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Enligt Förenta nationernas (FN) bedömning orsakade den globala krisen till följd av COVID-19-pan-

demin våren 2020 och därefter ”historiens största störning i utbildningssystemet” och försämrade 

”befintliga skillnader i utbildningen genom att minska på möjligheterna för många barn, unga och 

vuxna i svagare ställning – dem som levde i fattiga områden eller landsbygdsområden, flickor, flyk-

tingar, personer med funktionsnedsättning och tvångsförflyttade individer – att fortsätta att lära 

sig” (FN, 2020, 2). Också enligt OECD:s bedömning har ”krisen avslöjat många brister och ojämlik-

heter i vårt utbildningsystem – allt från bredbandsanslutningar och datorer som behövs för nätba-

serad undervisning och miljöer som behövs för stöd för lärande till motstridigheter mellan resurser 

och behov” (Schleicher, 2020, 4). Även i Finland hamnade man i en situation där undervisningen 

inte längre kunde fortsätta på normalt sätt: skolor, läroanstalter och högskolor var inom kort tid 

tvungna att övergå från klassundervisning till distansundervisning, utan tid att bereda undervis-

ningsteknologins infrastruktur, lämpligt nytt undervisningsmaterial eller utbildning i användning av 

ny undervisningsteknik. Enligt internationella bedömningar lyckades övergången i Finland relativt 
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smidigt; på grund av det snabba digitala språnget började skolorna och läroanstalterna fungera 

snabbt i fråga om distansundervisning och tillhörande praxis (Goman et al., 2021, 112).  

 

Distansstudier och distansundervisning visade sig dock inte fungera för alla elever och studerande. 

De elever och studerande som hade motivation, självreglering och starkt stöd från sin familj har 

framskridit minst lika bra i distansundervisningen som i den normala klassundervisningen. På mot-

svarande sätt verkar de som har mindre motivation, självreglering och stöd från sin familj ha ham-

nat på efterkälken. I NCU:s rapport sammanfattas effekterna av COVID-19 i Finland på följande 

sätt: ”Tyngdpunkten på självstyrning sätter emellertid eleverna och studeranden i en ojämlik posit-

ion. Olika möjligheter att studera hemma förstärker skillnaderna mellan eleverna och stu-

derandena” (Goman et al., 2021, 4; se även Schleicher, 2020, 4). Exceptionella omständigheter 

framhäver eventuella svagheter i utbildningssystemet såsom till exempel utmaningar gällande 

stöd och handledning samt strukturen, mängden och digitala färdigheter av undervisnings- och 

handledningspersonalen.  

 

Pandemins inverkan på lärandet förenas med de redan tidigare identifierade regionala skillna-

derna i ekonomi, befolkning och välfärd, som har ökat under de senaste åren. Effekterna åter-

speglas i elevernas och studerandenas jämlika möjligheter att lära sig på alla utbildningsstadier (se 

Ukkola & Väätäinen, 2021). I Finland har man på nationell nivå vidtagit flera åtgärder för att för-

hindra differentieringsutvecklingen inom utbildningen (Statsrådet, 2019). Utvecklingsprogrammet 

för jämlikhet inom den grundläggande utbildningen och småbarnspedagogiken, som ingår i rege-

ringsprogrammet, strävar efter att stärka jämlikheten inom utbildningen samt att minska och före-

bygga den socioekonomiska differentieringen. Syftet med projektet Utbildning för alla är att uppnå 

en bestående och effektiv utveckling genom att förnya strukturerna och lagstiftningen samt dela 

ut statens specialunderstöd. Understöd har också riktats till utjämning av effekterna av undantags-

situationen, styrning, stöd och utveckling av digitala miljöer. Effekterna av dessa åtgärder måste 

under de kommande åren övervakas systematiskt både på nationell och lokal nivå.  

 

Nedan behandlas de utmaningar som COVID-19-pandemin medfört ur tre synvinklar: för det första 

luckorna i lärandet och kunskaperna, för det andra sårbara elev- och studerandegrupper och för 

det tredje utmaningarna som den moderna inlärningsfilosofin medför. 

 

 

Undantagsförhållandena och deras konsekvenser har medfört fyra nya fenomen att begrunda: 

luckor i lärandet och kunnandet samt trygghets- och välfärdsunderskott, vars inbördes förhållan-

den ännu inte har klarlagts. Med luckor i lärandet avses här å ena sidan en situation där den in-

stitutionella inlärningsprocessen har störts väsentligt av att undervisning inte alls har kunnat ges. 

Detta har kunnat ske när det inte har varit möjligt att delta i distansundervisning på grund av brist 

på datorer och förbindelser eller när studieavsnittet eller praktikperioden har ställts in helt. I det 

senare fallet skulle man också kunna tala om brister i undervisningen. Enligt NCU:s rapport (Go-

man et.al., 2021) har undantagsförhållandena haft betydande negativa konsekvenser för inlärning 

i arbetet, i synnerhet inom servicebranscherna, handel och förvaltning samt hälso- och 
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välfärdsbranscherna. Många studerande var tvungna att avbryta inlärningen i arbetet och många 

anordnare hade färre utbildnings- och läroavtal under undantagsförhållandena. Att lära sig och 

öva på praktiska färdigheter blev inom många utbildningsområden svårare när man övergick till 

distansundervisning. Å andra sidan kan den personliga inlärningsprocessen tillfälligt ha störts, varit 

ineffektiv eller till och med upphört helt på grund av till exempel brist på motivation eller stöd el-

ler till exempel på grund av allmän ångest. I NCU:s utvärdering (Goman et.al., 2021) lade man 

märke till att särskilt de studerande som fick problem med motivationen, belastningen och studi-

erna under undantagsförhållandena upplevde att deras studieframgång och läroanstaltens stöd 

var sämre än andra studerande. Det är uppenbart att COVID-19-pandemin har orsakat institution-

ella luckor i lärandet, eftersom man vet att man till exempel inom yrkesutbildningen och högskole-

utbildningen inte har kunnat ordna alla arbetslivsperioder, praktikperioder eller internationella 

praktikmöjligheter på grund av nedstängningarna (Goman et.al., 2021). Det är också känt att en 

del elever och studerande har haft svårt med distansundervisning och att självständigt sätta sig in i 

uppgifterna, och att de skulle ha behövt mer stöd i form av stödundervisning eller till exempel stöd 

från familjen; det har alltså uppstått personliga luckor i lärandet på grund av att studierna har varit 

ineffektiva eller att det förekommit störningar. 

 

Med personliga luckor i kunskaperna avses däremot bristande kompetens, färdigheter eller kun-

skaper som kan uppfattas hos individen och som kan vara en konsekvens av luckorna i lärandet. 

Ett institutionellt inlärnings- eller undervisningsunderskott leder dock inte automatiskt till person-

liga luckor i kunskaperna om eleven eller den studerande självständigt skaffar sig sina kunskaper 

eller färdigheter. Även om det är uppenbart att luckor i lärandet har uppstått under COVID-19-

pandemin, finns det mindre information om hur mycket genuina och bestående luckor i kunskap-

erna som har uppstått. Det är dock känt att den nationella fördelningen av kunskaper till exempel i 

samband med utvärderingen av inlärningsresultaten för matematik i årskurs 9 (Metsämuuronen & 

Nousiainen, 2021) är betydligt annorlunda jämfört med fördelningen från tidigare år. Tidigare har 

kunskaperna fördelats i stort sett enligt den normala fördelningen så att det finns flest personer 

med medelmåttiga kunskaper och betydligt färre personer med svagare och bättre kunskaper än 

genomsnittet. Fördelningen av kunskaper 2021 består tydligt av tre olika basgrupper: elever med 

svag, genomsnittlig och mycket framgång; fördelningsformen är inte längre alls normal. Med tanke 

på luckorna i lärandet är det väsentligt att just den svagaste gruppen har differentierats till en 

egen grupp. En del av förklaringen torde komma från följderna av COVID-19-pandemin; luckorna i 

lärandet har lett till luckor i kunskaperna. I de kommande nationella utvärderingarna av inlärnings-

resultaten strävar man efter att kartlägga saken noggrannare. Till exempel i samband med utvär-

deringen av inlärningsresultaten för årskurs 3 har vårdnadshavarna tillfrågats om omständigheter i 

anslutning till processerna under de exceptionella undervisningsarrangemangen, och man strävar 

efter att koppla informationen om de kommunspecifika distansstudieuppgifterna till materialet för 

årskurs 9 som sammanställts av regionförvaltningsmyndigheten (RFV). Det är ganska säkert att åt-

minstone tillfälliga luckor i kunskaperna har uppstått, men det är möjligt att självständigt korrigera 

en del av detta genom att samla kunskaper och färdigheter, avlägga lappande studier i den grund-

läggande utbildningen i högre årskurser eller inom utbildningen på andra stadiet samt i högskolor 

till exempel genom att delta i kurser, arbetspraktik eller internationell praktik vid en senare tid-

punkt.  
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Det personliga trygghetsunderskottet har samband med den ökade känslan av personlig otrygg-

het. Ett sådant underskott har kunnat uppstå i och med allmänt diskuterade frågor som hotar 

framtiden såsom klimatförändringen, internationella kriser, ökade terrorattacker och den okon-

trollerade tekniska utvecklingen. Den allmänna oron över framtiden kan ha skapat en känsla av 

otrygghet som förstärkts av COVID-19-pandemin. Välfärdsunderskottet handlar å sin sida om ut-

komst, sysselsättning och hälsotillstånd (se THL, 2015) eller upplevd ensamhet och utanförskap (se 

Junttila, 2021). Trygghets- och välfärdsunderskottet kan ha ett direkt samband med uppkomsten 

av luckor i kunskaperna. Pandemin har påverkat alla ovan beskrivna delområden. 

 

 

Ett annat perspektiv på effekterna av undantagsförhållandena är förknippad med att differentie-

ringen av kompetensen är en långsiktig trend. Redan en längre tid har man vetat att kunskapsni-

vån har sjunkit och att skillnaderna mellan skolorna i Norden har ökat (bl.a. Kavli, 2018). I olika län-

der har man observerat betydande skillnader mellan huvudstadsregionen och landsbygdsområ-

dena (Nissinen m.fl. 2018, s. 203), vilket till stor del förklarades med elevernas socioekonomiska 

bakgrund och kulturkapital samt studerandenas egna mål och förväntningar. Även i NCU:s senaste 

utvärdering av matematikkunskaperna i årskurs 9 (Metsämuuronen & Nousiainen, 2021) observe-

rades att skolornas förklarande andel av elevvariationen utanför metropolområdet är mycket liten 

(cirka 6,7 %), andelen var ungefär dubbelt så stor inom metropolområdet; skillnaderna mellan sko-

lorna är alltså stora i metropolområdet, men inte så mycket utanför metropolområdet. Både de 

senaste PISA-resultaten och de nationella utvärderingsresultaten av matematiken visar att skillna-

den mellan elever med svag och elever med god framgång har blivit tydligare även i Finland: i 

fråga om läskunnighet finns det flera svaga elever än tidigare (UKM, 2019) och vad gäller matema-

tik har skillnaden mellan elever med goda resultat och elever med svaga resultat blivit klarare jäm-

fört med tidigare utvärderingar (Metsämuuronen & Nousiainen, 2021). ”År 2018 var skillnaderna i 

läskunnighet mellan eleverna större än någonsin tidigare i Finlands PISA-undersökningar” (UKM, 

2019, 1) och 2021 ”fördelas inte elevernas helhetskunskaper i matematik normalt utan består tyd-

ligt av tre populationer: elever med svag framgång, elever med mycket god framgång och medel-

måttiga elever mellan dessa” (Metsämuuronen & Nousiainen, 2021, 2). Nordiska ministerrådet 

hade tidigare publicerat samma meddelande: ”Men samtidigt backade några [nordiska] länder 

från det som länge varit ett nordiskt kännetecken: Skolans förmåga att kompensera för social 

ojämlikhet.” och ”[ä]ven Finland har haft en utveckling där den socioekonomiska bakgrunden fått 

en växande betydelse för kunskapsresultaten” (Nordiskt samarbete, 2017, s. 1). 

 

Det är alltså uppenbart att trenden redan före COVID-19-pandemin har varit differentiering av 

kunnande, och detta verkar ha samband med bland annat barnens socioekonomiska status (SES) 

eller ekonomisk, social och kulturell status (ESCS; OECD, 2017, p. 339–340; se till exempel Ahmar & 

Anwar, 2013; Chmielewski, 2019; OECD, 2019; Salmela-Aro & Chmielewski, 2019). Trenden verkar 

dock ha jämnats ut under de senaste åren (se Metsämuuronen & Nousiainen, 2021). En hög SES är 

i allmänhet redan definitionsmässigt kopplad till en högre utbildnings- och förmögenhetsnivå för 

vårdnadshavare samt en högre social och kulturell ställning. På motsvarande sätt har vårdnadsha-

vare i familjer som hör till de lägsta SES-grupperna vanligtvis lägre utbildnings- och 
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förmögenhetsnivå samt mindre socialt och kulturellt kapital. Den internationella pandemin har i 

synnerhet försvårat inlärningen för barn och unga som kommer från de mest sårbara förhållan-

dena (bl.a. FN, 2020; Schleicher, 2020) – såsom barn och unga som hör till de lägsta grupperna 

inom SES eller ESCS. Motsvarande sårbara grupper i Finland är till exempel personer med invand-

rarbakgrund, elever som behöver särskilt och intensifierat stöd eller elever som har svaga datanät-

förbindelser; till exempel är andelen flickor med invandrarbakgrund i gruppen med de svagaste 

eleverna anmärkningsvärt stor. (Metsämuuronen & Nousiainen, 2021).  

 

Under hösten 2021 har det inte längre funnits ett lika stort behov av exceptionella undervisnings-

arrangemang inom den grundläggande utbildningen som i början av pandemin. Man kunde dock 

förvänta sig att COVID-19-pandemin och de exceptionella undervisningsarrangemangen som den 

medfört har påverkat de jämlika möjligheterna av elev- och studerandegrupper i sårbar ställning, 

särskilt i lägre årskurser, eftersom elevernas deltagande i distansstudier ofta krävde vårdnadsha-

varnas intresse, tid och stöd för barnens skolgång. Familjens stöd kan vara förknippad med famil-

jens ovan nämnda socioekonomiska bakgrund, även om det ännu inte finns några övertygande 

forskningsbevis om saken. Enligt preliminära uppgifter hade elever som hör till den ovan beskrivna 

gruppen med den svagaste kompetensen, förutom många andra saker, också det gemensamt att 

föräldrarna hade lägre utbildningsbakgrund samt en brist på traditionella indikatorer av högre SES-

klass, såsom böcker, konstföremål och musikinstrument (Metsämuuronen & Nousiainen, 2021). 

Det är trovärdigt att när barn i familjer i de högsta SES-klasserna redan i normala förhållanden kan 

få mer intellektuellt, akademiskt, socialt och ekonomiskt kapital än barn i lägre SES-grupper (se 

diskussionen Metsämuuronen, 2017; Ukkola, Metsämuuronen, & Paananen, 2020), kan COVID-19-

pandemin i synnerhet ha haft en ytterligare inverkan på barnets akademiska kapital. Det är förut-

sägbart att de åtminstone tillfälliga skillnaderna som uppstått mellan elev- och studerandegrup-

perna i och med luckorna i kunskaperna kommer att bli tydligare.  
 

 

Brister i stödet för lärande, men också i elevernas förmåga för självstyrning verkar vara centrala 

orsaker till att de negativa sidorna av COVID-19-pandemin har blivit reella problem såväl nationellt 

(Goman et.al., 2021) som internationellt (t.ex. Schleicher, 2020; UNESCO, 2020). Motiverade och 

självstyrda elever och studerande led inte avsevärt av pandemin. Däremot var distansstudierna 

inte nödvändigtvis lyckade för elever och studerande som inte var motiverade och för dem som 

hade problem med svag eller bristande självstyrning.   

 

Undervisningspraxis som grundar sig på (socio-)konstruktivistiska inlärningsteorier (Bruner, 

Goodnow, & Austin, 1956, Bruner, 1961; Vygotsky, 1925) uppmuntrar elever och studerande att 

vara aktiva i stället för passiva mottagare av information. Den grundläggande principen för kon-

struktivism, enligt vilken människorna bygger upp sin egen förståelse och kunskaper om världen 

genom att uppleva världen och fundera på dessa erfarenheter (Bruner, 1961) har under de sen-

aste decennierna radikalt förändrat vårt tänkande om hurdan en bra lärare och elev är. I lärarens 

roll betonas att inlärning möjliggörs. Begreppen ”lärare” och ”undervisning” har utvidgats att 

också gälla medvetet ordnade undervisningsmaterial, såsom böcker, artiklar, internetmaterial, 
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föreläsningar eller föreläsningspromemorior (se Metsämuuronen & Räsänen, 2018). Vid inlär-

ningen är det viktigt att den studerande fastställer sina egna mål och löser sina problem både 

självständigt och tillsammans med andra. Inlärning är något man gör ensam och tillsammans, tän-

kande, planering, undersökning samt mångsidig utvärdering av dessa processer (Utbildningsstyrel-

sen, 2014). I många fall är detta ett fint framsteg inom utbildningen. Detta gäller dock inte för de 

barn och unga som inte har färdigheter eller motivation att aktivt hantera information. Ur pedago-

gisk synvinkel torde det vara uppenbart att en del barn och unga behöver allt mer handledning och 

stöd av läraren än andra, och att det behövs många slags pedagogiska lösningar som stöd för lä-

randet. Det är också viktigt att undersöka hur man effektivast kunde utveckla självstyrningen i sko-

lans kontext, så att kommande generationer med så små skador som möjligt undkommer eventu-

ella luckor i lärandet och kunskaperna som orsakas av föränderliga inlärningsmiljöer.  

 

När COVID19-pandemin och distansstudier särskilt betonade elevens och studerandens egen roll i 

inlärningen är det uppenbart att bristen på elevernas och studerandenas eget intresse, självstyr-

ning och motivation i kombination med en eventuell brist av stöd från hemmet har lett till att till 

exempel nivån på matematikkunskaperna har sjunkit för en del (Metsämuuronen & Nousiainen, 

2021). Det är trovärdigt att vårdnadshavare som tillhör de högsta SES-grupperna och särskilt hög-

utbildade vårdnadshavare har varit allt mer intresserade av sina barns skolgång under COVID-19-

pandemin. I dessa familjer har vårdnadshavarna sett till att förbindelserna som krävs under di-

stanslektionerna har fungerat, att barnen tagit del av lektionerna och att läxorna gjordes. En del av 

föräldrarna gav barnen råd och handledning i uppgifterna samt säkerställde inlärningen genom att 

kontrollera läxorna. Mot denna bakgrund är differentieringen av kunnandet mellan ytterligheterna 

förståelig. 

 

Enligt NCU:s utvärdering (Goman et.al., 2021) upplevde en betydande andel av elever och stu-

derande på alla utbildningsstadier belastning i anslutning till studierna samt bristande studiefär-

digheter under undantagsförhållandena. Det stöd som eleverna och studerandena fick under di-

stansstudierna var inte tillräckligt för alla och det fanns ställvis också utmaningar i anordnandet av 

elevvården inom den grundläggande utbildningen, gymnasierna och yrkesläroanstalterna. Enligt 

utvärderingen ökade bristen på närundervisning behovet av stöd i synnerhet bland de elever och 

studerande som hade flera problem med studierna än andra. Särskilt behoven av elever och stu-

derande som har ett annat modersmål än finska eller svenska och som behöver stöd borde ha 

identifierats effektivare på alla utbildningsstadier. Det är uppenbart att det under pandemin har 

uppstått luckor i lärandet och kunskaperna i synnerhet hos dessa grupper.  

 

 

Ur ett utbildningsperspektiv står vi inför utmaningar. Resultaten av de nationella utvärderingarna 

visar att COVID-19-pandemin och de exceptionella undervisningsarrangemangen har stärkt diffe-

rentieringsutvecklingen och orsakat luckor i lärandet och eventuellt luckor i kunskaperna. Vi vet 

inte ännu hur omfattande och bestående luckorna i kunskaperna är. Effekten av luckorna i kun-

skaperna förstärks av att kompetensreserven i bakgrunden har minskat redan under en längre tid, 
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vilket verkar ha ett samband i synnerhet med den socioekonomiska bakgrunden, marginali-

seringen och bristen på självstyrning i studierna. Å andra sidan är lärandet i allt högre grad förknip-

pat med digitalisering, algoritmer i anslutning till informationssökning och därmed förknippade in-

formationsförbindelser eller brist på sådana. Informationssökningen har förändrats väsentligt un-

der de senaste 20 åren. Vi har ännu inte ens sett alla lösningar med anknytning till artificiell intelli-

gens och deras inverkan på undervisningen och lärandet. Det är viktigt att följa upp och bedöma 

hur balansen mellan att lära sig gemensamma saker och en gemensamt delad kompetensreserv 

samt en personifierad och personlig kompetensreserv kommer att se ut i framtiden. Frågan om 

jämlikhet är hur man kan garantera och kontrollera att alla elever och studerande får tillräckligt 

och åtminstone ett minimum av lika kunnande som möjliggör kontinuerligt lärande och färdig-

heter för arbetslivet.  

 

Tidigare trender tyder på att skillnaderna i kompetens håller på att öka. Frågan med tanke på jäm-

likhet är hur vi kan stoppa differentieringen. Hur kan man säkerställa att alla elever och stu-

derande aktivt bygger upp information och löser problem både självständigt och tillsammans med 

andra? Hur kan det finska utbildningssystemet identifiera stödbehoven och producera fungerande 

lösningar för att stöda eleverna och studerandena? Vi kan stå inför en ny eller förstärkt jämlikhets-

paradox enligt Rawls (1999, 91) tanke om ”möjlighetsjämlikhet”: ”lika möjligheter innebär lika 

möjligheter att lämna de mindre bemedlade bakom sig vad gäller det personliga inflytandet och 

den sociala ställningen”. Med andra ord, när vi vill erbjuda alla lika möjligheter att åtnjuta förde-

larna med utbildning, vilket är hur Levin (2010) definierar utbildningsmässig jämlikhet, och när vi 

ger alla lika möjligheter att studera, tillåter vi också vissa att studera mer, mer effektivt, en längre 

tid eller mer motiverat än andra. Det paradoxala resultatet är en starkare ojämlikhet mellan indivi-

der.  

 

En av de långsiktiga trenderna i inlärningsresultaten är att skillnaderna mellan skolorna verkar öka, 

om än måttligt. Fenomenet verkar dock inte vara betydande utanför de stora städerna – och inte 

nödvändigtvis ens utanför huvudstadsregionen. (Metsämuuronen & Nousiainen, 2021.) I de 

största städerna, där skillnaderna mellan bostadsområden kan vara stora, verkar skillnaderna mel-

lan områdena bli större (Bernelius & Huilla, 2021), och detta verkar också påverka nivån på skolor-

nas nationella förklaringsandel (Metsämuuronen & Nousiainen, 2021). Bernelius (2015) har lagt 

märke till att områdena i synnerhet i Helsingfors har differentierats enligt inkomstnivån och ord-

ningen har hållits stabil. Samtidigt har också kompetensen differentierats (bl.a. Berisha & 

Seppänen, 2015; Bernelius & Huilla, 2021; Hautamäki, Kupiainen, Marjanen, Vainikainen, & 

Hotulainen, 2013), särskilt med tanke på sociala och etniska bakgrundsfaktorer (se Bernelius & Vil-

kama, 2019; Saikkonen, Hannikainen, Kauppinen, Rasinkangas & Vaalavuo, 2018). Likaså har ande-

len barn med annat modersmål än finska, svenska och samiska i Vanda ökat under hela 2000-talet; 

i en del bostadsområden har andelen överskridit 60 % (Bernelius & Huilla, 2021). Frågan med 

tanke på jämlikhet är hur vi kan bromsa differentieringen. Det torde vara motiverat vid plane-

ringen av nationella åtgärder för att dämpa ökningen av skillnaderna mellan skolorna att beakta 

erfarenheterna av de åtgärder som städerna Helsingfors, Esbo, Vanda och Åbo har vidtagit för att 

bromsa utvecklingen av den regionala differentieringen. 

 



POLICY BRIEF 1:2022 

8 

 

Samtidigt med frågorna om tidigare trender står vi inför en ny och väsentlig jämlikhetsfråga i värl-

den efter COVID-19: Hur kan vi så effektivt som möjligt identifiera och korrigera luckorna i kun-

skaperna och välfärdsunderskottet som de exceptionella förhållandena orsakat så att underskottet 

inte leder till livslånga olägenheter senare i studierna och arbetslivet? Hur fördelas ansvar och 

uppgifter för att främja jämlikt lärande inom utbildningssystemet och på dess olika nivåer i denna 

situation? I fråga om enskilda läroämnen kan skolorna och lärarna bearbeta undervisningen så att 

bristerna i kunskaper och färdigheter åtgärdas innan man lär ut något nytt. Utifrån NCU:s (Goman 

et al., 2021) rekommendationer är andra metoder också stöd för lärandet, ökning av handledning 

och lärarnas digipedagogiska kunnande, bättre nationell styrning samt uppföljning och utvärdering 

av undervisningens kvalitet på lokal nivå.  Stärkandet av självstyrning och studiefärdigheter betjä-

nar såväl beredskapen för motsvarande undantagsförhållanden som den ökade integrationen av 

flerformsundervisning och olika inlärningsmiljöer på olika utbildningsstadier. Den digitala pedago-

giken ska i fortsättningen utvecklas på alla skolstadier så att behoven av olika elever, specialgrup-

per och elever som kommer från olika förhållanden beaktas. 
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