot
stödet som de erbjuds. Eleverna och familjerna förbinder sig till det man kommit överens om till
mycket varierande grad. (rektor inom den grundläggande utbildningen)
Öka resurserna för studerandevården så att studerandena kan slutföra halvfärdiga kurser och
man kan ge hjälp vid eventuella psykiska problem. (gymnasielärare)
34 De öppna svaren i enkäten har klassificerats enligt respondentgrupp. Det totala antalet omnämnanden och omnämnandets
andel av alla omnämnanden finns i bilaga 3.
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Inom den grundläggande utbildningen behövs praktiska åtgärder, till exempel fler delade timmar
eller delade resurser för att skära ner på gruppstorlekarna samt resurslärare eller skolgångsbiträden.
På motsvarande sätt behövs i gymnasiet mer studiehandledning och närmare uppföljning av
studierna, repetition och repetitionskurser.

Genom att öka timresurserna kan man rikta stödet direkt till eleven. (rektor inom den grundläggande
utbildningen)
I vår skola behövs handledarresurser för att bättre kunna differentiera grupperna och fylla igen
luckor som uppkommit under distansperioden. Särskilt om begränsningarna fortsätter på hösten
är det omöjligt att utan handledare differentiera en stor grupp. (lärare inom den grundläggande
utbildningen)
Vi måste mångprofessionellt genast när läsåret inleds fånga upp de elever och studerande som
inte gjort framsteg i sina studier under distansstudieperioden eller som vi vet att annars haft det
tungt. (kurator)

3.10 Slutsatser
Distansundervisningsperioden påverkade eleverna och studerandena på olika sätt. Enligt resultaten
upplevde en del elever och studerande belastning och känslan av att de inte kan under undantagsläget.
Under distansundervisningsperioden var tröskeln för att be om hjälp högre för vissa elever
och studerande eller så upplevdes det som svårt. Å andra sidan upplevde en del elever och
studerande distansstudierna som meningsfulla och motiverande och att de lärde sig bättre under
distansperioden. Särskild uppmärksamhet bör fästas vid att stöda elevernas och studerandenas
välbefinnande. Personlig kontakt med eleverna och studerandena ökar möjligheterna för dem att
bli hörda och att be om hjälp och stöder på så sätt elevernas och studerandenas välbefinnande.
Man måste fästa större uppmärksamhet vid det stöd som eleverna och studerandena får, särskilt
i distansundervisningen. Bristen på närundervisning skapar ett behov av stöd i synnerhet
bland de elever och studerande som har fler problem med att gå framåt i studierna än andra.
Under distansstudierna betonades hemmens betydelse särskilt bland elever i den grundläggande
utbildningen. Att klara av studierna får dock inte vara beroende av stöd från hemmet. Särskilt
behoven hos elever och studerande som har ett annat modersmål än finska eller svenska
och elever som behöver särskilt eller intensifierat stöd bör identifieras effektivare. Under
distansundervisningsperioden ökade behovet av stöd ytterligare hos de elever som har något av
dessa behov. Samarbetet mellan hemmet och skolan samt skolans interna samarbete är av största
vikt för att identifiera elevernas och studerandenas stödbehov och ge dem stöd.
Många av rektorerna och medlemmarna i undervisnings- och handledningspersonalen bedömde
att elevernas och studerandenas självstyrt lärande och motivation var en utmaning under
distansperioden. Enligt elever och studerande var det allra besvärligaste med distansstudierna
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att motivera sig själv. Eleverna i den grundläggande utbildningen upplevde att de under
distansundervisningsperioden hade lärt sig mest om att ta ansvar för sitt eget lärande. En stor
del av gymnasiestuderandena upplevde att deras studiefärdigheter var tillräckliga för studier
under undantagsläget. Trots detta ska studerandenas inlärningsfärdigheter (till exempel självstyrt
lärande) och styrkor i det kontinuerliga lärandet fortfarande stödjas. Betydelsen av motivation i
både distans- och närundervisningen bör också betonas.
Den snabba övergången till distansundervisning orsakade ojämlikhet mellan skolorna, eftersom
alla skolor inte hade samma beredskap och utrustning för att övergå till distansundervisning. Av
utvärderingens material framgår att det förekom brist på datatekniska apparater och det fanns
variationer i elevernas och studerandenas digitala kompetens, vilket har påverkat hur smidigt
man kunnat genomföra nätbaserad undervisning. Det förekom också skillnader i lärarnas
beredskap att övergå till nätbaserad undervisning och i lärarnas digitala kompetens. Å andra
sidan visar utvärderingsresultaten att lärarnas digitala kompetens och webbaserade pedagogiska
verksamhetsmodellerna utvecklades under distansundervisningsperioden. För att digitala och
tillhörande pedagogiska verksamhetsmodeller i fortsättningen ska kunna integreras i större
utsträckning i närundervisningen behövs fortbildning av lärarna både på nationell och lokal nivå.
Detta stöder skolans och läroanstalternas vardag, en mångsidigare undervisning samt eventuella
framtida distansundervisningsperioder.
Utbildningsanordnarna och rektorerna bedömde att den riksomfattande informationen och den
nationella styrningen i huvudsak varit tillfredsställande. Man önskade att anvisningarna regionalt
och lokalt gav mera utrymme för flexibilitet, att de kunde vara mera konkreta och ha givits längre
tid att ta dem i bruk.
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4.1 Kontakt med studerande, stöd för studierna och undervisning
Vid tidpunkten för genomförandet av enkäterna, i månadsskiftet mellan maj och juni 2020, gavs
yrkesutbildning huvudsakligen som distansundervisning. Av studerandena (n = 6 427) som
besvarat enkäten uppgav 81 procent att de i regel studerat på distans under perioden mars till maj
2020. Sjutton procent av respondenterna hade i huvudsak deltagit i utbildning som ordnas på en
arbetsplats och endast två procent i närundervisning vid sin läroanstalt.

4.1.1 Att stöda studiefärdigheterna var utmanande och alla studerande kunde inte nås
I den enkät riktad till anordnare för yrkesutbildningen som genomfördes under våren uppskattade
90 procent (n = 57) att nio studerande av tio gick att nå under undantagsläget. Ändå uppskattade
endast var femte att alla studerande hade nåtts. Hälften av anordnarna meddelade att de kontaktat
studerandena i genomsnitt varje dag, 43 procent hade kontaktat dem två gånger i veckan och
resten mera sällan.
Förutom ledningen tillfrågades undervisnings- och handledningspersonalen samt kuratorerna (i
fortsättningen kallas denna grupp av respondenter undervisnings- och handledningspersonal) i
vilken mån det förekommit utmaningar eller problem i respondenternas egna organisationer med
att förverkliga studerandenas jämlikhet och likabehandling under undantagsläget. Sex procent
av ledningens representanter och 20 procent av undervisnings- och handledningspersonalen
bedömde att kontakten med studerande hade haft ganska eller mycket stora problem (figur
17). Sex procent av ledningen och 27 procent av undervisnings- och handledningspersonalen
bedömde att undantagsläget hade ganska eller väldigt mycket lett till störningar i studerandenas
studieframsteg. De största utmaningarna upplevdes vara att stöda studerandenas studiefärdigheter
för studier på distans, där nästan en femtedel av respondenterna inom ledningen och 40 procent
av personalen upplevde att det fanns ganska mycket eller mycket stora utmaningar.
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FIGUR 17. Ledningens (n = 53–55) och undervisnings- och handledningspersonalens (n = 2 193–2 253)
uppfattning i fråga om utmaningarna i kontakten med studerandena, studieframstegen och i stödet
relaterade till studiefärdigheter under distansperioden

För att kunna genomföra en granskning enligt bakgrundsvariabler slogs ledningens och
undervisnings- och handledningspersonalens svar samman. Summavariabeln bildades av alla
ovan nämnda tre påståenden (kontakt, studieframgång och stöd i färdigheter relaterade till
distansstudier). Det fanns inga skillnader i svaren mellan regionförvaltningsområdena och
mellan anordnarens undervisningsspråk. Däremot hade det bland anordnare med ett stort antal
studerande upplevts något fler utmaningar jämfört med mindre anordnare. För anordnare med
under 1 50035 studerande var medeltalet för summavariabeln (medeltal 3,136) något högre än hos
anordnare med 1 500–3 000 studerande och över 3 000 studerande (bådas medeltal 2,9). Skillnaden
är statistiskt signifikant, men liten. Bland stora anordnare hade det varit svårt särskilt i att hålla
kontakt med studerande. Enligt enkäten riktad till anordnarnas ledning hade stora anordnare
haft flera utmaningar med att kontakta studerandena.

35 Anordnarna delades enligt antalet studerande in i tre grupper (läroanstaltsregistret 2019): 1) under 1500 studerande
(anordnarna n = 34, respondenter från ledningen och undervisnings- och handledningspersonalen n = 619), 2) 1500–3000
studerande (anordnarna n = 23, respondenter från ledningen och undervisnings- och handledningspersonalen n = 937),
3) över 3000 studerande (anordnarna = 16, respondenter från ledningen och undervisnings- och handledningspersonalen
n = 761).
36 Skala: Utmaningar 1 = Väldigt mycket, 2 = Ganska mycket, 3 = Något, 4 = Mycket lite, 5 = Inte alls)
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Utbildningsanordnarnas ledning och undervisnings- och handledningspersonalen bedömde
också hur väl de lyckats med pedagogiken under distansundervisningsperioden. Ledningen vid
anordnarens läroanstalter bedömde hur läroanstalterna hade lyckats utnyttja pedagogik som
lämpar sig för distansundervisning. Undervisnings- och handledningspersonalen bedömde hur
väl man på individnivå lyckats i distansundervisningen och -handledningen.
Ungefär en femtedel av respondenterna från ledningen uppskattade att de lyckats utmärkt,
tre fjärdedelar att de lyckats bra och fem procent ansåg att de lyckats nöjaktigt (figur 18). Av
undervisnings- och handledningspersonalen bedömde cirka två tredjedelar att de lyckats åtminstone
bra, en tredjedel nöjaktigt och fyra procent svagt.
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FIGUR 18. Ledningens (n = 57) och undervisnings- och handledningspersonalens (n = 2 221)
uppfattning i fråga om hur väl man lyckats under distansperioden tillämpa lämplig pedagogik i
undervisningen och handledningen.

4.1.2 En femtedel av studerandena upplevde att undervisningen inte fungerade
tillräckligt bra och att responsen var otillräcklig.
En majoritet av respondenterna i studerandeenkäten ansåg att de hade haft tillräcklig utrustning,
såsom dator och mobil, för studier under undantagsläget och majoriteten av studerandena
upplevde också att deras studiefärdigheter var tillräckliga (figur 19). Ändå ansåg åtta procent av
respondenterna att deras utrustning för studierna och 13 procent att deras studiefärdigheter var
otillräckliga.
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Läroanstalternas information om hur undantagsförhållandena påverkar studierna fungerade
ganska bra. Majoriteten av studerandena ansåg att stödet och handledningen de fick för sina
studier var tillräcklig och undervisningen fungerar väl. Något under en femtedel var av annan åsikt.
Studerandena var mest kritiska till hur tillräcklig responsen om sitt lärande och sin kompetens varit.
Cirka tre fjärdedelar av studerandena upplevde att deras studier framskridit trots undantagsläget.
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FIGUR 19 Studerandenas erfarenheter i fråga om studier, studiestöd och undervisning under
distansperioden (n = 6 114–6 248)

För att kunna genomföra en granskning enligt bakgrundsvariablar skapades en summavariabel
av alla sju påståenden om undervisningen och stöd i studierna. Påståendena presenteras i figur
19. Det fanns inga betydande skillnader i svaren mellan anordnarens regionförvaltningsområde
och studerandenas modersmål och kön. Det förekom heller inga skillnader som berodde på
om den studerande avlade grundexamen eller yrkes- eller specialyrkesexamen. Däremot ledde
anordnarens storlek37 till en viss skillnad. Medeltalet för studerande vid läroanstalter med färre
studerande var något högre än för studerande vid större anordnares läroanstalter, men medeltalet

37 Antalet respondenter i studerandeenkäten enligt anordnarnas storleksklass: 1) under 1500 studerande (n = 1681),
2) 1500–3000 studerande (n = 2368), 3) över 3000 studerande (n = 2267). Uppgift om anordnare saknas (n = 111).
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för summavariabeln var ganska högt i alla storleksklasser (3,9–4,138). Skillnaden är statistiskt
signifikant, men liten. Studerande vid mindre anordnare var något nöjdare i synnerhet med hur
undervisningen fungerat och hur man fått respons.

4.2 Inlärning i arbetslivet, yrkesprov och bedömning av kunnande
Inom yrkesutbildningen spelar utbildning som ordnas på en arbetsplats och i arbetslivet en viktig
roll. Med ett utbildningsavtal eller läroavtal kommer man överens om hur studerandena skaffar
kunnande på arbetsplatsen och i praktiska arbetsuppgifter. Yrkesproven genomförs i genuina
arbetssituationer och arbetsprocesser.
I de ändringar i förordningarna som gjordes på grund av undantagsförhållandena och som
trädde ikraft våren 202039 ändrades utbildningsanordnarens skyldighet att ordna yrkesprov så
att anordnaren var skyldig att ordna yrkesprov endast till den del det under förhållanden som
orsakades av coronaepidemin var möjligt att genomföra. Med preciserande anvisningar40 gjorde
man det möjligt att flytta yrkesproven till en annan tidpunkt eller att de ordnas på alternativa sätt
– också någon annanstans än på arbetsplatsen. Det rekommenderades att utbildning som ordnades
på arbetsplatserna fortsatte om det var möjligt på arbetsplatsen och utbildningsanordnaren och
arbetsgivaren bedömde att arbetsmiljön var säker för studerandena.

4.2.1 Mycket utmaningar i inlärning i arbetet
Cirka en tredjedel av de representanter för utbildningsanordnarnas ledning som besvarade enkäten
och cirka två femtedelar av undervisnings- och handledningspersonalen bedömde att utbildningen
som ordnades på arbetsplatserna hade ganska mycket eller mycket stora utmaningar eller problem
med tanke på den utbildningsmässiga jämlikheten och likabehandlingen (figur 20). En femtedel
av ledningens representanter och över en tredjedel av undervisnings- och handledningspersonalen
ansåg att i genomförandet av yrkesproven fanns många utmaningar. I bedömningen av kunnandet
upplevdes däremot något färre problem.

38 Skala: 1 = Helt av annan åsikt, 2 = Delvis av annan åsikt, 3 = Varken av samma eller annan åsikt, 4 = Delvis av samma
åsikt, 5 = Helt av samma åsikt.
39 Förordning 126/2020 och 191/2020
40 Utbildningsstyrelsen 2020
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FIGUR 20. Ledningens (n = 55) och undervisnings- och handledningspersonalens (n = 1 792–2 098)
uppfattning om utmaningarna i fråga om lärande i arbetslivet, yrkesprov och bedömning av
kunnandet under distansperioden

De största utmaningarna med utbildningen som ordnades på arbetsplatserna, yrkesproven
och bedömningen av kunnandet upplevdes inom Södra Finlands regionförvaltningsområde
(summavariabelns medeltal 2,9) och minst utmaningar i Norra Finlands regionförvaltningsområde
(summavariabelns medeltal 3,3). Skillnaden är statistiskt signifikant, men inte särskilt stor. Det
fanns inga skillnader som berodde på anordnarens storlek och undervisningsspråk.
Under undantagsförhållandena ingicks färre nya utbildnings- och läroavtal. Enligt den enkät som
genomfördes i maj bedömde endast sju procent av anordnarna att avtal kan ingås på samma sätt
som före epidemin. I den enkät som genomfördes i september var motsvarande andel 28 procent.
För de flesta anordnare hade antalet avtal minskat med högst en fjärdedel jämfört med normala
förhållanden, men för en del hade antalet minskat ännu mer.
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4.2.2 Variation mellan branscher i avbrott i lärande i arbetslivet
Enligt svaren från yrkesutbildningsanordnarnas ledning var genomförandet av studier i arbetslivet
svårast inom servicebranscherna och hälso- och välfärdsbranscherna och minst inom jord- och
skogsbruksbranscherna och databehandling och datakommunikation. Av dem som besvarade
studerandeenkäten angav 35 procent att de deltagit i utbildning som ordnas på en arbetsplats
under mars–maj 2020. För en femtedel av dessa studerande avbröts utbildningen som ordnas
på en arbetsplats på grund av undantagsläget. Inom branscher med ett stort antal studerande
förekom flest avbrott inom servicebranscherna, handel och administration samt hälso- och
välfärdsbranscherna. Däremot var avbrotten förhållandevis färre inom de tekniska områdena,
jord- och skogsbruk samt databehandling (figur 21).

De pedagogiska områden (n = 17)

59

41

De humanistiska och konstnärliga områden (n = 67)

64

36

Tjänstebranschen (n = 390)

71

29

De samhällsvetenskapliga områden (n = 12)

25

75

Handel, administration ja juridik (n = 356)

23

77

Hälsovård och välfärd (n = 697)

80

20

De naturvetenskapliga områden (n = 31)

84

16

De tekniska områdena (n = 401)

12

88

Lant- och skogsbruk (n = 144)

11

89

Databehandling och kommunikation (n = 83)

11

89

Utbildningsområdet okänt (n = 33)
Avbröts

Avbröts inte

64

36
0

20

40

60

80

100

Andel svaranden (%)

FIGUR 21. Avbrott i lärande i arbetslivet per utbildningsbransch enligt studerandeenkäten (n = 2 231)

Regionalt sett var avbrott i utbildning som ordnas på en arbetsplats vanligast i Södra Finlands och
Östra Finlands regionförvaltningsområden och minst i Sydvästra Finlands samt Västra och Inre
Finlands regionförvaltningsområden (figur 22). Skillnaden är statistiskt signifikant, men liten.
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FIGUR 22. Avbrott i lärande i arbetslivet per RFV-områden enligt studerandeenkäten

Av alla studerande som tvingades avbryta sin praktik kunde dock cirka en tredjedel påvisa sin
yrkesskicklighet på arbetsplatsen, men för nästan lika många flyttades yrkesprovet till en annan
tidpunkt. Något fler än var tionde uppgav sig ha avlagt sitt yrkesprov vid läroanstalten. En fjärdedel
kunde inte när enkäten genomfördes säga hur man kommer att gå till väga med yrkesprovet. Även
om utbildningen som ordnas på en arbetsplats avbrutits för ganska många, hade 80 procent av
dem som drabbats kunnat fortsätta sina studier på något annat sätt.

4.3 Inträdes- och lämplighetsprov samt utexaminering
Den gemensamma ansökan till andra stadiet hann i huvudsak genomföras innan coronaepidemin bröt
ut, men man var trots detta tvungen att organisera urvals- och inträdesprov under undantagsläget.
Dessutom kan man söka till yrkesutbildning genom kontinuerlig ansökan, och nästan 90 procent
av anordnarna uppgav att de tagit emot nya studerande via kontinuerlig ansökan även under
undantagsläget.
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4.3.1 Studerandena i huvudsak nöjda med arrangemangen för inträdes- och
lämplighetsprov
Av respondenterna i studerandeenkäten angav sju procent (n = 434) att de deltagit i inträdes- eller
lämplighetsprov för yrkesutbildningen under mars–maj. Respondenterna var i huvudsak nöjda
med provarrangemangen (72 %). Visserligen upplevde 12 procent av studerandena tvärtom och 16
procent kunde inte ta tydlig ställning till hur arrangemangen fungerat. I svaren kunde man inte
se några skillnader som skulle bero på anordnarens storlek eller region eller i respondenternas
modersmål.
Nästan en femtedel av respondenterna från ledningen och en fjärdedel av respondenterna från
undervisnings- och handledningspersonalen bedömde att det förekom problem med jämlikhet
och likabehandling i inträdes- och lämplighetsproven (figur 23). Respondenterna upplevde att
problemen var färre vid antagningen av studerande.
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FIGUR 23. Ledningens (n = 45–53) och undervisnings- och handledningspersonalens (n = 1 054–1 339)
uppfattning om utmaningarna i fråga om inträdes- och lämplighetensproven samt antagning av
studerande under distansperioden
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Personalen hos anordnarna med ett stort antal studerande upplevde något fler problem med
inträdes- och lämplighetsproven än personalen hos små anordnare. Skillnaden är statistiskt
signifikant, men dock inte stor. Ungefär var sjunde bland personalen hos anordnare med under
1 500 studerande och cirka var fjärde bland personalen hos större anordnare upplevde att problemen
var ganska eller mycket stora.

4.3.2 Förseningar i utexamineringar
Vad gäller utexaminering bedömde anordnarnas ledning samt undervisnings- och hand
ledningspersonalen att de största utmaningarna var att handleda och stöda studerandena vid
övergången till arbetslivet (figur 24). Handledning och stöd för ansökan för fortsatta studier
uppfattades ha fungerat bättre.
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FIGUR 24. Ledningens (n = 54–55) och undervisnings- och handledningspersonalens (n = 1 464–1 927)
uppfattning om utmaningarna i fråga om utexaminering och fortsatta studier under distansperioden

Enligt enkäten våren 2020 uppskattade utbildningsanordnarna att studerandenas utexaminering
kommer att försenas med 1 – 3 månader. En del anordnare bedömde att förseningen är ännu
större, upp till sex månader.
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I enkäten till utbildningsanordnarna (n = 50) hösten 2020 bedömde 38 procent att det är möjligt
att säkerställa att alla studerande som söker till högskolorna i höstens gemensamma ansökan
utexamineras enligt tidtabellen. Av respondenterna uppskattade 42 procent att utexamineringarna
kommer att lyckas till 80 procent. Det förekommer alltså en del förseningar i utexamineringen
även på hösten.

4.3.3 För en del studerande var handledningen för att söka sig till fortsatta studier
och övergången till arbetslivet otillräcklig
I studerandeenkäten uppgav 22 procent (n = 1 445) av respondenterna att avsikten var att de
skulle bli klara under våren 2020. Av dessa uppskattade 13 procent att de kommer bli försenade
och 16 procent kunde inte säga om de kommer att utexamineras i tid. Resten bedömde att de blir
färdiga enligt planerad tidtabell.
De studerande som höll på att utexamineras tillfrågades om de upplevde att de fått tillräckligt
med handledning för att söka sig till arbetslivet och fortsatta studier. Det var möjligt att lämna
frågorna obesvarade om studeranden inte hade behövt handledning i frågorna. Över hälften av
respondenterna upplevde att handledningen var tillräcklig, men över en fjärdedel ansåg att de
inte fått tillräcklig handledning (figur 25).
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FIGUR 25. Studerandenas (n = 1 119–1 197) erfarenheter i fråga om tillräcklig stöd för ansökan till
fortsatta studier och för övergång till arbetslivet under distansperioden
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De som studerade vid mindre läroanstalter med färre än 1 500 studerande var mera nöjda
(summavariabelns medeltal 3,9) med handledningen för att söka sig till fortsatta studier och
övergången till arbetslivet än studerande hos större anordnare (summavariabelns medeltal 3,2–3,4).
Skillnaden är statistiskt signifikant och medelstor.

4.4 Studerandevård, studiehandledning och studerandenas
välbefinnande
Studerandevård innebär att främja och upprätthålla den studerandens goda studieframgång, samt att
främja och upprätthålla den studerandens psykiska och fysiska hälsa samt sociala välbefinnande. En
studerande inom yrkesutbildningen har också rätt att få individuell och annan studiehandledning.

4.4.1 Utmaningar i ordnandet av studerandevård och studiehandledning
Tio procent av representanterna för utbildningsanordnarnas ledning och 22 procent av
undervisnings- och handledningspersonalen bedömde att studerandevården hade ganska mycket
eller väldigt mycket utmaningar i jämlikhet och likabehandling med tanke på studerandena under
undantagsläget (figur 26). I fråga om studiehandledningen bedömdes utmaningarna vara något
färre. I ledningens och personalens svar fanns inga skillnader som berodde på anordnarens storlek,
regionförvaltningsområde eller språk.
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FIGUR 26. Ledningens (n = 53–55) och undervisnings- och handledningspersonalens (n = 1 637–
1 997) uppfattning om utmaningarna i fråga om studerandevård och studiehandledning under
distansperioden
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Hälften av studerandena ansåg att de hade fått det stöd de behövde från studerandevården och
60 procent upplevde att de hade fått den individuella eller annan studiehandledning som de
behövde (figur 27). Respondenterna kunde också svara ”behövde inte” på påståendena. I figuren
här invid ingår fördelningen av de enkätdeltagare som tog ställning till påståendena med skalans
fem alternativ.
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FIGUR 27. Studerandenas (n = 3 503–4 945) erfarenheter i fråga om tillgängligheten till studerandevården
och studiehandledningen under distansperioden

En femtedel av enkätdeltagarna upplevde dock att de inte fått den studiehandledning och
studerandevård de behövde. I svaren förekom inga betydande skillnader i fråga om studerandens
kön eller språk. Det fanns inte heller några regionala skillnader. Studerande hos anordnare med
färre studerande var något nöjdare med tillgången till individuell eller annan studiehandledning
(medeltal 3,8) än studerande hos större anordnare (medeltal 3,5–3,6). Vad gäller studerandevården
förekom inga signifikanta skillnader.

4.4.2 Ett starkt samband mellan motivationsproblem, belastning och problem
med studierna med otillräckliga studiefärdigheter och otillräckligt stöd
Nästan 60 procent av respondenterna i studerandeenkäten upplevde att deras studiemotivation
varit god under undantagsläget, men knappt en tredjedel hade haft problem med motivationen
(figur 28).
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FIGUR 28. Studerandenas (n = 6 303) erfarenheter i fråga om studiemotivation under distansperioden

Över hälften av studerandena upplevde att studierna under undantagsläget var mer psykiskt
belastande än under normala omständigheter (figur 29). Cirka en fjärdedel av respondenterna
hade haft många problem med studierna på grund av undantagsläget.
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FIGUR 29. Studerandenas (n = 6 144–6 203) erfarenheter i fråga om studiebelastningen och problem
med studierna under distansperioden
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För att kunna uppfatta helheten sammanslogs påståendena om motivation, belastning och
problem som upplevts i studierna till en summavariabel och svarsmaterialet sammanfattades
i tre klasser: 1. många problem (n = 1838), 2. ingen klar åsikt (n = 1790), 3. inga problem
(n = 2741). De studerande som hade haft många problem under undantagsperioden upplevde de
faktorer som efterfrågades i enkäten mer negativt än andra. Skillnaderna är statistiskt signifikanta
och stora. De mest betydande skillnaderna gällde upplevelsen av att studiefärdigheterna var
tillräckliga, hur studierna framskridit, stödet och handledningen från läroanstalten samt hur
distansundervisningen löpte (figur 30). Studerande som stött på många problem upplevde också
att tillgången till studiehandledning och studerandevård var sämre än andra.
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4.5 Läroanstalterna oroade för studerande med behov av särskilt
stöd – enligt studerandena har stödet dock varit ganska bra
Av ledningens respondenter bedömde tio procent att det varit ganska mycket eller mycket
stora utmaningar i särskilda stödet och över hälften bedömde att det hade en del utmaningar
(figur 31). Av undervisnings- och handledningspersonalen ansåg nästan 40 procent att det
förekommit ganska mycket eller väldigt mycket utmaningar. I ledningens samt undervisningsoch handledningspersonalens svar fanns inga betydande skillnader som berodde på anordnarens
storlek, regionförvaltningsområde eller undervisningsspråk.
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FIGUR 31. Ledningens (n = 52) och undervisnings- och handledningspersonalens (n = 1 850)
uppfattningar om utmaningarna i fråga om särskilt stöd under distansperioden

Fjorton procent (n = 905) av respondenterna i studerandeenkäten uppgav att de fått ett beslut om
särskilt stöd. På motsvarande sätt hade 77 procent (n = 4 942) inget beslut om särskilt stöd och 9
procent (n = 580) kunde inte ta ställning. Av de studerande som hade ett beslut om särskilt stöd
hade 87 procent i huvudsak studerat på distans under mars–maj, tio procent deltog i utbildning
som ordnas på en arbetsplats och tre procent i närundervisning vid sin läroanstalt. Studerande
med behov av särskilt stöd hade haft något fler problem med sina studier än andra (figur 32).
Skillnaden är statistiskt signifikant, men liten.
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FIGUR 32. Erfarenheter av studerande med beslut om särskilt stöd (n = 873) i fråga om problem
med studierna i jämförelse med erfarenheter av studerande som inte har beslut om särskilt stöd
(n = 4 783)

Studerande med behov av särskilt stöd upplevde också något oftare än andra att deras studiefärdigheter
var otillräckliga för studier under undantagsläget (figur 33). Även denna skillnad är signifikant,
men liten.
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FIGUR 33. Erfarenheter av studerande med beslut om särskilt stöd (n = 873) i fråga om studie
färdigheternas tillräcklighet i jämförelse med erfarenheter av studerande som inte har beslut om
särskilt stöd (n = 4 783)
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I erfarenheterna av tillgången till stöd och hur studerandena upplevde att undervisningen löpte var
inte signifikant mellan studerande med behov av särskilt stöd och övriga studerande. Majoriteten
av studerandena med behov av särskilt stöd upplevde att de fått tillräckligt med stöd och respons
samt att undervisningen löpt väl under undantagsläget (figur 34). Största delen av studerandena
med behov av särskilt stöd upplevde också att de fått det stöd från studerandevården och den
studiehandledning som de behövde. En knapp femtedel av studerandena med behov av särskilt stöd
var dock av annan åsikt om huruvida stödet och responsen var tillräckliga, om hur undervisningen
löpt samt om tillgången till studerandevård och individuell handledning.
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FIGUR 34. Erfarenheter av studerande med beslut om särskilt stöd (n = 648–888) i fråga om stöd
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Utbildning som ordnas på en arbetsplats avbröts klart oftare bland studerande med behov av
särskilt stöd än bland övriga studerande. Över en tredjedel av studerandena med behov av särskilt
stöd som under undantagsläget deltog i utbildning som ordnas på en arbetsplats var tvungna att
avbryta sin praktik. På motsvarande sätt var en knapp femtedel av de studerande som inte hade
ett beslut om särskilt stöd tvungna att avbryta sin praktik.
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I jämförelse med övriga studerande som deltog i utbildning som ordnas på en arbetsplats, studerade
en förhållandevis större andel av studerande med behov av särskilt stöd inom servicebranscherna.
Under undantagsläget försvårades utbildningen som ordnades på en arbetsplats mest inom
servicebranscherna. Det fanns ingen skillnad mellan studerande med behov av särskilt stöd och
andra studerande i fråga om huruvida studierna kunde fortsätta på ett alternativt sätt. I båda
grupperna hade fyra av fem enligt vad de uppgav kunnat fortsätta sina studier trots att utbildningen
som ordnades på en arbetsplats avbrutits.
Studerande med behov av särskilt stöd kan ha mycket olika individuella behov och olika grunder
för beslut om särskilt stöd. För att kunna svara på enkäten har det krävts tillräckliga språkliga,
skriftliga och koncentrationsrelaterade färdigheter. På grund av detta har man med enkäten inte
kunnat nå studerande med behov av särskilt stöd som har utmaningar med dessa färdigheter.

4.6 Ledningens och undervisningspersonalens preciseringar
av utmaningar inom undervisning och handledning
Anordnarnas ledning samt undervisnings- och handledningspersonalen fick i ett öppet svar beskriva
och motivera vilka utmaningar eller problem det har förekommit för den utbildningsmässiga
jämlikheten och likabehandlingen under undantagsläget. Det kom sammanlagt 712 skriftliga
svar av respondenterna att analysera. I en del svar nämndes flera saker. Omnämnandena uppgick
totalt till 1087. Svaren klassificerades enligt tabell 2.

TABELL 2. Anordnarnas ledning samt undervisnings- och handledningsperonalens uppfattningar
om utmaningar som uppkommit under undantagsläget i fråga om jämlikhet och likabehandling i
utbildningen, har nämnts 1087 gånger
Utmaningar

omnämnanden i %

Utmaningar med distansundervisning och handledning

38

Teknologiska utmaningar med distansundervisning och handledning

21

Utmaningar med förverkligandet av inlärning i arbetet och yrkesproven

11

Situationen för studerande i behov av särskilt stöd

11

Situationen för studerande som läser S2

8

Studerandeval

3

Samarbete med olika aktörer

3

Övrigt

5

Totalt

100
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Som utmaningar i distansundervisningen och -handledningen lyfte respondenterna fram
studerandenas varierande studiefärdigheter och -beredskap samt familjernas olika situationer och
förmåga att stöda den studerande. Flera respondenter konstaterade att skillnaderna mellan mycket
framgångsrika och svaga studerande har blivit allt tydligare i distansundervisningen. Hem- och
familjesituationen påverkade distansstudierna och studieron. Det var svårt att nå vissa studerande.

Distansundervisningen delar tydligare in studerandena i dem som klarar sig och dem som inte
klarar sig. De som klarar sig dåligt hoppar av och går inte att få tag på.
Handledning och stöd åt dem som färdigt har sämre beredskap för digital kompetens, självstyrt
lärande eller en svår hemsituation.

En del respondenter lyfte fram problem med uppföljning och bedömning av studerandenas
prestationer. Att på distans bedöma lärandet jämlikt upplevdes som en utmaning.

Med tanke på bedömningen finns det däremot helt klara problem med jämlikheten mellan
studerandena, eftersom de prov som hålls på distans inte är lika tillförlitliga som de som hålls i
klassen.
Det är också svårt att bedöma kunnandet för studerande som inte kan uttrycka sin kunskap genom
att skriva.

Andra utmaningar för distansundervisningen och -handledningen var personalens olika färdigheter
i användningen av distansundervisningsredskap och genomförande av webbpedagogik, vilket
kunde leda till skillnader i undervisningens och handledningens kvalitet och omfattning. En
utmaning som lyftes fram var också bristen på resurser eller att arbetsfördelningen mellan
undervisningen och stödet till studerandena var ojämn. En del studerande hade behövt mer stöd
än man kunde erbjuda.

Eftersom distansundervisningen inte fungerade för alla, fick studerandena göra uppgifter tills de
blev helt utmattade.
Vissa lärare hade så få studerande att de hann ringa upp varje studerande för att fråga hur det
går. Andra lärare hade en orimlig arbetsbörda, vilket ledde till att endast studerande med god
initiativförmåga fick handledning.

De tekniska utmaningarna under distansperioden handlade i regel om att alla studerande inte
hade nödvändig utrustning eller internetuppkoppling för distansstudier eller tillräcklig kompetens
för att använda tekniken. En del av undervisnings- och handledningspersonalen lyfte fram att
man strävade efter att låna ut datorer till studerande, men en del studerande fick en dator först
efter en lång tid. Läroanstalten kunde inte ordna en dator åt alla studerande.
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Skolan kunde inte låna en dator åt alla studerande. Lärarna har arbetat mycket med olika metoder
för att få enskilda studerande att göra sina distansuppgifter.
Datatekniken och internetuppkopplingen fungerade inte lika för alla. Vissa studenter hade problem
med förbindelserna eller brister i apparaterna.

I utmaningarna för utbildning som ordnas på en arbetsplats och yrkesprov lyftes fram att
för många studerande avbröts utbildningen som ordnas på en arbetsplats och att det var svårt
att hitta platser för denna utbildning under undantagsperioden. Här förekom också variation
mellan branscherna.

Det var svårt att ordna utbildning på en arbetsplats under undantagsförhållandena. Många redan
inledda perioder har avbrutits och studerandena har övergått från utbildningsavtal och läroavtal
till distansundervisning i skolan.
Inom vissa branscher fördröjdes yrkesproven och utexamineringen för nästan alla. Inom andra
branscher rullade inlärningsperioderna i arbetslivet och undervisningen på nästan som normalt
och studerandena kunde gå framåt i sina studier.

Situationen för studerande med särskilda behov och S2-studerande ansågs vara utmanande,
eftersom man inte kunde erbjuda lika mycket stöd som i närundervisningen. Trots att det också
erbjöds närundervisning för studerande med särskilda behov, ville vårdnadshavarna på grund av
smittorisken inte nödvändigtvis att den studerande deltog i närundervisningen.

Många studerande som behöver särskilt stöd i sina studier har upplevt att självstyrt lärande och
att studera självständigt är svårt.
För S2-studerande och andra som lider av språk- och inlärningssvårigheter har distansundervisningen
varit mycket utmanande och i praktiken har den inte ens varit möjligt för alla.

Utmaningar med antagningen av studerande som lyftes fram var att genomföra urvalsintervjuerna
på distans, eftersom man då inte nödvändigtvis fick en heltäckande bild av alla sökande, samt att
man ställde in lämplighetsproven.

Lämplighetsproven för de sökande ordnades endast som intervjuer via distansförbindelser. De
skriftliga proven lämnades bort.
För de nya studerandenas del uteblev lämplighetsproven denna vår just på grund av coronaviruset
och den kommande hösten och de närmaste åren kommer att bli tunga på grund av viruset.
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Vad gäller samarbetet mellan olika aktörer lyfte en del respondenter fram utmaningar med
samarbete bland undervisningspersonalen, som bland annat hörde samman med teamarbete och
att hålla kontakten med studerandena. En del hade också upplevt utmaningar i samarbetet mellan
undervisningspersonalen och andra aktörer, till exempel i anslutning till studerandevården eller
samarbetet med arbets- och näringstjänsterna.

Lärarna arbetade inte som team och skapade inte gemensamma verksamhetsprinciper, hur aktiv
man var med att kontakta studeranden berodde på läraren.
Grupphandledarna såg inte till fullo till att studerandena deltog i undervisningen.
Det är svårt att nå vissa aktörer inom studerandevården.

Andra frågor som nämndes var bland annat problem med organiseringen av läroanstaltens
funktioner, såsom otillräckliga anvisningar och riktlinjer för hur distansundervisningen ska
ordnas samt fördröjningar i att låna ut utrustning. Även tillgången till vissa tjänster försämrades
under undantagsläget: till exempel var biblioteken stängda och hälso- och sjukvårdstjänsterna
fungerade inte alltid smidigt. För studerande i närundervisning förekom i en del fall utmaningar
till exempel med internatverksamheten, stödet för skolresor eller ordnandet av måltider.

4.7 Fördjupade iakttagelser av studerandenas erfarenheter
I studerandeenkäten hade studerandena möjlighet att med egna ord beskriva vad som fungerade bra
i undervisningen och handledningen under undantagsförhållandena och också vilka utmaningar
eller problem undervisningen och handledningen hade.

Saker som enligt studerandena fungerat bra i undervisningen och handledningen
På frågan om sådant som fungerat bra beskrev 2 388 studerande sina erfarenheter. En del nämnde
flera saker och det totala antalet omnämnanden var 2 989. Genomförandet av undervisningen
och stödet av lärare och handledare var det som nämndes flest gånger (tabell 3).
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TABELL 3. Studerandenas erfarenheter av saker som fungerat bra i undervisningen och handledningen
under undantagsläget, har nämnts 2989 gånger
Saker som fungerat bra i undervisningen och handledningen

omnämnanden i %

Genomförandet av undervisning

29

Stöd av lärare och handledare

24

Uppgifter relaterade till distansundervisningen

14

Programvara och plattformar fungerar

8

Egen vardag har blivit lättare

8

Information och anvisningar

7

Inlärning i arbetet och yrkesprov

4

Övrigt

5

Totalt

100

Nästan en tredjedel av studerandenas öppna svar gällde hur undervisningen fungerade. I
omnämnandena tog man upp undervisningsmetoder som fungerat i distansundervisningen,
lärarnas goda färdigheter i distansundervisning och mångsidiga undervisningsmetoder.

Distanslektioner och undervisning i allmänhet. Några lärare använde på ett bra sätt olika metoder
för att genomföra distansundervisningen. Undervisningen har i regel varit högklassig och det
hänger på en själv hur man satsar på studierna när de sker på distans.

I en knapp fjärdedel av svaren lyfte man fram stöd av lärare och handledare och hur de höll
kontakten under undantagsläget. Studerandena upplevde att det varit lätt att få kontakt med
läroanstaltens personal och var nöjda med det stöd och den handledning de fått. Studerandena
ansåg det också vara viktigt att lärarna och handledarna vid sidan av studierelaterade frågor även
frågade om hur det annars går och på så sätt såg studerandena som individer.

Hjälpen från den egna ansvariga läraren har varit tillräcklig och läraren har ringt flera gånger
för att fråga hur det går med studierna. Åtminstone den egna ansvariga läraren tog alltså hand
om sina elever.
Jag har på distans fått lika mycket handledning av min studiehandledare som tidigare. Arbets
platshandledaren har också hela tiden varit till stöd.
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En del av svaren berömde uppgifterna under distansperioden. Uppgifterna ansågs mångsidiga
och anvisningarna för hur de skulle utföras tydliga. En del studerande upplevde också att när
sakerna skulle läras på egen hand och att när hen gjorde uppgifter i anslutning till dem fördjupades
det egna lärandet.

När man gjorde uppgifterna, måste man själv fördjupa sig i ämnet och därför upplever åtminstone
jag att jag lärt mig lite bättre.

En del studerande nämnde den programvara och de plattformar som användes i undervisningen
som saker som fungerat bra. I de öppna svaren tog respondenterna också upp att de egna
IKT-färdigheterna ökat under distansundervisningsperioden. En del studerande upplevde att
distansperioden hade underlättat vardagen, då till exempel långa skolresor uteblev och de kunde
göra uppgifterna enligt egen tidtabell. En del upplevde också att stressen och det sociala trycket var
mindre under distansunderundervisningsperioden. Vissa studerande upplevde att distansstudier
även i fortsättningen skulle vara ett lämpligt studiesätt för dem.

För studerande med familj som kommer från en annan ort har detta varit ett bra sätt att studera.
Jag skulle även i fortsättningen kunna studera all teori på distans och endast studera praktiska
saker i närundervisning.

Studerandena nämnde också att informationen och anvisningarna om situationen under
undantagsläget fungerat bra. En del respondenter lyfte fram goda erfarenheter av inlärning i
arbetet och hur praktiken eller yrkesproven lyckades även under distansperioden. I de övriga
omnämnandena berömdes bland annat måltidstjänsternas verksamhet under distansperioden,
läroanstaltens goda gruppanda och stödet från hemmet.

Utmaningar i undervisningen och handledningen enligt studerandena
På frågan om utmaningar i undervisningen och handledningen svarade 2 533 studerande. En del
nämnde flera saker och det totala antalet omnämnanden var 3 308. Största delen av omnämnandena
gällde undervisning, teknik och studieuppgifter (tabell 4).
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TABELL 4. Studerandenas erfarenheter av utmaningar i undervisning och handledning under
undantagsläget, har nämnts 3 308 gånger
Utmaningar i undervisning och handledning

omnämnanden %

Problem relaterade till undervisning

22

Tekniska problem, brist på dator

16

Problem relaterade till uppgifterna

15

Det är svårt att få stöd

11

Motivationsbrist, koncentrationssvårigheter

8

Dålig kommunikation, oklara instruktioner

7

Stress, distansundervisningens arbetsbelastning, svårigheten att skilja mellan studier och fritid

6

Problem med inlärning i arbetet, yrkesproven eller arbetspraktik

5

Självständiga studier

4

Brist på sociala kontakter

2

Brist på studiematerial och tillbehör

1

Examen försenad, studierna förlängts

1

Språkproblem

1

Övrigt

2

Totalt

100

Som ett problem i undervisningen lyfte studerande fram att undervisningen hade för stark
betoning på teori. Särskilt i undervisning med yrkesrelaterat innehåll ansåg respondenterna att
distansundervisningen fungerar dåligt, eftersom yrkesstudierna är mycket praktiska. I en del av
svaren konstaterade studerandena att undervisningen var dåligt genomförd eller inte genomfördes
alls. En del studerande upplevde att undervisningstakten var för snabb, att lektionerna var för
långa eller att responsen på hur studierna framskred var för liten.

Alla lärare har mycket olika sätt att sköta distansundervisningen och en del lärare verkar inte vilja
ge undervisning eller har åtminstone inte gett på begäran.
Man kan inte studera ett hantverk på distans. För detta behövs absolut närundervisning och
praktisk övning.

Flera studerande upplevde tekniska problem i sina studier, till exempel störningar i
internetuppkopplingen eller i undervisningsplattformarna. En del studerande hade inte någon
dator och hade problem med att få låna en dator från läroanstalten.
Den tredje vanligaste utmaningen som studerandena lyfte fram var problem med uppgifterna. En
del studerande upplevde att uppgifterna var för många, medan andra hade önskat flera uppgifter.
Instruktionerna för uppgifterna ansågs vara bristfälliga och inexakta och dessutom upplevdes
flera uppgifter som belastande. En del studerande påpekade också att de inte fått respons på sina
uppgifter, och att bilden av det egna kunnandet och studiernas framskridande därför var oklar.
102

I en tiondel av omnämnandena berättade respondenterna om svårigheter att få stöd och att det
var svårt att kontakta lärare och handledare under undantagsperioden. En del studerande upplevde
att de inte hade fått svar på sina frågor eller fått tag i personalen när de hade behövt.

Ingen lärare har varit i kontakt sedan mars och skolan har inte frågat hur jag klarar mig och om
jag behöver någon hjälp!
Min lärare har inte kontaktat mig och jag har inte vågat stå på mig för att få det stöd jag behöver.

Studerandena lyfte i sina öppna svar fram motivationsbrist och koncentrationssvårigheter under
distansundervisningsperioden. En del upplevde att situationen var stressande och belastande.
När studierna huvudsakligen skedde hemma upplevdes det också svårt att kombinera hemmet
och det övriga livet. Särskilt studerande med familj upplevde att det var svårt att studera på distans
hemma. En del respondenter upplevde att självständiga studier var svårare än närstudier och att
de inte lärde sig lika bra på distans.

För mycket att studera på kort tid, belastning som sedan leder till att man inte orkar och motivationen
att studera tar slut.
Ibland är det svårt att på egen hand fundera ut vad man ska studera, när man inte så att säga sitter
på skolbänken och studerar under lärarens ledning.
Koncentrationen räcker inte till. Jag får absolut ingenting gjort hemma. Att orka utan vardag och
en tydlig struktur är förlamande och jag har inte lust med är eller är intresserad av någonting.

En del studerande ansåg att läroanstalten borde ha ordnat bättre information och gett studerandena
fler anvisningar. En del studerande berättade att deras utbildning som ordnas på en arbetsplats
hade avbrutits under undantagsläget och att det därför blev svårare att avlägga studierna. Också att
avlägga yrkesprov hade under distansperioden endera helt lämnats bort, flyttats eller genomförts
på något annat sätt som studerandena inte uppskattade.

Jag miste min praktik från 19 mars – 31 maj 2020. ”Inga studerande under denna tid” fick jag veta
från arbetsplatshandledaren den 17 mars.
Mina studier har inte framskridit alls. Arbetspraktiken annullerades och man har INTE planerat/
erbjudit mig något alternativ för att avlägga mina studier.
Alla yrkesprov flyttas till hösten.

Vissa studerande saknade de sociala kontakterna i läroanstalten och kontakten med
studiekamraterna. Även brist på studieredskap och material försvårade studierna, när det inte
hemma fanns material eller utrustning som behövdes för studierna. En del respondenter nämnde att
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utexamineringen fördröjdes och studietiden förlängdes som problem under undantagsperioden.
Studerande med ett annat modersmål än finska eller svenska nämnde också språkproblem som
försvårade studierna. Andra utmaningar som lyftes fram var bland annat att det inte ordnades
måltider vid läroanstalterna och problem med studieförmånerna.

4.8 Förändringar i arbetet och arbetsgivarens stöd till personalen
Undervisnings- och handledningspersonalen tillfrågades om de upplevde att det under undantagsläget
skett förändringar i arbetsrelaterade frågor jämfört med den normala situationen. Att stöda
studerandegemenskapen och välbefinnandet samt interaktionen med studerandena upplevdes
som i störst utsträckning blivit svårare (figur 35).
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FIGUR 35. Undervisnings- och handledningspersonalens (n = 2 103–2 262) erfarenheter i fråga om
förändringar relaterade till arbetet och stöd till studerandena under distansperioden

En del respondenter upplevde att planeringen av den egna tidsanvändningen och hanteringen av
arbetstiden blivit lättare under undantagsläget. Vissa ansåg också att det var lättare att planera
undervisningen och ge respons än under normala förhållanden.
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Representanter för utbildningsanordnarnas ledning bedömde att ledningen av den egna
organisationen och chefsarbetet lyckades ganska bra under undantagsläget. De bedömde också
att lärarna anpassat sig väl till situationen och lyckats bra i sitt arbete. Också respondenterna i
undervisnings- och handledningspersonalens enkät upplevde att arbetsgivarens stöd varit ganska
bra. I synnerhet upplevdes organiserade möjligheter för gemensamma möten mellan personalen
i arbetsgemenskapen och instruktionerna i användning av apparatur och program i huvudsak
fungerande (figur 36). Största delen av respondenterna ansåg också att arbetsgivaren hade gett
den nödvändiga tidsresursen, gett instruktioner om hur undervisningen och handledningen ska
ordnas och hur studerandena ska stödas samt stött de anställdas välbefinnande och ork. Ungefär
en femtedel upplevde dock att arbetsgivarens stöd i dessa frågor inte varit tillräckligt. Utöver
den femgradiga skalan i figuren var det också möjligt att svara på påståendena ”vet ej/behövde
inte”. Till procentsfördelningarna räknas endast de som tagit ställning på den femgradiga skalan.
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FIGUR 36. Undervisnings- och handledningspersonalens (n = 2 081–2 237) erfarenheter i fråga om
stöd från arbetsgivaren under distansperioden
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Undervisnings- och handledningspersonalen fick i en öppen fråga kommentera till vad de skulle
ha behövt mer stödåtgärder av sin arbetsgivare under undantagsläget. På frågan svarade 791
representanter för undervisnings- och handledningspersonalen. I vissa svar nämndes flera saker.
Totalt fanns 1 037 omnämnandena. Svaren klassificerades enligt tabell 5.

TABELL 5. Undervisnings- och handledningsperonalens erfarenheter av vilka stödåtgärder de skulle
ha behövt mer från arbetsgivaren under undantagsläget, har nämnts 1 037 gånger
Behov av stödåtgärder

omnämnanden %

Tekniskt IKT-stöd, digitala verktyg, anslutningar

23

Arbetsorganisering, ledning och instruktioner

19

Planering, utveckling och organisering av undervisningen

12

Välbefinnande och ork på jobbet samt ergonomi

11

Stöd och samarbete av kolleger och förman

10

Individuell handledning för kontakt med och stöd till studerandena samt deras välbefinnande

10

Mera tid och andra resurser

8

Stöd för studerandena med särskilt stöd och för dem som läser S2

3

Att komma överens om och dela goda praxis

2

Från läroanstalten stöd eller färdiga undervisningsmaterial

2

Kommunikation, information, kontakt med intressenter

2

Totalt

100

Enligt respondenterna skulle mest stöd ha behövts för digitala verktyg och apparater. Övergången
till distansundervisningen skedde snabbt och i en belastande situation, då det inte fanns tillräckligt
med tid för att lära sig nytt, göra undervisningsmaterial och planera undervisningen. Av vissa
svar framgick att respondenterna hade bett läroanstalten om resurser och utrustning redan före
pandemin, men att de inte hade fått dem. En del upplevde att de blev lämnade ensamma med att
bygga upp den digitala verksamhetsmiljön och utveckla nya undervisningsmetoder, och en del
hade skaffat utrustning för distansundervisning med sina egna pengar.
Flera av respondenterna hade önskat tydligare anvisningar och riktlinjer, information och
koordinering från ledningens och chefernas sida. En del berättade att de inte fått chefens eller
kollegornas stöd i en situation där de själva knappt orkade. En del respondenter skulle ha behövt
stöd från yrkesgemenskapen för ergonomin, tidshanteringen och arbetshälsan. Arbetsdagarna
blev långa och många arbetade även på fritiden.

Instruktionerna om personalens distansarbete gick att tolka på olika sätt och detta orsakade onödig
extra belastning i arbetsgemenskapen. Jag hade också behövt tydligare anvisningar om studerande
vars studier inte framskred på distans eller som det var svårt att nå.
Mer tid, planeringen av undervisningen måste göras om när innehållet och genomförandet måste
omarbetas så att det lämpar sig för distansarbete.
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För att orka och prioritera arbetsuppgifterna. Det räcker inte att man överallt säger att man
ska ta hand om sig själv. Någon borde berätta vad jag ska lämna bort så att jag inte överskrider
arbetstimmarna hela tiden.

Att granska och bedöma uppgifterna upplevdes som svårt på distans och enligt undervisnings
personalen verkade en del studerande plagiera och fuska mera än tidigare. Alla studerande
kunde inte nås under distansperioden och en del hade behövt mer stöd av undervisningsoch handledningspersonalen. Respondenterna upplevde att det inte fanns tillräckligt med
tid för individuell handledning. En del respondenter uppgav att samarbetsförhandlingar och
permitteringar inleddes samtidigt som arbetsbelastningen ökade i och med att man övergick till
distansundervisning.

För att stöda studerandena psykiskt. Ofta blev arbetstiden lång, då studerandena hade så mycket
att diskutera. En del av dem var helt ensamma.

I enkäten riktad till anordnare (n = 50) som genomfördes i september 2020 bedömde 70 procent
av anordnarna att personalens ork är något sämre än före coronaepidemin, medan 22 procent av
anordnarna uppskattade att den låg på samma nivå.

4.9 Goda praxis
Både i enkäten riktad till anordnarnas ledning och i enkäten till undervisnings- och
handledningspersonalen frågades om goda praxis som uppstått under undantagsläget. Ledningen
ombads ge exempel på fungerande ledningspraxis. Personalen frågades om hurdana goda praxis
uppkommit i undervisningen och handledningen.

Ledningens goda praxis
I ledningens enkät beskrev 34 respondenter exempel på goda ledningspraxis. Största delen av
beskrivna praxisen (60 %) gällde effektivisering av informationsgången och kommunikationen.
Aktiv informering till personalen, studerandena och samarbetspartnerna hade en nyckelroll
under undantagsförhållandena. Ledningens regelbundna möten samt informations- och
diskussionstillfällen för personalen hade en viktig roll. Virtuellt morgonkaffe var en praxis som
upplevdes fungera bra med tanke på informationsgången och interaktionen. Informationen
och anvisningarna hade också utökats via intranätet och separata meddelanden. Man hade fäst
uppmärksamhet vid att informationen och anvisningarna var tydliga och att direktörerna och
cheferna var enklare att nå. Man fäste också vikt vid och utvecklade förmågan att snabbt reagera
på olika problem.
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Ungefär en fjärdedel (26 %) av goda ledningspraxis gällde att stöda personalens arbete och
välbefinnande. Personalens arbete stöttades bland annat genom att kontrollera att arbetstiden
räckte till och att årsarbetstiderna förverkligades, genom att avtala om veckovisa arbetsuppgifter
mellan cheferna och personalen samt genom att ordna utbildning i användningen av webbverktyg
för personalen.
Personalens välbefinnande stöddes till exempel genom att ordna tillställningar och webbmöten
om ork i arbetet, arbetshälsa och social gemenskap, genom att kartlägga personalens ork samt
möjliggöra användning av arbetstid för motion och friluftsliv. Genom ledarskapet stöttade man
också informella webbmöten som stärkte personalens kollegiala stöd och gemenskapen.
I en del svar (14 %) nämndes inrättandet av en krisledningsgrupp som god ledningspraxis.
Krisledningsgruppen eller ledningsgruppen för säkerhetsläget hade till uppgift att dra upp riktlinjer
för och styra verksamheten under undantagsförhållandena. Ledningsansvaret preciserades som
en följd av undantagsläget. Utbildning i kris- och distansledning ordnades för cheferna.

Goda praxis inom undervisning och handledning
I undervisnings- och handledningspersonalens enkät beskrev 995 respondenter olika goda praxis.
En del respondenter nämnde flera saker och det totala antalet omnämnanden var 1 187. Praxisen
delades in i olika teman enligt tabell 6.

TABELL 6. Goda praxis under undantagsperioden som undervisnings- och handledningspersonalen
lyft fram, har nämnts 1 187 gånger
Goda praxis

omnämnanden %

Användning av digitala miljöer och utveckling av personalens digitala färdigheter och pedagogik

35

Utvecklandet av läromedel, uppgifter och tentamen via nätet

12

Utvecklande av studerandenas självstyrt lärande, ansvarstagande och digitala färdigheter

13

Individuellt stöd och handledning för studerandena

12

Gemenskap och gruppanda

12

Samarbete mellan personalen

11

Samarbete med vårdnadshavarna och företrädarna för arbetslivet

2

Övrigt

2

Totalt

100
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Praxisen gällde oftast utnyttjandet av digitala miljöer samt utveckling av personalens digitala
kompetens och pedagogik. Många lärare och handledare upplevde att de lärt sig mycket om
digitala verktyg och undervisning och handledning i webbmiljöer. Nya metoder för undervisning
och handledning hade testats och tagits i bruk. För en del blev tröskeln för distansundervisning
och att använda distansundervisningsteknik lägre och de vågade pröva på nya sätt att undervisa
och handleda.

Det egna lärarskapet har under pressen åtminstone i någon mån varit möjligt att utveckla trots
att distansundervisningen varit en belastande period.
Nya tankar om undervisning och handledning har uppstått. Också god erfarenhet av teoretisk
utbildning och feedback över nätet.

En del av praxisen gällde utvecklingen av webbaserade läromaterial och uppgifter samt
tentamina som genomförs på webben. Under undantagsläget skapades stora mängder med
distansundervisningsmaterial och materialet kan även i fortsättningen utnyttjas som en del av
undervisningen. Även elektroniska uppgifter, tentamina och andra prestationer utvecklades aktivt.

Det har gjorts mycket material för distansundervisning och det kan säkert utnyttjas på många
sätt i framtiden.

I praxis för utveckling av studerandenas självstyrt lärande, förmåga att ta ansvar och digitala
kompetens framfördes att distansundervisningen lämpar sig väl för vissa studerande. För vissa
studerande blev tröskeln att kontakta lärare och handledare lägre, när man kunde göra det via
digitala verktyg. En del studerande deltog aktivare i undervisningen när det skedde i webbmiljön
i stället för i läroanstalten. Även studerandenas digitala färdigheter utvecklades.

För en del studerande passar distansundervisning: de kan fokusera bättre på lärandet (inga störande
ljud från klassen). Även studier i egen takt lämpar sig för vissa: till exempel uppgifter på distans
enligt den egna tidtabellen.
Studerandenas egna initiativ till inlärning.

En del av den praxis som nämndes gällde individuellt stöd och handledning av studerande.
Den personliga kontakten med studerandena under undantagsläget gjorde att undervisnings- och
handledningspersonalen började känna studerandena ännu bättre och fick en inblick i studerandenas
situation. Den regelbundna kontakten och den individuella handledningen var ett viktigt stöd för
att studerandenas studier skulle framskrida och för studerandenas välbefinnande.

Jag hade möjlighet att ringa studerandena i min grupp, de personliga mötena förde mig närmare
mina studerande, gav information och stöttade dem.
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Somliga respondenter beskrev metoder för att upprätthålla gemenskap och gruppanda. Detta
var viktigt både för studerandena och undervisnings- och handledningspersonalen, i en situation
där normal växelverkan vid läroanstalten inte var möjlig.

Studerandena delade under dagen med sig av det de lärt sig och gjort till andra studerande. Det
var jättefint att uppmuntra och berömma andra, att dela utvecklingsidéer osv. Gruppandan och
peer learning var starkare än i närundervisningen.

Många hade positiva erfarenheter av samarbetet inom personalen under undantagsläget. En
del upplevde att interaktionen och den gemensamma planeringen blev tätare. Personalmötena
på webben ansågs ha fungerat bra.

Lärarna och handledarna har engagerat sig mycket för att det skall fungera så bra som det är bara
möjligt. Man har delat mig sig av material, pedagogiska idéer, handledningstips, kreativa lösningar.
Webbmöten i mångprofessionella grupper har fungerat bra (avstånden och arrangemangen har
tidigare varit besvärliga).

En del respondenter upplevde att den ökade användningen av distansteknik ökade samarbetet
och interaktionen med studerandenas vårdnadshavare och representanter för arbetslivet.

Samarbetet med en del föräldrar har fördjupats och förbättrats.
Tröskeln för handledare för utbildning som ordnas på en arbetsplats att be om hjälp med handledningen
har blivit lägre. De har mera frimodigt tagit kontakt och diskuterat studiehandledningen.

4.10 Nationell ledning under undantagsläget
Majoriteten av representanterna för anordnarnas ledning bedömde att verksamheten vid Finlands
regering samt undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen varit lyckad under
undantagläget på grund av coronaepidemin (figur 37).
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FIGUR 37. Anordnarnas syn på hur väl ledningen lyckades med den nationella styrningen under
coronaepidemin (n = 57–58)

Respondenterna hade också möjlighet att motivera och precisera sina svar. Den nationella
styrningens styrkor ansågs bland annat vara klara riktlinjer och fungerande webbkommunikation.

Regeringens riktlinjer för andra stadiet har varit tydliga.
UKM:s kommunikation och riktlinjer har varit snabbt tillgängliga. I riktlinjerna har det funnits
tillräckligt utrymme för övervägande och å andra sidan har de varit tillräckligt tydliga.

En del respondenter upplevde dock att kommunikationen och anvisningarna kunde ha varit mer
konkreta.

Det har känts som om anvisningarna ligger på en för hög nivå.
Den allmänbildande utbildningen fick anvisningar, yrkesutbildningen färre.

Vid tidpunkten för genomförandet av enkäten våren 2020 upplevde en del anordnare också att
finansieringsfrågorna var oklara.

Hur beaktas de små influtna medlen till följd av att de påbörjade utbildningarna flyttas?
Hur UKM fördelar medlen och förfarandet för ändring av anordnartillstånd bör påskyndas
ytterligare.
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Något över hälften av undervisnings- och handledningspersonalen upplevde att den nationella
styrningen av utbildningen fungerade bra eller utmärkt under undantagsläget (figur 38). En
knapp tredjedel bedömde dock att de fungerat nöjaktigt, åtta procent klent och resten kunde
inte ta ställning i frågan.
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FIGUR 38. Undervisnings- och handledningspersonalens (n = 2 272) syn på hur väl den nationella
styrningen inom yrkesutbildningen fungerade under undantagsläget

I undervisnings- och handledningspersonalens öppna svar ansågs styrkorna i den nationella
styrningen vara bland annat att man i undantagssituationen kunde fatta omfattande beslut och
dra upp riktlinjer om anordnande av utbildning.

Regeringens riktlinjer har varit tydliga och när situationen snabbt förändrats har man också snabbt
gjort ändringar i riktlinjerna.
Helt ok med tanke på att Finland inte har erfarenhet av dylik situation från tidigare.

Riktlinjerna för studerande i behov av särskilt stöd ansågs också vara ändamålsenliga.

Regeringens riktlinjer för tillgången till särskilt stöd var ett bra beslut.
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En tydligare nationell styrning hade dock behövts för genomförandet av yrkesproven.

Jag skulle ha önskat nationella styrande anvisningar för genomförandet av yrkesproven och
bedömningen av yrkesproven på distans.

Även om man med tanke på hälsosäkerheten hade förståelse för en omfattande övergång till
distansundervisning, betonade flera respondenter att distansundervisning lämpar sig dåligt för
studier i praktiska arbetsfärdigheter och önskade att man hade fäst mera uppmärksamhet vid detta.

På nationell (eller kommunal) nivå har man inte alltid förstått yrkesutbildningens särdrag – alltså
främst att man inte så där bara lär sig ett hantverk på distans.
Jag upplevde stor frustration över att ingen förstår yrkesutbildningens utmaningar under
distansundervisningen.

Somliga respondenter kritiserade de nationella riktlinjerna som alltför allmänna och upplevde
att andra utbildningsstadier fått större uppmärksamhet än yrkesutbildningen.

Den nationella styrningen har inte varit tillräckligt tydlig, lämnar utrymme för tolkning.
Utbildningsanordnaren kunde inte tillräckligt snabbt skapa tydliga anvisningar för de riksomfattande
rekommendationerna, eftersom de å sin sida inte var bestämmelser (utan rekommendationer)
eller tillräckligt entydiga.
Klara direktiv har saknats hur/vilka möjligheter utbildningsanordnare kan erbjuda studier. Hur
fixa de kunskapsluckor som uppstått nu och längre fram i studierna.

4.11 Stödåtgärder som behövs inom yrkesutbildningen under läsåret
2020–2021
Stödåtgärder som behövs kommande läsår
I enkäterna som genomfördes våren 2020 frågade man ledningen samt undervisnings- och
handledningspersonalen med en öppen fråga vilka stödåtgärder som behövs under det kommande
läsåret, för att man ska kunna förebygga eller lindra undantagslägets eventuella negativa
konsekvenser för studerandena i fråga om jämlikhet och likabehandling.
Sammanlagt gavs 936 svar. I en del av svaren nämndes flera saker. Det totala antalet omnämnanden
var 1 416. Svaren klassificerades enligt tabell 7.
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TABELL 7. Anordnarnas ledning samt undervisnings- och handledningsperonalens synpunkter om
de stödåtgärder som behövs under det kommande läsåret, har nämnts 1 416 gånger
Stödåtgärder

omnämnanden %

Ökad handledning och stöd för studerande som riskerar att falla ur samt för studerande med
behov av stöd

23

Behov av närundervisning och smågruppsarbete

19

Interaktion, kartläggning av studerandenas situation och personlig handledning

14

Säkerställa adekvata verktyg, utveckla digitala färdigheter och studiefärdigheter samt stödja
användningen av digitala verktyg och inlärningsmiljöer för alla studerande

14

Säkerställa tillräcklig lärar- och stödresurser för att garantera undervisningens kvalitet

11

Utvecklandet av ledarskapet, arbetsmetoder arbetsmaterial

11

Inlärning i arbetet, flexiblare studier och möjligheter för alternativ för genomförandet av studier

8

Totalt

100

Enligt anordnarna och personalen behövs det under det kommande läsåret olika stödåtgärder för
att lindra de negativa effekterna på studerandenas situation på grund av coronaepidemin. Det ska
också säkerställas tillräckliga resurser för stödåtgärderna.
Undervisnings- och handledningspersonalen samt anordnarnas ledning var särskilt oroliga för de
studerande, vars studiefärdigheter inte har räckt till för distansstudier och för de studerande för
vilka olika problem har hopat sig under våren. Studerandena ska erbjudas intensifierat stöd och
intensifierad handledning i sina studier och vid behov hänvisas till studerandevårdens tjänster.
Också de studerande vars språkfärdigheter har gjort det svårare att delta i distansundervisningen
behöver riktat stöd.

Distansstudier orsakar kunskapsluckor för vissa studerande, detta förutsätter att stödåtgärderna
organiseras redan från början av höstterminen. En del studerande behöver intensifierat stöd för att
fortsätta studierna på hösten och träning i att komma till skolan samt i studiefärdigheter.

Stödundervisning borde ordnas för dem som riskerar att falla ur och till detta ska man rikta
undervisningsresurser och tid.

Särskild uppmärksamhet bör fästas vid undervisning och handledning av personer som behöver
särskilt stöd och personer med invandrarbakgrund.

Man borde i mån av möjlighet återgå till närundervisning så snart som möjligt så att studerandenas
situation bättre kan kartläggas och man kan fatta beslut om det stöd som behövs. Genom
närundervisning kan man också stärka den gemenskap som många studerande upplevt att har
prövats hårt under undantagsläget. Det är också viktigt för nya studerande att de får närundervisning,
för att få grepp om studierna. Undervisnings- och handledningspersonalen betonade betydelsen av
smågruppsarbete i undervisningen. Smågruppsarbete ger de bästa möjligheterna att komplettera
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det kunnande där det förekommer brister och till att studierna framskrider. På grund av de
exceptionella undervisningsarrangemangen försvårades lärandet och träningen av praktiska
färdigheter inom flera utbildningsområden.

Så mycket närundervisning som möjligt (smågrupper och morgon- eftermiddagsundervisning)
Det borde vara mera närundervisning i små grupper, så att studerandena kan fylla igen de ”luckor”
i lärandet som uppstod under våren.
Verkstäder där man kan komma ikapp med studieprestationer som ligger efter. Handledningsmöten
där man får stöd enligt tema bl.a. om arbetslivsperioder.

Interaktion, kartläggning av studerandenas situation och personlig handledning ansågs
vara viktiga metoder för att lindra de problem som undantagsläget orsakat. Att ge studerandena
personlig handledning och att granska de personliga utvecklingsplanerna för kunnandet ansågs
vara centralt.

Man borde så snabbt som möjligt komma tillbaka till vardagsrytmen och för varje studerande
göra en noggrann och exakt kartläggning av hur undantagsförhållandena påverkar studiernas
framskridande (effektiverad PUK-handledning).
En del har inte avlagt studier nu under våren, så det är säkert nödvändigt att i större utsträckning
än tidigare individualisera studierna. En del har inte uppnått tillräcklig kunskapsnivå för att kunna
övergå till utbildning som ordnas på en arbetsplats.

Respondenterna ansåg också att det är viktigt att trygga tillräcklig utrustning för studerandena
samt utveckla studerandenas digitala kompetens och studiefärdigheter. Detta berodde å
ena sidan på osäkerheten om hur länge coronaepidemin fortsätter och å andra sidan på tanken
att hybridundervisningen i framtiden ökar, vilket gör att olika lärmiljöer integreras allt tätare i
varandra. Respondenterna upplevde också att det är viktigt att utveckla undervisningspersonalens
digitala kompetens och att utbilda ny personal.

De svagaste studerandenas färdigheter i distansstudier måste stärkas.
Se till att studerandena har digital kompetens.

Respondenterna ansåg det vara nödvändigt att säkerställa tillräckliga lärar- och stödresurser för
att göra det möjligt att ordna intensifierat stöd och intensifierad handledning samt smågruppsarbete.

Det behövs tilläggsresurser för att stödja och handleda studerande som stött på svårigheter i sina
studier på grund av corona-tiden.
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Extra stödresurser till de som blivit efter/inte klarat distansundervisningen.
Möjligheterna att avlägga avbrutna och underkända studieperioder måste ökas, dvs. beaktas i
lärarens resurser.

Om utvecklandet av ledning, arbetssätt och arbetsredskap betonade en del respondenter behovet
av tydliga anvisningar till exempel för att nå och stöda studerandena. I svaren betonades också
att det ska reserveras tillräckligt med arbetstid och att man ska komma överens om personalens
arbetsfördelning samt uppföljningen av arbetstiden. Det ansågs också viktigt att man ser till att
det finns tillräckligt med arbetsredskap och program för personalen i fall distansundervisningen
fortsätter.

Närmare anvisningar/utbildning för lärarna om hur och hur ofta man ska hålla kontakt med
studerandena samt hur man ska gå till väga om en studerande inte går att nås (även om största
delen av lärarna har agerat helt bra i frågan).
Uppföljning av lärarnas arbetstid och gemensamma team-möten och annat där arbetsuppgifterna
fördelas jämlikt.

I svar som gällde inlärning i arbetet samt flexibla studier och prestationsmöjligheter ansåg
respondenterna det vara viktigt att aktivera samarbetet med arbetslivet och utbildningen på
arbetsplatserna på nytt, eftersom utbildningen på arbetsplatserna avbröts för väldigt många
studerande och inga yrkesprov avlades. Under coronaepidemin har det också varit svårare att hitta
nya platser för utbildning som ordnas på arbetsplatserna jämfört med normala förhållanden. En
del respondenter betonade betydelsen av flexibilitet för att främja studerandenas studier.

Det viktigaste är att studerandena snart återvänder till arbetsplatserna.
Inlärning i arbete behövs verkligen annars fördröjs studierna.
Lärarna måste vara ännu mera flexibla att se olika möjliga studiestigar.
Studietiden och tiden för att ta sig igenom studierna ökar från det planerade och därför önskar
man lindringar i finansieringen av studerandens studier.

Vidtagna åtgärder enligt enkäten till anordnarna hösten 2020
I anordnarenkäten (n = 50) som genomfördes i september 2020 beskrevs i vilka frågor det enligt
enkäterna som besvarades av ledningen samt undervisnings- och handledningspersonalen i
månadsskiftet maj-juni hade förekommit flest problem med tanke på studerandenas jämlikhet
och likabehandling. Dessa var utbildning som ordnas på en arbetsplats och yrkesprov, stödjande av
studerandenas studiefärdigheter för studier på distans, studieframgång, särskilt stöd, studerandevård
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och kontakt med studerandena. Därefter frågade man vilka åtgärder eller lösningar anordnarna
har vidtagit på hösten eller håller på att vidta i anslutning till utmaningarna eller problemen inom
dessa delområden. Anordnarna ombads beskriva de åtgärder som har vidtagits eller kommer att
vidtas uttryckligen på grund av de utmaningar som undantagsläget medfört och för att minska
utmaningarna.
I fråga om inlärning i arbetet och yrkesprov lyftes alternativa sätt att avlägga yrkesprov fram
som den viktigaste åtgärden, särskilt att yrkesprovet avläggs vid läroanstalterna, om det inte
är möjligt att genomföra yrkesprovet på arbetsplatsen. En del nämnde också att de utvecklat
praxis för genomförande av yrkesprov på arbetsplatserna med hjälp av digitala redskap. En del av
anordnarna hade ökat och effektiviserat handledningen i utbildning som ordnas på arbetsplatserna
samt intensifierat kontakten med arbetsplatshandledarna. Också sökandet efter nya platser för
utbildning som ordnas på en arbetsplats och samarbetet med arbetslivet hade antingen effektiverats
eller ämnades effektiveras under hösten.
I de flesta svaren som handlade om att stöda studerandenas studiefärdigheter för studier på
distans nämndes att man under hösten i allt högre grad fäster uppmärksamhet vid handledning i
de program som används i distansundervisningen och digital kompetens. Man förberedde sig för
en fortsatt undantagssituation bland annat genom att introducera nya studerande i nätbaserade
studier, utarbeta eller precisera anvisningar och låna ut apparater till studerande. En del nämnde
också utvecklingen av undervisningspersonalens digitala kompetens som en åtgärd.
En central åtgärd för att stöda framsteg i studierna som nämndes var att reda ut studerandenas situation
och identifiera dem som behöver stöd. Som praktiska metoder för att effektivera handledningen
lyftes fram bland annat handledningskliniker, verkstäder och studieuppföljningsmöten. Flera
nämnde också som en åtgärd ökad och effektivare individuell handledning och grupphandledning.
Som en åtgärd i anslutning till särskilt stöd nämndes oftast ökad handledning och ökat stöd.
Med tilläggsfinansieringen hade man till exempel kunnat anställa mer personal. Kontakterna
med studerandena och kartläggningen av studerandenas situation hade effektiverats. Workshopar
och handledning i smågrupper hade riktats och var också tänkta att under hösten riktas till dem
som behöver stöd. En del nämnde att de utvecklat metoder för att tillhandahålla särskilt stöd via
distansförbindelser.
De centrala åtgärderna inom studerandevården var att effektivera tjänsterna och säkerställa
tillgången till dem samt att intensifiera det mångprofessionella samarbetet. I svaren nämndes
bland annat att studerandevården hade gått igenom olika möjligheter att ge betjäning på distans
och utveckla distansmottagningar. Samtidigt betonades att man även i fortsättningen strävar
efter att erbjuda tjänster i både när- och distansform. En del anordnare beskrev exempel på
verksamhetsmodeller som utvecklats inom studerandevården för att stöda studerandenas
välbefinnande, för att hjälpa mindre bemedlade studerande och för att erbjuda samtalshjälp.
Också ett intensivare mångprofessionellt samarbete och tätare möten mellan aktörerna inom
studerandevården nämndes som en central åtgärd.
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För kontakten med studerandena beskrev en del anordnare att de effektiverat informationen till
studerandena samt att de preciserat anvisningarna för hur studerandena ska nås och kontaktas.
Studerandenas kontaktuppgifter hade kontrollerats och uppdaterats. En del anordnare lyfte
fram att studerandenas lektioner med sin egen lärare eller ansvariga handledare har ökats och
att verksamhetsmodellen har utvecklats.

4.12 Slutsatser
Majoriteten av studerandena ansåg att stödet och handledningen de fick för sina studier under
undantagsförhållandena var tillräckliga och att undervisningen fungerat väl. En knapp femtedel
var ändå av annan åsikt. Studerandena var mest kritiska om hur tillräcklig responsen de fått om
sitt lärande och kunnande var.
Cirka tre fjärdedelar av studerandena upplevde att deras studier framskridit trots undantagsläget. En
del studerande hade dock svårigheter med den utrustning och de studiefärdigheter som behövdes i
studierna. Över hälften av studerandena ansåg att studierna under undantagsperioden var psykiskt
mer belastande än under normala förhållanden. Något över en fjärdedel av studerandena hade haft
många problem med sina studier på grund av undantagsläget. De studerande som fick problem med
motivation, belastning och studier under undantagsperioden upplevde att deras studieframgång
och läroanstaltens stöd var sämre än andra studerande. Dessa studerande upplevde också oftare
än andra att deras studiefärdigheter var bristfälliga samt att tillgången till studiehandledning och
studerandevård var svag.
Enligt enkäten riktad till anordnarna hade en del anordnare under undantagsperioden haft
många utmaningar med att ordna stöd och studerandevård för studerandena. Undervisningsoch handledningspersonalen upplevde att interaktionen med studerandena och att stöda deras
gemenskap och välbefinnande var betydligt svårare under undantagsförhållandena jämfört med
den normala situationen. Alla studerande kunde inte nås under undantagsläget. Anordnare med ett
stort antal studerande hade haft fler utmaningar med att nå och hålla kontakt med studerandena
än mindre anordnare. Studerande hos anordnare med färre studerande var nöjdare med tillgången
till individuell handledning och upplevde att handledningen för att söka till fortsatta studier och
övergången till arbetslivet var bättre än studerande hos stora anordnare.
Med de stödformer som var tillgängliga under undantagsförhållandena har man inte i tillräcklig
mån kunnat stöda de studerande som har stött på många problem och som skulle ha haft störst
behov av stöd och handledning. Å andra sidan har dessa studerande inte heller nödvändigtvis
sökt stöd och handledning, även om de skulle ha mest nytta av dem. Om de exceptionella
undervisningsarrangemangen på grund av coronaepidemin fortsätter, ska särskild uppmärksamhet
fästas vid att identifiera och stöda dessa studerande. För en del studerande kan problemen påverka
studierna ännu länge efter undantagssituationen. Därför är det viktigt att intensifiera samarbetet
mellan läroanstalterna, studerandevården och ungdomsarbetet för att stöda studerandenas
välbefinnande.
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Den snabba övergången till distansstudier tvingade till digitala språng och gav upphov till goda praxis
bland annat i att utnyttja digitala lärmiljöer samt att utveckla webbpedagogik och webbmaterial.
Övergången till distansundervisningen skedde dock snabbt och i en belastande situation, då det
inte fanns tillräckligt med tid för att lära sig tekniken, göra undervisningsmaterial och planera
undervisningen och handledningen. En del studerande och undervisningspersonalen hade brister
i den digitala kompetensen och i genomförandet av distansundervisningen och -handledningen
stötte man på flera utmaningar. Studerandenas färdigheter för distansstudier bör stärkas och
undervisnings- och handledningspersonalens digitala och pedagogiska kompetens bör utvecklas.
Man bör också fästa allt större uppmärksamhet vid att alla studerande har tillräcklig utrustning
för distansstudier.
Undantagsförhållandena har haft stora negativa konsekvenser för utbildning som ordnas på en
arbetsplats, i synnerhet inom servicebranscherna, handel och administration samt hälso- och
välfärdsbranscherna. Många studerande var tvungna att avbryta studierna som ordnas på en
arbetsplats och många anordnare hade färre utbildnings- och läroavtal under undantagsperioden.
Att lära sig och öva på praktiska färdigheter blev inom många utbildningsområden svårare när
man övergick till distansundervisning. Det är viktig att granska och uppdatera studerandenas
personliga utvecklingsplaner och planera hur det kunnande där det förekommer brister ska
kompletteras och hur man får studierna att framskrida.
I och med att undantagssituationen har fortsatt har genomförandet av yrkesprov på annat håll
än i autentiska arbetssituationer och arbetsprocesser möjliggjorts genom en temporär lagändring
fram till den 31 juli 2021, och yrkesutbildningen har utvecklat mångsidigare sätt att genomföra
yrkesproven. Det är viktigt att säkerställa att yrkesprovsmiljöerna och genomförandet av yrkesprovet
håller en tillräcklig kvalitet, så att de uppgifter som utförs i yrkesprovet motsvarar så verkliga
arbetssituationer och arbetsprocesser som möjligt, och så att yrkesprovsmiljön gör det möjligt
att påvisa det kunnande som anges i examensgrunderna. Det är också viktigt att upprätthålla, på
nytt aktivera och utveckla samarbetet med arbetslivet.
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5.1 Ordnande av undervisning och handledning
5.1.1 Majoriteten av undervisningen och handledningen genomfördes med
distansarrangemang hösten 2020
Efter att undantagstillståndet utlystes ordnade en del högskolor under vårterminen 2020
verksamheten på distans. Hösten 2020 var arrangemangen regionala och högskolespecifika. I
samband med NCU:s utvärdering utreddes också med vilka arrangemang högskolorna planerade
att ordna undervisning och handledning hösten 2020 (figur 39).41 Svaren beskriver situationen
i september-oktober.

41 Fråga: 5: Hur har er högskola arrangerat undervisningen och handledningen under höstterminen 2020? Välj det
alternativ som bäst beskriver er högskola (flerval): 1) 100 % som distansundervisning och -handledning 2) 80 % som
distansundervisning och -handledning 3) 60 % som distansundervisning och -handledning 4) 40 % som distansundervisning
och -handledning, 5) 20 % som distansundervisning och -handledning 6) 100 % som närundervisning och -handledning.
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FIGUR 39. Relativ mängd distansundervisning och -handledning i högskolornas verksamhet
höstterminen 2020, situation september 2020 (yrkeshögskolor n = 24, universitet n = 14)

Svaren ger en riktgivande bild av med vilka undervisnings- och handledningsarrangemang
högskolorna har organiserat sin verksamhet. Eftersom högskolorna är olika stora och har olika
utbildningsområden och antal verksamhetsställen, är utvärderingen av högskolornas svar enbart
riktgivande. Svaren visar att man vid universiteten ordnade mera undervisning och handledning
genom distansarrangemang än i yrkeshögskolorna.
Högskolorna tillfrågades i vilken utsträckning man vidtagit åtgärder för att ta emot de nya
studerandena och säkerställa att studierna inleds smidigt hösten 2020.42 Åtta av tio högskolor
rapporterade att de vidtagit många åtgärder och en knapp femtedel att de vidtagit åtgärder till
en viss grad.

42 Fråga 6: Har er högskola vidtagit åtgärder för att ta emot de nya studerandena och säkerställa att studierna inleds smidigt
under undantagstillståndet? (ja/nej), n = 38
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5.2 Studiernas framskridande
5.2.1 Studierna framskred inom högskoleväsendet på samma sätt som tidigare år
Resultaten för studiernas framskridande under undantagstillståndet visar att antalet examina
och studiepoäng inom högskolesektorn under vårterminen 2020 följde samma utveckling
som under de föregående vårterminerna (1.1–31.7) eller var något uppgående. I utvärderingen
granskades det genomsnittliga antalet insamlade studiepoäng under vårterminen 2020 jämfört
med antalet insamlade studiepoäng under motsvarande perioder 2017–2019. Som grund för
granskningen användes antalet studerande som anmält sig som närvarande i första och andra
cykelns högskoleexamina under respektive år43. En del av de studerande som anmält sig som
närvarande vid högskolorna studerar på deltid, vilket syns som skillnader mellan högskolorna i
nivåerna på de genomsnittliga antalen insamlade studiepoäng under hela granskningsperioden
2017–2020. De högre yrkeshögskoleexamina är riktade till vuxna som arbetar och planerade
att avläggas på deltid vid sidan av arbetet, vilket påverkar de genomsnittliga antalen insamlade
studiepoängen per sektor och högskola.
Det förekommer vissa skillnader mellan olika högskolesektorer när man ser på utvecklingen av
det genomsnittliga antalet insamlade studiepoäng våren 2020 för de studerande som avlägger
yrkeshögskoleexamina och lägre högskoleexamina. Studierna bland de studerande som avlägger
yrkeshögskoleexamina har under vårterminen 2020 i medeltal följt trenden för jämförelseåren,
det vill säga framskridit i en något nedåtgående riktning. Antalet insamlade studiepoäng har bland
studerande som avlägger lägre högskoleexamina stigit något vårterminen 2020 i jämförelse med
jämförelseåren (figur 40.) Den kraftigaste minskningen av antalet studiepoäng under vårterminen
2020 syns vid några enskilda yrkeshögskolor, men de har inte haft någon betydande inverkan på
yrkeshögskolesektorns resultat som helhet.

43 Examina i den första cykeln befinner sig i den nationella referensramen för examina och övriga samlade kompetenser
på nivå 6. Dessa examina är yrkeshögskoleexamina som avläggs vid yrkeshögskola och lägre högskoleexamina som
avläggs vid universitet. Examina i den andra cykeln befinner sig på nivå 7. Dessa examina är högre yrkeshögskoleexamina
som avläggs vid yrkeshögskola och högre högskoleexamina som avläggs vid universitet.
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FIGUR 40. Genomsnittliga antal samlade studiepoäng per studerande (som registrerat sig) för
yrkeshögskoleexamen och lägre universitetsexamen vårterminerna 2017–2020 (yrkeshögskolor
n = 23, universitet n = 13)

Utifrån materialet kan man inte avgöra vad skillnaderna mellan högskolesektorerna beror på.
Utvecklingen för det genomsnittliga antalet insamlade studiepoäng vid yrkeshögskolorna har
under vårterminerna varit nedåtgående redan under åren innan undantagstillståndet. Den lindriga
minskningen som fortsatte under vårterminen 2020 kan därför inte direkt tolkas vara en följd av de
exceptionella undervisningsarrangemangen. Yrkeshögskolorna bedömde att annulleringen av de
obligatoriska praktikperioderna har större konsekvenser för jämlikheten och likabehandlingen i
lärandet (17 % av yrkeshögskolorna ansåg att det är en central effekt) än alla högskolor sammanlagt
(11 % av alla högskolor ansåg att det är en central effekt)44. Problemen med att genomföra praktik har
i högre grad kunnat påverka hur studierna framskrider vid yrkeshögskolorna än vid universiteten.
I det genomsnittliga antalet samlade studiepoäng per studerande för yrkeshögskoleexamen och
högskoleexamen såg man inte i trenden för vårterminen 2020 några skillnader jämfört med
jämförelseåren (figur 41).

44 Fråga 19: Hurdan inverkan uppskattar ni att undantagstillståndet haft på jämlikhet och likabehandling i lärandet (på basis
av högskolans egen uppföljning)? Beskriv kortfattat de viktigaste effekterna ni observerat. n = 38.
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FIGUR 41. Genomsnittliga antal samlade studiepoäng per studerande (som registrerat sig) för
högre yrkeshögskoleexamen och högre högskoleexamen vårterminerna 2017–2020 (yrkeshögskolor
n = 22, universitet n = 13)

Antal erlagda lägre yrkeshögskoleexamen och lägre högskoleexamen räknat som effektivitetssiffror45
stärker bilden av att antalet insamlade studiepoäng sett på högskolenivå inte till sina kvantitativa
resultat märkbart skiljer sig för vårterminen 2020 från utvecklingen under jämförelseårens
vårterminer (figur 42 och 43). Det relativa antalet avlagda yrkeshögskoleexamina och lägre
högskoleexamina har under vårterminen 2020 följt samma utveckling som tidigare år. Sannolikt
har det också varit möjligt att utarbeta och slutföra lärdomsproven som självständiga studier och
med stöd av distanshandledning.

45 Med effektivitetssiffra avses examen i medeltal per 1000 närvarande studerande.
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FIGUR 42. Antal erlagda lägre yrkeshögskoleexamen och lägre högskoleexamen i det första cyklet
räknat som effektivitetssiffror, examen i medeltal per 1000 närvarande studerande, vårterminen
2017–2020. (yrkeshögskolor n = 23, universitet n = 13)
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FIGUR 43. Antal erlagda högre yrkeshögskoleexamen och högre högskoleexamen i det andra cyklet
räknat som effektivitetssiffror, examen i medeltal per 1000 närvarande studerande, vårterminen
2017–2020. (yrkeshögskolor n = 22, universitet n = 13)
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Antalet avlagda högre yrkeshögskoleexamina och högre högskoleexamina har mätt med
effektivitetstalet ökat något under vårterminen 2020 inom båda högskolesektorerna. En möjlig
faktor som förklarar ökningen är att möjligheterna till deltidsarbete inom servicesektorn minskade
våren 2020. Detta har kunnat leda till att studerande som tidigare studerat deltid övergått till studier
på heltid. Undantagstillståndet har också ökat den allmänna osäkerheten på arbetsmarknaden
(permitteringar, uppsägningar), vilket kan ha sporrat till att avlägga examen snabbt. I högre
examina framhävs dessutom i lärdomsprovet det självständiga arbetets andel även under normala
förhållanden.
I utvärderingen granskades också högskolornas vitsord för de lärdomsprov som ingår i första och
andra cykelns examina under vårterminerna 2017–2020. Vitsorden följde under vårterminen 2020
i regel prognosen från tidigare vårterminer, med några enstaka undantag.

5.2.2 Det förekom skillnader mellan högskolorna i hur studierna framskred
Det förekom skillnader mellan högskolorna i hur studierna framskred under undantagsläget sett
i förhållande till utvecklingen under tidigare vårterminer. I materialet kan man typindela fyra
profiler som beskriver skillnaderna mellan högskolorna i högskolestuderandenas genomsnittliga
antal insamlade studiepoäng, när man granskar situationen under vårterminen 2020 jämfört med
motsvarande perioder under de föregående åren (figur 44).
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FIGUR 44. Genomsnittliga studiepoäng för närvarande studerande för examen i första och andra
cyklet i exempelhögskolorna (n = 38) under vårterminen 2017–2020 (exempel valda från befintlig
högskolornas statistikdata)
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I de flesta högskolor följde det genomsnittliga antalet studiepoäng trenden under jämförelsesårens
vårterminer. Vid en del högskolor ökade eller sjönk antalet insamlade studiepoäng klart
under vårterminen 2020 jämfört med jämförelseåren. Den fjärde gruppen var högskolor där
det genomsnittliga antalet insamlade studiepoäng under vårterminen för de år som föregick
undantagsläget var relativt lågt nationellt sett, men som ökade under vårterminen 2020.
Vid några enskilda yrkeshögskolor minskade det genomsnittliga antalet insamlade studiepoäng
kraftigt under vårterminen 2020. Undervisningsspråket eller region förklarade inte situationen.
Bland högskolorna fanns dessutom några universitet där antalet insamlade studiepoäng steg kraftigt.
Högskolorna ombads i en enkät bedöma om deras kvalitetssystem för närvarande omfattar ett eller
flera förfaranden som gör det möjligt att följa upp och utvärdera studiernas framskridande under
undantagstillståndet46. Nästan nio av tio högskolor svarade att det nuvarande kvalitetssystemet
möjliggör uppföljning av studiernas framskridande även under undantagstillstånd.

5.2.3 Högskolorna oroade över att studerande delas in i dem som klarar sig och dem
som upplever utmaningar
Distansundervisning utmanande för en del studerande
Enligt högskolornas uppfattning har studerandena under undantagsläget delats in i studerande
för vilka distans- och hybridmodeller passar och dem som har utmaningar med dessa modeller.
Högskolorna ombads beskriva undantagstillståndets centrala konsekvenser för jämlikhet och
likabehandling i lärandet (figur 45).47 Nästan sju av tio högskolor nämnde som en central faktor
att studerande har varierande färdigheter för självständiga studier. På basis av de öppna svaren i
enkäten gällde utmaningarna till exempel inlärningssvårigheter, brister i förmågan att studera
självständigt, försämrade sociala relationer, brister i livskompetensen eller avsaknad av lämpliga
studieutrymmen i hemmet. Därtill kunde utmaningar med studierna bero till exempel på att
obligatorisk praktik ställdes in eller flyttades eller att nivån på IKT-utrustning och programvaror
varierade.

46 Fråga 32: Omfattar er högskolas kvalitetssystem ett eller flera förfaranden med vilka man kan följa upp och bedöma
studiernas framskridande under undantagstillståndet? (ja/nej), n = 38
47 Fråga 19: Hurdan inverkan uppskattar ni att undantagstillståndet haft på jämlikhet och likabehandling i lärandet (på basis
av högskolans egen uppföljning)? Beskriv kortfattat de viktigaste effekterna ni observerat (öppen fråga), n = 38.
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FIGUR 45. Effekter på jämlikhet och likabehandling i utbildningen under undantagsläget i högskolor
(n = 38), centrala faktorer och konsekvenser som högskolorna nämner

Antalet examina och studieprestationer var högre i januari-augusti än året innan. Studieaktiviteten
är dock inte jämnt fördelad utan för en del studerande ledde de uteblivna närstudierna, det minskade
stödet från studiegemenskapen och bristfälliga färdigheter i självstyrt lärande och livskompetens
till att studierna framskred klart långsammare. (yrkeshögskola)
Självständiga studier lämpar sig inte för alla och distansundervisningsarrangemang är inte möjliga
i alla studier, vilket orsakar ojämlikhet mellan studerande inom olika områden. (universitet)
Det syns en tydlig tudelning bland studerande. En del upplever distansstudierna och olika
hybridmodeller som mycket positiva och att arrangemangen till och med höjt studiemotivationen
och -resultaten. På motsvarande sätt har distansstudier orsakat problem för andra. Studiemiljön
t.ex. hemma som inte stöder lärandet, ensamhet, brist på kamratstöd osv. (yrkeshögskola)
Distansstudierna har delat in studerande i vinnare och förlorare. Inom utbildningsområden
med lågt ansökningstryck finns det en större andel studerande som har haft svårigheter under
distansstudierna. Det här syns också nationellt. (yrkeshögskola)
I distansundervisningen har det varit lättare för studerande med gott självstyrt lärande (mer
flexibilitet i planeringen och tidsplaneringen av studierna, i det hela enklare att kontrollera
tidsanvändningen). Coronasituationen har försämrat situationen för studerande som har svaga
färdigheter i självstyrt lärande, problem med lärande och som bäst lär sig i social växelverkan med
andra lärande. (universitet)
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Även om högskolan har en studiepsykolog, professionella speciallärare och nepsy-coach, har de
som lider av inlärningssvårigheter upplevt utmaningar. Lärarna har olika färdigheter i hur de kan
ta till sig nya undervisningsmetoder. Studerandena har olika möjligheter till en lugn studiemiljö
(jfr att pussla ihop studier och familj) när campuset var stängt. (yrkeshögskola)
Personer med ett svagare socialt nätverk har större utmaningar. Man kan klart se att studerande
delas in i två grupper: de som trivs med distansundervisning och presterar bra samt de som har större
behov av fysiska sociala kontakter. Trots att en del studerande mentalt upplever distansstudierna
som tunga har resultaten varit goda. (universitet)

En tiondel av högskolorna lyfte fram att möjligheterna att ordna nätbaserad undervisning varierar
branschvis, vilket påverkar studerandenas jämlika och likvärdiga möjligheter att få undervisning.
En fjärdedel av högskolorna ansåg att den varierande nivån på den utrustning och programvara som
de studerande har tillgång till var en utmaning för förverkligandet av jämlikhet och likabehandling
under undantagstillståndet. Å andra sidan framgick det också av svaren att vissa högskolor har
beaktat behovet av utrustning och program vid distansstudier, till exempel genom att erbjuda
studerandena apparater som de kan låna.
I Invest-undersökningen från Åbo universitet och Helsingfors universitet (Repo 2020) har man också
fäst uppmärksamhet vid polariseringen av unga i utbildningen. I undersökningen har man utrett
hur ungdomar på andra stadiet och i studiernas övergångsskede upplever undantagsförhållandenas
inverkan på studierna och sökandet till fortsatta studier. Dessutom har man i utredningen
utrett den belastning som högskolestuderande upplevde våren 2020. Enligt undersökningen
har högskolestuderande upplevt betydande belastning och utmattning under arrangemangen
för distansundervisning våren 2020, om man jämför med tidigare år. Det var också vanligt att
de studerande kände sig otillräckliga.48 Resultaten av den syntesanalys som gjordes våren 2020
vid NCU visar också att undervisningsarrangemangen under undantagssituationen har orsakat
belastning och sänkt studiemotivationen för en del studerande.
I enkäten framkom också observationer om att undervisningsarrangemangen under undan
tagstillståndet har förbättrat jämlikhet och likabehandling i lärandet vid högskolorna. Nästan en
femtedel av högskolorna bedömde att den nätbaserade undervisningen har förbättrat tillgången
till undervisning regionalt och för de studerande som arbetar.
En femtedel av högskolorna uppskattade att undantagstillståndet inte hade några märkbara
konsekvenser för jämlikhet och likabehandling i lärandet (16 %) eller att det inte var möjligt att
bedöma konsekvenserna (5 %). Det går inte utifrån materialet att på ett tillförlitligt sätt bedöma
vilka faktorer som bidragit till att undantagstillståndet i en del högskolor inte bedöms ha påverkat
jämlikhet och likabehandling i lärandet. Möjliga faktorer är till exempel högskolans storlek, läge
och utbildningsområden, studerandematerial (dragningskraft och hur den påverkar antagningen av
studerande) samt högskolornas olika utgångslägen när undantagstillståndet inleddes för mängden
nätbaserad undervisning, handledningens och stödtjänsternas omfattning, former och inriktningen
48 I undersökningen hänvisas till välfärdsundersökningar för högskolestuderande 2008, 2012 och 2016 (Salmela-Aro &
Read 2017).
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på olika studerandegrupper. Materialet i sin helhet visar också tecken på att skyldigheten att
främja jämlikhet och likabehandling har varierande tolkningar på högskolefältet.49 Högskolorna
beskrev i de öppna svaren motiveringarna till att det inte observerats att undantagstillståndet har
konsekvenser för jämlikhet och likabehandling i lärandet. Motiveringarna bestod bland annat av
statistik över hur studierna framskridit och studeranderespons som samlats in av högskolorna.

Undantagstillståndet har i genomsnitt inte påverkat jämlikhet och likabehandling i lärandet.
Studerandenas studier har framskridit enligt normal tidtabell. Antalet studerande som hoppat av
sina studier är på årsnivå ungefär detsamma som under tidigare år. (yrkeshögskola)
Undantagssituationen har gällt alla och de branschspecifika lösningarna är desamma för
alla studerande inom branschen i fråga. Studerandenas kontakter med rådgivnings- och
handledningstjänsterna har inte ökat, men samtidigt har man utökat de nätbaserade anvisningarna,
chattjänsten osv. På basis av detta har konsekvenserna för jämlikhet och likabehandling i lärandet
inte varit den främsta oron. (universitet)
På basen av vår egen enkät kunde vi inte identifiera att undantagstillståndet haft effekter på
jämlikhet och likabehandling. I de praktikmöjligheter som försvann så har andra ersättande
studier erbjudits. (yrkeshögskola)
Inga särskilda observerade effekter. Det fanns datorer att låna, men efterfrågan på dem var mycket
liten. (yrkeshögskola)

5.3 Uppföljningsförfaranden av undantagslägets effekter vid
högskolorna
De finländska högskolorna har fungerande kvalitetssystem som med jämna mellanrum har
utvärderats externt (se Nordblad & al. 2019). Undantagstillståndet är ett exempel på en situation
där kvalitetssystemens förmåga att producera information som stöd för beslutsfattande och
utveckling testas. I enkäten utreddes hur många högskolor som uppskattar att deras nuvarande
kvalitetssystem omfattar förfaranden med vilka man kan följa upp undantagstillståndets effekter på
lärandet 50. Nästan nio av tio högskolor ansåg att kvalitetssystemet redan nu innehåller förfaranden
för uppföljning och bedömning av effekterna av undantagstillståndet.
I enkäten utreddes dessutom med en öppen fråga hurdana förfaranden högskolorna har haft under
undantagstillståndet för att följa upp och bedöma undantagstillståndets effekter på lärandet (figur
46)51. Ett centralt förfarande har varit enkäter till högskolornas personal och studerande, som
nästan sju av tio högskolor uppger att man genomfört. Nästan hälften av högskolorna uppgav att
49 Frågorna 20–31, som gällde bemötande av specialgruppers behov under undantagstillståndet, n = 38.
50 Fråga 8: Omfattar er högskolas kvalitetssystem ett eller flera förfaranden med vilka man kan följa upp och bedöma
studiernas framskridande? (ja/nej), n = 38
51 Fråga 18: Hurdana förfaranden har er högskola haft för att följa upp och bedöma undantagstillståndets inverkan på
lärandet? Beskriv kortfattat centrala metoder (öppen fråga), n = 38.
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de använt uppföljning av antalet studiepoäng och examina som ett centralt verktyg för att bedöma
undantagstillståndets effekter på lärandet. Även de uppgifter som studeranderesponsen gett och
resultaten från enkäterna som studerandeaktörer genomfört har utnyttjats i uppföljningen av
effekterna på lärandet. Vid en del högskolor har personalens (till exempel tutorlärare, läsårsansvariga
och studiehandledare) roll i uppföljningen av effekterna på lärandet ansetts vara central.

Höskolornas egna interna enkäter (corona-tema)

66 %
42 %

Uppföljning av studiepoäng och examen
Respons från studeranden

37 %

Uppföljning och stöd som gjorts av tutorlärare,
studiehandledare o.dyl.

34 %

Studerandekårens och studentkårens enkäter,
enkäter av SAMOK (corona-tema)

29 %

Hantering av ärendet i högskolans organ och/eller
med studeranden

29 %

Uppföljning av studieperioderna

26 %
0%
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40 %

60 %
80 %
Andel svaranden (%)

FIGUR 46. Centrala tillvägagångssätt för högskolor (n = 38) i fråga om att följa upp och bedöma
effekterna på inlärning under undantagsläget

5.4 Antagning av studerande
5.4.1 Yrkeshögskolornas tidigare samarbete till nytta vid antagningen av studerande

Högskolornas egen bild av hur antagningen av studerande lyckats är relativt positiv
De utbildningar som inleddes vid yrkeshögskolorna hösten 2020 lockade sammanlagt
109 326 sökande. Antalet förstahandssökande var 92 286. Sammanlagt 37 965 nya studerande
tog emot en studieplats. De utbildningar som inleddes vid universiteten hösten 2020 lockade
sammanlagt 107 325 sökande. Antalet förstahandssökande var 101 124. Sammanlagt 29 412 nya
studerande tog emot en studieplats.52

52 Källa: Undervisningsförvaltningens statistiktjänst Vipunen. Statistiken omfattar uppgifter om högskolor inom UKM:s
styrningsområde, n = 35.
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Yrkeshögskolorna och universiteten hade olika lösningar för antagning av studerande våren 2020.
Yrkeshögskolorna ordnade redan 2019 ett gemensamt digitalt urvalsprov. Erfarenheterna och
samarbetsmodellerna från detta urvalsprov kunde utnyttjas också under undantagstillståndet. Vid
yrkeshögskolorna ledde inte undantagsläget till att kriterierna för antagningen av studerande och
olika kvoter av studerande som ska väljas ändrades. Vid universiteten var lösningarna i huvudsak
universitets- eller branschspecifika. Dessutom gjordes vid vissa universitet och utbildningsområden
ändringar bland annat i urvalskriterierna och antalet studerande som valdes inom olika kvoter.
I genomsnitt bedömde högskolorna att man våren 2020 lyckats genomföra antagningen av
studerande antingen väl eller nästan utmärkt (figur 47). Högskolorna ombads utvärdera hur de i
olika skeden lyckats med antagningen av studerande. Därtill bad man om en uppskattning av hur
högskolan som helhet lyckats reagera i antagningen av studerande under undantagssituationen.53
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FIGUR 47. Högskolornas (n = 38) uppskattning i fråga om hur de lyckats med antagningen av
studerande i olika skeden. Högskolan lyckades 1 = dåligt, 2 = måttligt, 3 = väl, 4 = utmärkt

Yrkeshögskolornas bedömning av hur de lyckats var mer positiv än universitetens. Detta betonades i
helhetsbedömningen av hur man reagerat på situationen samt hur man lyckats med beslutsfattandet,
samarbetet mellan högskolorna och informationen till de sökande. Vid universiteten bedömdes
informationen till de sökande som ett delområde där man lyckats sämre.
53 Fråga 34: Högskolans egen bedömning av hur antagningen av studerande lyckats. Bedöm på skalan 1–4 de olika skedena
av planeringen och genomförandet av antagningen. 1 = högskolan lyckades dåligt 2 = högskolan lyckades måttligt
3 = högskolan lyckades väl 4 = högskolan lyckades utmärkt, n = 38.
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Högskolorna ombads i enkäten beskriva de aspekter där man lyckades särskilt bra i antagningen
av studerande.54 På basis av de öppna svaren bedömde sex av tio högskolor att en effektiv om
organisering av högskolornas egen verksamhet och nästan hälften att säkerhetsarrangemangen
för urvalsproven och lyckade praktiska arrangemang var en styrka för antagningen av studerande
under undantagstillståndet (figur 48). I svaren framkommer dessutom betydelsen av det tidigare
samarbetet mellan yrkeshögskolorna för hur väl man lyckats med antagningen av studerande under
undantagstillståndet. Utgående från enkäten lyckades man i varierande grad med att informera
om urvalen, eftersom skillnaderna mellan högskolesektorerna är störst i fråga om bedömningen
av hur informationsspridningen lyckats och därtill har endast en knapp femtedel av högskolorna
nämnt informationen som en särskild styrka.

Högskolornas intera verksamhet var effektivt

63 %

Urvalesprovens säkerhets- och praktiska
arrangemang lyckades bra

47 %

Nationella samarbetet fungerade bra

24 %

Urvalsproven på webben fungerade bra

18 %

Behandling av begäran om omprövning lyckades bra

18 %

0%
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Andel svaranden (%)

FIGUR 48. Saker som högskolorna (n = 38) för det mesta nämnde i fråga om med vad man lyckades
i antagningen av studerande våren 2020

I de öppna svaren beskrev högskolorna bland annat följande som fungerat bra i antagningen av
studerande:

Reformen av antagningen av yrkeshögskolestuderande, som genomfördes under samordning av
Metropolia med hjälp av UKM:s spetsprojektfinansiering 2017–2020, skapade en god grund för att
reagera på undantagssituationen så att antagningen kunde genomföras med så små ändringar som
påverkade sökandena som möjligt, bl.a. vad gäller urvalskriterierna. Även flera av universitetens
objekt inkluderades med snabb tidtabell i YH-urvalsprovet. (yrkeshögskola)

54 Fråga 35: Goda praxis vid antagning av studerande. I vilka frågor lyckades er högskola särskilt bra med
att genomföra antagningen av studerande under undantagstillståndet? Beskriv kortfattat (öppen fråga), n = 38.
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Samarbetet förlöpte bra i olika sammanhang. Man insåg att det under krisen inte fanns några
bra alternativ utan bara dåliga och ännu sämre. Man fokuserade på lösningar och på att följa
den strama tidtabellen under de rådande omständigheterna. Man deltog över enhetsgränserna i
det exceptionella genomförandet av antagningen av studerande och lämnade sina egna ordinarie
arbetsuppgifter åt sidan. (universitet)
Högskolan arrangerade ett gemensamt urvalsprov för de utbildningar (1 undantag) som inte ingick
i ett nationellt nätverk. Samarbetet med övriga högskolor fungerade med tanke på omständigheterna
utmärkt (snabbt, noggrant och effektivt). Nationella ”arbetsgrupper” tog fram gemensamma
lösningar på de problemfrågor som uppkom. (universitet)
Beredskapsgruppen för antagningen sammanträdde flera gånger i veckan och drog upp riktlinjer
(utbildningsledningen, juridiska frågor, säkerhet, tjänster för sökande och digitala tjänster,
kommunikation). Riksomfattande samarbete. Personalen från utbildnings- och digitala tjänster
koordinerade nästan på heltid genomförandet av urvalsproven. Den akademiska personalen
agerade på ett engagerat och flexibelt sätt i en tidtabellsmässigt utmanande och skiftande situation.
(universitet)
Det man under den exceptionella våren lyckades bra med i antagningen av studerande var en
snabb och direkt modell för beslutsfattande, ett nytt slags och tätt samarbete mellan olika aktörer
(IKT-tjänster, lokaltjänster, ansökningstjänster) både nationellt och inom universitetet och att
antagningen av studerande på ett lyckat sätt kunde genomföras inom den utsatta tidtabellen.
(universitet)

Justitieombudsmannen har fått många klagomål om antagning av studerande
Under vårterminen 2020 skedde inga betydande förändringar i antalet begäran om rättelse riktade
till högskolornas examensnämnder. Begäran om rättelse gällde bedömningen av uppgifterna
i urvalsprovet. I enkäten såg man närmare på antalet begäran om rättelse som lämnats in till
högskolornas examensnämnder under vårterminerna 2017–2020. Alla högskolor som deltog i
enkäten uppgav inte uppgifterna. Antalet begäran om omprövning under vårterminen 2020 följer
samma nivå som under föregående år, om antalet jämförs med antalet närvarande studerande
(begäran om rättelse i genomsnitt/1 000 studerande som anmält sig som närvarande). Om man ser
på hela högskoleväsendet sjönk det relativa antalet begäran om rättelse något under vårterminen
2020 jämfört med tidigare år.
Antalet klagomål om antagningen av studerande som lämnades in till riksdagens justitieombudsman
(JO) ökade dock betydligt jämfört med åren innan. Åren 2017 och 2019 lämnades inga klagomål
om antagningen av studerande till högskolorna in. År 2018 lämnades två klagomål in, men
båda gällde förvaltningsdomstolens beslut om ändringssökande i antagning av studerande.
Under 2020 lämnades sammanlagt 79 klagomål som gällde antagningen av studerande under
undantagsförhållandena på våren och sommaren in till JO. Av klagomålen gällde 73 universiteten.
Största delen av klagomålen om universiteten gällde antagning av studerande inom det medicinska
området och handelsvetenskaper. Dessutom har klagomål anförts om antagningen av studerande
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inom psykologi samt några enskilda klagomål om antagningen av studerande inom juridik och
pedagogik. I den begäran om utredning som justitieombudsmannen på basis av klagomålen riktat
till UKM är följande frågor av central juridisk betydelse:
▪▪ Att överlag ändra urvalskriterierna under pågående ansökningsförfarande genom att öka
andelen antagning på basis av betyg åtminstone inom vissa branscher betydligt i förhållande
till det som meddelats tidigare
▪▪ Korrekt information om ändringarna
▪▪ Hur nödvändigt/ändamålsenligt är det att annullera fysiska prov
▪▪ Eventuella problem i anslutning till ordnandet av det elektroniska förurvalsprovet, såsom
tillgången till utrustning, tekniska förhållanden och risken för fusk

Man höll ännu i december 2020 (situationen 18.12.2020) på att behandla största delen av klagomålen.
På grund av det stora antalet klagomål behandlar JO dem som en helhet. Således är det ännu inte
möjligt att bedöma om de ändringar i urvalsprocessen som högskolorna genomfört och som
nämns i klagomålen anses strida mot en jämlik och likvärdig behandling av de sökande och om
man i olika fall har tillämpat enhetliga urvalskriterier på samma grupp av sökande.
Av det stora antalet klagomål jämfört med tidigare år kan man dock redan nu dra slutsatsen att
undantagssituationen har varit utmanande både för dem som söker till högskolestudier och för
högskolorna. I fråga om universiteten koncentreras ett stort antal av klagomålen till populära
branscher med stor dragningskraft. Detta förklarar dock inte det stora antalet klagomål, eftersom
antalet klagomål under jämförelseåren har varit mycket litet eller inte förekommit alls.
I Invest-undersökningen som genomfördes av Åbo universitet och Helsingfors universitet har
man utrett de utexaminerades erfarenheter av att söka till fortsatta studier på högskolenivå våren
2020. I undersökningen framkom det att de som utexaminerats från andra stadiet och förberett sig
för högskolornas urvalsprov upplevde att förberedelserna var svåra och belastande. Som orsaker
nämndes ändringar i urvalskriterierna, tidtabellerna och sätten att genomföra urvalsprovet. Drygt
en tredjedel av respondenterna upplevde att corona-begränsningarna gjorde det svårare att söka
sig till högskolenivå. (Repo & al. 2020)

5.5 Genomförande av praktik
5.5.1 Problem med genomförandet av obligatorisk praktik
Praktik är en obligatorisk del av alla yrkeshögskoleexamina. I en del studieområden vid universiteten,
som inom medicin, socialarbete och lärarutbildning, ingår obligatorisk praktik i studierna.
Enligt enkäten riktad till högskolorna har det förekommit utmaningar i genomförandet av
den obligatoriska praktiken, särskilt inom servicebranschen, konst- och kulturbranschen samt
hälso- och välfärdsområdena. Högskolorna ombads i enkäten på en femgradig skala bedöma
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undantagstillståndets inverkan på den obligatoriska praktiken inom olika utbildningsområden55.
I enkäten var det möjligt att bedöma både den negativa och den positiva utvecklingen. De
rapporterade effekterna var i huvudsak negativa.
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FIGUR 49. Undantagsförhållandens effekter på obligatoriska praktiker i högskolor (yrkeshögskolor
= 24, universitet = 14). Utbildningsområden där högskolorna bedömt att det varit mest och minst
effekter (skala: -2 = minskat betydligt, -1 = minskat en del, 0 = ingen effekt)

De uppskattade effekterna på praktiken granskades också per regionförvaltningsområde. Regionalt
sett har de negativa effekterna varit störst i Östra Finlands regionförvaltningsområde och i
Lapplands regionförvaltningsområde. På basis av svaren fördelas högskolorna enligt tabell 8
regionalt in i tre grupper.

55 Hur har undantagstillståndet påverkat studerandenas möjligheter att avlägga praktik vid er högskola? Frågan gäller
obligatorisk praktik. -2 = har försämrats mycket -1 = har försämrats något 0 = har inte alls påverkats 1 = har förbättrats
något 2 = har förbättrats mycket (n = 38)
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TABELL 8. Regionala effekter av undantagsläget för genomförandet av obligatoriska praktiker vid
högskolor
Region

Effekter på obligatoriska praktiker

Östra Finlands RFV och Lapplands RFV

Möjligheterna försvagades mest

Västra och Inre Finlands RFV samt Norra Finlands RFV

Möjligheterna försvagats något, men klart mindre än i Östra
Finland och Lappland

Södra Finlands RFV och Sydvästra Finlands RFV, Åland

Möjligheterna försvagats något, men mindre än på andra
håll i Finland

Att befolkningen och arbetsplatserna koncentreras till vissa områden är en faktor som förklarar
de regionala skillnaderna. Undantagssituationen har också påverkat möjligheterna att resa till en
annan ort för att genomföra praktikperioden.

5.6 Beaktande av specialgrupper
5.6.1 Variationer mellan högskolorna i beaktandet av specialgrupper

Författningar som gäller specialgrupper vid högskolor
Högskolorna omfattas av den allmänna skyldigheten för offentliga aktörer att främja jämlikhet
och likabehandling i sin verksamhet (SR 1325/2014; 1325/2014). Dessutom styrs verksamheten
av bland annat tillgänglighetsdirektivet (SR 2102/2016). I lagen om service och stöd på grund
av handikapp (SR 1987/380) finns bestämmelser om rättigheterna till personlig assistans för
en person med svår funktionsnedsättning. Enligt bestämmelserna är kommunerna skyldiga att
ordna personlig assistans.
I lagarna om högskolornas verksamhet bestäms följande om enskilda grupper:
▪▪ I antagningen av studerande får de sökande på grundval av olika utbildningsbakgrund delas
in i grupper (SR 2018/1368, 28 §; SR 2018/1367, 36 §).
▪▪ Vid universiteten får avvikelse från de likvärdiga antagningsgrunderna i begränsad ut
sträckning göras för att utbildningsbehovet hos någon språkgrupp ska kunna tillgodoses
(SR 2018/1367, 36 §).
▪▪ Yrkeshögskolan får ordna sådan utbildning för invandrare som syftar till att ge studerande
färdigheter som behövs för yrkeshögskolestudier (VN 2014/932, 10 §).
▪▪ Den undervisning som leder till högskoleexamina är enligt lag (SR 2016/415, 12 §; 2016/414,
8 §) avgiftsfria för studerande, men som undantag kan en avgift tas ut för en utbildning
som ges på ett främmande språk av examensstuderande som kommer från ett icke-EU/
ESS-land (SR 2015/1601, 13 a §; SR 2015/1600, 10 §).
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En omständighet i anslutning till sökandens hälsotillstånd eller funktionsförmåga får inte vara
ett hinder för antagning som studerande. Som studerande kan dock inte antas den som på grund
av hälsotillstånd eller funktionsförmåga inte kan genomföra praktiska uppgifter eller praktik i
anslutning till studierna, om kraven på säkerhet vid studierna så förutsätter och om detta hinder
inte kan undanröjas med rimliga åtgärder. När studierna är förbundna med krav som hänför sig till
minderårigas säkerhet eller patient- eller kundsäkerheten eller säkerheten i trafiken kan högskolan
dra in studierätten på särskilt föreskrivna villkor (SR 2014/932, 26–27 §; SR 2011/954, 37 §). De
utbildningar som ovan nämnda författningar gäller fastställs skilt i lagstiftningen.
Högskolorna ska erbjuda studerande tillgängliga studiemiljöer och möjlighet till tillgängliga
studier. Möjlighet till individuella studiearrangemang utgör en del av tillgängliga studier.
Specialarrangemang kan vara nödvändiga på grund av till exempel hörsel- eller synskada eller
läs- eller skrivsvårigheter. Specialarrangemangen kan vara bland annat tilläggstid i tentamina,
muntlig tentamen, ett ostört utrymme eller möjlighet att använda dator. (Studieinfo 2020.)
Innehållet i det stöd som högskolorna erbjuder regleras inte på samma sätt i yrkeshögskole- eller
universitetslagen som i lagstiftningen för andra utbildningsstadier.

Stödbehovet ökade hos studerande med inlärningssvårigheter
Med enkäten kartlades hur stor del av högskolorna som hade utrett specialgruppernas stödbehov
under undantagstillståndet.56 På basis av svaren hade 39 procent av högskolorna utrett stödbehovet
medan 61 procent hade inte utrett behovet. I enkätens öppna svar57 framkom att en tiondel av
högskolorna även under normala förhållanden erbjuder stödåtgärder för specialgrupper och dessa
stödåtgärder har utnyttjats även under undantagssituationen. Ungefär en femtedel av högskolorna
rapporterade i sitt öppna svar att de ökat stödåtgärderna för alla studerande.
Högskolorna ombads på en femgradig skala bedöma hur undantagstillståndet har påverkat behovet
av stöd för studierna för fem särskilt utsedda specialgrupper58. Specialgrupperna var följande:
1.
2.
3.
4.
5.

Studerande med ett hälsorelaterat hinder (t.ex. rörelsehinder, nedsatt syn eller nedsatt hörsel)
Studerande med inlärningssvårigheter
Studerande med ett annat modersmål än finska eller svenska
Studerande vars studier har försenats
Studerande som studerar vid sidan av arbetet (utbildningar som planerats att avläggas vid
sidan av arbetet)

56 Fråga 29: Har er högskola utrett det stöd som specialgrupperna behöver under undantagstillståndet? (ja/nej), n = 38.
57 Fråga 31: Vilka åtgärder har er högskola vidtagit för att stöda specialgrupper och vilka specialgrupper har stödet riktats
till? Beskriv kortfattat centrala stödåtgärder (öppen fråga), n = 36.
58 Fråga 30: Hur har följande specialgruppers stödbehov förändrats under undantagstillståndet (högskolans egen uppskattning)?
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I enkäten var det möjligt att rapportera både negativa och positiva effekter. De rapporterade
effekterna var i medeltal negativa (figur 50).
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FIGUR 50. Högskolornas uppskattning (yrkeshögskolor n = 24, universitet n = 14) i fråga om hur
undantagläget inverkat på behovet av stöd hos fem specifikt namngivna specialgrupper. skala:
-2= ökat betydligt, -1= ökat en aning, 0 = oförändrat, 1 = minskat en aning, 2 = minskat betydligt

Enligt enkäten har stödbehovet under undantagsförhållandena ökat mest hos sådana studerande
som har inlärningssvårigheter.
I utvärderingen granskades hur effekterna för specialgrupperna fördelats enligt regionför
valtningsområde (figur 51). I fråga om språkrelaterade utmaningar och begränsningar som beror
på hälsa fanns det i högskolornas bedömningar betydande regionala skillnader.
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FIGUR 51. Högskolornas (yrkeshögskolor n = 24, universitet n = 14) uppfattning i fråga om hur
undantagsläget inverkat på behovet av stöd hos fem specifika grupper, regional analys enligt
RFV-områden, skala: -2 = ökat betydligt, -1 = ökat en aning, 0 = förblev oförändrad, 1 = minskat
en aning, 2 = minskat betydligt

Stödbehovet hos studerande med annat modersmål än finska eller svenska uppskattades öka
mest i Östra Finlands regionförvaltningsområde och Lapplands regionförvaltningsområde, och
skillnaden var betydande i förhållande till andra områden.

5.6.2 Högskolorna har gjort stödåtgärder – endast i liten mån inriktning
I enkäten utreddes med en öppen fråga hurdana stödåtgärder högskolorna hade vidtagit och till
vilka specialgrupper åtgärderna hade riktats.59 Specialgrupperna specificerades inte i den öppna
frågan, utan högskolorna fick till uppgift att själva definiera dem. I svaren nämndes relativt få
åtgärder riktade till enskilda specialgrupper. I högskolornas svar definierades studerande vars
studier försenats, personer som hör till coronariskgrupper, invandrare samt studerande med
inlärningssvårigheter som specialgrupper.
Ungefär en fjärdedel av högskolorna rapporterade att de som en allmän stödåtgärd ökade kontakterna
och handledningen under undantagstillståndet. En knapp femtedel av högskolorna ansåg att
flexibla sätt att avlägga studierna stödde specialgrupperna under undantagstillståndet. Ungefär

59 Fråga 31: Vilka åtgärder har er högskola vidtagit för att stöda specialgrupper och vilka specialgrupper har stödet riktats
till? Beskriv kortfattat de viktigaste stödåtgärderna. (öppen fråga), n = 38.
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en femtedel av högskolorna hade riktat åtgärder mot studerande vars studier hade försenats. En
tiondel av högskolorna rapporterade att de utvecklat eller effektiviserat specialundervisningen
under undantagstillståndet.
En knapp tiondel av högskolorna hade riktat åtgärder för att stöda studerande som hör till
coronariskgrupperna. Några högskolor rapporterade att tänkandet och tillvägagångssätten kring
olika typer av lärande har utvecklats vid högskolan under undantagstillståndet. Vid en högskola
hade man särskilt stött studerande med invandrarbakgrund (figur 52).
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FIGUR 52. Centrala stödåtgärder som riktats för specialgrupper i högskolorna (n = 38)

I de öppna svaren beskrev högskolorna bland annat följande stödåtgärder för specialgrupper:

För dem som lider av inlärningssvårigheter har det ordnats mer handledning, för dem som ska
utexamineras har man ordnat intensivlördagar för lärdomsprovet på webben då campus var
stängt, digital handledning och grupphandledning, studiehandledarnas jourtider, hänvisning
till studiepsykolog, mera information och uppföljning av studiernas framskridande för alla.
(yrkeshögskola)
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De stöd- och handledningstjänster som de studerande har tillgång till (bl.a. studiepsykolog,
psykiatrisk sjukskötare, speciallärare) har funnits tillgängliga på distans. Undervisningsgrupperna
har erbjudits extra stöd. Man har genom att erbjuda mångsidigt distansmaterial strävat efter
att beakta lässvårigheter och andra faktorer som är utmanande i undervisningen. Inom den
yrkesinriktade specialhandledningen började man använda DigiLukiseula. (yrkeshögskola)
När man åkte fast i studierna eller de försenats: grupper för dem som fastnat i ett skriftligt arbete
och som kände sig nervösa. En webbinarserie om att åstadkomma något och studera under
undantagsförhållanden. Inlärningssvårigheter: en grupp för Nepsy-studerande. Studier vid
sidan av arbetet: distansundervisning och -handledning möjliggör, flexibilitet inom tidsramarna.
Begränsning på grund av hälsotillstånd: anvisningar för personer som hör till riskgruppen för
allvarlig coronavirussjukdom, tillgänglighet. (universitet)
För tillgänglighetstjänsterna har den normala verksamheten fortsatt under undantagstillståndet. I den
effektiverade handledningen har man gett riktat stöd för utmaningar i lärandet och välbefinnandet,
i synnerhet för de studerande som har inlärningssvårigheter och som har upplevt studierelaterad
belastning redan före corona-tiden. Hit hörde även stöd för exekutiva funktioner. (universitet)

Högskolorna beskrev i sina öppna svar bland annat på följande sätt vilka stödåtgärder använts
som stöder specialgrupper men inte riktas till enskilda grupper:

Stödåtgärderna har riktats till alla studerande: intensivare studiehandledning och noggrannare
uppföljning av hur studiepoäng samlas in, information om studerandevårdstjänster och öppnande
av en chatt för akuta ärenden, för att lindra corona-ångest m.m. samt för att handleda vidare,
allmän information och ökad information om högskolans riktlinjer. (yrkeshögskola)
Inga särskilda åtgärder har erbjudits, alla normala handledningsåtgärder och tjänster erbjuds
också personer som behöver specialtjänster, vid behov har de erbjudits/fått specialtjänster/-stöd
och/eller hänvisats till andra tjänster, t.ex. SHVS. Normal tillgänglighetspraxis samt praxis för
jämlikhet och likabehandling gäller även under undantagsperioden. (universitet)
Stödåtgärder har inte direkt riktats till specialgrupper; alla studerande får tips på studiepsykologernas
webbplats och på universitetets coronawebbplats om distansstudier och om att vara isolerad.
(universitet)
Flexibilitet i undervisningens tidtabell och genomförandesätt, gemensamma möten med
studiepsykologen, läraren/utbildningsansvarige och den studerande. Till exempel studerande vars
studier försenats – goda arbetssätt som redan tidigare tillämpats har fortsatt. Den ökade mängden
nätbaserad undervisning har hjälpt vissa studerande att avancera i studierna. Inte riktade till vissa
specialgrupper, men dessa stödde dem. (yrkeshögskola)
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5.7 Webbtjänster för handledning och undervisning
5.7.1 Högskolorna har i stor utsträckning utnyttjat och utvecklat webbtjänsterna för
handledning och undervisning

Alla högskolor hade webbtjänster för handledning när undantagstillståndet började
Högskolorna har redan när undantagstillståndet inleddes haft webbtjänster för handledning,
som också under undantagstillståndet kunde utnyttjas och vidareutvecklas. I enkäten kartlades
omfattningen och utvecklingen av de handledningstjänster som högskolorna erbjuder studerande
under undantagstillståndet. Högskolorna ombads välja det av påståendena om handledningens
webbtjänster som bäst beskrev situationen vid varje högskola i september–oktober 202060 (figur 53).
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FIGUR 53. Högskolornas (n = 38) uppskattning i frågor gällande handledning av nättjänsterna, deras
omfattning och riktning under undantagsläget

60 Fråga 26: Tillgången till handledningstjänster under undantagstillståndet (välj det alternativ som bäst beskriver er
högskola). Er högskolas handledningstjänster via webben beskrivs bäst av påståendet: 1. Under normala omständigheter
har högskolan omfattande handledningstjänster via webben som man kunnat utnyttja också under undantagstillståndet
2. Under normala omständigheter har högskolan en del handledningstjänster via webben som man kunnat utnyttja
också under undantagstillståndet 3. Under normala omständigheter har högskolan en del handledningstjänster via
webben, och den har utvecklat fler under undantagstillståndet 4. Under normala omständigheter har högskolan en del
handledningstjänster via webben. Det finns planer på att utveckla nya. 5. Högskolan har inga handledningstjänster via
webben.
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Alla högskolor hade webbtjänster för handledning när undantagstillståndet började. Vid drygt hälften
av högskolorna var webbtjänsternas omfattning sådan att de kunde utnyttjas direkt även under
undantagstillståndet. Cirka fyra av tio högskolor rapporterade att de under undantagstillståndet
utvecklat fler webbtjänster för handledningen.
Högskolorna ombads uppskatta utvecklingen i hur studeranden tagit kontakt under undan
tagsperioden61. Nästan nio av tio högskolor bedömde att antalet studerande som tagit kontakt med
handledningstjänsterna under undantagsperioden har varit oförändrat eller ökat något. Dessutom
frågades efter en bedömning av hur efterfrågan på handledningstjänster under undantagsperioden
har kunnat tillgodoses62. Nästan nio av tio högskolor bedömde att de har kunnat svara på efterfrågan
på handledningstjänster antingen väl eller utmärkt.

Högskolorna har aktivt utvecklat nya former av handledning och undervisning
I enkätens öppna svar nämndes rikligt med nya former av tjänster och funktioner inom undervisning,
handledning och studerandenas välbefinnande som högskolorna delvis eller helt utvecklat för
webben. Exempel på olika tjänster och tillvägagångssätt finns i tabellen 9.

61 Fråga 24: Tillgången till handledningstjänster under undantagstillståndet (välj det alternativ som bäst beskriver er
högskola). Antalet kontakter från studerande 1 = har ökat betydligt 2 = har ökat något 3 = antalet har varit oförändrad 4
= har minskat något 5 = har minskat betydligt (n = 38).
62 Fråga 25: Tillgången till handledningstjänster (välj det alternativ som bäst beskriver er högskola). Antalet kontakter från
studerande 1 har ökat betydligt 2 = har ökat något 3 = antalet har varit oförändrad 4 = har minskat något 5 = har minskat
betydligt (n = 38).
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TABELL 9. Goda praxis i distansarbete utvecklat av högskolorna under undantagsläget
Exempel på studie-, handlednings- och stödformer
Elektronisk tidbokning för handledning

Yrkeshögskolan Centria

Studiehandledarnas chattjänst

Oulun ammattikorkeakoulu (OAMK)

Summer Boost -verksamhet: möjlighet att genomföra praktik som annullerats
på sommaren i samarbete med företagen

Savonia-ammattikorkeakoulu

Distanshandledning utvecklat för att söka jobb och för karriärvägledning

LUT-universitetet

Handbok för att använda verktyg för e-lärande

Polisyrkeshögskolan

Stöd för lärarna i digital undervisning

t.ex. Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Seamk, Metropolia Ammattikorkeakoulu,
Turun ammattikorkeakoulu TuAmk,
Hanken

Digital start för nya studeranden

Itä-Suomen yliopisto

Effektlördag för examensarbete på nätet (tidigare live)

SeAMK

Verkstad för examensarbete för studerande med invandrarbakgrund via nätet

Diakonia-ammattikorkeakoulu

Utrymmena på campus har öppnats för självstudier och grupparbeten

Aalto-universitetet

Ibruktagning av screening via DigiLuki

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Exempel på mottagning och informationstjänster för välbefinnande
Mindchat – anonym studiepsykologitjänst på nätet

Åbo Akademi

Träff med studiepsykologer via Teams

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Xamk

VirtuaaliJelppaamo: mötesplats med låg tröskel där studeranden och personal
(stödtjänster för lärande) möts

Metropolia Ammattikorkeakoulu

Chattjänst för välbefinnande och Instagram

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK

Grupper för studerande som är nervösa/fastnar i skriftliga arbeten

Itä-Suomen yliopisto

Drop in –info och diskussionstillfällen

Vasa universitet
Exempel på studietjänster för välbefinnande

En studerande- och välbefinnandedel som genomförs på distans ämnad för
alla som deltar i samma studieperiod

Jyväskylän ammattikorkeakoulu JAMK

Ett mobilprogram som stöder välbefinnande och material för självstudier i
coronasituationen

Jyväskylä universitet

Webbinar för studerande om distansstudier och välbefinnande

Metropolia Ammattikorkeakoulu,
Tammerfors universitet TaY

Egen informationssida med coronainstruktioner

Försvarshögskolan
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5.7.2 Högskolorna har svarat på utvecklingsbehov som upptäcktes våren 2020
På basis av den syntesanalys som gjordes vid NCU våren 2020 berodde studerandenas utmaningar
i studierna under undantagstillståndet oftast på att man saknade gemenskapen, bristande
studiemotivation samt bristfälliga färdigheter i självstyrt lärande. I enkäten kartlades i vilken
omfattning högskolorna har reagerat på de utmaningar som uppstod under våren och vidtagit
åtgärder för att avlägsna dem.63 Cirka nio av tio högskolor rapporterade att de i viss mån eller i
stor utsträckning vidtagit åtgärder för att svara på ovan nämnda utmaningar (figur 54).
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FIGUR 54. Högskolornas (n = 38) bedömning i fråga om i vilken utsträckning de vidtagit åtgärder
för att utveckla gemenskap, studiemotivation och självstyrt lärande under undantagsförhållanden

Högskolorna tillfrågades med en öppen fråga vilka åtgärder de hade vidtagit för att stärka
gemenskapen, studiemotivationen och självstyrt lärande (figur 55).64 Drygt hälften av högskolorna
svarade att de specifikt satsat på emottagandet av nya studerande hösten 2020. Dessutom svarade
nästan hälften av högskolorna att de utvecklat handledningen on-line för att stärka ovan nämnda
frågor i högskolegemenskaperna.

63 Fråga 21: Enkäter och utredningar som baserar sig på erfarenheterna våren 2020 visar att många av studerandenas
utmaningar under undantagstillståndet har varit förknippade med gemenskap, studiemotivation och självstyrt lärande.
Uppskatta på skalan 0–3 hur mycket högskolan har riktat åtgärder till att stöda studerandena i gemenskap, studiemotivation
och självstyrt lärande under höstterminen 2020. 0 = inga åtgärder 1 = en aning åtgärder 2 = mycket åtgärder 3 = väldigt
mycket åtgärder, n = 38.
64 Fråga 22: Hurdana åtgärder har er högskola vidtagit för att förbättra studerandenas gemenskap, studiemotivation och
självstyrt lärande (inkl. pedagogisk praxis)? Beskriv noggrant centrala åtgärder (öppen fråga), n = 38.
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FIGUR 55. Åtgärder som vidtagits i högskolor (n = 38) för att utveckla gemenskap, studiemotivation
och självstyrt lärande hösten 2020, andel svaranden i högskolorna

Nästan fyra av tio högskolor berättade att de som en särskild utvecklingsåtgärd satsat på att se till
att lärare och handledare är tillgängliga. Även hybridundervisningen ansågs i sig öka gemenskapen,
studiemotivationen och förutsättningarna för självstyrt lärande, jämfört med undervisning och
handledning som genomförs på distans. Ungefär en tredjedel av högskolorna hade fäst särskild
uppmärksamhet vid tillgängligheten till de välfärdstjänster som högskolorna erbjuder sina egna
studerande (t.ex. kuratorer och studiepsykologer).

5.8 Stödåtgärder för internationella studerande
Internationella examensstuderande bildar en grupp vid högskolorna som sedan länge ansetts
haft stor strategisk betydelse. Undantagstillståndet har i hög grad påverkat möjligheterna att resa
och därmed också internationella examensstuderandes möjligheter att komma till Finland för
att studera. I enkäten utreddes hurdana stödåtgärder högskolorna har riktat till internationella
examensstuderande under undantagstillståndet65 (figur 56). Nästan en tredjedel av högskolorna hade
genom direkta kontakter eller enkäter utrett vilka stödbehov internationella examensstuderande har.

65 Fråga 28: Hurdana stödåtgärder har er högskola riktat till internationella examensstuderande under undantagstillståndet?
Beskriv kortfattat centrala stödåtgärder.
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Sex av tio högskolor rapporterade att de erbjudit möjligheter till distansstudier för att studierna
skulle kunna genomföras. Man hade också med hjälp av orienteringsperioder på distans strävat
efter att stöda inledandet av studierna.

Erbjuda möjligheter för distansstudier

61 %

Ge anvisningar och information

50 %

Samma tjänster som för finskspråkiga / samma tjänster
som vanligen ges för högskolestuderanden

29 %

Separata kontakter/enkäter för höskolestuderanden för
att utreda behov av stöd

29 %

Stöd för studieavgifter eller stipendier

18 %

Stöd för ordnande av hemresa eller kunna stanna i
landet

8%

Stöd under karantän (t.ex. livsmedel)

5%
0%
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40 %

60 %

80 %

Andel svaranden (%)

FIGUR 56. Vanligaste stödåtgärder högskolorna erbjöd (n = 37) internationella studerande för
högskoleexamen under undantagsläget

Hälften av högskolorna rapporterade att de hade erbjudit anvisningar och information som särskilt
tillgodoser internationella examensstuderandenas behov (till exempel praxis för inresa eller utresa
ur landet). Nästan en tredjedel av högskolorna rapporterade att internationella examensstuderande
under undantagstillståndet har tillgång till samma tjänster som annars också eller samma tjänster
som finskspråkiga studerande.

Livingroom eftermiddag på Zoom varje torsdag eftermiddag (för att kunna ställa frågor eller bara
träffa andra). En enkät med frågor om den egna situationen skickades till internationella studerande.
Studeranden kontaktades på begäran. Socialhandledningen + de internationella tjänsterna för
internationella studerande vid högskolan var aktivt i kontakt med studerande och frågade om de
hade ärenden som behövde ordnas. (yrkeshögskola)
För internationella studerande har det ordnats möten och orienteringar på distans innan de
anlände till landet. Man har satsat på distanshandledning och ordnat en distansfrågestund för
nya studerande. Användarnamn har överlåtits genom distansarrangemang. (universitet)
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Lärartutorerna och studiehandledarna har kontaktat studerande mer än tidigare. Vi gick igenom
situationen för varje utländsk examensstuderande (om hen tänker återvända till hemlandet eller
stanna i Finland). Det har gjorts individuella arrangemang för studerande, t.ex. i fråga om praktik.
(yrkeshögskola)
Intensifierad grupphandledning och individuell handledning via videokonferenser, fria on-linemöten
för att stöda studerandenas sociala umgänge. Aktivare informering än normalt (e-post, intra,
sociala medier). (yrkeshögskola)

Av internationella examensstuderande som kommer från länder utanför EU/EES-området kan
terminsavgifter för studierna tas ut. Därtill erbjuds dessa studerande stipendier för att täcka
avgifterna. Nästan en femtedel av högskolorna rapporterade att de gjort olika arrangemang för
terminsavgifter eller stipendier på grund av undantagstillståndet.

Universitetet ordnade ett separat stipendium för internationella studerande och beviljade lättnader
i läsårsavgifterna till alla som fortsatte och som hade fortsatt skyldighet att betala läsårsavgift
för höstterminen 2020. (universitet)
Situationen för studerande som betalar läsårsavgift har beaktats i fall studierna eventuellt försenas
(möjlighet till en avgiftsfri femte termin). Möjligheten att senarelägga påbörjandet av studierna
som lagstiftningen tillåter utnyttjas. (universitet)
Möjligheten att ansöka om stipendium om utexamineringen eller om studierna i allmänhet har
försenats på grund av undantagstillståndet. (universitet)
Sänkning av kravet på 55 sp till 50 poäng för vårdstuderande, om poängunderskottet beror på
praktik som ställts in på grund av coronaviruset. (yrkeshögskola)

5.9 Slutsatser
Studiernas framskridande – till vilket pris?
Utvärderingen ger en tudelad bild av högskolornas situation under de exceptionella
undervisningsarrangemangen på våren och i början av hösten 2020. Å ena sidan ser högskoleväsendets
kvantitativa resultat i hög grad likadan ut som under de föregående åren. Å andra sidan vittnar
vissa saker om att verkligheten för studierna bakom de goda kvantitativa resultaten inte har varit
problemfri eller att studerandenas situationer har varit likadana.
På högskolenivå har antalet insamlade studiepoäng i genomsnitt följt trenden under de
föregående vårterminerna eller i vissa fall till och med ökat. Utvecklingen för studiepoängen
inom yrkeshögskolesektorn var något nedåtgående, men denna trend har för vårterminernas del
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startat redan tidigare och kan således inte direkt förklaras av undantagsförhållandena. Antalet
avlagda examina i förhållande till antalet studerande avviker inte avsevärt från nivån under de
föregående vårterminerna. Antalet avlagda högre högskoleexamina har ökat något, vilket torde
kunna förklaras med att möjligheterna till deltidsarbete inom servicesektorn har minskat.
Situationen har sannolikt lett till att studerande som tidigare studerat deltid har återgått till
heltidsstudier. Lärdomsprovet i slutskedet av studierna fokuserar på självständigt arbete, och
det har varit möjligt att genomföra handledningen av arbetet också genom distansarrangemang.
Även de reformer av examina och läroplaner som gjorts vid högskolorna har sannolikt påverkat
att antalet studieprestationer ökat, eftersom övergångstiderna styr studerandena till att avlägga
sina studier inom en viss tid.
Enligt högskolornas bedömning har studerandenas varierande färdigheter i och möjligheter för
självständiga studier haft en central inverkan på förverkligandet av jämlikhet och likabehandling
i situationer med exceptionella undervisningsarrangemang. För en del passar självständiga
studier och kan till och med påskynda studierna, men en del upplever att situationen med
minskade sociala kontakter är belastande. Kvaliteten på de apparater och program som studerande
har tillgång till varierar, liksom också hur man kan göra hemmet till en lämplig studiemiljö.
En del högskolor uttrycker också oro över hur studerande orkar under de exceptionella
undervisningsarrangemangen. Resultaten från syntesanalysen våren 2020 stöder det faktum
att de exceptionella undervisningsarrangemangen ställvis har haft betydande konsekvenser för
studerandenas välbefinnande vid högskolorna. Motsvarande observationer gjordes också i Investundersökningen från Åbo universitet och Helsingfors universitet.
Hösten 2020 fortsatte högskolorna att genomföra undervisning och handledning i huvudsak
på distans. Det finns skillnader mellan högskolorna i till vilken utsträckning undervisning och
handledning har genomförts genom distansarrangemang. Distansundervisning har varit något
vanligare vid universiteten än vid yrkeshögskolorna. Inom högskolefältet har man satsat relativt
mycket på att ta emot nya studerande och att inledningen av deras studier ska vara smidig. Det har i
hela landet förekommit problem med genomförandet av de obligatoriska praktikperioderna och detta
har påverkat studerandenas möjligheter att genomföra sina studier enligt planerna. Problemen är
särskilt tydliga i Östra Finland och Lappland. Studerandenas varierande färdigheter och möjligheter
att studera på distans samt observationerna från 2020 om distansundervisningens inverkan på
studerandenas välbefinnande förutsätter att man under 2021 fäster särskild uppmärksamhet vid
situationen för studerande som har blivit försenade i sina studier.
Högskolorna bedömer att de har lyckats svara bra på den ökade efterfrågan på handledningstjänster
under undantagstillståndet. Handledningstjänsterna på webben har också utvecklats på ett mycket
mångsidigt sätt vid flera högskolor. En del högskolor har också erbjudit välfärdstjänster som de själva
producerat åt sina studerande (till exempel studiepsykologernas och kuratorernas mottagningar
samt olika kamratgrupper) som webbtjänster. Den ökade efterfrågan på tjänster verkar framför
allt ha gällt egentliga studerandehälsovårdstjänster, som högskolorna inte ansvarar för.
På basis av utvärderingsmaterialet kan man inte på ett tillförlitligt sätt bedöma om tillhandahållandet
av webbtjänster under undantagstillståndet har jämnat ut situationen mellan olika studerande och
studerandegrupper eller gynnat de studerande som redan har haft goda färdigheter för självständiga
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studier och distansstudier. Utifrån utvärderingen har hur specialgrupper beaktats varierat i fråga
om såväl åtgärdernas nivå, omfattning som inriktning. Utvärderingsresultaten tyder på att det i
fortsättningen är viktigt att beakta olika specialgrupper och studerande i olika livssituationer då
nätpedagogiken och -handledningen utvecklas.
Internationella examensstuderande har erbjudits omfattande möjligheter att avlägga studier
som nätbaserade studier. Många högskolor har också haft tät kontakt med internationella
examensstuderande och utrett det stöd och de specialarrangemang de behöver. Utvärderingen
pekar på att internationella examensstuderande vid många högskolor beaktas som en strategisk
kundgrupp, vars möjligheter att genomföra studierna särskilt uppmärksammas.

Information till de sökande en särskild utmaning vid antagningen av studerande
Högskolornas uppfattning om hur antagningen av studerande lyckades våren 2020 är mycket
positiv. Antagningen av studerande är med alla sina skeden en omfattande och reglerad process
och att genomföra den belastar även under normala förhållanden högskolorna och binder deras
resurser. Informationen till de sökande ses som det delområde där man lyckats sämst i antagningen
av studerande våren 2020. Styrkorna har varit högskolornas förmåga att som helhet snabbt reagera
på den förändrade situationen samt organiseringen av det interna samarbetet vid högskolorna.
Yrkeshögskolornas tidigare erfarenhet av samarbete vid antagning av studerande bidrog också
positivt till omorganiseringen av antagningen av studerande under undantagstillståndet våren 2020.
Det är ännu inte möjligt att på ett tillförlitligt sätt bedöma om det under undantagstillståndet har
fattats beslut som i betydande grad har påverkat förverkligandet av jämlikhet och likabehandling av
de sökande jämfört med urvalsprocessen under normala förhållanden. De sökandes missnöje med
de beslut som fattats om urvalsprocessen har riktats relativt kraftigt mot några av universitetens
utbildningsområden (medicin, ekonomi). Utvärderingens resultat tyder på att ändringarna i
antagningen av studerande våren 2020 har belastat de sökande och att det har varit en utmaning
för de sökande att få information om ändringarna i urvalsprocessen.

Beaktandet av specialgrupper varierar – uppfylls skyldigheterna i lagen?
Utvärderingen visar att som helhet har högskolorna förhållandevis olika sätt att tolka de offentliga
aktörernas skyldighet att främja jämlikhet och likabehandling i sin verksamhet också i situationer
där undervisningsarrangemangen är exceptionella. En del högskolor har riktade tjänster för
specialgrupper som högskolan själv definierat, såsom studerande med inlärningssvårigheter,
som har kunnat utnyttjas även under undantagstillståndet. En del av högskolorna har vidtagit
åtgärder riktade till specialgrupper under undantagstillståndet. Vissa högskolor har erbjudit extra
stöd under undantagstillståndet, men tjänsterna har inte riktats särskilt till någon viss grupp.
Utvärderingen visar att jämlikhet och likabehandling som målsättning förstås på olika sätt i
högskolorna: i en del högskolor erbjuds likadana tjänster och stödåtgärder för alla studerande, i
andra högskolor förstår man med detta att riktat stöd erbjuds särskilt definierade specialgrupper.
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Eftersom åtgärder riktade till grupper med särskilda behov inte har definierats i författningarna,
förutsätter det att alla högskolor själva överväger och arbetar för att identifiera specialgrupper
och genomföra riktade stödåtgärder.
Motsvarande observationer har gjorts även i andra bedömningar och utredningar. I NCU:s
utvärdering av studiestigarna för studerande med utländsk bakgrund konstateras att högskolorna
inte identifierar studerande med utländsk bakgrund som en egen grupp bland de studerande.
I utvärderingen konstateras dessutom att trots jämställdhets- och likabehandlingsplanerna
identifieras inte behovet av positiv särbehandling av specialgrupper vid alla högskolor (Airas & al.
2019). Motsvarande iakttagelser har även gjorts i UKM:s utredning om högskolornas jämställdhetsoch likabehandlingsplaner (UKM 2020). I utredningen konstateras att alla högskolor inte har
jämställdhets- och likabehandlingsplaner som uppfyller kraven i lagstiftningen och att det
förekommer brister särskilt i uppfyllandet av kraven i jämställdhetslagen. I utredningen beskrivs
högskolornas jämställdhets- och likabehandlingsarbete på många ställen som svagt och fokuserat
på att göra upp planer. Å andra sidan konstateras det också i utredningen att högskolornas planer
innehåller många goda idéer för att främja jämställdhet och likabehandling. Utmaningarna i den
praktiska verksamheten gäller bland annat att definiera specialgrupper, följa upp och utvärdera
vidtagna åtgärder samt att indikatorer för jämställdhet och likabehandling saknas vid högskolorna.
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6.1 Rekommendationer för att främja förutsättningarna för
jämlikhet och likabehandling i lärandet på olika utbildningsstadier
1.

Metoder och verksamhetsmodeller för att stöda elevernas och studerandenas
välbefinnande måste utvecklas
Man måste fästa särskild uppmärksamhet vid elevernas och studerandenas välbefinnande
och psykiska belastning. Epidemisituationen som orsakats av coronaviruset har dragit ut
på tiden och man bör vara beredd på exceptionella undervisningsarrangemang också i
framtiden. Skolorna och läroanstalterna ska utveckla metoder för att effektivt identifiera
problem med anknytning till elevernas och studerandenas välbefinnande och säkerställa
att alla elever och studerande nås i undantagssituationer. Elever och studerande bör
erbjudas tillräckliga möjligheter att med låg tröskel ta kontakt och be om stöd. För en del
elever och studerande kan situationens inverkan på välbefinnandet också ta sig uttryck på
längre sikt. Därför är ett nära mångprofessionellt samarbete mellan utbildning, elev- och
studerandevård och ungdomsarbete av största vikt.
Enligt resultaten för den allmänbildande utbildningen upplevde en del elever och studerande
belastning och att de inte kan under de exceptionella undervisningsarrangemangen. Under
distansundervisningen var tröskeln för att be om hjälp högre för vissa elever och studerande
eller så upplevdes det som svårt.
Enligt resultaten för yrkesutbildningen upplevde över hälften av studerandena som svarade
på enkäten att studierna under undantagsförhållanden var psykiskt mer belastande än
studierna under normala förhållanden. En del av anordnarna hade haft många utmaningar
med att ordna studerandevård för studerande. Undervisnings- och handledningspersonal
upplevde att interaktionen med eleverna och studerandena och att stöda deras gemenskap
och välmående var betydligt svårare under undantagsförhållandena jämfört med den normala
situationen. Alla studerande kunde inte nås under undantagsförhållandena.
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2.

Identifieringen av elevernas och studerandenas stödbehov och individuellt stöd ska
stärkas
Bristen på närundervisning och -handledning skapar ett behov av stöd i synnerhet bland de
elever och studerande som har fler problem med att gå framåt i studierna än andra. Behoven
hos elever och studerande med ett annat modersmål än finska eller svenska samt elever och
studerande som behöver stöd ska identifieras effektivare och individuellt stöd ska erbjudas.
Enligt resultaten från den allmänbildande utbildningen ansåg en tredjedel av eleverna
i den grundläggande utbildningen att distansstudierna var svårare i många läroämnen.
Undervisnings- och handledningspersonalen ska bättre identifiera stödbehovet i studierna
i olika läroämnen. Under distansstudierna betonades hemmens betydelse särskilt bland
eleverna i den grundläggande utbildningen. Samarbetet mellan hemmet och skolan samt
skolans interna samarbete är av största vikt för att identifiera elevernas och studerandenas
stödbehov och stöda eleverna och studerandena.
Inom yrkesutbildningen behövs under det pågående läsåret en effektiverad kartläggning
av studerandenas situation samt en uppdatering av de personliga utvecklingsplanerna för
kompetensen. Komplettering av bristfällig kompetens och studiernas framskridande ska
planeras och möjliggöras enligt studerandenas individuella situationer. I utvärderingen lade
man märke till att de studerande som fick problem med motivation, belastning och studier
under undantagsförhållandena upplevde att deras studieframgång och läroanstaltens stöd
var sämre än andra studerande. Riktat stöd ska också erbjudas studerande som har haft
svårigheter under distansstudierna på grund av språkkunskaper.

3.

Elevernas och studerandenas inlärnings- och studiefärdigheter måste stärkas
Att stärka självstyrt lärande och studiefärdigheter tjänar både beredskapen för motsvarande
undantagsförhållanden och en eventuell ökning av mångformsundervisning på olika
utbildningsstadier, varvid olika inlärningsmiljöer integreras allt tätare med varandra. Under
distansundervisningen försämrades motivationen hos vissa elever och studerande och
påverkade deras studier och studieframgång. Därför är det viktigt att fästa uppmärksamhet
vid att stöda elevernas och studerandenas motivation både i när- och distansundervisningen.
Många av rektorerna och medlemmarna i undervisnings- och handledningspersonalen
inom den allmänbildande utbildningen bedömde att det varit utmaningar i elevernas
och studerandenas självstyrt lärande och motivation under distansundervisningen. Enligt
eleverna och studerandena var det allra besvärligaste under distansundervisningsperioden
att motivera sig själv.
För en del studerande i yrkesutbildningen har studiefärdigheterna inte räckt till för studier
under undantagsförhållandena. I synnerhet studerande som hade många problem med
studierna, studiemotivationen och att orka mentalt upplevde att deras studiefärdigheter
var bristfälliga.
Högskolorna bedömer studerandenas varierande färdigheter i självständiga studier som
den viktigaste faktorn som har haft en negativ inverkan på förverkligandet av jämlikhet och
likabehandling inom högskoleutbildningen under undantagstillståndet. Undantagstillståndet
har ställvis i betydande grad påverkat studerandenas ork och studiemotivation.
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4.

Digital kompetens och -pedagogik större utrymme i skol- och läroanstaltsvärlden
Utnyttjandet av digitala lärmiljöer samt sätten att genomföra distansundervisning och
-handledning bör utvecklas. Dessutom bör undervisnings- och handledningspersonalens
digitala och pedagogiska kompetens stärkas. Att dela med sig av idéer och verksamhetsmodeller
som utvecklats under undantagsförhållanden är till nytta. Studerandenas digitala kompetens
och färdigheter bör utvecklas så att de också kan använda dem i olika lärmiljöer.
Respondenterna inom den allmänbildande utbildningen anser att det har förekommit
brist på digitala apparater och det har förekommit variationer i elevernas och studerandenas
digitala kompetens, vilket har påverkat hur smidigt man kunnat genomföra nätbaserad
undervisning. Det förekommer också skillnader i lärarnas beredskap att övergå till nätbaserad
undervisning och i lärarnas digitala kompetens.
Övergången till distansstudier skedde snabbt och i en belastande situation. Enligt personalen
inom yrkesutbildning fanns det inte tillräckligt med tid för att lära sig tekniken, göra
undervisningsmaterial och planera undervisningen. Under undantagsförhållandena har man
dock tagit i bruk och utvecklat nya metoder för undervisning och handledning samt nya
läromedel. Det lönar sig att även i fortsättningen utnyttja dessa som en del av anordnandet
av utbildning och undervisning.

5.

Kvaliteten på yrkesproven ska säkerställas
Enligt utvärderingens resultat har coronaepidemin försvårat utbildningen som ordnas
på arbetsplatser och att genomföra yrkesprov i yrkesutbildningen. Flest negativa
effekter har setts i servicebranscherna, hälso- och välfärdsbranscherna samt handels- och
förvaltningsområdena. Utbildningen på arbetsplatserna avbröts för många studerande och
inga yrkesprov avlades.
Genomförandet av yrkesprov på annat håll än i autentiska arbetssituationer har möjliggjorts
genom en temporär lagändring så länge undantagstillståndet fortsätter och yrkesutbildningen
har utvecklat mångsidigare sätt att genomföra yrkesproven. Det är viktigt att säkerställa
att yrkesprovsmiljöerna och genomförandet av yrkesprovet håller en tillräcklig kvalitet,
så att de uppgifter som utförs i yrkesprovet motsvarar så verkliga arbetssituationer och
arbetsprocesser som möjligt, och så att yrkesprovsmiljön gör det möjligt att påvisa det
kunnande som anges i examensgrunderna.

6.

Inom ledningen ska större uppmärksamhet fästas vid att vara konsekvent och att
stöda personalen
Den nationella ledningen ska vara konsekvent, konkret och ske i rätt tid. Tydlig kommunikation
och anvisningar med praktisk betoning främjar att skolor och läroanstalter börjar använda
dem. Det är viktigt att man beaktar det lokala läget och att anvisningarna går att tillämpa.
I ledningen på lokal nivå bör man fästa större uppmärksamhet vid personalens ork och
välbefinnande samt vid att stöda undervisnings- och handledningspersonalens arbete. På
lokal nivå kan man med hjälp av uppföljning och utvärdering vidta omedelbara åtgärder
som behövs på grund av undantagssituationen.
Inom den allmänbildande utbildningen bedömde anordnarna av den grundläggande
utbildningen och gymnasieutbildningen samt deras rektorer att den nationella styrningen
fungerat måttligt. Man önskade att anvisningarna gav mera utrymme för flexibilitet regionalt
och lokalt, att de var mera konkreta och att det gavs längre tid att ta dem i bruk. En del av
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undervisnings- och handledningspersonalen hade behövt mer stöd av arbetsgivaren för
att orka. Undervisnings- och handledningspersonalen ska stödjas i anordnandet av och
praxis för distansundervisning.
Anordnare och personal inom yrkesutbildningen upplevde att den nationella styrningen i
huvudsak varit fungerande. I fortsättningen lönar det sig dock att fästa särskild uppmärksamhet
vid att kommunikationen och att anvisningarna är konsekventa och konkreta. I och med
att coronaepidemin drar ut på tiden är effekterna och tidpunkterna för när de uppstår
olika inom olika regioner. Därför behövs det styrning som i allt större utsträckning är
differentierad och inriktad enligt behoven. Enligt utvärderingsresultaten har anordnarna
av yrkesutbildning lyckats ganska bra med ledningen under undantagsförhållanden. En
del av undervisnings- och handledningspersonalen skulle dock ha behövt mer stöd för sitt
välbefinnande och sin ork. En del av personalen skulle också ha behövt fler anvisningar om
hur undervisningen och handledningen ska ordnas och hur studerande ska stödas under
undantagsförhållandena. Utmaningarna med ledning av distansarbete och distansledning
är fortfarande aktuella i och med att undantagssituationen fortsätter.

6.2 Rekommendationer för att främja jämlikhet och likabehandling i
lärandet i högskoleutbildningen
7.

Högskolorna ska kartlägga de faktorer som ligger bakom utmaningar med studiernas
framskridande.
Särskild uppmärksamhet ska fästas vid faktorer som påverkar förverkligandet av jämlika
och likvärdiga möjligheter till lärande i högskoleutbildningen. Högskolorna ska samarbeta i
kartläggningen. Utifrån utvärderingen främjas förverkligandet av jämlikhet och likabehandling
i situationer där undervisningsarrangemangen måste anpassas till undantagsförhållanden
av färdigheter i distans- och självstudier, genomförandet av obligatorisk praktik som hör
till examina, förutsättningar för webbundervisning och tillräckliga digitala redskap samt av
att se till att undervisnings- och handledningspersonalen är anträffbar i olika situationer.

8.

Högskolorna ska utarbeta planer för studeranden vars studier har försenats
Högskolorna ska utarbeta planer för att nå sådana studerande vars studier har försenats
avsevärt eller helt på grund av undantagsläget. Målet är att kartlägga studerandenas
stödbehov så att de kan återgå till studierna.

9.

Högskolorna ska kartlägga styrkorna i studiernas framskridande
Särskild uppmärksamhet ska fästas vid faktorer som har främjat förverkligandet av jämlika
och likvärdiga möjligheter att lära sig i högskoleutbildningen. Högskolorna ska samarbeta i
kartläggningen. Högskolorna har i stor utsträckning utnyttjat webbtjänster för undervisning
och handledning samt olika sätt att följa upp konsekvenserna av undantagssituationen.
Dessutom har man i en del högskolor utnyttjat tjänster för specialgrupper även under
undantagsläget.
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10. Högskolorna ska stärka beredskapen och samarbetsstrukturerna för att genomföra
antagning av studerande
Vid universiteten måste beredskapen och samarbetsstrukturerna för att genomföra antagning
av studerande i undantagssituationer stärkas. Särskild uppmärksamhet ska fästas vid att de
sökande informeras och att de sökande behandlas jämlikt i situationer där urvalsprocessen
måste ändras på grund av ett undantagstillstånd.
11. Högskolorna ska se till att modeller för nätbaserad handledning och undervisning
upprätthålls och utvecklas
Högskolorna ska se till att modeller för nätbaserad handledning och undervisning upprätthålls
och utvecklas så att förutsättningarna för att genomföra hybridundervisning är goda även
i fortsättningen. De tillvägagångssätt som skapats under undantagssituationen måste gå
att utnyttjas även i framtiden.

12. Högskolorna ska utarbeta förfaranden för hur obligatoriska praktikperioder genomförs
Högskolorna ska tillsammans med de viktigaste arbetslivspartnerna utarbeta förfaranden
för hur obligatoriska praktikperioder genomförs i undantagssituationer. När förfarandena
utarbetas kan man dra nytta av högskolornas erfarenheter av alternativa sätt att genomföra
praktikperioder från undantagssituationen under 2020.

13. Högskolorna ska kartlägga de studerande som hör till specialgrupper och rikta dem
stöd- och handledningstjänster
Högskolorna ska kartlägga de studerande som hör till specialgrupper och rikta stöd- och
handledningstjänster enligt specialgruppernas behov. Specialgruppernas särdrag och behov
ska antecknas i högskolornas likabehandlings- och jämställdhetsplaner. Högskolorna ska
stärka beaktandet av specialgrupper i sin verksamhet, för att stärka högskolornas förmåga
att reagera på specialgruppernas behov även i olika undantagssituationer.
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Bilaga 1
NCU:s syntesanalys av högskolornas, studerandeorganisationernas
och intressentgruppernas corona-utredningar våren 2020
I början av juni hade sammanlagt 27 högskolor och studerande- och studentkårer lämnat in
utredningar om distansstudier till NCU. Tolv av utredningarna behandlade hur högskolornas
personal upplevt att arbeta på distans och 15 om studerandenas erfarenheter av distansstudier.
I en del av utredningarna hade man granskat både personalens och studerandenas erfarenheter
(se bilaga 2, Tabell 1). Som material har dessutom använts Finlands studerandekårers förbunds
(SAMOK) utredning, som var riktad till 16 yrkeshögskolors studerandekårer. Flera studerandekårer
rapporterade också skilt svaren på samma frågor till NCU. Om man i studerandekårernas utredningar
har ställt SAMOK:s frågor, rapporteras resultaten i enlighet med SAMOK:s enkät. Dessutom har
man i det här avsnittet utnyttjat OAJ:s, Forskarförbundets och CampusOnlines utredningar om
hur högskolornas personal upplevt undantagsförhållandena.

Personalens erfarenheter
Högskolorna, CampusOnline och Forskarförbundet utredde personalens erfarenheter av bland
annat övergången till distansarbete, arbetsredskapen, det stöd man fått samt andra erfarenheter
av distansarbetsperioden.
Enligt OAJ:s och Forskarförbundets enkäter upplevde medlemmarna i högskolornas personalförbund
att undantagsarrangemangen som helhet fungerade väl. Tre fjärdedelar av yrkeshögskolorna och
av universiteten som svarade på OAJ:s enkät upplevde att undantagsarrangemangen fungerade bra
eller mycket bra. Enligt Forskarförbundets utredning upplevde 58 procent av dem som arbetade
vid universitet och 71 procent av dem som arbetade vid yrkeshögskolor att arbetet hade fungerat
bra eller mycket bra under undantagsförhållandena. I Forskarförbunds enkät var medeltalet för
hur det egna arbetet gått 3,6 på skalan 1–5. Även i Lapplands universitets utredning var personalen
mycket nöjd med distansarbetet (medeltal 4,0 på skalan 1–5). Största delen av de anställda som
besvarade Tammerfors högskolestiftelsens enkät upplevde att deras funktionsförmåga (60 %)
och allmänna hälsotillstånd (70 %) var bra eller mycket bra under coronatiden. Den allmänna
nöjdheten med distansarbete var i genomsnitt 7,6 på skalan 1–10.
Enligt OAJ:s enkät var den tekniska utrustning som högskolornas personal och studerande
hade tillgång till bra och bekant, även om en del av universitetspersonalen också använde egen
utrustning. Enligt Forskarförbundets utredning hade 65 procent av respondenterna redan den
utrustning och de program som behövdes för distansarbetet. Enligt CampusOnlines utredning
var 70 procent av yrkeshögskolornas undervisningspersonal nöjda med hur den utrustning som
högskolan tillhandahöll fungerade i distansundervisningen. Bland respondenterna uppgav 72
procent att de hade tagit i bruk för dem nya webbverktyg under undantagssituationen och 64
procent upplevde att de hade lärt sig nya arbetssätt för nätbaserad undervisning. I Tammerfors
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högskolestiftelsens utredning lyfte största delen (72 %) av de anställda som svarade på enkäten
fram att den digitala utrustningen för distansarbete fungerat bra.
Enligt OAJ:s enkät hade stödet och anvisningarna från cheferna upplevts som särskilt bra vid
universiteten. Enligt Forskarförbundets utredning hade 55 procent av respondenterna fått stöd
från cheferna i undantagssituationen. I Tammerfors högskolestiftelsens utredning upplevde
merparten (76 %) av de anställda som svarade på enkäten att de hade fått tillräckliga anvisningar
för sitt distansarbete och att högskolornas ledning hade haft en tydlig och bra kommunikation
(88 %). Ungefär en femtedel av respondenterna hade dock behövt ytterligare anvisningar och
stöd för användningen av digitala verktyg för distansarbete. Stödtjänsternas personal bedömde
att högskolestiftelsens verksamhet, ledning och verksamhet i webbmiljön höll en högre nivå än
undervisnings- och forskningspersonalen eller forskarstuderandena. Enligt en utredning av Lapin
ammattikorkeakoulu hade personalen i huvudsak den utrustning som behövdes för distansarbete,
de fick tillräckligt stöd av cheferna och de upplevde att det fanns tillräckligt med samarbets- och
interaktionsmöjligheter. Enligt personalen var deras beredskap för distansarbete tillräcklig och
de orkade bra trots den exceptionella situationen.
Enligt OAJ:s utredning har dock undantagsarrangemangen mycket eller något ökat den tid som alla
lärare har ägnat åt arbetet: 85 procent av de universitetslärare och 79 procent av de yrkeshögskolor
som deltog i enkäten var av denna åsikt. Enligt Forskarförbundets utredning hade arbetsmängden
för 64 procent av respondenterna hållit sig på samma nivå under undantagssituationen, medan
arbetsmängden ökat för 54 procent av dem som hade undervisningsbetonade uppgifter. Bland
respondenterna upplevde 37 procent att de hade kunnat följa ordinarie arbetstid.
Enligt OAJ:s enkät kunde högskolorna med den utrustning som användes nästan i realtid hålla kontakt
med största delen av studerandena. En stor del av respondenterna från yrkeshögskolorna (90 %) och
från universiteten (87 %) var av denna åsikt. Enligt CampusOnlines utredning ansåg 71 procent av
yrkeshögskolornas undervisningspersonal att studerande hade haft möjlighet till distanshandledning
under hela undervisningen, 58 procent att studerande hade framskridit bra i studierna och 56
procent trodde att kunskapsmålen uppnåddes i den nätbaserade/distansundervisningen.
CampusOnlines enkät visade att undervisningspersonalen vid yrkeshögskolorna upplevde att
övergången till distansundervisning (76 %), informationen om undantagsarrangemang (73 %)
och arbetet med kollegorna på webben (73 %) hade gått bra eller mycket bra. I synnerhet det
kollegiala stödet (62 %) hade varit till stor hjälp när man övergick till distansstudierna.
Enligt en enkät som riktades till personalen vid Hämeen ammattikorkeakoulu låg stämningen vid
olika tidpunkter mellan 7,01 och 7,19 på en skala 1–10. Personalen vid Hämeen ammattikorkeakoulu
upplevde att de fick stöd av cheferna i sitt arbete och att arbetsgemenskapen trots corona-situationen
hade en god stämning. Enligt utredningen från Kajaanin ammattikorkeakoulu upplevde nästan
hela personalen att distansstudierna passade arbetsuppgifterna bra eller mycket bra. Alla som
utförde annat arbete än undervisning och FUI-arbete ansåg att distansarbetet passade särskilt bra
eller bra för arbetsuppgifterna. Samma grupp var också nöjd eller mycket nöjd med distansarbetet
(97 %). Hela personalen var också nöjd eller mycket nöjd (92–94 % av respondenterna) med
samarbetet med kollegerna.
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Positiva sidor av distansarbete
Enligt utredningen från Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk) upplevde 53 procent
av personalen att undantagssituationen har haft en positiv inverkan på deras arbete. Enligt
respondenterna har distansarbetet fungerat bra, eftersom man var bekant med utrustningen och
programmen för distansarbete, man kan arbeta oberoende av tid och plats, arbetet hemifrån har
medfört mer välbefinnande och mer tid för familjen, man upplever det som positivt att distansarbetet
är ekologiskt, man har möjlighet att utveckla ledningen av det egna arbetet, arbetsprocesserna
och arbetsredskapen, man kan koncentrera sig på uppgifter som är mer krävande än rutinarbeten
och man har kunnat planera arbetsdagarna på ett för sig själv lämpligt sätt. Respondenterna ansåg
att distansarbete var effektivare än att arbeta i ett öppet kontorslandskap: när tiden inte gick åt
tid till avbrott, förbättrades koncentrationen och under samma tid åstadkom man mer. Hemma
kunde man ha mer oavbruten arbetstid än när man arbetar i högskolans lokaler och det fanns
inga onödiga möten. Man kunde därför i längre tider koncentrera sig på arbetet.
Högskolans personal och även samarbetspartnerna lärde sig att använda utrustning för arbete på
distans och detta utvecklade också arbetsprocesserna. Det skickades färre e-post då man gick över
till att arbeta på olika plattformar för distanskommunikation, som t.ex. Teams. När arbetsresorna
upphörde och man inte längre behövde ta sig till arbetsplatsen gav detta mer fritid för att sova
och återhämta sig samt för att främja välbefinnandet och arbetsförmågan. Man kunde också
tillbringa mer tid med familjen och på kvällarna orkade man bättre med hushållssysslor än under
normala förhållanden, då det inte dagligen gick tid till arbetsresorna. Många nämnde också att
det minskade resandet hade minskat högskolans koldioxidavtryck. Även svaren från Seinäjoen
ammattikorkeakoulu gick i samma riktning.
Utredningen från Hämeen ammattikorkeakoulu visade att förutom fördelarna med distansarbetet
bidrog våren, motion och att röra sig i naturen, kontakterna med och stödet från kollegorna,
att spendera tid med familjen och att hålla kontakten med närstående till att man orkade i
arbetet. Också flexibla arbetstider, att arbetet kändes meningsfullhet och att man åstadkom
något, möjligheterna att påverka det egna arbetet och stödet från organisationen och cheferna
gav kraft och ork.
I utredningen från Seinäjoen ammattikorkeakoulu lyfte man också fram kontakten med kollegerna,
teamet eller enheten och stödet från studerandena som viktiga. Man upplevde också att stödet
och informationen från cheferna och högskolans ledning var viktiga. Känslan av att behärska den
digitala utrustningen samt kunskap om hur verktygen och datakommunikationsförbindelserna
fungerade bidrog till att man orkade. Även den egna attityden och känslan av att alla befinner sig
i samma situation hjälpte de anställda att orka.
Enligt utredningen från Lapplands universitet upplevde 65 procent av universitetspersonalen
gruppkänsla i sin distansarbetsgemenskap och samarbetet ansågs inte vara särskilt utmanande
trots att det skedde via dator. Personalen tackade för inofficiella möten, virtuella kaffepauser
och samtal. Den ökade mängden distansmöten verkade också öka känslan av gemenskap.
Också i Forskarförbundets utredning visade sig gemenskapen på arbetsplatsen och möten med
arbetskamraterna vara en viktig faktor för att orka. Enligt utredningen av Kaakkois-Suomen
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ammattikorkeakoulu upplevdes inofficiella digitala möten med arbetskamraterna som absolut
viktiga för gemenskapen. I flera av utredningarna från högskolorna önskade en del av respondenterna
att man även i fortsättningen kunde arbeta mer på distans och mera flexibelt än vad de nuvarande
anvisningarna för distansarbete tillåter.

Utmaningar med distansarbete
Vad gäller utmaningar med distansarbete upplevde 64 procent av personalen enligt utredning
gjord av Seinäjoen ammattikorkeakoulu att belastningen i arbetet hade ökat något eller betydligt
på grund av de förändringar som coronaepidemin orsakat. Även i enkäten gjord av KaakkoisSuomen ammattikorkeakoulu upplevde en del av personalen att belastningen hade ökat under
distansperioden.
I Tammerfors högskolestiftelsens utredning berättade cirka en tredjedel av de anställda som
svarade på enkäten om psykisk belastning efter övergången till distansarbete, såsom stress och
trötthet som gränsar till utmattning samt nack- och ryggsmärtor. Det förekom dock skillnader
mellan personalgrupperna: undervisnings- och forskningspersonalen och forskarstuderandena
upplevde mer stress, sämre funktionsförmåga och att de återhämtade sig långsammare från
arbetet än stödtjänsternas personal. Forskarstuderandenas välbefinnande och tillfredsställelse
med livet låg på en lägre nivå jämfört med andra arbetstagargrupper. Även i enkäten av KaakkoisSuomen ammattikorkeakoulu upplevde en del av personalen att belastningen hade ökat under
distansperioden.
Enligt utredningen gjord av Hämeen ammattikorkeakoulu upplevde man också utmaningar i
distansarbetet. Mest saknade personalen sina arbetskamrater, eftersom känslan av gemenskap med
arbetskamraterna och arbetsgemenskapen hade minskat. Särskilt saknades diskussioner och möten
i kafferummen. I merparten av svaren upplevde man också att arbetsergonomin var utmanande.
Alla hade inte den utrustning som behövdes. Arbetsmängden ökade när undervisningen med en
snabb tidtabell flyttade till webben, eftersom det inte fanns färdigt material. Arbetsdagarna blev
långa och man hade inga pauser.
Enligt utredningen av Hämeen ammattikorkeakoulu var utmaningarna ensamhet och att man
saknade möten ansikte mot ansikte, ergonomiska utmaningar, att kombinera arbete och familj,
svårigheter att lösgöra sig från arbetet, ökad arbetsbelastning, svårigheter att leda sitt eget
arbete, svårigheter att utföra arbetsuppgifter på distans, tekniska problem, oro och osäkerhet
över coronasituationen samt oro för studerandena. Av utredningen gjord av Kaakkois-Suomen
ammattikorkeakoulu framgick att interaktionen med studerandena upplevdes vara lättare i
närundervisningen än på distans.
I utredningen från Hämeen ammattikorkeakoulu hade man flest utmaningar med att kombinera
arbetet och det övriga livet: svårigheter att koppla av från arbetet (39 %), oro över närstående
som hör till riskgrupperna (31 %) samt utmaningen att kombinera arbete och livet i en barnfamilj
(19 %). Av dem som upplevt utmaningar uppgav 57 procent dock att utmaningarna eller bekymren
endast försvårade vardagen i liten utsträckning. För 39 procent försvårade de vardagen ganska
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mycket. Man önskade att arbetsgivaren skulle stödja samordningen av arbete och det övriga livet
med flexibla arbetstider, genom att erbjuda empati, förståelse och medkänsla, erbjuda stöd för att
förtydliga arbetsbilden och hantera arbetsbelastningen samt möjliggöra kontrollerat arbete på
campus. Även enligt utredningen från Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu upplevde många
att det var svårt att kombinera arbete och familj samt att det var svårt att utföra hushållsarbete
vid sidan av arbetet. Vardagliga sysslor sköttes under arbetsdagen. Många hade barn hemma och
arbetet avbröts när barnen behövde hjälp.
De bekymmer som personalen nämnde i utredningen från Seinäjoen ammattikorkeakoulu var
till exempel att man inte visste hur länge situationen kommer att pågå samt frågor som gäller
den egna och de närståendes ork och hälsa. Man oroade sig också för studerandenas ork och
inlärningsförmåga samt för högskolans ekonomi, ledningen och chefsarbetet.
Enligt Tammerfors högskolestiftelsens utredning upplevde cirka en tredjedel (33 %) av arbetstagarna
att arbetet blivit mindre effektivt när det sker i webbmiljö samt att informationsgången (35 %)
eller kontakten med kollegerna (63 %) blivit sämre. De största utmaningarna enligt Lapplands
universitets utredning var arbetsergonomin och att arbetet och fritiden flöt ihop. Många klagade på
brister i arbetslokalerna samt på bristen på arbetsstolar och arbetsbord. Personalen funderade också
på hur undervisningen ska genomföras för att aktivera och göra olika typer av studerande delaktiga.
Också enligt Forskarförbundets utredning var de största utmaningarna sämre arbetsergonomi (53 %
av respondenterna), att arbetet och fritiden flöt samman (50 %) samt bristande arbetsro (34 %).

Studerandenas erfarenheter
Enligt SAMOK:s utredning upplevde en stor del av respondenterna (63 %, variationsintervall
52–80 % enligt högskola) att övergången till distansstudier lyckades bra vid den egna högskolan.
I utredningen från Kajaanin ammattikorkeakoulu upplevde 46 procent av studerandena att
distansstudier passade dem. Enligt utredningen från Karelia-ammattikorkeakoulu lyckades 75
procent av studerandena bra med distansstudierna.
I utredningen gjord av studentkåren vid LUT- universitetet upplevde cirka 60 procent av
respondenterna att distansundervisningen hade fungerat bra och cirka 80 procent att de olika
sätten att avlägga kurserna har varit flexibla. Av respondenterna upplevde 44 procent att det hade
blivit svårare att avlägga kurserna. Enligt Lapplands universitets utredning ansågs genomförandet
av distansundervisning vara bra (medeltal 3,5 på skalan 1–5). Enligt utredningen från Kareliaammattikorkeakoulu upplevde 75 procent av studerandena att undervisningsarrangemangen
fungerat bra. I utredningen från Vasa yrkeshögskola önskade man att distanslektioner kunde
erbjudas även vid andra tillfällen än under undantagstillståndet.
Enligt utredningen från studentkåren vid Uleåborgs universitet upplevde 62 procent av
respondenterna att distansundervisningen fungerade bra eller mycket bra. Ändå framförde 71
procent av studerandena att undantagsförhållandena hade försvårat studierna något eller avsevärt.
Av de olika formerna för bedömning av inlärningen bedömde studerandena att flervalsfrågor eller
Moodle-tentamen (72 % av dem som deltagit), essä (68 %), rapport, referat eller sammanfattning
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(67 %) och hemmatentamen eller materialtentamen (58 %) fungerar bäst. Grupparbeten på distans
upplevdes som minst fungerande (37 %). Av respondenterna upplevde 31 procent att de hade behov
av handledning och stöd för att organisera distansstudierna och 29 procent av respondenterna
upplevde att det fanns ett måttligt eller stort behov av handledning och stöd för att genomföra
distansstudierna. Å andra sidan uppgav 48 procent av respondenterna att de inte alls hade behov
av handledning eller stöd för att använda verktyg för distansstudier. Av respondenterna hade 62
procent inget alls eller bara litet stödbehov för att organisera distansstudierna och 65 procent av
respondenterna för att genomföra distansstudierna.
Enligt SAMOK:s utredning upplevde 62 procent av respondenterna att högskolan eller
studerandekåren hade informerat på ett bra eller utmärkt sätt om den förändrade situationen och
hur studieavsnitten kommer att genomföras. Enligt utredningen från Karelia-ammattikorkeakoulu
upplevde 78 procent av studerandena att informationen om distansstudierna hade fungerat bra.
I utredningen från studentkåren vid Uleåborgs universitet berättade 69 procent av studerandena
att de hade fått bra eller mycket bra information om universitetets och fakultetens riktlinjer och
anvisningar och 72 procent bra eller mycket bra information om studieavsnitten. Studerandena
hade haft mest nytta av e-postmeddelanden (94 %), Moodle (63 %) och högskolestudiernas
mobiltjänst Tuudo (49 %). Enligt Lapplands universitets utredning ansåg studerandena att de fått
bra information om undantagsförhållandena (medeltal 3,7 på skalan 1–5). Enligt utredningen
från Hankens studentkår upplevde 83 procent av studerandena att universitetet hade informerat
bra om undantagsförhållanden.
I utredningen från Haaga-Helia -ammattikorkeakoulu uppfattade 55 procent av studerandena
inte sig själva som erfarna distansstuderande före coronatiden. 70 procent av studerandena hade
trots detta en positiv inställning till distansstudier. Hälften av studerandena (51%) upplevde att
den egna attityden till distansstudier nu är positivare än före distansperioden. I utredningen från
Karelia-ammattikorkeakoulu upplevde 59 procent av studerandena att distansstudier passade
dem. Dock berättade i samma utredning 54 procent av studerandena att de hade svårt att planera
och organisera sitt eget arbete.
SAMOK:s utredning visade att 51 procent av studerandena upplevde att motivationen blivit sämre
eller mycket sämre under distansstudierna jämfört med tiden före undantagsförhållandena. Av
de respondenter som var i början av sina studier upplevde 57 procent att motivationen minskat,
medan 41 procent av dem som var i slutskedet av studierna upplevde detta. Det fanns också
skillnader mellan högskolorna i hur man upplevde att motivationen försämrades: motivationen
hade blivit sämre eller mycket sämre bland 39–67 procent av studerandena och detta varierade
mellan olika högskolor.
Enligt utredningen från Tampereen ammattikorkeakoulu delades studerandena enligt den
tid som användes för studierna jämfört med före undantagssituationen in i tre nästan lika
stora grupper: en tredjedel av studerandena använde mer, en tredjedel lika mycket och en
tredjedel mindre tid än under normala förhållanden. Alternativet mindre tid än under normala
förhållanden fick något flera svar (35 % av respondenterna) än de övriga. I utredningen från
Kajaanin ammattikorkeakoulu berättade 62 procent av studerandena att distansstudierna inte
har ökat deras arbetsmängd. Enligt samma utredning upplevde 44 procent av studerandena
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att det hade gått bra eller mycket bra att dela in vardagen under undantagssituationen. Enligt
Lapplands universitets utredning upplevde studerandena att distansstudierna tar ungefär lika
lång tid som studierna under närundervisningen.
Resultaten i SAMOK:s utredning visar att 49 procent av respondenterna upplevde att undervisningens
kvalitet blivit sämre eller mycket sämre vid övergången till distansundervisning, men svaren
varierade mellan 31 och 70 procent beroende på högskola. Särskilt de som tidigare till största
delen deltagit i närundervisning upplevde att kvaliteten på undervisningen hade försämrats (57 %).
Av dem som nyligen påbörjat sina studier ansåg 56 procent att kvaliteten försämrats eller blivit
mycket sämre. Också i utredningen som gjordes av Åbo universitets studentkår upplevde nästan
hälften av respondenterna att undervisningens kvalitet och sätten den genomförs på försämrats i
och med coronasituationen. Enligt den utredning som gjordes av studentkåren vid LUT-universitet
upplevde 60 procent av studerandena att undervisningens kvalitet hade lidit.
Enligt SAMOK:s utredning har orsakerna till den försämrade undervisningskvaliteten i
synnerhet att göra med att många av studieavsnittens innehåll i stället för föreläsningar byttes till
självständiga uppgifter. De studerande saknade handledningen och undervisningen och upplevde att
arbetsmängden ökat. Förutom de uppgifter som krävdes upplevde studerandena att arbetsmängden
ökade på grund av man var tvungen att själv ta reda på om det som skulle läras. Respondenterna
gav både ris och ros i frågan om hur lätt det är att nå lärarna. En del studerande upplevde att lärarna
hade mer tid än tidigare att svara på frågor. Å andra sidan upplevde en del av studerandena att det
var svårt eller till och med omöjligt att få tag på lärarna. I utredningen från Kaakkois-Suomen
ammattikorkeakoulu nämndes dessutom som orsaker till att undervisningens kvalitet försämrats
att man inte hade några praktiska övningar, brist på växelverkan och diskussioner, att studierna
var materialbaserade självstudier och inlämnande av uppgifter, att det inte alls förekom lärarledd
undervisning eller att undervisningen var otillräcklig samt att oklarheterna om själva studierna
hade ökat. Man upplevde också svårigheter med tentamina.
Enligt utredningen från studentkåren vid Jyväskylä universitet misstänkte de studerande att
examens kvalitet påverkades när praktik ersattes med andra studier. Även för enskilda kurser
lyfte man fram en oro över kvaliteten. En del studerande tyckte att man i hopp om bättre kvalitet
mycket väl kunde flytta avläggandet av vissa kurser till hösten.
I SAMOK:s utredning uppgav 75 procent av respondenterna att tekniken, såsom apparater, nätfiler
och applikationer, fungerade bra eller utmärkt. Tekniken orsakade dock problem, både i högskolornas
apparater och licenser och i studerandenas egna apparater och internetuppkoppling. Enligt HaagaHelias utredning upplevde 87 procent att de hade tillräcklig teknisk utrustning för distansstudier.
Av studerandena vid Haaga-Helia deltog 74 procent i videoförmedlad undervisning varje vecka.
Enligt utredningen från Karelia-ammattikorkeakoulu upplevde 72 procent av studerandena
att utrustningen och systemen för distansundervisning fungerat bra. På basis av utredningen
från Jyväskylä universitets studentkår hade en del studerande utmaningar med den tekniska
utrustningen: en del av programmen fungerade inte på hemdatorn och alla komponenter var
inte tillgängliga hemma.
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Enligt utredningen som gjordes av Helsingfors universitets studentkår påverkade coronasituationen
studierna mest genom att det hade blivit svårare att få studiematerial (38 % av respondenterna)
och att avlägga kurser (37 %), att studerandena var oroliga för sina inkomster (28 %) och
att arbetsmängden under kurserna ökade betydligt (27 %). Studerandena var rädda för att
utexamineringen skulle försenas (23 %) på grund av coronasituationen och berättade att den
ersättande distansundervisningen inte fungerade (22 %). I utredningen från studentkåren vid
Helsingfors universitet förekom också skillnader mellan olika fakulteter. Utöver de vanligaste
effekterna lyftes vid veterinärmedicinska fakulteten fram att valfria kurser och inom farmacin
att obligatoriska kurser annullerats.
Även i utredningen som gjordes av studentkåren vid Uleåborgs universitet bedömde studerandena
att den förändrade tillgången till studiematerial (48 %) och nödvändiga fysiska studiemiljöer
(46 %) hade försvårat studierna betydligt eller en aning under undantagsförhållandena. När
studieavsnitten eller delar av dem flyttades hade detta också i viss mån eller betydligt försvårat
studierna (33 %) liksom också att obligatoriska studieavsnitt annullerats (21 %). Dessutom
hade studierna försvårats av att studiernas arbetsmängd ökat (48 %) och att arrangemangen för
studieavsnitten inte fungerade (47 %). Även den utrustning som krävs för distansstudier (29 %),
förändringarna i tillgången till nödvändig programvara (25 %) och tillräcklig internetuppkoppling
(23 %) hade försvårat studierna något eller avsevärt. Studierna hade underlättats något eller avsevärt
av de flexibla arrangemangen under studieavsnitten (39 %).

Studiernas framskridande under undantagssituationen
Enligt utredningen från Tampereen ammattikorkeakoulu trodde 70 procent av studerandena att de
trots undantagssituationen kommer kunna genomföra sina studier enligt planerna. I utredningen
som gjorts av studentkåren vid Uleåborgs universitet hade 57 procent av studerandenas studier
framskridit enligt planerna. Svaren varierade mellan olika fakulteter: till exempel hade studierna
vid medicinska fakulteten i förhållande till de övriga fakulteterna oftast framskridit på planerat
sätt (69 % av respondenterna).
Enligt utredningen från studentkåren vid Åbo universitet hade över hälften av respondenterna kunnat
gå framåt i studierna antingen enligt planerna eller bättre än planerat under undantagsperioden. En
enkät riktad till första årets studerande vid Åbo universitet visade att 58 procent av studerandena fått
studera enligt sin individuella studieplan. Av första årets studerande hade 30 procent lyckats avlägga
färre studier än de planerade. Enligt SAMOK:s utredning upplevde 56 procent av respondenterna att
undantagssituationen hade påverkat studiernas framskridande litet eller mycket lite. I utredningen
från Karelia-ammatikorkeakoulu trodde 68 procent av studerandena inte att studierna fördröjts
på grund av coronasituationen och 80 procent av studerandena tror inte att examen kommer att
försenas på grund av coronasituationen. I samma utredning ansåg 70 procent av studerandena
att studierna framskridit i normal takt även på distans och 77 procent av studerandena berättade
att tentamina i anslutning till studierna lyckats bra.
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Av svaren om studiernas framskridande i SAMOK:s utredning framkom bland annat att praktik
och arbeten som kräver särskilda redskap, såsom laboratoriearbeten, sköts upp. Enligt utredningen
från Karelia-ammatikorkeakoulu upplevde 60 procent av studerandena att man inte hade hittat
verksamhetssätt för utbildningen som ersatte laboratoriearbete. I utredningen från Hämeen
ammattikorkeakoulu lyfte personalen fram att studerandenas studier kan försenas, eftersom
praktik som ordnas sommartid var hotad, laboratorie-, simulations- och studioundervisning kunde
inte ordnas och de praktiska övningar under vegetationsperioden som är viktiga inom naturbruk
och miljöområdet hade ställts in. Personalen upplevde att det var viktigt men utmanande att
upprätthålla studerandenas motivation. I SAMOK:s utredning framkom att också studerandenas
egen ork och förmåga att främja studierna under undantagstillståndet påverkade hur studierna
framskred. Å andra sidan har till exempel de inspelade föreläsningarna gjort en mer flexibel
studietidtabell möjlig och på så sätt främjat studierna.
I utredningen från Tampereen ammattikorkeakoulu räknade man upp bland annat ovissheten
om hur praktiken kommer att genomföras samt att praktiken hade ställts in som orsaker till att
studierna eventuellt försenas. Enligt utredningen från Karelia-ammatikorkeakoulu hade 53 procent
av studerandena inga svårigheter med att genomföra praktiken på grund av coronasituationen.
Å andra sidan upplevde 46 procent av respondenterna svårigheter med att genomföra praktiken.
Enligt utredningen från Tampereen ammattikorkeakoulu försenades studierna av ovissheten om hur
studieavsnitten kommer att genomföras, minskad tid eller mindre krafter, undantagsarrangemangets
inverkan på orken, svårigheter att ta om tentamina, annullerade studieavsnitt, inställt internationellt
utbyte eller när undervisning inte ordnas. De orsaker som gavs i enkäten från Kaakkois-Suomen
ammattikorkeakoulu var likadana som de orsaker som uppgavs av studerandena vid Tampereen
ammattikorkeakoulu: en del av studierna har flyttats från våren till hösten, lärdomsproven
framskrider inte, praktikperioderna har ställts in eller försenats eller den studerande får av
personliga skäl inte studierna att framskrida eller upplever att hen inte lär sig på nätet eller genom
att själv studera.

Utmaningar med distansstudier
Enligt OAJ:S utredning ansåg 38 procent av lärarna vid yrkeshögskolorna och 27 procent av
universitetspersonalen att distansstudierna påverkade lärandet negativt för en stor del av eller
för vissa studerande. Enligt OAJ:s enkät hade var sjunde yrkeshögskolelärares och var tionde
universitetslärares undervisning delvis annullerats och då högst hälften av undervisningen.
I Aalto-universitetets studentkårs utredning upplevdes de annullerade föreläsningarna och
räkneövningarna samt att det inte erbjöds stöd för att genomföra dem som ett problem. Studerandena
önskade att föreläsningar som hållits med hjälp av distansförbindelser skulle ha spelats in, så att
man kunde lyssna på dem senare. Studerandena efterlyste också fler möjligheter till individuell
handledning och stöd för studierna samt tydligare anvisningar. Specialredskap för konstundervisning
fanns inte hemma. I grupparbetsuppgifter hade man önskat att distansförhållandena beaktats.
Det förekom stora variationer i genomförandet av distanstentamina och en del tentamina hade
flyttats framåt. Distanstentamina upplevdes vara mer arbetskrävande och långsammare än
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normala tentamina, till exempel på grund av att matematiska formler ska skrivas och överföras.
Studerandena anser att man under distansperioden borde satsa mera på den respons på lärandet
som fås via tentamina. Också i den utredning som gjorts av studentkåren vid LUT-universitet
framkom att det är omöjligt att utföra laboratoriearbeten, att distansföreläsningar ställts in, att
självstudier fått större utrymme, att det är svårt att få hjälp, att kurser flyttas till hösten samt att
biblioteket är stängt.
Enligt utredningen som gjordes av studentkåren vid Jyväskylä universitet var utmaningarna med
de konkreta studiemöjligheterna kopplade till biblioteket och tillgången till studiematerial. Även
den ökade arbetsmängden under kurserna och svårigheter att utföra uppgifterna väckte oro. En
del av kurserna med obligatorisk närvaro hade redan flyttats till hösten. I Hankens studentkårs
utredning syns effekterna av distansperioden för de studerande mest i att studiemotivationen
sjunkit och i en oro för hur tentamina ska avläggas. Hemmet ansågs inte heller vara den bästa
platsen att studera. Kursernas arbetsmängd ökade under distansstudietiden och man kunde varken
besöka biblioteket eller komma in i databaserna.
I utredningen från Karelia-ammattikorkeakoulu berättade studerandena att utmaningarna
med studierna var att antalet skriftliga arbeten och arbetsmängden ökat, att det erbjöds få
kontaktföreläsningar på webben och live- eller inspelade föreläsningar, att interaktionen i
anslutning till studierna var liten, att de olika studerandenas kunnande på en kurs varierade, att
det var svårt att hålla kontakt med lärarna, den splittrade undervisningen och information och
kommunikation om studieavsnitt, svårigheter att lära sig praktiska färdigheter, att det var svårt
att hålla sig motiverad, att det var svårt att organisera de egna studierna och sätta upp en tidtabell,
att skapa studiero för studerande med familj och problem med att få olika system att fungera.
Resultaten från Vasa yrkeshögskolas utredning gick i samma riktning. Dessutom nämndes lärarnas
dåliga beredskap att undervisa på webben och på distans.
I undersökningen som gjordes av Uleåborgs universitets studentkår lyftes fram som utmaningar
för studierna sådana som hade anknytning till psykisk hälsa, studier hemma och livskompetens,
undervisningsarrangemang eller undervisningsutbud samt utmaningar med belastning och
arbetsmängd. Studerandena funderade också på arbetssituationen och utmaningar med uppehället.
I Lapplands universitets utredning lyfte studerandena fram att göra upp en tidtabell, att hålla sig
motiverad och utmaningar med självdisciplin. Man önskade mera individuellt stöd av lärarna och
mera kamratstöd av andra studerande.
Enligt utredningen från Tampereen ammattikorkeakoulu upplevdes att anordnandet av studierna
lyckats sämst för studier som krävde särskilda arrangemang, såsom laboratoriearbeten, projekt
och eventuell orienterande praktik. Av studerandena svarade 58 procent att dessa lyckades dåligt
eller bristfälligt. Vad gäller praktiken upplevde 49 procent av studerandena att den lyckats dåligt
eller bristfälligt.
I utredningen från Karelia-ammattikorkeakoulu lyftes också fram som utvecklingsobjekt det låga
antalet nätkontakter, granskning av arbetsmängden, tydliga anvisningar, stöd för tidsplanering
och planering av studierna, växelverkan under studieavsnitten, kontakt med studerande, att
nå och identifiera studerande som behöver stöd, stöd för social interaktion, säkerställande
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av att systemen fungerar och att bibliotekets material är tillgängliga, stöd för studerandenas
välbefinnande och stöd för framtidstro. Enligt SAMOK:s utredning ledde de stängda biblioteken,
att handledningen fördröjdes och att intervjuer eller andra metoder att samla material till
lärdomsproven ställdes in till utmaningar för de som höll på med sitt lärdomsprov. I Lapplands
universitets utredning lyfte man också fram de stängda biblioteken, problem med tillgång till
material och att man hade velat arbeta i bibliotekens arbetslokaler. Studerandena berättade
också att arbetsmängden ökat, eftersom det tog mycket mera tid att göra skriftliga uppgifter
än att delta i närundervisning.

Sådant som lyckats bra i distansstudierna
I utredningen från Tampereen ammattikorkeakoulu gav studerandena de frivilliga studierna
det bästa betyget för hur studierna ordnats: 81 procent av de studerande upplevde att
undervisningsarrangemangen lyckats bra eller utmärkt. En stor del av studerandena (70–75 %)
upplevde att man lyckats bra eller utmärkt med att ordna undervisningen för de allmänna studierna
och yrkesämnena samt handledningen för lärdomsprov.
Studerandena vid Kaakkkois-Suomen ammattikorkeakoulu upplevde att flexibla tidtabeller för att
lämna in uppgifter, webbföreläsningar i realtid, inspelningar från föreläsningar och korta videoklipp
som kompletterar dem och som fokuserar på en sak, en tydlig tidtabell och anvisningar samt
fungerande information, vilket gjorde det möjligt för den studerande att planera sin egen verksamhet
och tidsanvändning var särskilt bra metoder att främja lärandet i nätbaserad undervisning.
Också det att ämneshelheter delats in i delar som var lättare att hantera lyftes fram som en faktor
som främjade lärandet. Som utmärkta metoder nämndes dessutom, att illustrationsmetoder
använts mångsidigt i videoundervisningen, att man hållit sig till genomförandeplanen så att den
studerandes arbetsmängd inte ökat, tydliga och varierande uppgifter samt att läraren behärskade
användningen av utrustningen och kunde använda den mångsidigt.
I utredningen som gjordes av studentkåren vid Uleåborgs universitet nämndes sådant som
lyckats bra under distansstudierna, som till exempel distansundervisningen, -föreläsningarna och
-seminarierna (46 % av respondenterna), information och tillgänglighet (17 %) samt studieredskap
och -lokaler (11 %). Man tyckte särskilt mycket om att föreläsningarna spelades in.
Vid Hämeen ammattikorkeakoulu såg man närmare på stödåtgärder för utexaminering under
distansstudietiden. Enligt personalens representanter fäste man under distansstudietiden större
uppmärksamhet än normalt vid handledningen av lärdomsprovet. Man förde individuella
diskussioner med studerandena och kartlagde alla som eventuellt ska utexamineras, påminde dem
om att delta i seminarierna och sporrade studerande i slutskedet. En ny lösning var jourtimmar och
workshopar för handledning av lärdomsprovet samt virtuella dataluncher, där man försökte hålla
tröskeln att delta låg. Personalen var medveten om att material som behövs för lärdomsproven
var svåra att få tag på under undantagsförhållandena. Också för andra studieuppgifter var
personalen flexibel med inlämningsdatumen. Mognadsprovet för studierna gjordes på webben och
lärdomsprovets seminarier ordnades på distans. Enligt personalen var det inte många studerande
som inte utexaminerades på grund av undantagssituationen. De studerandes situationer var dock
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individuella. En del blev till och med snabbare färdiga under undantagssituationen än under
normala förhållanden. Enligt utredningen som gjordes av Åbo universitets studentkår upplevde
över hälften av respondenterna att de alternativa sätten att genomföra studierna var lyckade.

Studerandenas välbefinnande
Enligt SAMOK:s utredning upplevde 53 procent av yrkeshögskolestuderandena som deltog i
utredningen att distansstudier orsakar mer stress än närundervisning. Variationsintervallet var
49–70 procent beroende på yrkeshögskola. Särskilt studerande som precis inlett sina studier kände
sig mera stressade. Studerande som innan undantagstillståndet i huvudsak deltog i närundervisning
upplevde oftare än andra att stressen ökat. Enligt Haaga-Helias utredning upplevde 41 procent av
studerandena ångest över sina kommande studier på grund av coronasituationen och 46 procent
över framtiden i allmänhet.
I utredningen som gjordes av studentkåren vid Åbo universitet gav studerandena det egna
välbefinnandet under coronasituationen i medeltal vitsordet 6,41 på skalan 1–10. I synnerhet
internationella studerande gav sitt välbefinnande låga vitsord. Över 50 procent av respondenterna
upplevde att coronasituationen hade en negativ inverkan på den allmänna studieförmågan. Cirka
70 procent upplevde att coronasituationen försämrade studiemiljön. Över 60 procent upplevde
att studiemotivationen, studierutinerna och koncentrationsförmågan försämrats på grund av
situationen.
I utredningen som gjorts av studentkåren vid Jyväskylä universitet framkom att en del studerande
hade upplevt mer ångest, depression och ensamhet och att studiemotivationen verkade ha
försvunnit och att osäkerheten om studierna hade ökat. I synnerhet första årets studerande hade
utmaningar med förmågan att studera självständigt. Också studerande med familj hade svårt att
koncentrera sig på studierna när barnen var hemma.
Enligt SAMOK:s utredning upplevde 47 procent av yrkeshögskolans studerande att den mentala
orken var sämre eller mycket sämre än före undantagssituationen. Sexton procent av respondenterna
upplevde att deras ork var bättre eller mycket bättre än före undantagstillståndet. Även i fråga
om andelen personer som upplevt att deras mentala ork var dålig eller mycket dålig fanns det
skillnader mellan högskolorna och andelen varierade mellan 44 och 58 procent. Enligt utredningen
från Karelia-ammattikorkeakoulu upplevde 65 procent av studerandena att deras välbefinnande
i studierna var god.
Enligt utredningen från Tampereen ammattikorkeakoulu upplevde 48 procent av studerandena
att deras ork var dålig eller att de var mera belastade än vanligt och 52 procent av studerandena
upplevde att de orkade bra eller utmärkt. Det vanligaste svaret var mera belastad än normalt (41 %).
Av studerandena önskade 34 procent mer handledning i sina studier. Enligt en enkät riktad till första
årets studerande vid Åbo universitet upplevde 59 procent av studerandena distansstudierna som
arbetsamma eller mycket arbetsamma. I utredningen från studentkåren vid Uleåborgs universitet
uppgav 70 procent av respondenterna att övergången till distansstudier och distansstudierna hade
varit något, måttligt eller mycket belastande.
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Drygt hälften (55 %, variationsintervall 43–65 % beroende på högskola) av de yrkeshögskolestuderande
som deltog i SAMOK:s utredning berättade att de hade erbjudits hjälp eller att de visste att det
fanns hjälp att få för att planera, hantera tiden, hitta motivation eller orka med studierna vid
högskolan eller studerandehälsovården. Bland dem som upplevde att deras ork blivit mycket sämre
hade endast 35 procent erbjudits hjälp. Enligt utredningen från Kajaanin ammattikorkeakoulu
hade 48 procent av studerandena på ett bra eller mycket bra sätt fått den hjälp och handledning
de behövde under distansstudierna. Fjorton procent av respondenterna behövde inte hjälp eller
handledning under distansstudierna.
På basis av utredning från Karelia-ammattikorkeakoulu upplevde 55 procent av studerandena att
de fick tillräcklig handledning under studieavsnittet och 71 procent uppgav att de fått tillräcklig
rådgivning och handledning vid övergången till distansstudier. Enligt samma utredning hade
67 procent av studerandena fått nödvändiga tjänster på distans, såsom biblioteks-, IKT- och
studerandetjänster, studerandehälsovård samt tjänster för välbefinnande i studierna. 78 procent
av respondenterna berättade dock att de inte har försökt få eller fått stöd för välbefinnandet i
studierna från olika aktörer vid yrkeshögskolan. I enkäten riktad till första årets studerande vid
Åbo universitet berättade 46 procent att de inte har behövt stöd för distansstudierna. 34 procent av
respondenterna uppgav att de fått tillräckligt med stöd för distansstudierna. Studerandena hade fått
stöd av läraren (87 %) samt från representanter för studieförvaltningen (17 %), ämnesorganisationen
(17 %) och studiekamraterna (17 %).
I utredningen från studentkåren vid Uleåborgs universitet upplevde 37 procent av studerandena
måttligt eller stort behov av handledning och stöd för att hantera social distansering och den
bristande känslan av gemenskap samt den osäkerhet och ångest som situationen orsakade. Av
respondenterna upplevde 36 procent inte alls ett sådant behov. Enligt Hankens studentkårs
utredning kände största delen av studerandena till den tillgängliga studierådgivningen och
-psykologtjänsterna, och en del av dem hade använt tjänsterna.
I SAMOK:s utredning svarade 26 procent (variationsintervall 23–44%) av yrkeshögskolestuderandena
att en del av de sociala relationerna inte upprätthölls men man höll ändå fortfarande en del
sociala kontakter. Fem procent av studeranderespondenterna från yrkeshögskolorna uppgav att
de helt hållit paus i sina sociala kontakter. Bland dem som hållit en paus i alla eller de flesta av
sina sociala kontakter svarade 65 procent att deras ork blivit sämre eller mycket sämre. I samma
grupp hade stressen ökat för 69 procent av respondenterna. I Haaga-Helias utredning berättade
67 procent av studerandena att de hade regelbunden kontakt med andra studerande och 59
procent av studerandena upplevde att kontakten med andra studerande hjälpte dem att klara av
distansstudietiden. Enligt utredningen från Karelia-ammattikorkeakoulu upplevde 51 procent
av studerandena att studierna inte ger tillräckligt med interaktion med andra studerande och
54 procent upplevde att de hade känt sig mer ensamma än före coronatiden. Enligt utredningen
från studentkåren vid Åbo universitet upplevdes, utöver rädslan för att coronaviruset ska spridas,
avståndet till studiegemenskapen som den största faktorn som försämrade välbefinnandet.
I Lapplands universitets utredning uppgav 48 procent av studerandena att de inte upplevde
gemenskap i sina distansstudiegemenskaper.
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I SAMOK:s utredning visar de öppna svaren att orken och motivationen samt den upplevda
ökade stressen påverkas av olika faktorer. Den största enskilda gruppen som lyftes fram var
studerande med familj. Vården av barnen eller att hjälpa dem med distansskolan vid sidan av de
egna studierna medförde utmaningar. Utmaningarna för studerande med familj lyftes också fram
i utredningen som gjordes av studentkåren vid Jyväskylä universitet. Enligt utredningen från
Karelia-ammattikorkeakoulu upplevde 74 procent av respondenterna inte några utmaningar med
att kombinera distansstudier och familj.
Den allmänna oron för undantagstillståndet och isoleringen från andra människor upprepades
i svaren i SAMOK:s utredning som faktorer som har en negativ inverkan på välbefinnandet. I
utredningen från Karelia-ammattikorkeakoulu uppgav 63 procent av respondenterna att de har
varit oroliga för coronasituationens inverkan på den egna eller familjens ekonomi eller hälsa. Av
SAMOK:s utredning framgick att den osäkra situationen, bristen på rutiner för distansstudier och
tidigare problem med välbefinnande och psykisk hälsa påverkade respondenternas situation. I
svaren nämndes också utmaningar som inte beror på undantagstillståndet, utan som mera har
att göra med distansstudier. Respondenterna upplevde att de långa dagarna framför datorerna
var tunga, men de hade också brister i studiefärdigheter för studier på distans och att leda sitt
eget arbete. Även brister i ordnandet av undervisningen samt otydlig information om hur
undervisningsavsnitten kommer att framskrida minskade motivationen och orken.
I utredningen från studentkåren vid Jyväskylä universitet berättade studerandena att den belastning
som orsakas av studierna ökat. Det gick inte att få tag på allt studiematerial och de som behövde
materialet kunde därför inte använda det. Då biblioteken var stängda hade man inte heller tillräckligt
med licenser för e-kursböcker och universitetets distansförbindelse var överbelastad. Studerandena
hade också behövt licenser för vissa program. Man upplevde att de egna färdigheterna för studier
på distans och förmågan att koncentrera sig hemma och att skapa en ny studierytm hemma
var svaga. Det var också svårt att skilja mellan studier och fritid när man arbetade hemma. De
studerande upplevde att kursernas arbetsmängd och belastning hade ökat i distansarbetet och
att samordningen mellan kurserna inte var tillräcklig. Studerandena önskade också flexibilitet i
fråga om inlämningsdatum för kursprestationer. Att avlägga laboratoriekurser samt att avlägga
olika tentamina och demon upplevdes vara särskilt svårt. Studerandena var också oroade för sina
inkomster, i och med att studiestödet är bundet till hur studierna framskrider.
I den utredning som gjordes av studentkåren vid LUT-universitetet framkom att studerandena led
av ensamhet och brist på studiemotivation. Många saknade det sociala umgänget, trots att man
använde ditsansförbindelser för att hålla kontakten. En del motionerade också mindre. Gränsen
mellan fritid och studier och att hålla fast vid tidtabellerna suddades ut och detta gjorde att man
kände sig mera stressad.
Enligt utredningen från Tampereen ammattikorkeakoulu upplevde cirka en fjärdedel (27 %) av
studerandena att övergången till distansundervisning inte hade gått bra. I de öppna svaren
angavs som orsaker bland annat (psykiska) hälsoskäl, tekniska utmaningar, en orolig arbetsmiljö
när barnen är hemma, bristfällig handledning och undervisning, utmaningar i anslutning till
distansstudier som kräver specialarrangemang (som normalt genomförs i specifika utrymmen eller
kräver vissa program, t.ex. laboratorieundervisning), brist på sociala kontakter, coronasituationens
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inverkan på den psykiska orken, allmän brist på motivation och bristande förmåga att leda sitt
eget arbete. I utredningen från Diakonia-ammattikorkeakoulu framfördes dessutom oro över
inkomsten, ensamhet och social isolering, att bostaden var för liten och svårigheter att göra
grupparbeten. Enligt utredningen från Diakonia-ammattikorkeakoulu stöder och stärker en
tidtabell för de egna studierna möjligheten till effektivare studier samt studier i en lugn miljö
motivationen och orken.

Slutsatser och rekommendationer
Enligt högskolepersonalens erfarenheter lyckades man bra när man övergick till och började
med distansarbete. Personalen upplevde att den tekniska utrustningen fungerade bra och att
de hade fått stöd av sina chefer och arbetskamrater under undantagsförhållandena. Många
upplevde perioden med distansarbete som en positiv sak, även om känslan av belastning också
ökat. Undantagstillståndet har ökat mängden tid som lagts på arbetet, och fritiden och arbetet
blandas lättare ihop är under normala omständigheter. Personalens medlemmar som har familj
upplevde att perioden med distansarbete var besvärligare än andra.
Enligt högskolestuderandena lyckades övergången till distansstudier och informationen om
undantagsförhållandena i huvudsak väl. Högskolestuderandena upplevde att studiemotivationen led
eller försvann under distansstudierna. Majoriteten av studerandena hade tillräcklig teknisk utrustning
för distansstudier. Sjuttio procent av respondenterna trodde att de trots undantagstillståndet skulle
kunna slutföra sina studier enligt planerna. Att genomföra kurser och praktikperioder som krävde
specialredskap och att göra slutarbeten upplevdes som utmanande. Mångas studier försvårades
på grund av svaga färdigheter i självstyrt lärande och att biblioteken höll stängt.
Utgående från olika material rekommenderas följande:
▪▪ Högskolepersonalens färdigheter i distansundervisning bör fortsättningsvis utvecklas på
ett pedagogiskt sätt som uppmuntrar till växelverkan med studerandena. Därtill bör man
fortsättningsvis rikta utbildning och resurser till högskolepersonalens digitala färdigheter
för att personalen ska kunna undervisa och handleda studerandena på distans.
▪▪ Det bör ges tillräckligt med tid för att planera distansundervisningen och producera material,
eftersom det tar mer tid att producera material som används i distansundervisningen än i
närundervisningen och att planera undervisningen.
▪▪ Lärarna ska uppmuntras till att bygga upp en gemenskapskänsla i den nätbaserade
undervisningen samt att planera distanskurserna tillsammans med sina kollegor.
▪▪ Det är viktigt att kombinera distansundervisningens och närundervisningens bästa
pedagogiska praxis så att de stöder varandra och olika inlärningssätt.
▪▪ När man återgår till närundervisning ska man fästa särskild uppmärksamhet vid att
få studerandena tillbaka till studiegemenskapen och i de känslor som uppstått genom
upplevelserna av ensamhet. Distansundervisningen kan också innehålla delar som stöder
gruppbildning och gemenskap.
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▪▪ Man kan också fortsätta följa goda praxis från perioden med distansstudier när närunder
visningen börjar igen, till exempel att spela in föreläsningar och hålla miniföreläsningar
för att fördjupa lärandet.
▪▪ Studerandenas arbetsmängd får inte öka under distansstudierna, utan när man ger uppgifter
ska man fundera på hur mycket av studerandenas tid uppgifterna kommer att kräva i
distansförhållanden.
▪▪ Personalen ska komma överens om spelregler tillsammans med studerandena för när
och genom vilka kanaler studerandena kan nå personalen. Man ska också satsa på
kommunikationen mellan studerandena under distansföreläsningarna och -kurserna med
hjälp av olika slags diskussionsforum och -underlag.
▪▪ Man måste på olika sätt satsa på att utveckla handledningen av studerandenas studier och
välbefinnande samt studerandenas färdigheter i självstyrt lärande och -ledande samt ge
tydliga instruktioner för uppgifterna så att de kan genomföras självständigt.
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Bilaga 2
Material som använts i syntesanalysen i bilaga 1 och andel svaranden
Använd utredning
Yrkeshögskolestuderandenas erfarenheter av
distansstudier (SAMOK)

Andel svaranden
(n)
6 904

Målgrupp
Studerande vid yrkeshögskolor

E-kaffe för Diakonia-studerandena:
kvalitetsenkät om distansstudier

151

Diakonia-ammattikorkeakoulu

Preliminära resultat av enkäten Eka vuosi
(Turun yliopisto)

778

Studerande som påbörjat sin grundexamen vid Åbo
universitet detta läsår

Erfarenheter av distansstudier och
distanstentamen våren 2020 (Aaltouniversitets Studentkår AYY)

NA

Studerandesvaren vid Aalto-universitetet har
samlats från gillen, studerandeorganisationer och
studeranderepresentanter

Kvalitetsenkät om distansstudier (HAMK)

66

Studerande vid Hämeen ammattikorkeakoulu

Enkät om välbefinnande 2020 – Att studera
under coronaepidemin, Tammerfors
högskolestiftelse (TAMK, TUNI)

2 661

Studerande och personal vid Tampereen
ammattikorkeakoulu och Tammerfors universitet

Sammanfattning om distansstudier (VAMOK)

NA

Studerande vid Vaasan ammattikorkeakoulu

Coronaepidemins effekter på arbetet (SeAMK)

205

Personal vid Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Coronaepidemins effekter på studierna vid
Helsingfors universitet: Resultat från HUS:s
enkäter

614

Studerande för grundexamen och fortsatta studier
vid Helsingfors universitet

Enkät till personalen om distansarbete april
2020 (KAMK)

189

Personalen vid Kajaanin ammattikorkeakoulu

Enkät om distansstudier (KAMK)

151

Studerande vid Kajaanin ammattikorkeakoulu

Enkäter genomförda under COVID 19 krisen
vid Lapplands universitet

587

Personal och studerande vid Lappland universitet

LTKY:s coronaenkät

125

Studerande för grundexamen vid LUT-universitetet

Mitä kuuluu – Tehemä etänä pois!

279, 269, 179

Personalen vid Lapin ammattikorkeakoulu

OAJ:s enkät: Undervisningen sker i huvuddrag
bra på distans, enskilda studerandes har
svårigheter

5 500

Medlemmar i OAJ från alla utbildningsstadier

Lärarnas erfarenheter av distansundervisning
under undantagsläget p.g.a. coronaepidemin
(CampusOnline)

1 561

Yrkeshögskolornas undervisningspersonal

Resultat från studerandeenkäten om
distansstudier (Karelia)

356

Studerande vid Karelia-ammattikorkeakoulu

Undantagslägets inverkan på arbetet (XAMK)

282

Personalen vid Kaakkois-Suomen
ammattikorkeakoulu

Pulsenkät 16.4., 23.4., 29.4. (HAMK)

367, 387, 403

Rapport från resultatet av JYY:s coronaenkät
Rapport om effekterna av coronaviruset
på studerande under undantagsläget vid
Uleåborgs universitet

515
1 603

186

Personalen vid Hämeen ammattikorkeakoulu
Studerande till grundexamen vid Jyväskylä
universitet
Uleåborgs universitets studerande för
grundexamen, fortsatta studier, öppna universitetet
och utbytesstuderande

Svenska handelshögskolans studentkårs
rapport on hur COVID-19 viruset har påverkat
studierna (SHS)

184

Studerande till grundexamen vid Svenska
handelshögskolan

Survey regarding learning during Covid-19
(Haaga-Helia)

203

Studerande vid Haaga-Helia -ammattikorkeakoulu

Information till UKM, Hämeen
ammattikorkeakoulu 30.3.2020

NA

Personalen vid Hämeen ammattikorkeakoulu

Forskarförbundet – enkät om
arbetserfarenheter under undantagsläget
våren 2020

1323

Utexaminering, trots allt (HAMK)
Över hälften av svaranden upplevde att
coronasituationen inverkat negativt på
förmågan att studera (TYY)

NA
1 201
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Medlemmar i Forskarförbundet
Utbildningschefer vid Hämeen ammattikorkeakoulu
Studerande för grundexamen och fortsatta studier
vid Åbo univesitet

Bilaga 3

ÖPPNA SVAREN I DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN OCH
GYMNASIEUTBILDNINGEN, KLASSIFICERADE ENLIGT SVARANDEGRUPP

Enligt din åsikt, vilka effekter och utmaningar har undantagsförhållanden i
utbildningen haft för uppnåendet av likabehandling och jämlikhet för dina elever/
studerande?

Anordnare av undervisning och utbildning, har nämnts 293 gånger
Utmaningar

% av omnämnanden

Stödet hemifrån varierar

27 %

Brist på närundervisning försvårade ytterligare situationen för de svagaste eleverna

16 %

Brist på datateknisk utrustning och/eller i nätkontakten

13 %

Att svara på individuella behov var svårare på distans

9%

Inga märkbara effekter

8%

Undervisningsmetoderna /-sätten och mängden interaktion har varierat

7%

En del hade nytta av distansundervisning

6%

Svaga kunskaper i användning av datatekniska apparater

5%

Saker som försvagade elevernas/studerandenas välbefinnande

3%

Olika beredskap att be om/ta emot stöd

2%

Brist på arbetsro och arbetsutrymme hemma hos eleven/studeranden

2%

Annat

2%

Totalt

100 %

Rektorer i den grundläggande utbildningen, har nämnts 70 gånger
Utmaningar

% av omnämnanden

Stödet hemifrån varierar

33 %

Brist på datateknisk utrustning och/eller i nätkontakten

24 %

Brist på närundervisning försvagar inlärningen

13 %

Brist på självstyrt lärande och motivation hos eleverna

9%

En del gynnas av distansundervisning

6%

Svaga kunskaper i användning av datatekniska apparater

6%

Saker som försvagade elevernas välbefinnande

3%

Annat, t.ex. informationsgång, effekter på fortsatta studier

7%

Totalt

100 %
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Gymnasierektorer, har nämnts 38 gånger
Utmaningar

% av omnämnanden

Stödet hemifrån varierar

21 %

Brist i självstyrt lärande och/eller motivation hos studerandena

16 %

En del gynnas av distansundervisning

16 %

Brist på närundervisning försvagar inlärningen

13 %

Brist på datateknisk utrustning och/eller i nätkontakten

8%

Svaga kunskaper i användning av datatekniska apparater

8%

Saker som försvagade studerandens välbefinnande

3%

Annat, t.ex. studierna förlängdes, når man alla studerande

16 %

Totalt

100 %

Undervisnings- och handledningspersonal i den grundläggande utbildningen, har nämnts 193 gånger
Utmaningar

% av omnämnanden

Stödet hemifrån varierar

30 %

Brist på närundervisning försvagar inlärningen

15 %

Brist på datateknisk utrustning och/eller i nätkontakten

14 %

Brist i självstyrt lärande och motivation hos eleverna

14 %

En del gynnas av distansundervisning

8%

Variationer relaterade till genomförandet av närundervisning och distansundervisning

7%

Saker som försvagade elevernas välbefinnande

6%

Svaga kunskaper i användning av datatekniska apparater

4%

Annat, t.ex. svårt att nå en del elever

2%

Totalt

100 %

Lärare och handledningspersonal i gymnasiet, har nämnts 191 gånger
Frågor som lärare och handledningspersonal i gymnasiet har nämnt

% av omnämnanden

Brist på närundervisning försvagar inlärningen

35 %

Brist på datateknisk utrustning och/eller i nätkontakten

16 %

Stödet hemifrån varierar

15 %

Studerandenas deltagande och framsteg i studierna

10 %

En del gynnas av distansundervisning

8%

Variation i förverkligandet av distansundervisning, svårigheten i bedömningen

7%

Saker som försvagade studerandens välbefinnande

4%

Svaga kunskaper i användning av datatekniska apparater

3%

Annat

2%

Totalt

100 %
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Här kan du om du vill, berätta mer detaljerat om de saker där du upplevt att det har
varit mest problem.

Rektorer i den grundläggande utbildningen, har nämnts 35 gånger
Utmaningar

% av omnämnanden

Brist på datateknisk utrustning/nätkontakten

23 %

Brist i självstyrt lärande och motivation

20 %

Utmanande att stöda elever med behov av stöd

14 %

Problem relaterade till elevvården

14 %

Svårt med kontakten till en del elever och vårdnadshavare

14 %

En del hade nytta av distansundervisning

3%

Elevernas okunskap och intresse för digitala färdigheter

3%

Permitteringar

3%

Det tar tid att hitta nya rutiner

3%

Totalt

100 %

Gymnasierektorer, har nämnts 17 gånger
Utmaningar

% av omnämnanden

Problem med datateknisk utrustning och/eller nätkontakten

29 %

Brist i självstyrt lärande och motivation hos studerande

24 %

Svårigheter att stöda studerande med behov av stöd

18 %

Problem relaterade till studerandevården

6%

Alla studerande nåddes inte

6%

Studerande saknade närundervisningen

6%

Lärarnas attityder

6%

Att uppmärksamma studerande med behov av stöd

6%

Totalt

100 %
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Lärare och handledningspersonal i den grundläggande utbildningen, har nämnts 147 gånger
Utmaningar

% av omnämnanden

Brist på datateknisk utrustning eller i nätkontakten

17 %

Brist i självstyrt och motivation

16 %

Att uppmärksamma elever med behov av stöd

14 %

Problem relaterade till undervisningen

12 %

Svårt med kontakten till en del elever och vårdnadshavare

11 %

Stödet hemifrån saknades eller var varierade

11 %

Elevernas okunskap och intresse för digitala färdigheter

5%

Problem relaterade till elevvården

3%

En del gynnas av distansundervisning

3%

Eleven vågade inte berätta om problemen, förstod inte be om hjälp

2%

Annat

7%

Totalt

100 %

Lärare och handledningspersonal i gymnasieutbildningen, har nämnts 134 gånger
Utmaningar

% av omnämnanden

Problem relaterade till undervisningen

25 %

Brist i självstyrt lärande och motivation

16 %

Utmanande att stöda studerande med behov av stöd

13 %

Svårt med kontakten till en del studerande och vårdnadshavare

11 %

Studeranden vågade inte berätta om problem, förstod inte be om hjälp

8%

Brist på datateknisk utrustning eller i nätkontakten

7%

Problem relaterade till studerandevården

5%

En del gynnas av distansundervisning

4%

Stödet från hemmet varierade eller saknades

4%

Studerandens okunskap och intresse för digitala färdigheter

2%

Annat

4%

Totalt

100 %
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Vilka stödåtgärder behövs under kommande läsåret i din skola/läroanstalt för att
förhindra eventuella negativa effekter av likabehandling och jämlikhet som uppstått
under undantagsläget?

Anordnare av undervisning och utbildning, har nämnts 368 gånger
Stödåtgärder

% av omnämnanden

Allmänt stöd, stödundervisning

26 %

Särskilt stöd och intensifierat stöd

21 %

Elev- och studerandevården

17 %

Tilläggsresurser för att minska gruppstorleken, mer delade lektioner

10 %

Resurslärare och skolgångsbiträden

8%

Säkerställa tilläggsresurser och finansiering

4%

Utredningar, linjedragningar, anvisningar och planer

4%

Datatekniska färdigheter (stöd och utbildning)

3%

Resurser för anskaffning av apparater

3%

Personalens välbefinnande och skolning

1%

Mer studiehandledning

1%

Annat

3%

Totalt

100 %

Rektorer i den grundläggande utbildningen, har nämnts 89 gånger
Stödåtgärder

% av omnämnanden

Allmänt stöd, stödundervisning

26 %

Särskilt stöd och intensifierat stöd

22 %

Elev- och studerandevård, stöd till familjer

15 %

Tilläggsresurser för att minska gruppstorleken, mer delade lektioner

9%

Resurslärare och skolgångshandledare

6%

Datatekniska färdigheter (stöd och utbildning)

4%

Resurser för anskaffning av apparater

4%

Annullering av permitteringar

3%

Mer studiehandledning

2%

Annat, t.ex. utveckla sociala färdigheter, gruppering

8%

Totalt

100 %
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Gymnasierektorer, har nämnts 49 gånger
Stödåtgärder

% av omnämnanden

Allmänt stöd, stödundervisning

41 %

Särskilt stöd och intensifierat stöd

20 %

Studerandevård, stöd till familjer

18 %

Mer studiehandledning

12 %

Resurslärare och skolgångshandledare

2%

Tilläggsresurser för att minska gruppstorleken, mer delade lektioner

2%

Annat, t.ex. omtagning av prov, stöda studerande ekonomiskt

4%

Totalt

100 %

Lärare och handledningspersonal i den grundläggande utbildningen, har nämnts 227 gånger
Stödåtgärder

% av omnämnanden

Allmänt stöd, stödundervisning

28 %

Särskilt stöd och intensifierat stöd

21 %

Elev- och studerandevård, stöd till familjer

14 %

Resurslärare och skolgångshandledare

11 %

Tilläggsresurser för att minska gruppstorleken, mer delade lektioner

7%

Mer apparater och resurser för anskaffning av fler apparater

6%

Datatekniska färdigheter (stöd och utbildning)

5%

Att lyssna på eleverna och individuellt bemötande

3%

Mer studiehandledning

1%

Ekonomiska resurser, inga permitteringar

1%

Annat, t.ex. utbildning, enhetliga anvisningar och linjedragningar

3%

Totalt

100 %
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Lärare och handledningspersonal i gymnasiet, har nämnts 172 gånger
Stödåtgärder

% av omnämnanden

Allmänt stöd, stödundervisning

29 %

Tät uppföljning av studierna, repetition

17 %

Studerandevård, stöd till familjer

14 %

Särskilt stöd och intensifierat stöd

10 %

Mer studiehandledning

10 %

Resurslärare och skolgångshandledare

4%

Att lyssna på studerandena och individuellt bemötande

4%

Tilläggsresurser för att minska gruppstorleken, mer delade lektioner

3%

Datatekniska färdigheter (stöd och utbildning)

2%

Ekonomiska resurser, inga permitteringar

2%

Annat, t.ex. frågor som berör undervisningen

4%

Totalt

100 %

Vilka goda praxis har uppstått under undantagsläget i utbildningen som ni kanske kan
använda i fortsättningen?

Anordnare av undervisning och utbildning, har nämnt 84 gånger
Goda praxis

% av omnämnanden

Digitala färdigheter, olika nätverksprogram och plattformar

23 %

Distansmöten

22 %

Distansundervisning och därtill hörande verksamhetsmodeller, pedagogiska idéer

19 %

Självständigt arbete, utnyttjande av distansundervisning i fortsättningen

14 %

Individuellt stöd (stödundervisning, handledning)

10 %

Samarbetet ökat (inom skolan, mellan skolan och hemmet, med andra intressentgrupper)

5%

Annat, t.ex. hygien, fortbildning

7%

Totalt

100 %
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Rektorer i den grundläggande utbildningen, har nämnts 84 gånger
Goda praxis

% av omnämnanden

Digitala färdigheter, olika nätverksprogram och plattformar

29 %

Distansmöten

26 %

Distansundervisning och därtill hörande verksamhetsmodeller, pedagogiska idéer

17 %

Självständigt arbete, utnyttjande av distansundervisning i fortsättningen

11 %

Samarbete inom skolan har ökat

8%

Individuellt stöd (stödundervisning, handledning)

6%

Kontakten till hemmet har ökat

2%

Annat

1%

Totalt

100 %

Gymnasierektorer, har nämnts 51 gånger
Goda praxis

% av omnämnanden

Distansundervisning och därtill hörande verksamhetsmodeller, pedagogiska idéer

35 %

Distansmöten

24 %

Individuellt stöd för studerandena

18 %

Digitala färdigheter, olika nätverksprogram

16 %

Självständigt arbete

6%

Samarbetet inom läroanstalten har ökat

2%

Totalt

100 %

Lärare och handledningspersonal i den grundläggande utbildningen, har nämnts 182 gånger
Goda praxis

% av omnämnanden

Digitala färdigheter, olika nätverksprogram

38 %

Distansmöten

18 %

Distansundervisning och därtill hörande verksamhetsmodeller, pedagogiska idéer

10 %

Självständigt arbete

12 %

Individuellt stöd för eleverna

10 %

Samarbete inom skolan har ökat

4%

Information och kommunikation mellan skolan och hemmet har ökat

3%

Annat, omnämnanden som berör skolans vardag

2%

Totalt

100 %
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Lärare och handledningspersonal i gymnasiet, har nämnts 219 gånger
Goda praxis

% av omnämnanden

Distansundervisning och därtill hörande verksamhetsmodeller, pedagogiska idéer

36 %

Digitala färdigheter, olika nätverksprogram

29 %

Individuellt stöd för studerandena

16 %

Distansmöten

10 %

Självständigt arbete

9%

Distansutbildning

1%

Totalt

100 %

Hur bedömer du att den nationella styrningen gällande utbildning har fungerat
under undantagsläget? Här kan du om du vill, kommentera ditt föregående svar.

Rektorer i den grundläggande utbildningen, har nämnts 48 gånger
Motivering till varför den nationella styrningen fungerat bra eller dåligt

% av omnämnanden

Tidtabellen

38 %

Otydliga anvisningar

25 %

Problem relaterade till förverkligandet eller till att följa anvisningarna

23 %

Anvisningarna bra, tydliga

15 %

Totalt

100 %

Gymnasierektorer, har nämnts 23 gånger
Motivering till varför den nationella styrningen fungerat bra eller dåligt

% av omnämnanden

Otydliga anvisningar

35 %

Tidtabellen

30 %

Problem relaterade till förverkligandet eller till att följa anvisningarna

22 %

Anvisningarna bra, tydliga

13 %

Totalt

100 %
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ELEVER I DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN

Berätta varför läroämnet du valt var svårare att studera på distans.

Biologi, geografi, har nämnts 64 gånger
Motiveringar till varför läroämnet var svårare

% av omnämnanden

Uppgifterna

55 %

Brist på undervisning och handledning

22 %

Frågor som handlar om läroämnet

11 %

Frågor som handlar om arbetssätten

8%

Frågor som berör eleven själv

5%

Totalt

100 %

Realämnen: livsåskådningskunskap, historia, samhällslära, hälsokunskap, religion, omgivningslära,
har nämnts 150 gånger
Motiveringar till varför läroämnet var svårare

% av omnämnanden

Uppgifterna

44 %

Brist på undervisning och handledning

26 %

Frågor som handlar om arbetssätten

12 %

Frågor som berör eleven själv

9%

Frågor som handlar om läroämnet

9%

Totalt

100 %

Fysik, kemi, har nämnts 367 gånger
Motiveringar till varför läroämnet var svårare

% av omnämnanden

Brist på undervisning och handledning

43 %

Frågor som handlar om läroämnet

24 %

Frågor som berör eleven själv

16 %

Uppgifterna

9%

Frågor som handlar om arbetssätten

8%

Totalt

100 %
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Konst- och färdighetsämnen: bildkonst, huslig ekonomi, slöjd, musik, har nämnts 168 gånger
Motiveringar till varför läroämnet var svårare

% av omnämnanden

Uppgifterna

52 %

Brist på undervisning och handledning

23 %

Frågor som handlar om arbetssätten

13 %

Frågor som berör eleven själv

7%

Frågor som handlar om läroämnet

7%

Totalt

100 %

Gymnastik, har nämnts 172 gånger
Motiveringar till varför läroämnet var svårare

% av omnämnanden

Uppgifterna

52 %

Frågor som handlar om arbetssätten

18 %

Brist på undervisning och handledning

16 %

Frågor som berör eleven själv

10 %

Frågor som handlar om läroämnet

4%

Totalt

100 %

Matematik, har nämnts 482 gånger
Motiveringar till varför läroämnet var svårare

% av omnämnanden

Brist på undervisning och handledning

53 %

Frågor som handlar om läroämnet

14 %

Uppgifterna

12 %

Frågor som handlar om arbetssätten

11 %

Frågor som berör eleven själv

10 %

Totalt

100 %
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Språk: finska/ruotsi, främmande språk, har nämnts 222 gånger
Motiveringar till varför läroämnet var svårare

% av omnämnanden

Brist på undervisning och handledning

36 %

Frågor som handlar om läroämnet

31 %

Uppgifterna

13 %

Frågor som handlar om arbetssätten

11 %

Frågor som berör eleven själv

9%

Totalt

100 %

Modersmål och litteratur, har nämnts 88 gånger
Motiveringar till varför läroämnet var svårare

% av omnämnanden

Brist på undervisning och handledning

33 %

Uppgifterna

32 %

Frågor som handlar om läroämnet

18 %

Frågor som berör eleven själv

10 %

Frågor som handlar om arbetssätten

7%

Totalt

100 %

Berätta varför läroämnet du valt var lättare att studera på distans.

Biologi, geografi, har nämnts 56 gånger
Motiveringar till varför läroämnet var lättare

% av omnämnanden

Uppgifterna

34 %

Självständigt arbete

20 %

Frågor som handlar om läroämnet

20 %

Undervisning och handledning

16 %

Frågor som handlar om arbetssätten

11 %

Totalt

100 %
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Realämnen: livsåskådningskunskap, historia, samhällslära, hälsokunskap, religion, omgivningslära,
har nämnts 204 gånger
Motiveringar till varför läroämnet var lättare

% av omnämnanden

Uppgifterna

27 %

Frågor som handlar om arbetssätten

23 %

Självständigt arbete

20 %

Undervisning och handledning

17 %

Frågor som handlar om läroämnet

13 %

Totalt

100 %

Fysik och kemi, har nämnts 23 gånger
Motiveringar till varför läroämnet var lättare

% av omnämnanden

Självständigt arbete

22 %

Frågor som handlar om läroämnet

22 %

Undervisning och handledning

22 %

Frågor som handlar om arbetssätten

17 %

Uppgifterna

17 %

Totalt

100 %

Konst- och färdighetsämnen: bildkonst, huslig ekonomi, slöjd, musik, har nämnts 314 gånger
Motiveringar till varför läroämnet var lättare

% av omnämnanden

Självständigt arbete

32 %

Uppgifterna

27 %

Frågor som handlar om arbetssätten

24 %

Frågor som handlar om läroämnet

13 %

Undervisning och handledning

4%

Totalt

100 %
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Gymnastik, har nämnts 438 gånger
Motiveringar till varför läroämnet var lättare

% av omnämnanden

Självständigt arbete

40 %

Uppgifterna

39 %

Frågor som handlar om läroämnet

10 %

Frågor som handlar om arbetssätten

8%

Undervisning och handledning

4%

Totalt

100 %

Matematik, har nämnts 218 gånger
Motiveringar till varför läroämnet var lättare

% av omnämnanden

Självständigt arbete

41 %

Frågor som handlar om läroämnet

25 %

Undervisning och handledning

15 %

Frågor som handlar om arbetssätten

11 %

Uppgifterna

8%

Totalt

100 %

Språk: finska/ruotsi, främmande språk, har nämnts 224 gånger
Motiveringar till varför läroämnet var lättare

% av omnämnanden

Frågor som handlar om läroämnet

30 %

Självständigt arbete

23 %

Uppgifterna

19 %

Frågor som handlar om arbetssätten

15 %

Undervisning och handledning

13 %

Totalt

100 %
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Modersmål och litteratur, har nämnts 90 gånger
Motiveringar till varför läroämnet var lättare

% av omnämnanden

Uppgifterna

32 %

Självständigt arbete

23 %

Frågor som handlar om arbetssätten

22 %

Undervisning och handledning

15 %

Frågor som handlar om läroämnet

8%

Totalt

100 %

GYMNASIESTUDERANDE

Vilka saker i undervisningen och handledningen fungerade bra
under undantagsperioden? (har nämnts 600 gånger)
Saker som fungerat bra i undervisningen och handledningen

% av omnämnanden

Undervisning

38 %

Uppgifterna

19 %

Stöd och hjälp av handledning av undervisnings- och handledningspersonalen, lätt att hålla kontakt

15 %

Underlättade vardagen och eget studerande

11 %

Fungerande program och plattformer

8%

Information, instruktioner, tidtabeller

7%

Annat

2%

Totalt

100 %
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Vilka utmaningar och problem fanns i undervisningen och handledningen
under undantagsperioden? (har nämnts 713 gånger)
Utmaningar i undervisningen och handledningen

% av omnämnanden

Undervisning

25 %

För mycket uppgifter/jobb

19 %

Brist på motivation, koncentrationssvårigheter

15 %

Tekniska problem

12 %

Stress, belastning, svårt att skilja på studier och fritid

10 %

Svårt att få hjälp, hög tröskel att be om hjälp

9%

Dålig eller oklar handledning och information

7%

Brist på sociala kontakter

2%

Annat

2%

Totalt

100 %
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FÖRSKOLEUNDERVISNING OCH GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING
GYMNASIEUTBILDNING
YRKESUTBILDNING
HÖGSKOLEUTBILDNING

P

ublikationen presenterar resultatet i utvärderingen där man
undersökte vilka effekter undervisningsarrangemangen har haft
på jämlikhet och likabehandling i utbildningen i olika delar av
utbildningssystemet till följd av undantagsläget. Resultatet bygger
på den utvärdering som NCU genomförde våren 2020 och hösten
2020. I utvärderingen deltog utbildningsanordnare, rektorer, lärare och
handledningspersonal samt elever och studerande i den grundläggande
utbildningen, utbildningen på andra stadiet samt högskolor. I rapporten
har även använts resultat från olika intressegruppers enkäter.

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) är en oberoende myndighet
för utbildningsutvärdering. Centret genomför utvärderingar av utbildning samt av
den verksamhet som bedrivs av dem som anordnar undervisning och utbildning.
Utvärderingarna gäller allt från småbarnspedagogik till högskoleutbildning.
Centret genomför också utvärderingar av lärresultat inom den grundläggande
utbildningen och inom utbildningen på andra stadiet. Till NCU:s uppgifter hör
även att stödja utbildningsanordnarna och högskolorna i frågor som gäller
utvärdering och kvalitetshantering samt att utveckla utvärdering av utbildning.
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