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Uppstarten av Skola Hemma 
– en reflekterande tillbakablick
Arbetet med Skola Hemma - ett stöd för svenska skolor att hantera coronapandemins konsekvenser - 
inleddes med en rivstart i mars 2020. Nu har det gått nästan två år och projektet, som 2020 tilldelades 
innovationspriset Guldlänken, är nu avslutat. Den här artikeln blickar tillbaka på den första tiden och lyfter 
fram röster från de organisationer som var med. Viktiga lärdomar som visar nya vägar att organisera arbe-
tet med att leda krishantering och målinriktad stödverksamhet tas också upp. Efterhand kommer de nya 
kunskaperna att spridas vidare och användas i olika delar av det svenska samhället. 

Hur kan skolan ges hjälp och stöd under en pandemi? 
I januari 2020 stod det klart att en ny typ av coronavirus identifierats i Kina, och det började snart spri-
das över världen. Det inleddes diskussioner inom RISE samt mellan RISE och  rådgivare inom hälso- och 
sjukvården. Hur kan en eventuell pandemi påverka den svenska skolan? Vilka åtgärder blir i så fall nödvän-
diga för att göra det möjligt att minska smittspridning och fortsätta bedriva undervisning?

I mitten av februari frågade RISE Skolverket och SKR hur de och andra aktörer inom skolan förberedde 
sig inför en tänkbar pandemi. Båda såg allvarligt på utvecklingen och det bestämdes att ett möte skulle äga 
rum den 12 mars. Under de närmast följande veckorna inledde RISE parallella samtal med andra relevanta 
aktörer och enskilda personer med strategiskt viktiga kunskaper. Det var viktigt att kratta manegen och 
att förbereda åtgärder inför en eventuell nationell krissituation.  

Dagen före mötet meddelade WHO att spridningen av coronaviruset skulle klassas som en pandemi 
- en epidemi som sprids över hela världen och som drabbar miljontals människor. Än så länge hade regerin-
gen inte fattat några beslut om hur skolan skulle bemöta det nya läget, men diskussioner och samtal pågick 
bakom kulisserna. Det fanns inte längre utrymme för tvekan. Nu gällde det att snabbt komma igång. 

De första stegen tas
På mötet beslutade Skolverket att RISE skulle skapa en projektorganisation för att hjälpa skolan hantera 
pandemins utmanin gar. Uppdraget gick ut på att tillsammans med Skolverket, SKR, UR och Swedish 
 Edtech Industry ta fram Skola Hemma - en webbaserad tjänst för huvudmän och skolor, som skulle göra 
det möjligt för dem att förstå och hantera den nya verkligheten. 

Ingen hade någon aning om hur pandemin skulle utvecklas, hur den skulle påverka samhället och 
skolan eller hur länge den skulle vara. Det fanns inte heller någon förberedelse i skolans värld för en kris av 
den här magnituden. Men vi insåg tidigt att det var bättre att förekomma än att förekommas, berättar Kjell 
Hedwall, chef för avdelningen för skolutveckling på Skolverket. 

“När RISE kontaktade mig, Skolverkets generaldirektör Peter  Fredriksson och Per-Arne An-
dersson, dåvarande chef för avdelningen för utbildning och arbets marknad på SKR, stod det 
klart att vi måste förbereda oss på en extra ordinär situation. Det krävdes därför förberedelser 
som kunde göra det möjligt att fortsätta undervisningen under helt andra omständigheter än 
vanligt.” 

Om skolans lokaler måste stängas och undervisningen istället skulle bedrivas över nätet, var det nöd-
vändigt att skolpersonal och elever kunde hantera den nya och helt ovana situationen. Nu gällde det att 
komma igång, säger Kjell Hedwall.
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“Beslutsgången var väsentligt mer skyndsam än den brukar vara. I den allra första fasen spelade 
Peter Fredriksson en avgörande roll. Han bestämde att Skolverket skulle agera kraftfullt och 
snabbt och beslutade att finansiera satsningen på Skola Hemma. Under hela projektperioden 
har Skolverket stått för lejonparten av de medel som behövts.”

Oredan och oförutsägbarheten måste bli begriplig och hanterbar.
Pandemin innebar att världen på kort tid gick från ett komplext till ett närmast kaotiskt system. Alla 
ordinarie spelregler förändrades och ingen var längre riktigt säkert på vad som gällde. Skolverkets rådiga 
beslut att sätta igång Skola Hemma var avgörande för skolans möjligheter att bemästra de nya omstän-
digheterna. Det här var enda sättet att komma vidare. När alla relevanta aktörer gick samman, kunde vi 
gemensamt göra oredan och oförutsägbarheten begriplig och hanterbar, konstaterar Carl Heath, senior 
forskare på RISE.

“Uppdraget gick ut på att bygga en webbplats som kunde samla det material som vi tillsammans 
och var för sig skulle ta fram för att hjälpa skolan att lösa den svåra situationen. Först tog vi fram 
stödmaterial som skulle göra det lättare för skolhuvudmän, rektorer, lärare, elever och föräldrar 
att hantera övergången till distansundervisning. Det var allt ifrån tekniska råd och tips till peda-
gogisk vägledning. Därefter fyllde vi på med sammanställningar av aktuell forskning och artiklar 
som gav exempel på hur man tänkte och arbetade i Sverige och i andra länder.”

Organisationen byggdes upp över en natt
Ett samverkansråd med en representant från varje medverkande organisation samt en sekreterare till-
sattes direkt. Deras uppgift var att bidra med analys och värdering av de behov som fanns i skolan och att 
ansvara för att resurserna användes så effektivt som möjligt. Samverkansrådet sammanträdde en gång i 
veckan. Det tillsattes också en mer operativ styrgrupp med tjänstemän från respektive partnerorganisa-
tion, säger Carl Heath. 

“Vi organiserade projektet på ett sätt som gjorde det möjligt att snabbt och effektivt åstadkom-
ma resultat. Arbetet bedrevs iterativt och webb platsen och stödmaterialet utvecklades och 
förbättrades löpande. Vi tillsatte olika mindre grupper inom projektet som ansvarade för speci-
fika deluppgifter: drift av webben, utveckling av stödmaterial, det redaktio nella arbetet med att 
producera innehåll, och så vidare. Varje grupp hade varsin representant i styrgruppen.” 

Det krävdes en adekvat organisering, ledning och styrning av samverkansarbetet. Under den första inle-
dande fasen hade styrgruppen korta, intensiva möten tre gånger om dagen, baserade på aktuella kunskap 
om smittspridningsläget och dess konsekvenser för samhället, säger Carl Heath.

“Det var nödvändigt att bygga in resiliens i organisationen, så att vi inte var beroende av en per-
son per funktion. Vi behövde helt enkelt att ha en backup om någon blev sjuk eller fick förhinder 
av andra skäl. Efter tio dagar blev det uppenbart att vi inte längre kunde arbeta lika intensivt 
som tidigare. Det handlade inte längre om att hantera en akut, kortvarig kris, utan pandemin 
skulle sannolikt fortsätta under en längre period. Arbetssätt och tempo fick anpassas efter det. I 
en tredje, senare fas, kom arbetet i växande grad att handla om förvaltning av projektet.”
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Gemensam tillit och tidigare samarbete lade grunden
De kompetenser som behövdes för att hantera uppdraget samlades i projektet. En säker och evidensbase-
rad miljö för att stödja den svenska skolan togs fram på fem arbetsdagar och en helg, säger Carl Heath. 

“Vi samlade en grupp människor som gemensamt, med sin samlade kompetens, skulle kunna 
lösa uppgiften. Organisationerna hade en stark vilja att bemöta de utmaningar som pandemin 
innebar och de hade en hög trovärdighet i skolan. Det var avgörande för att vi skulle lyckas.” 

Samtliga fem organisationer som startade Skola Hemma hade tidigare samarbetat med varandra på något 
sätt, men den här sammansättningen blev unik. Det här var första gången som vi gick tillsammans i ett 
gemensamt projekt, påpekar Kjell Hedwall. 

“När man kommer från organisationer med olika förutsättningar och mål, kan det ibland vara 
svårt att få till ett konstruktivt samarbete. Det problemet hade inte vi, eftersom vi var bekanta 
sedan tidigare och kände tillit till varandra. Vi hade också en gemensam bild av att vi skulle se till 
att skolans verksamhet skulle fortsätta att fungera, trots pandemin och de nya förutsättningar-
na. Skolverkets roll som finansiär samt RISE funktion som motor och drivkraft, var två faktorer 
som var avgörande för projektets framgång.”

Ett unik krishanteringsprojekt och ett viktigt forskningsobjekt
Samarbetet i Skola Hemma har helt och hållet ägt rum på nätet: på Slack, i Zoom, via mail, chatt och andra 
digitala kanaler. Alla möten spelades in och finns tillsammans med all annan kommunikation från projektet 
samlad i en kronologiskt ordnad databas. 

Fredrik Bergstrand, forskare på RISE enhet för samhällstransformation, har just genomfört en studie 
där han analyserar organisering, beslutsfattande och arbetsmetoder under Skola Hemmas första tid. 
Dokumentationen från projektet ger enastående möjligheter att skapa kunskap om avgörande förutsätt-
ningar för att samarbete mellan olika organisationer ska fungera när hela samhället befinner sig i en 
krissituation.

“Det här är första gången efter andra världskriget som Sverige befinner sig i en nationell kris 
som omfattar hela samhället. Det gör det förstås extra intressant att granska och studera. Skola 
Hemma är också unikt som krislednings projekt, i och med att arbetet har bedrivits helt digitalt, 
utan några fysiska möten. Dessutom är det ovanligt att det finns en så omfattande dokumen-
tation. Annars brukar det handla om snabb, muntlig kommunikation, och ofta finns det bara 
fragmentarisk dokumentation av vad som sagts och gjorts.”

I vanliga fall brukar Fredrik Bergstrand arbeta med en designetnografisk metod, där han med utgång-
spunkt i sin förförståelse undersöker ett krisledningsprojekt samtidigt som det pågår. Nu har han istället 
gått in i processerna i efterhand och försökt förstå dem. 

“Jag försökte leva mig in i de olika mötena och beslutsgången i den övriga kommunikationen 
för att få en bild av vad som hände i Skola Hemma under pandemins och projektets tidiga fas. 
Vad arbetar de med och hur går arbetet till? Vad diskuterar de? Hur fungerar deltagarna till-
sammans? Vad finns det för användbara teorier kring horisontellt samverkande krisledning? 
Det var en abduktiv process där jag växlade mellan teori och empiri, och lät min förståelse 
växa fram gradvis.”
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Proaktivitet, snabba beslutsvägar och ett fungerande gummiband
Fredrik Bergstrand konstaterar bland annat att proaktiviteten var en viktig framgångsfaktor. Det förbere-
dande arbete som RISE, Skolverket och SKR genomförde i februari och mars, innan Skola Hemma formellt 
hade startats, hade en avgörande betydelse för det fortsatta arbetet. Den löpande omvärldsbevakningen 
och de informella samtalen med relevanta aktörer och personer bidrog till att lägga en stabil grund. 

I forskningen om hur blåljusorganisationer arbetar med krisledning talas det ibland om gummibands-
effekten. Den innebär att de vid behov kan göra sin verksamhet större. När behovet minskar, dras gummi-
bandet åt igen. Här blev det något liknande. Skola Hemma kunde snabbt skala upp och skala ned verksam-
heten allt efter omständigheterna.

Det liknar i hög grad ett traditionellt stabs- och krisledningsarbete. Här var det viktigt att det fanns 
snabba beslutsvägar. Inget skulle stötas och blötas fram och tillbaka, utan allt gick som på räls, säger 
 Fredrik Bergstrand. 

“En av de avgörande faktorerna var att nätverket var etablerat innan projektet satte igång. Valet 
av deltagande organisationer och personer var medvetet restriktivt.  Förarbetet och tillgången 
till formella och informella kontakter gjorde att det nästan direkt gick att få fram nödvändiga 
kompetenser när det behövdes. Man kunde köra igång direkt.” 

Varför hamnade den tekniska och operativa delen av Skola Hemma hos RISE? Ett skäl var att RISE tidigare 
visat att man kan ta ett sådant ansvar. Ett annat var att det blev möjligt att kringgå byråkratiska rutiner 
som kunde ha fördröjt projektarbetet, menar Fredrik Bergstrand. 

“När en myndighet som inte arbetar med krisledning ska fatta beslut eller ge vägledning i den 
här typen av frågor, måste allt granskas noga innan man kan komma till skott. Det rör sig ofta om 
en lång och trög process, och det duger inte när en oviss och snabbt föränderlig krissituation ska 
hanteras. Eftersom RISE inte är en myndighet, kunde beslutsvägarna bli kortare och snabbare.” 

Fredrik Bergstrand lyfter i sin rapport fram avgörande faktorer som gjorde projektet framgångsrikt. De 
pekar på vad som är viktigt att tänka på när den här typen av krishanteringsprojekt ska organiseras, ledas 
och genomföras. 

“Framöver kommer jag att skriva några vetenskapliga artiklar tillsammans med Niklas Eklund, 
professor i statsvetenskap vid Umeå universitet. Tanken är att analysera ledning och besluts-
fattande ur ett governance-perspektiv och att försöka identifiera de faktorer som gör att kris-
ledningsprojekt lyckas. Förhoppningen är både att gå lite mer på djupet och att sprida lärdomar-
na vidare bland forskare och beslutsfattare.”

Operativt arbete och högt tempo från början
Skola Hemmas uppgift var att informera och vägleda inom en rad olika områden för ett antal relevanta 
målgrupper: beslutsfattare, skolledare, lärare, annan skolpersonal, elever och vårdnadshavare. Det var en 
rejäl utmaning att ta tag i, betonar Jannie Jeppesen, vd på Swedish Edtech Industry.

“För egen del hade jag väldigt stor nytta av edtechbranschens europeiska nätverk. I flera andra 
länder hade skolorna stängts ned helt, och det gav en insikt om vad vi måste vara beredda på i 
Sverige. När undervisningen flyttade till nätet, var det till exempel många skolsystem som fick 
problem med bredbandskapaciteten, många lärare och elever var helt vana vid distansunder-
visning, alla hade inte tillgång till en egen dator, det saknades digitala lärresurser, och så vidare.” 

De här erfarenheterna hade de medverkande i Skola Hemma stor nytta av när de svenska skolorna delvis 
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stängde ned en kort tid efter att projektet startat. Det gav några dagars försprång att agera förebyggande 
och att bli beredd på vad som måste göras, tillägger Jannie Jeppesen.

“Det gick fort och det var operativt arbete redan från början. RISE satte upp en Slack och sedan 
drog vi igång! Alla jobbade nästan dygnet runt i början för att kunna ta fram den hjälp och det 
stöd som skolan behövde för att kunna fortsätta bedriva undervisning under pandemin. Syftet 
var rent och enkelt: vad behöver lärare och rektorer för att klara det här? Jag tror att det var 
avgörande att Skolverket tog beslutet om Skola Hemma och var uppdragsgivare åt RISE. Det 
skapade tillit och engagemang hos alla partners och i hela skolsverige”.

Skola Hemma - ett högprioriterat område för UR
När det stod klart att svenska skolor sannolikt skulle bli tvungna att gå över till nätbaserad undervisning 
för att minska smittspridningen, fanns det ingen tvekan hos UR. Naturligtvis skulle man medverka som 
partner i Skola Hemma. Från och med mitten av mars gick utvecklingen i hög hastighet, minns Gabriella 
Thinsz, som är chef för pedagogik och utveckling på UR. 

“Bara några dagar efter att vi kommit igång med arbetet, beslutade regeringen att landets gym-
nasieskolor skulle stänga sina lokaler för undervisning. Vår vd såg det här som ett högprioriterat 
område, så vi var många på UR som lade allt annat åt sidan direkt. Förutom att arbeta med Skola 
Hemmas gemensamma material, satsade vi på att paketera om vårt befintliga undervisning-
smaterial och att anpassa det till distansundervisning. Vi informerade på sociala medier om att 
materialet fanns, och statistiken visade tydligt att lärarna nappade direkt.”

Smidiga beslutsprocesser och snabba resultat
Redan från början stod det klart att Skola Hemma var ett viktigt och spännande projekt. Tempot var högt 
och beslutsprocesserna var direkta och smidiga, säger Annika Agélii Genlott, processledare på SKR. 

“En vecka efter att vi startat, var den första omgången stödmaterial klar och version 1.0 av 
webbtjänsten var igång. Det avgörande skälet till att vi lyckades med det, var förstås att alla 
i projektet styrde om sitt arbete och lade all vaken tid på detta. Vi var inte fast i traditionella 
beslutsgångar. Allt gick snabbt och vi arbetade iterativt när vi tog fram stöd materialet. En första 
version publicerades snabbt  och därefter uppdaterade och förbättrade vi löpande.”

Det var ofta personer med ungefär samma mandat som representerade de organisationer som deltog i 
samarbetet. Alla kände att de hade ett tydligt förtroende från högre beslutsnivåer. Därmed blev det också 
möjligt att gå ifrån de gängse rutinerna för att snabbt kunna nå fram till konkreta resultat, menar Roberth 
Olofsson, undervisningsråd på Skolverket.

“Samarbetet byggde på förtroende och tillit. Alla var övertygade om att samtliga skulle skulle 
göra sitt yttersta för att vi skulle nå fram de mål som vi formulerat tillsammans. Lärare med-
verkade i arbetet med att ta fram stödmaterial, Vi hade också en referensgrupp av lärare som 
bedömde innehållet och gav återkoppling innan det publicerades. Det gjorde att vi kände oss 
säkra på att materialet inte var en skrivbordsprodukt, utan att det skulle komma till nytta i 
skolans dagliga arbete.”

En anledning till att samarbetet fungerade så bra var sannolikt att pandemin var ett helt nytt fenomen 
och att ingen hade några kunskaper eller tidigare erfarenheter att hänvisa till. Alla fick hjälpa varandra att 
hitta en väg som kunde leda framåt, säger Roberth Olofsson.
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“Det gäller att vara medveten om att man står inför en besvärlig utmaning som saknar färdiga 
svar. Då blir det möjligt att komma vidare. Det finns inga självklarheter som står i vägen. Varje 
organisation i det här samarbetet hade kunskaper om skolan som kompletterade varandra och 
kunde fogas samman till en helhet. Vi fick en kollektiv insikt som vi kunde använda och bygga vi-
dare på. Det är en av fördelarna när man löser stora problem tillsammans: Man skapar ett större 
gemensamt vetande som gör det enklare att möta problemen.” 

Snabbt sammanställda forskningsöversikter som direkt kom till 
nytta i skolan
Jonas Linderoth, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet, kom in i arbetet med Skola Hemma 
 redan från start. Hans uppgift var att snabbt leta upp och sammanställa relevant pedagogisk forskning 
som kunde vara till hjälp för skolorna när de gick över till distansundervisning. 

“Jag kände verkligen att jag var med om något stort när vi satte igång.  Under de par veckorna 
upplevde jag det som att jag var igång med arbetet under all min vakna tid. Det var nog i mångt 
och mycket det som avgjorde att vi lyckades. Alla var verksamma hela tiden och vi var hela tiden 
redo med passande information och stödmaterial när omständigheterna förändrades.” 

För en forskare är det ovanligt att arbeta i högt tempo under en krissituation. I normala fall rör det sig om 
långsamma processer och ett noggrant prövande för och emot. Nu handlade det istället om att samman-
ställa nedslag i aktuell forskning med några timmars varsel för att snabbt få en överblick av ett område, 
säger Jonas Linderoth. 

“Det snäva tidsutrymmet innebär förstås en påverkan på urval och kvalitet som det är svårt att 
känna sig bekväm med som forskare. Därför var jag noga med att vara försiktig i mina uttaland-
en. Samtidigt var det viktigt att vara agil, att vara lyhörd för skolans behov, att hålla ett öga på 
omvärldsbevakningen och att försöka se hur och var forskningen kan vara till nytta.”

Längre in i samarbetet kom Skolforskningsinstitutet med som samverkanspartner. De har naturligtvis helt 
andra resurser att göra större granskningar än vad jag har som enskild forskare, tillägger Jonas Linderoth.

“Men jag tror ändå att de översikter jag tror fram bidrog till att stärka lärare i deras arbete. Då 
kändes de intuitivt rätt, trots att jag inte hade särskilt mycket tid på mig. Nu i efterhand kan jag se 
att de trots allt står sig ganska väl. Jag gillade också att det gick undan och att det som jag skrev 
faktiskt blev läst och använt i praktiken. Det är man inte alltid bortskämd med som forskare.”

Kollaborativ utveckling över nätet
Micke Kring arbetar sedan två decennier tillbaka som it-pedagog på Årstaskolan i Stockholm. En viktig del av 
hans tjänst består i att utveckla och hantera olika webbtjänster som kan utveckla och förbättra kollegornas 
undervisning. När han blev tillfrågad om att medverka i Skola Hemma, fanns det inga alternativ till att svara ja.

“Jag var verkligen i stormens öga under några veckor. Allra först var jag med om att lägga 
grunden för stödmaterialet. Det handlade mycket om det praktiska: Vad behöver lärare kunna 
för att undervisa på distans? Vad är det viktigt att elever tänker på? Har alla möjlighet att delta i 
lektioner med strömmande video hela dagen? Har alla varsin dator?” 

Nästa uppdrag för Micke Kring blev att medverka i den tekniska utvecklingen av den första versionen av 
Skola Hemmas webbplats. 
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“Jag är van vid att hantera allting på egen hand, men nu kunde jag plötsligt ställa frågor i Slack 
och nästan omgående få hjälp av forskare, utvecklare och interaktionsdesigners på RISE att lösa 
problemen! Alla försökte verkligen möta utmaningarna tillsammans och det var en generös och 
välkomnande stämning.” 

Det var ganska tufft under en period, men samtidigt var det oerhört givande. Alla satt i samma båt och jag 
har enbart positiva minnen, konstaterar Micke Kring.

“Plötsligt insåg jag att det verkligen är möjligt att göra vad som helst med vilka som helst, oav-
sett var de befinner sig.  Det blev verkligen tydligt i det här projektet: allt arbete utfördes på dis-
tans, utan några fysiska möten. Ofta visste jag inte ens vilka som svarade på mina frågor och som 
hjälpte mig att lösa problemen. Våra möten blev korta och kärnfulla, eftersom vi inte hade tid att 
prata strunt. Vi samtalade sällan längre än tio, femton minuter, sedan var alla införstådda med 
vad som skulle göras och det var bara att sätta igång. Var och en bidrog med sina kunskaper. Om 
det dök upp oväntade problem, löste vi dem snabbt tillsammans.”

Generositet, öppenhet och tillit
Det fanns en upparbetad tillit som gjorde att de som satt i styrgruppen kunde vara snabba och effektiva. 
Alla som var med hade olika operativa roller i sin organisation, men hade mandat att agera. Annars hade 
det säkert varit svårt, menar Annika Agélii Genlott.

“Tidigare samverkan och informella kontakter underlättade också. Det fanns en upparbetad 
tillit som gjorde att vi kunde vara snabba och effektiva. Alla befann sig på samma hierarkiska 
nivå och alla röster var lika viktiga, oavsett vilken organisation som representerades. Det var 
också en obestridlig fördel att alla möten ägde rum online. Vi blev mycket mer effektiva än om vi 
arbetat som vi brukar göra. Alla var hela tiden på bollen.” 

Det stora värdet med Skola Hemma var att de medverkande fritt och öppet delade information med 
varandra. Alla var med och tecknade kartbilden tillsammans med hjälp av den information som fanns hos 
de olika organisationerna. Det gjorde att vi fick en bättre och mer nyanserad förståelse av hur det såg ut 
runt om i landet, säger Jannie Jeppesen.

“Edtechbranschen fungerade som gränssnittet mot skolorna och de utmaningar som de stod 
inför. Vi delade den information som vi kunde få fram. Varje måndag under våren 2020 publi-
cerade Swedish Edtech Industry - en läges rapport - Edtechtempen - som byggde på en enkät 
bland våra medlemsföretag. Den gav en bild av balansen mellan skolornas behov och företagens 
kapa citet, användning och support, kontinuitetsplanering och förberedelser bland skolor och 
huvudmän, och så vidare.” 

Alla bidrog med sina perspektiv. Det var en tid av öppenhet och generositet, både kunskapsmässigt och 
när det gäller resurser, säger Gabriella Thinsz.

“Vi hade en känsla av att det gällde att agera snabbt och att vi hade en chans att göra skillnad. 
Det var vår gemensamma psykologiska ingång. Alla kunde se ut hur utsatta lärare och elever 
var. Därför var det viktigt att prioritera stödet till dem. Vi kunde adressera de frågor som var 
rele vanta och liksom låg i luften. Det blev ett otroligt starkt samarbete och det fanns en tydlig 
vilja att trygga undervisningssituationen i skolan.” 



10

2022–01–17

Det behövdes en kapten som kunde styra upp skutan
Alla måste kunna lita på att ingen av organisationerna höll inne med information eller försökte utnyttja 
situationen till att positionera sig. I ett sådant läge krävs det en kapten som kan styra upp skutan, hävdar 
Gabriella Thinsz. 

“RISE var väldigt fokuserade på uppgiften och hade en tydlig ambition att ta in alla perspek-
tiv. Det var en avgörande förutsättning. Man hade också starka kunskaper om webbteknik, 
redaktörskap - och inte minst om hur skolans värld ser ut och fungerar.  Arbetet bedrevsww 
metodiskt, syste matiskt och effektivt. Betydelsen av att samarbeta och att våga testa är bland 
de viktigaste lärdomarna. Det gäller att snabbt ta fram en lösning och att sedan förändra och 
förbättra den efterhand, baserat på återkoppling från användarna.”

Forskning och beprövad erfarenhet var den utgångspunkt som allt arbete kretsade kring. konstaterar 
Roberth Olofsson.

“Tack vare att vi hade det här navet, behövde vi inte gissa oss fram. Vi fick en gemensam, trovär-
dig referens som gav oss den stabilitet vi behövde i arbetet. Jonas Linderoth var snabb med att 
göra forskningsöversikter och att hitta best practice inom olika områden. Den grunden byggde 
vi sedan vidare på med hjälp av Skolforskningsinstitutet. Vi kunde också använda erfarenheter-
na hos skolhuvudmän som testat att arbeta med nätbaserad undervisning redan innan pan-
demin.”  

Det specialpedagogiska perspektivet var en viktig del av Skola 
Hemma 
Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) var inte med i den allra första fasen av Skola Hemma, utan 
kom med några veckor senare. SPSM hade representanter i flera olika delgrupper i projektet, berättar 
kommunikationschefen Eva-Li Littorin.

“Jag var med i styrgruppen och Maria Jonsson, som är digitaliseringschef på SPSM, satt i reda-
ktionsgruppen. Det var en fin upplevelse att vi kunde vara så här snabba under en samhällskris. 
Det gick lätt och kändes så naturligt att samlas från olika håll för att tillsammans hjälpa dem vi är 
till för: skolans personal och elever. Jag vet att de som arbetar i skolan blir glada när myndighet-
en samverka och samordnar sitt arbete. Vi i har samma målgrupp och det blir enklare när all 
information kan samlas på ett ställe. Det stora värdet av att samverka tvärs över organisations-
gränserna är en viktig lärdom vi tar med oss.” 

Det var viktigt att det specialpedagogiska perspektivet blev en del av Skola Hemma. De elever som ingår i 
den här målgruppen riskerar att bli särskilt utsatta när vardagen ställs på ända, säger Eva-Li Littorin.

“Vi bildade en intern samordningsgrupp på SPSM samordningsgrupp för att snabbt få fram och 
samla olika slags stöd till vårdnadshavare och lärare. Det handlade i hög grad om konkreta råd 
och tips som skulle göra situationen enklare. Webbstatistiken visade tydligt att den typen av 
information efterfrågades mest. För egen del hade vi bland annat nytta av Edtechtempen under 
pandemins första månader. Den överflygande omvärldsbevakningen och den samlade bilden är 
inte alltid viktigast. Det finns mycket i detaljerna och i de mer avgränsade nedslagen som är av 
stort värde.”
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Skolans värdegrund och elevernas välmående får inte glömmas 
bort
Prinsparets stiftelse blev samarbetspartner sent på våren 2020. Essi Alho, som är verksamhetsans-
varig, hade tidigare kommit i kontakt med Carl Heath i samband med hans arbete med utredningen Det 
demokratiska samtalet. Det ledde till samtal om samhällets digitalisering, ungas liv och sociala samvaro på 
nätet och hur skolan kan arbeta med värdegrunden. När behovet av kunskaper inom det här området blev 
tydligt i arbetet med Skola Hemma, var beslutsvägarna korta och det kändes självklart att vara med.

“De andra organisationerna fokuserade på det praktiska, att skolans undervisningen skulle 
fungera, trots de nya omständigheterna. Vår uppgift var att ta tag i värdegrunden och det socia-
la. När ungas fritidsaktiviteter och samvaro med trygga vuxna föll bort på grund av pandemin, 
fanns det risk för att deras utsatthet skulle öka. En del elever blev mer isolerade än tidigare och 
spenderade mer tid på nätet på egen hand.” 

Det fanns en uppenbar risk för att värdegrundsarbetet skulle falla mellan stolarna när det fanns så mycket 
annat viktigt som pockade på tid och uppmärksamhet. Värdegrundsarbetet är en central del av skolans 
uppdrag, men tyvärr är det lätt hänt att det glöms bort - både i den vanliga vardagen och under en sam-
hällskris. Ett skäl till det är att uppdraget inte är lika tydligt och väldefinierat som arbetet med att utveckla 
elevernas kunskaper, säger Essi Alho.

“Jag upplevde att övriga partners tyckte det var bra att vi var med och påminde om värdet av 
våra frågor: skolans värdegrund och elevernas välmående. De här frågorna är en viktig param-
eter nu när omställningen till distansundervisning under pandemin beforskas och utvärderas. 
Hur pass väl lyckades eleverna ta sig igenom förändringarna? Hur mår de? Vad behöver skolan 
tänka på nu?”

Prinsparets stiftelse är en ideell organisation som både har ett helt annat perspektiv och en annan slags 
verksamhet än de andra organisationerna. Skillnaderna är en fördel när man tillsammans ska hantera ett 
komplext och mångsidigt problem som pandemin. Därför är det viktigt med partners från olika delar av 
samhället, menar Essi Alho. 

“Ett annat viktigt skäl till att vi ville vara med är att Skola Hemma matchar vårt tänkesätt, vad 
vi står för och vad vi gör. Det är också givande och positivt att få en inblick i hur myndigheter 
tänker och agerar inom skolans områden. Vi har lärt oss mycket av aktörer som vi annars inte 
har så tät kontakt med, och det kommer vi att ha stor nytta av i vårt eget arbete framöver. Det 
stora värdet av att kunna samverka och bedriva sin verksamhet digitalt, över nätet, är något vi 
tar med oss.”
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Omställningen gick snabbt och alla nödvändiga kompetenser var 
på plats
Samarbetet online har sannolikt varit en bra träning för samtliga organisationer, tillägger Gabriella Thinsz. 
Nu har alla lärt sig att det är möjligt att snabbt ställa om organisationen om det blir nödvändigt. Det finns 
både muskler och kunskaper för det - och det känns tryggt.

“Vårt uppdrag på UR är att skapa innehåll som kan används i skolans undervisning. Betydelsen 
av det blev särskilt tydligt under pandemin. Men samtidigt blev det uppenbart hur viktigt det 
är att samverka och dela kunskaper med andra. Vi är ingen ensam ö, utan en del av ett större 
sammanhang.”  

De som har haft kunskaper och erfarenheter som behövts i Skola Hemma, har också varit med och deltagit 
i arbetet. Samverkansrådet kunde snabbt identifiera och engagera nödvändiga kompetenser. Det gjorde 
det möjligt för oss att agera just in time, säger Annika Agélii Genlott.

“Besluten var förankrade i organisationerna och det innebar att vi i styr gruppen inte hade några 
problem med att få fram de resurser som behövdes i olika situationer. Jag engagerade fler från 
SKR efterhand och fick även hjälp av lärare och andra som hade bättre inblick i regelverket. De 
var med och hjälpte till när det behövdes - och de andra organisationerna gjorde likadant.”

Viktiga lärdomar om krishantering och krisledning ska spridas 
vidare
Alla organisationer som medverkade i Skola Hemma har lärt sig mycket som kan komma till nytta i den 
fortsatta verksamhetsutvecklingen. Pandemin och övergången till nätbaserad undervisning har lett till en 
större digital mognad i skolan, precis som i många andra delar av samhället, menar Kjell Hedwall. 

“Swedish Edtech Industry har till exempel vittnat om att huvudmännens och skolornas bestäl-
larkompetens har ökat. Det ser vi också i Skolverkets  arbete med skolans digitalisering. Det har 
skett en rejäl utveckling, men det betyder inte att skillnaderna har minskat. Några huvudmän 
har tagit jättekliv från en låg nivå, medan de som redan hade en hög digital mognad har hoppat 
vidare till en högre nivå.“

Effekterna av Skola Hemma på skolans systemnivå var sannolikt störst under de första månaderna. Skolan 
fick en snabb skjuts framåt som underlättade hanteringen av pandemin och de nya förutsättningarna. Det 
var också meningen, understryker Carl Heath.

“Forskningen om Skola Hemma under den första fasen är viktig för hela samhället. RISE har 
sedan tidigare en hel del forskning som rör civilförsvar, beredskap och liknande områden. De 
nya kunskaperna kommer bland annat att användas i de sammanhangen. Det handlar om att 
beskriva och förklara hur man kan organisera, leda och genomföra hanteringen av en krissitua-
tion. De insikterna behöver komma fler till del!


