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Inledning 

 

I mars 2021 tog Kommunstyrelsens presidium beslut om att genomföra en 

barnkonsekvensanalys för att analysera hur barns hälsa och livssituation 

påverkats under coronapandemin. Utifrån Mörbylånga kommuns prioriterade 

utvecklingsmål – gynnsamma uppväxtvillkor, var syftet med 

barnkonsekvensanalysen att ta fram ett kunskapsunderlag som grund till 

kommande beslut för kompensatoriska åtgärder för barn eller grupper av barn 

i Mörbylånga kommun framöver. Syftet var även att ge barn en möjlighet att 

göra sin röst hörd, att ge barn en möjlighet att påverka samhällsplaneringen 

samt att inhämta barnens upplevelser och tankar om hur de i övrigt påverkats 

av coronapandemin. Barnens röster kommer få genomslag i fortsatta och 

kommande satsningar och 

beslut. Under hösten 2021 

kommer kommunledning, 

nämndspolitiker och övrig 

berörd personal arbeta 

vidare med materialet för 

att gemensamt diskutera hur 

resultaten ska få genomslag 

i kommande beslut. 

Deltagande barn och dess 

lärare kommer också få ge 

respons på enkäten och ge 

förslag på kompensatoriska 

åtgärder.  

Under sommaren 2021 har Mörbylånga kommun anställt en ung 

kommunutvecklare som bland annat haft som uppgift att göra ett lättsammare 

dokument av denna barnkonsekvensanalys som riktar sig särskilt till barn och 

ungdomar. Kommunutvecklaren har själv fått välja ut de delar som känns mest 

relevant och viktigt för andra barn och ungdomar. Både text, bild och layout 

är skapat av, och för, barn och ungdomar. Främst till de barn som varit en del 

av enkäterna, som en del i en återkoppling till de barn och ungdomar som 

deltagit. Syftet är att barnen ska få ta del av enkätsvaren och innehållet och att 

detta ska kunna användas i skolans undervisning.  

Två projektledare utsågs samt en arbetsgrupp med representanter från kultur 

och fritid, skola/elevhälsa och socialtjänst. Totalt sex 

personer. Arbetsgruppen tog fram en tidsplan som sträckte sig från 3 mars till 

11 maj. Till gruppen kopplades också en systemförvaltare med kunskaper i 

kommunens olika enkätverktyg. Under planeringsfasen togs kontakt med 

kommunens två friskolor Östra skolan samt Ölands friskola som båda valde 

att delta i enkätundersökningen. 

Inför utskick av enkäten gick arbetsgruppen igenom andra kommunalt 

genomförda barnkonsekvensanalyser och nyligen utkomna enkätrapporter 

såsom Friends-rapporten 2020. Gruppen diskuterade avgränsningar och 
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eventuella överlappningar med tidigare genomförda enkäter och landade i 

ämnesområdena Hälsa och relationer, Skolmiljön samt Fritid.  

Analysarbetet genomfördes med representanter från skola och elevhälsa. 

Diskussioner har förts kring vilka mönster vi kan se och vilka slutsatser som 

kan dras av detta. Diskussioner och analys har genomförts bl.a. utifrån barnens 

ålder samt könsuppdelat. 

För att få en bättre bild av alla de faktorer som påverkat barn och unga i 

kommunen under pandemin sammanställdes en tidslinje över restriktioner och 

rekommendationer som bifogas den slutliga rapporten. Uppgifter om övriga 

anpassningar för olika verksamheter har också tagits med.  

Parallellt med analysen av det egna materialet granskades vad tidigare studier 

och utredningar om barn och unga kommit fram till. Utifrån dessa så har vi 

tagit fram relevant statistik från kommunens verksamheter där vi haft tillgång 

till detta. 

Utgångspunkten var att barn och unga påverkats såväl direkt som indirekt av 

olika restriktioner och rekommendationer under pandemin. De nationella 

restriktionerna och råden har inte alltid inneburit en direkt förändring i barnens 

vardag, men under året som gått har restriktionerna indirekt lett till förändrade 

beteenden hos både barn och vuxna. I enkäten har vi med hjälp av 

frågealternativen försökt ringa in de förändringar och beteenden som vi tror 

kan ha haft störst inverkan på barn och ungas vardag. Frågorna handlar därför 

om både skoldagen och fritiden.  

Högstadiet är den elevgrupp som påverkats mest när det gäller förändringar 

och restriktioner i sin skolgång, då högstadiet (under perioden som enkäten 

avsåg) rekommenderats distansundervisning under 2-3 perioder. Årskurs 8 

uteslöts för att få ett mer hanterbart material. En förhoppning är att kunna följa 

upp åk 7 med ytterligare en enkät i framtiden.  

För att kunna göra jämförelser mellan mellanstadie- och högstadieelever gick 

samma enkät även ut till årskurs 5. För att fånga upp även de yngre barnen 

och deras upplevelser av pandemin valdes ett antal frågeställningar ut till en 

dialogintervju som utfördes av klasslärarna i lågstadiet. 

Sammanfattning 

När enkätundersökningarna och de kvalitativa intervjuerna genomfördes 

befann vi oss i den andra våren med Corona och i den tredje vågen med hög 

smittspridning. Region Kalmar läns siffror över antal smittade var bland de 

högsta i Europa och utöver regeringens rekommendationer och 

Folkhälsomyndighetens allmänna råd fanns även lokala rekommendationer 

som utfärdats av Region Kalmar. Folkhälsomyndighetens riktlinjer för 

smittspårning inom skola och förskola uppdaterades under tiden som enkäten 

var öppen, och breddades till att rekommendera testning även av friska 

högstadieelever som varit i kontakt med smittad person. Enkätsvaren ger 

således en god ögonblicksbild av barn- och ungas upplevelse mitt i en intensiv 

period av pandemin. 

Enkätundersökningen ger oss en kompletterande och lokal bild av hur barns 

hälsa och livssituation påverkats under coronapandemin. Vid 

sammanställningen av materialet så har vissa iakttagelser gjorts. Vissa 
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områden är återkommande och blir mer tydliga i både enkätsvar och 

fritextsvar. Dessa har sammanställts och analyserats i arbetsgruppen. Nedan 

sammanfattas underlaget som består av tre delar. Den kvantitativa enkäten, 

kvalitativa delen samt särskolans del.  

Särskolans elever har inte kunnat genomföra de planerade externa besöken. 

Samarbeten som var planerade tillsammans med kulturskolan har inte kunnat 

göras, simundervisning har ställts in, studiebesök på en bondgård, 

vattenverket och avloppsreningsverket i Mörbylånga har fått ställas in. Alla 

eventuella utflykter som hade varit inomhus har valts bort. All övrig 

undervisning har genomförts på skolan även under perioder då andra elever 

haft distansundervisning. Trots omställningarna upplever lärarna att barnen i 

sin vardag inte har uppfattat förändringarna i någon större utsträckning. 

I de svar som inkommit från kommunens lågstadieelever är det tydligt att de 

märkt av att umgänget förändrats. I många svar nämner de relationerna till 

äldre släkt, till sin närmaste familj men de har också märkt av att de inte kunnat 

umgås med sina vänner som vanligt. Barnen utrycker i hög grad en känsla av 

tristess och ett ogillande över att inget är som det brukar. Tydligt är också att 

de uppmärksammat många av de smittskyddsåtgärder som genomförts på 

skolorna. 

När det gäller idrottande och fritidsaktiviteter är det elever i årskurs 5 som i 

minst utsträckning haft inställda aktiviteter. Generellt sett är det också elever 

i årskurs 5 som, i högre grad, uppger att de påverkats negativt. Detta gäller i 

stort sett alla frågor i enkäten. 

I de frågor som handlar om skolmiljön så är det 72 % som uppger att den inte 

påverkats av pandemin. Pojkarna är mer positiva till digitala arbetssätt än vad 

flickorna är. Samtidigt är det cirka 17 % av den totala gruppen som uppger att 

skolmiljön försämrats och att en av anledningarna till det är att de arbetat mer 

digitalt eller med ändrat arbetssätt.  

Generellt sett så uppger flickor i högre grad att deras hälsa påverkats negativt. 

Mer än dubbelt så många pojkar uppger att deras hälsa påverkats positivt 

under pandemin. Den vanligaste anledningen till förbättrad hälsa är att de rört 

på sig mer än vanligt och att utomhusvistelsen ökat. Den vanligaste orsaken 

till försämrad hälsa hos flickor är ökad stress.  

I avsnittet som handlar om hur relationer till kompisar påverkats under 

pandemin så är det 59 % som anser att detta inte påverkats. 14 % uppger att 

relationerna till kompisar förbättrats men 11 % uppger att anledningen till 

detta är att de träffar kompisar i mindre utsträckning.  

När det gäller frågan om relationer på nätet och sociala plattformar så är det 

fler flickor än pojkar som uppger att de är utsatta för sådant som är negativt 

och i merparten av kategorierna är en högre andel flickor utsatta. Pojkar är 

dock nästan dubbelt så ofta utsatta för att någon har laddat upp eller skickat 

vidare en bild/film på dig mot din vilja eller utan din vetskap. 

En fråga i enkäten rör stödet från elevhälsan. 68 % av både pojkar och flickor 

uppger att de inte haft behov av stöd eller att de kunnat få samma stöd som 

innan. Det som skiljer sig är att 8 % av flickorna uppger att de kunnat få mer 

stöd än tidigare men det är endast 2 % av pojkarna som uppger samma. I 

pojkarnas fritextkommentarer är det också fler som uppger att de inte vågar ta 

kontakt och att de inte vågar berätta. 
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Sammantaget kan vi se att elever i årskurs 5 och den totala gruppen flickor är 

de som i högre grad uppger att de påverkats negativt under pandemin. Flickor 

uppger i högre grad att det varit negativt med minskade kontakter med 

kompisar, mer distansarbete, mer konflikter i familjen och ökad stress. 

Kvantitativ enkät 

Arbetsgruppen diskuterade vilka åldrar och årskurser som var lämpliga 

respondenter, samt metoder för att inhämta svar även från de yngre 

årskurserna. Årskurs 5, 7 och 9 valdes ut att svara på enkäten. Innan enkäten 

skickades ut fick rektorsgruppen möjlighet att yttra sig, och en testgrupp 

bestående av elever i årskurs 6 fick läsa och lämna synpunkter på frågorna. 

Enkäterna skickades ut den 12 april, och stängdes den 3 maj. Samtliga svar 

och underlag utgår ifrån perioden mars 2020 till mars 2021. 

 

Kvalitativ enkät  

Den kvantitativa enkäten var inte anpassad till de yngre åldrarna. För att 

få så bred åldersspridning som möjligt så genomfördes i stället gruppsamtal i 

lågstadieklasserna. Tre lite större frågeställningar valdes ut och lärarna 

diskuterade dessa frågor muntligt med eleverna. Läraren var den som efter 

gruppsamtalen sammanställde det som barnen hade framfört. Deltagande 

skolor var Östra skolan, Skansenskolan, Smaragdskolan, Glömminge skola, 

Gårdbyskolan, Torslunda skola samt Alunskolan 

 

Barn med särskilda behov - grundsärskolan  

För barn med särskilda behov gjordes bedömningen att direkta frågor likt de 

som finns i enkäten, skulle vara svårt för eleverna att uttrycka sig kring. Även 

om enkäten hade anpassats och utförts muntligt med bildstöd så är corona och 

liknande begrepp inget som eleverna använder sig av. För elever i särskola 

blev det därför deras lärare som fick bli deras röst. Tre frågor ställdes och det 

var lärarna som sammanställde svaren.  

Aktuell lagstiftning och ramverk 

Lagstiftning 

Följande lagstiftning har varit av särskild betydelse för barn och unga under 

pandemin: 

1 kap 2 § regeringsformen  

Det allmänna skall verka för att alla människor skall kunna uppnå delaktighet 

och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara.  

1 kap 10 § skollagen (2010:800)  

I all utbildning och annan verksamhet enligt denna lag som rör barn ska 

barnets bästa vara utgångspunkt. Med barn avses varje människa under 18 år. 

Barnets inställning ska så långt det är möjligt klarläggas. Barn ska ha 

möjlighet att fritt uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör honom eller henne. 

Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och 

mognad.  
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1 kap 4 § skollagen (2010:800)  

Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska 

samhället vilar på.  

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och 

elever ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En 

strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar 

att tillgodogöra sig utbildningen.  

1 kap 5 § skollagen (2010:800)  

Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande 

demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets 

okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet samt solidaritet mellan människor.  

1 kap 8 § skollagen (2010:800)  

Alla ska, oberoende av geografisk hemvist och sociala och ekonomiska 

förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i skolväsendet om inte annat följer 

av särskilda bestämmelser i denna lag.  

1 kap 9 § skollagen (2010:800)  

Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform och 

inom fritidshemmet oavsett var i landet den anordnas.  

4 kap 3 § skollagen (2010:800)  

Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och 

kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.  

 

Tolkning och tillämpning av barnkonventionen 

Barnkonventionen ska ses som hel och odelbar och artiklarna är beroende av 

varandra. Varje princip har en självständig betydelse men ska också vara 

vägledande vid tolkningen och tillämpningen av de övriga bestämmelserna i 

barnkonventionen. Enkätfrågorna utformades mot bakgrund av 

barnkonventionens fyra grundprinciper;  

 Artikel 2  

Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.   

 Artikel 3  

Barnets bästa ska beaktas i alla beslut som rör barn.   

 Artikel 6  

Varje barn har rätt att överleva och att utvecklas.  

 Artikel 12  

Barnet har rätt att uttrycka sin mening i alla frågor som berör det.  
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Barnkonventionen består av totalt 54 artiklar och ska läsas i sin helhet men 

vissa artiklar visar än tydligare på barns rätt och på barns behov under 

pandemin och har därför mer koppling till denna barnkonsekvensanalys.  

 Artikel 1.  

Ett barn – det är varje människa under 18 år. 

 Artikel 17.  

Alla barn har rätt att ta del av information från massmedia, som syftar till att 

främja deras välfärd och utveckling. Massmedia ska därför uppmuntras att 

sprida information särskilt riktad till barn, samarbeta över gränserna, 

producera barnböcker, sprida information på minoritetsspråk samt skydda 

barn mot skadligt innehåll. 

 Artikel 19.  

Barnet har rätt att skyddas mot fysiskt eller psykiskt våld och mot vanvård 

eller utnyttjande av föräldrar eller andra vårdnadshavare. 

 Artikel 23.  

Ett barn med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning har rätt till ett 

fullvärdigt och anständigt liv som gör det möjligt för dem att delta aktivt i 

samhället. 

 Artikel 26 och 27.  

Varje barn har rätt till den levnadsstandard som är skälig för att trygga barnets 

utveckling. Föräldrarna har huvudsakligen ansvaret för detta, men om de inte 

klarar av det, måste staten se till att det finns stödprogram för att säkerställa 

detta. Även barnets sociala trygghet ska säkerställas med t.ex. 

socialförsäkringar som ska ges till familjer beroende på vilka tillgångar de har. 

 Artikel 28–29.  

Barnet har rätt till gratis grundskoleutbildning. Undervisningen bör förbereda 

barnet för livet, utveckla respekt för mänskliga rättigheter och fostra i en anda 

av förståelse, fred, tolerans och vänskap mellan folken. 
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Agenda 2030 och barns rättigheter  

I september 2015 antog FN:s medlemsstater Agenda 2030, för hållbar 

utveckling. Målen ska bidra till en miljömässigt, ekonomiskt och socialt 

hållbar utveckling och gäller i alla världens länder. Det är respektive lands 

regering som har huvudansvaret för att landet ska nå målen och kommuner 

och Regioner har en stor del i detta arbete.  

 

Barn och unga under 18 år utgör en femtedel av Sveriges befolkning. En viktig 

förutsättning för ett hållbart samhälle är hållbara uppväxtvillkor för barn och 

unga. En hållbar utveckling innebär att vi tillgodoser dagens behov utan att 

äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov. Det 

innebär att vi måste leva på ett sätt idag som innebär att framtida generationer 

ska kunna ha samma möjligheter som vi. Barn har inte rösträtt och är beroende 

av vuxnas engagemang och arbete för att deras livsvillkor ska bli så bra som 

möjligt. Barns rättigheter måste därför sättas i centrum för genomförandet av 

Agenda 2030 och därför har en barnkonsekvensanalys likt denna även 

betydelse för arbetet med Agenda 2030.  

Alla 17 mål i Agenda 2030 har koppling till barnkonventionen, eftersom 

arbetet med att uppfylla målen i Agenda 2030 är att arbeta för barnens bästa. 

Med barnkonventionen och barnens bästa i fokus kan vi hitta vägen framåt! 

Vissa mål har beröringspunkter mer än andra och berör arbetet med denna 

barnkonsekvensanalys lite mer. Dessa kan ge oss en bredare bild av barns 

behov. Dessa mål är särskilt identifierade: 

 

Har alla barn, särskilt de som lever i ekonomiskt utsatta familjer, 

fått likvärdiga förutsättningar vid perioder av 

distansundervisning? 

 

Har alla barn, särskilt de som lever i ekonomiskt utsatta familjer, 

fått dagens måltider tillgodosedda på en skälig nivå, då 

skolmåltider inte varit tillgängligt? 
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Hur har barns hälsa påverkats under året med pandemin? 

 

 

Har alla barn haft likvärdiga förutsättningar för att få tillgång till 

en god och kvalitativ skola? 

 

 

Vilka skillnader i påverkan av pandemin kan vi se mellan flickor 

och pojkar? Hur har vi bemött dess olika behov och hur möter vi 

ett eventuellt ökat behov av stöd? 

 

 

Vilka ojämlikheter finns och har uppstått under året med 

pandemin, och hur utjämnar vi dessa? 

 

Hur har barns utsatthet påverkats då kontaktytor och andra 

skyddsfaktorer har begränsats, och hur kommer detta påverka 

barns situation och vuxna liv i framtiden? 

 

 

Kommunens styrdokument 

Mörbylånga kommuns vision lyder på följande sätt: 

Vision och värdegrund - Vi skapar växtkraft och livskvalitet  

Mörbylånga kommun på södra Öland är unikt. Vi som lever här idag erbjuds 

en fantastisk livskvalitet med närhet till vattnet, naturen, kulturen, världsarvet 

och staden. Här möts du av ett varmt välkomnande och god service. 

Tillsammans behöver vi på ett hållbart sätt utveckla och förvalta våra goda 

förutsättningar. Mörbylånga kommun ska även i framtiden vara en kommun 

där människor, näringsliv, föreningsliv, natur, jordbruk och kultur lever och 

växer.  

I vår kommun har skapandet gått i arv, men framtiden skapas inte av sig självt. 

Oavsett vem du är, vad du gör eller var du bor är det din nyfikenhet, kreativitet 

och initiativförmåga som skapar växtkraft och livskvalitet i framtiden  

Kommunfullmäktiges prioriterade mål 2021-2023 – Gynnsamma 

uppväxtvillkor  

Gynnsamma villkor för barn och ungdomar är en förutsättning för utveckling 

av både samhälle och individ. För att skapa ett tryggt samhälle och en god 

folkhälsa behövs en bra skola som inkluderar och utvecklar, ett mångsidigt 

förenings- och kulturliv för en aktiv fritid samt goda sociala stödstrukturer. 

Samverkan mellan verksamheter, föreningar och myndigheter är viktigt för att 

nå resultat. Barnen och ungdomarnas behov ska vara utgångspunkt i arbetet. 

Väsentliga områden att arbeta med är tillgång till verksamhet och aktiviteter, 

inflytande, likvärdighet, jämställdhet och föräldrastöd. Fokus bör ligga på det 

förebyggande arbetet. 
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Kunskapsläge, studier och övriga rapporter 

Nedan följer utdrag ur några av de rapporter som sammanställningen tar upp 

och som är av intresse i jämförelsen med vår kommun.  

Covid-19 hos barn och unga – en kunskapssammanställning  

Folkhälsomyndigheten gör kontinuerliga sammanställningar av kunskapsläget 

kring Covid-19 och har vid tre tillfällen gjort särskilda sammanställningar 

avseende pandemins påverkan hos barn- och unga. Rapporterna innehåller 

såväl epidemiologisk data, som sammanställningar av rapporter från andra 

myndigheter och organisationer.  

I Folkhälsomyndighetens rapport Covid-19 hos barn och unga – en 

kunskapssammanställning, (version 3) uppges att även om barn och unga 

generellt inte drabbas av allvarlig sjukdom och död av covid-19, så har 

konsekvenserna av pandemin haft stor inverkan på deras liv. Det handlar om 

att de fått distansundervisning i stället för närundervisning, oro för föräldrars 

arbetslöshet och saknad av vänner och familj. Barn och unga i en redan 

socioekonomiskt och socialt utsatt position är de som drabbats hårdast under 

pandemin. Därför är det viktigt att de smittskyddsåtgärder som vidtas är väl 

avvägda och inte får mer negativa konsekvenser än själva pandemin” 

Skolbarns hälsovanor - pilotstudie om covid-19  

Folkhälsomyndigheten genomför sedan flera år en undersökning om skolbarns 

hälsovanor. Undersökningen genomförs normalt vart fjärde år, men i 

november-december 2020 genomfördes en s.k. pilotstudie i syfte att validera 

enkätfrågor. I denna pilotstudie lades ett antal frågor om covid-19 in. Enkäten 

genomfördes i ett nationellt urval om cirka 900 skolbarn, i åldrarna 11, 13 och 

15 år. 

Resultaten visar att cirka hälften av barnen uppgav att de var lite oroliga för 

corona, medan 22 procent uppgav att de var mycket oroliga. Flickor var mer 

oroliga för corona jämfört med pojkar. Drygt hälften av skolbarnen uppgav att 

deras fritidsaktiviteter påverkats ganska mycket eller mycket av corona. Vart 

fjärde skolbarn uppgav att corona påverkat deras umgänge med kompisar 

ganska mycket eller mycket. Vart tionde skolbarn uppgav att corona påverkat 

deras skolarbete ganska mycket eller mycket. Flickors och pojkars umgänge 

med kompisar, skolarbete och fritidsaktiviteter hade påverkats i ungefär 

samma utsträckning. 

BRIS 

Pandemin har lett till ökade påfrestningar för barn vilket påverkat deras hälsa. 

Bris årsrapport 2020 visar att samtalen till dem om psykiska besvär, såsom 

ångest, har ökat markant. Den sociala distanseringen har inneburit 

påfrestningar för många familjer och det har skett en väsentlig ökning av 

samtal om familjekonflikter. För barn vars föräldrar har psykisk ohälsa har 

situationen under året förvärrats och barn har beskrivit att pandemin försämrat 

många vuxnas mående. Även samtal om fysiskt och psykiskt våld har ökat 

markant under 2020 och Bris konstaterar att pandemin har förstärkt utsattheten 

för barn som redan innan levde med våld i hemmet.  

Pandemin har inneburit förändringar i samhällets stöd till barn. Skolan är en 

viktig skyddsfaktor för barn som lever i utsatthet. Förändringar i barns 

skolgång har inneburit stora utmaningar för många barn. Det har bland annat 

lett till stress över studier, känslor av kontrollförlust och minskade sociala 
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relationer. Restriktionerna har försvårat för barn att ha samma kontakt med 

vård- och stödaktörer som tidigare. Samtidigt har en större samverkan mellan 

olika aktörer och ökad digitalisering möjliggjort nya former för stöd.  

Rädda barnen 

Rädda barnen genomförde en undersökning om vilka konsekvenser pandemin 

har på barn och unga. Undersökningen omfattade 500 barn mellan 7 och 12 

år. De allra flesta (72 %) kände att livet är annorlunda – barnen är hemma mer, 

träffar inte vänner lika ofta, kan inte vara med på fritidsaktiviteter som vanligt 

och spenderar mer tid på internet eller framför skärm. Barnen längtar efter 

olika saker när pandemin är över, främst att träffa släkt, utöva fritidsaktiviteter 

som vanligt och spendera mer tid med kompisar. När barnen har varit hemma 

från skolan, svarar 59 procent att de har haft allt de behöver. Övriga saknar 

dator, tillräckligt internet, möjlighet att arbeta ostört och stöd från vuxna i 

skolarbetet. Vart tionde barn uppger att de saknar lunch och mellanmål som 

de vanligtvis får i skolan. 

 

Smittskyddsåtgärder som påverkat barn och unga 

Regeringen beslutade i pandemins början att ge skolor möjlighet till mer 

flexibla lösningar när det bedömdes lämpligt utifrån den lokala situationen. 

Skolverksamheter kan till exempel erbjuda distansundervisning eller förlänga 

terminen om den lokala situationen vad gäller smittspridning skulle kräva det. 

Andra åtgärder så som schemaanpassningar och en blandning av när- och 

fjärrundervisning har också vidtagits på skolor, i syfte att minska risken för 

smittspridning. 

I Mörbylånga kommun finns inga gymnasieskolor men värt att notera är ändå 

att inom gymnasieskolan har man sedan pandemins start bedrivit fjärr- eller 

distansundervisning i olika stor utsträckning, på rekommendation av 

Folkhälsomyndigheten eller den regionala smittskyddsläkaren. En nationell 

rekommendation om distansundervisning gällande högstadiet gällde från den 

7 december 2020 fram till den 24 januari 2021.  

Förskola, lågstadiet, mellanstadiet 

och fritidshem har huvudsakligen 

varit öppna under hela perioden. 

Undervisning i högstadieskolor 

har bedrivits delvis på distans 

utifrån Förordning (2020:115) om 

utbildning på skolområdet och 

annan pedagogisk verksamhet vid 

spridning av viss smitta, efter 

regionala rekommendationer från 

smittskyddsläkare eller huvudmännen. 

Under våren 2021 kompletterades förordningen med nya riktlinjer som gav 

skolhuvudmannen mandat att besluta om distansundervisning under max 2 

dagar, utan att först samråda med den lokala smittskyddsläkaren. Kommunala 

högstadieskolan har vid två tillfällen fattat lokala beslut om att högstadiet ska 

bedriva distansundervisning under sammanlagt 5 dagar. I anslutning till 

jullovet samt sportlovet fattades gemensamma regionala beslut om att 

samtliga högstadier i länet skulle bedriva distansundervisning under en veckas 

tid. Vid dessa tillfällen har återgången till närundervisning skett stegvis, med 
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en eller ett par årskurser i taget. I Mörbylånga kommun liksom flera andra 

närliggande kommuner har smittspridningen bland elever inte varit den 

främsta orsaken till beslut om distansundervisning eller anpassade 

verksamhet, utan frånvaro hos personalen. Effekter på personalnärvaron har 

synts varje gång nya eller strängare restriktioner införts i samhället. Isolering 

av hushållskontakter och ökad vård av barn är vanliga orsaker till frånvaro. I 

några fall har så kallad omvänd distansundervisning tillämpats, då eleverna 

varit på plats i skolan, och undervisats av lärare som befunnit sig i hemmet. 

 

Detta är ett urval av åtgärder de kommunala skolorna gjort på grund av 

Corona: 

- I matsalen har eleverna endast fått sitta med sina klasskamrater. Inga 

obehöriga har fått äta i skolornas matsalar.  

- Klasserna har inte blandats vilket t.ex. innebär att fadderverksamhet 

inte har genomförts. Även andra möten så som föräldramöten, 

klassråd etc. har genomförts i mindre omfattning. På vissa skolor har 

det genomförts föräldramöten digitalt. Även utvecklingssamtal har 

skett digitalt. 

- Flera skolor har periodvis endast haft idrott som inte medfört ombyte. 

Detta för att klasserna inte ska mötas i omklädningsrum. 

Idrottsundervisningen har skett utomhus så mycket som möjligt. 

- På flera fritidshem har inga vårdnadshavare eller andra vuxna som 

inte tillhör personalen släppts in utan all hämtning och lämning har 

skett utomhus. 

- Personalen har arbetat hemifrån när detta varit möjligt, exempelvis 

vid planeringstid och mötestid. 

- Periodvis har elever som haft sjuka syskon eller vårdnadshavare inte 

fått vara på fritids.  

- Personalen har haft tillgång till visir och munskydd vilket använts i 

varierande grad. 

 

Beslut och restriktioner som påverkat barn och unga  
  
Coronapandemin har genomgått flera olika faser både lokalt, nationellt och 

globalt. Informationen har varit omfattande, liksom mängden beslut, 

restriktioner och allmänna råd att förhålla sig till.  I våra enkäter har vi inte 

ställt frågor utifrån specifika restriktioner, utan utgår från ”året med 

pandemin”. För att få en tydlig bild av de olika beslut som kan ha haft en mer 

direkt påverkan på barn- och unga har vi sammanställt en tidslinje utifrån när 

i tiden Folkhälsomyndigheten eller Regeringen har aviserat ändringar i de 

allmänna råden, eller förordning på området.   
  
2020  
  
Den 11 mars: Flera tecken på samhällsspridning i Sverige. Allmänna 

sammankomster med mer än 500 personer förbjuds.  
  



Mörbylånga kommun 
Datum 

2021-07-07 
 

 
Sida 

14(43) 
 

 

Den 12 mars: WHO klassar spridningen som en pandemi. 
  
Den 16 mars: Personer över 70 år uppmanas begränsa sina sociala kontakter  
  
Den 17 mars: Distansundervisning införs på gymnasier och universitet- och 

högskolor.   
  
Den 27 mars: Folkhälsomyndigheten föreslår att gränsen för allmänna 

sammankomster sänks till 50 personer.  
  
Den 2 april: Råd om försiktighetsåtgärder riktas till idrotten;  
Undvik närkontakt mellan idrottsutövare  
Håll om möjligt träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus  
Skjut upp matcher, tävlingar och cuper  
Begränsa antalet åskådare och undvik trängsel  
Undvik onödiga resor i samband med idrottsutövande  
  
Den 16 april: Ändring av de allmänna råden om matcher och tävlingar för 

barn och ungdomar.  
Matcher, träningsmatcher och tävlingar kan genomföras under förutsättning 

att de utgår från den föreskrift och de rekommendationer som myndigheten 

tagit fram. Matcher och tävlingar som innebär längre resande inte bör 

genomföras.  
  
Den 28 april  
Besked om småskaligt studentfirande. Större ceremonier, samlingar, eller 

parader för hela skolan bör inte hållas, och skolklasser på lastbilsflak bör inte 

förekomma. Inte heller avslutningar för andra än avgångsårskurserna i 

gymnasiet. 
  
Den 29 maj  
Från och med den 14 juni ändrar Folkhälsomyndigheten sina 

rekommendationer så att idrottstävlingar, matcher och cuper tillåts i alla 

åldrar.  
Besked kommer om att gymnasieskolor kan öppna till höstterminen.  
  
Den 11 juni  
Nya allmänna råd inför sommarens resor. I första hand ska man gå, cykla 

eller använda andra färdmedel än kollektivtrafik. Den som behöver resa 

kollektivt bör välja alternativ där det går att boka en sittplats. Resor med 

färdmedel där det inte går att boka plats, exempelvis spårvagnar, tunnelbanor 

och stadsbussar, bör undvikas.  
  
Den 30 juli  
Rekommendation om att fortsätta jobba hemifrån om möjlighet finns.  
  
Den 31 augusti  
Barn och unga med symtom på covid-19 rekommenderas PCR-testning för 

snabbare återgång till skolan.  
  
Den 1 oktober  
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Personer som bor med smittade av covid-19 ska betraktas som möjliga fall. 

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att vissa personer i hushållet 

undantas från delar av de nya förhållningsreglerna. Det gäller till exempel 

elever i förskolor, grundskolor och motsvarande skolformer samt 

gymnasiesärskolan, som kan fortsätta gå i skolan.  
  
Den 3 november  
Allt är inte som vanligt – information till skolor om vikten av 

anpassning. Folkhälsomyndigheten presenterar en nationell 

informationsinsats om covid-19. Den riktar sig till barn, unga och vuxna i 

alla skol- och utbildningsformer i Sverige från årskurs 7 och uppåt.  
  
Den 10 november  
Besked om skärpta allmänna råd i Kalmar län.  
  
Den 1 december  
Symtomfria barn bör stanna hemma om någon i familjen har covid-19. Även 

yngre barn och elever som bor tillsammans med någon som har covid-19 

rekommenderas att stanna hemma, precis som äldre elever rekommenderas 

att göra.  
  
Den 3 december  
Folkhälsomyndigheten rekommenderar att gymnasieskolorna övergår till 

distansundervisning.  
  
Den 8 december  
All uppmanas att begränsa sitt umgänge till en mindre krets under 

storhelgerna.  
  
Den 14 december  
Från och med den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och 

allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Samtidigt 

upphävs de lokala allmänna råd som gällt i regionerna. Alla i samhället, 

både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder 

för att förhindra smittspridning.  
  
Den 18 december  
Folkhälsomyndigheten vidtar nu ytterligare åtgärder för att trycka ner 

smittspridningen av covid-19. En stark uppmaning riktas till handeln om att 

fysiska butiker inte bör locka med lågpriser under mellandagarna och att det 

krävs åtgärder för att motverka trängsel i lokalerna.   
  
Den 19 december  
All icke nödvändig kommunal verksamhet uppmanas hålla stängt. Bibliotek, 

sporthallar och fritidsgårdar inkluderas i detta beslut.   
Lokalt beslut fattas om distansundervisning för högstadiet terminens 

första 2 veckor.   
  
  
2021  
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Den 7 januari  
Inför vårterminen 2021 uppmanar Folkhälsomyndigheten landets 

högstadieskolor att förstärka det förebyggande arbetet mot smittspridning 

gällande covid-19. Huvudmännen får ytterligare ett verktyg i arbetet när 

regeringen fattar beslut om möjlighet till distans- och fjärrundervisning för 

högstadiet. Från den 7 januari gäller också rekommendation om munskydd 

under rusningstid i kollektivtrafiken.  
Beslut om att starta upp högstadiet med undervisning på plats för åk 7 vecka 

4, samtliga årskurser under vecka 5.   
  
Den 26 februari  
Ingen tävlingsverksamhet under elitnivå kommer att tillåtas. Undantaget för 

enstaka matcher för barn födda 2005 och senare tas bort.  
  
Den 22 april   
Spridningen av covid-19 är fortsatt hög, och situationen i sjukvården är 

mycket ansträngd. Folkhälsomyndigheten föreslår därför att datumet för när 

åtgärder stegvis kan börja anpassas skjuts fram till den 17 maj.  
  
Den 28 april  
Barn och unga kan åter spela matcher utomhus. De regionala 

rekommendationerna avråder dock från detta.   
Beslut om att öppna upp kommunala idrottsanläggningar för organiserad 

aktivitet för ungdomar i gymnasieålder. 
 

Påverkan i kommunala verksamheter som möter barn och unga 

Socialtjänst, individ och familjeomsorg Mörbylånga kommun 

Orosanmälningar till socialtjänsten om barn som far illa har nationellt sett ökat 

med 5 procent under pandemin, visar en studie av Socialstyrelsen. Dock finns 

stora variationer i landet och skillnader i antal ärenden skiftar alltid år från år. 

Det går att konstatera att på det stora hela har antal ärenden, orosanmälningar 

och kontakter med barn och vårdnadshavare minskat i Mörbylånga kommun 

mellan år 2019-2020. Om detta är en normal variation i statistiken vet vi inte 

i dagsläget. 2019 gjordes 410 orosanmälningar (barn 0-18). 2020 

gjordes 363 orosanmälningar. Antal LVU-ärenden (Lagen om vård av unga) 

var oförändrat mellan 2019-2020 och samma sak gäller antalet familjer med 

barn, i behov av ekonomiskt bistånd. Familjeteamets verksamhet 

erbjuder tidiga insatser till vårdnadshavare med behov av stöd eller 

rådgivning. 2019 hade familjeteamet 96 barn/ärenden. Under 2020 minskade 

antalet ärenden till 66. I både Socialstyrelsens studie och i kommunens 

statistik kan vi se en ny typ av orosanmälningar som gäller barn med hög 

frånvaro från skolan där orsaken är att vårdnadshavare hållit barn hemma av 

rädsla för att smittas, eller för att någon i familjen var i riskgrupp. I 

Mörbylånga kommun har detta noterats men antalet bedöms inte som 

anmärkningsvärt många. 

Kulturskolan  

Undervisningen vid Kulturskolan har följt skolans rekommendationer om 

distansundervisning. Trots pandemin har undervisning bedrivits i stort sett 
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utan avbrott annat än för äldre elever som innefattats av restriktioner. De har 

istället fått distansundervisning. 

Fritidsgårdar 

Fritidsgårdarna har i vissa perioder haft verksamheterna helt nedstängda. Vid 

dessa perioder har personalens arbetstider omfördelats för att möjliggöra 

kvällsvandringar i Färjestadens samhälle. Vandringar har skett både på 

vardagskvällar och under helger. Fritidsgårdsverksamheten har också ställt 

om till vissa digitala evenemang med olika teman. Det har också arrangerats 

tipsrundor för motorburen ungdom. Dock har det inte varit så stor uppslutning 

kring dessa aktiviteter. Fritidsgårdarna har haft restriktioner kring antal 

personer per kvadratmeter att förhålla sig till vilket skapat en svårighet i att 

marknadsföra verksamheterna. Risken vid marknadsföring av olika aktiviteter 

på fritidsgårdarna är att det kommer så pass många ungdomar att de får neka 

vissa att komma in på fritidsgården. 

 

Elevenkät gällande distansundervisning 

I januari 2021 genomfördes två enkätundersökningar på Skansenskolan i 

Mörbylånga. Fokus var på högstadieelevernas upplevelse av 

distansundervisning, varav en av dessa presenteras här. Enkäten genomfördes 

under den period då distansundervisningen var pågående. 191 av 228 elever i 

årskurs 7-9 har svarat på enkäten  

Grundsärskolans elever, elever i behov av särskilt stöd och anpassningar, samt 

elever i behov av SVA/studiehandledning har inte deltagit i enkäten då de har 

undervisning på plats i skolan. 

Resultaten från denna enkät visar att eleverna i stor utsträckning varit nöjda 

med distansundervisningen och den information de fått kring vad som 

förväntas av dem.  

 

 89 % av eleverna tycker att distansundervisningen fungerar bra. Den 

främsta anledningen anser eleverna vara ökad studiero. 

 95 % av eleverna upplever att de får information kring vad som 

förväntas av dem, samt att de får det stöd de behöver i skolarbetet. 

 94 % av eleverna uppger att de får möjligheter att pröva sina 

kunskaper. 

 92 % respektive 87,5% av eleverna upplever sin fysiska- och 

psykosociala arbetsmiljö som bra. Elever som upplever sin miljö som 

mindre bra uppger ensamhet/brist på sociala kontakter, samt ett 

instabilt internet som de främsta orsakerna. 

 83 % anser att det är lätt att få kontakt med lärare och elevhälsa. 16 

% uppger “vet inte”, och orsaken är att de inte haft något behov av att 

ta kontakt. 

 högst svarsfrekvens på hur distansundervisningen kan fungera ännu 

bättre är att uppmärksamma när elever räcker upp handen/skriver i 

chatten 
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Kvantitativ elevenkät årskurs 5, 7 och 9.  

Den kvantitativa enkäten utformades i enkätverktyget Defgo och genomfördes 

i årskurs 5, 7 och 9. Deltagande var samtliga skolor i Mörbylånga kommun – 

Östra skolan, Ölands friskola, Skansenskolan, Smaragdskolan, Färjestadens 

skola, Glömminge skola, Gårdby skola, Torslunda skola samt Alunskolan. 

Enkätsvaren från mellan- och högstadiet går att bryta ned på skola, årskurs 

och kön. Totalt har vi för denna enkät registrerat 528 svar, vilket innebär runt 

500 unika respondenter.  

Inledningsvis var svarstiden 2 veckor, men då flera klasser hade tekniska 

problem med länken som skickats ut förlängdes svarstiden för att ge ytterligare 

elever möjlighet att svara. Sista dag att besvara enkäten var måndag den 3 maj. 

För att få en bred inblick i hur barns hälsa kan ha påverkats av året med 

pandemin delades hela enkäten upp i tre huvudområden - hälsa och relationer, 

utbildning/skola samt fritid. Varje fråga har sen sammanställts i tre delar. 

Totala gruppen respondenter, samt uppdelat på ålder och kön. 

 

HÄLSA OCH RELATIONER 

 Hur upplever du att din hälsa har påverkats under året med 

pandemin? 

Förbättrats 7 % Försämrats 29 % Ej påverkats 64 % 

 

Den största andelen av eleverna har svarat att deras hälsa inte har påverkats under 

året med pandemin. Bland de 29 % som svarade att deras hälsa försämrats 

fördelade sig svaren jämt över alternativen. De vanligaste orsakerna uppgavs vara 

mindre rörelse, mindre utomhusvistelse, färre sociala aktiviteter samt en högre 

stress. Även oro var en orsak till sämre hälsa, sammanlagt 62 % uppgav att oro 

för egen eller närståendes hälsa eller oro för framtiden och pandemins effekter 

påverkat dem. Bland de 7 % som svarade att deras hälsa förbättrats var den 

övervägande vanligaste orsaken ökad rörelse, följt av mer utomhusvistelse som 

den näst vanligast orsaken.  

 

Några skillnader mellan mellanstadiet och högstadiet? 

 

Åk 5: Förbättrats 4 % Försämrats 35 % Ej påverkats 61 % 

Åk 7, 9: Förbättrats 8 % Försämrats 25 % Ej påverkats 67 % 

 

Vi kan se att andelen som svarat att deras hälsa försämrats under året är högre om 

vi bryter ur årskurs 5. De angivna orsakerna fördelar sig jämnt bland alternativen, 

men i fritextsvaren framgår att flera barn upplever att vardagen blivit tråkigare då 

umgänget med kompisar på olika sätt begränsats, eller att fritidsaktiviteterna inte 

kan utföras på samma sätt som vanligt.  

 

Skillnader flickor/pojkar 

Av de som svarat att de inte påverkats är skillnaden mellan kön inte särskilt stor. 

Hos flickor 60 % och hos pojkar 67 %. Skillnaden i andelen som svarat att deras 

hälsa påverkats negativt är större. 36 % av flickorna och 23 % av pojkarna svarar 

att deras hälsa påverkats negativt. Det är också dubbelt så många pojkar (9 %) 

som flickor (4 %) som uppger att deras hälsa förbättrats under året med pandemin. 

Av de flickor som svarat att deras hälsa förbättrats är det 75 % som uppger att de 

rört på sig mer än vanligt och 63 % uppger också att de varit utomhus mer än 
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vanligt. Av de pojkar som uppgett att deras hälsa förbättrats är det 63 % som 

uppger att de rört på sig mer än vanligt och 42 % uppger att de varit utomhus mer 

än vanligt.  

 

Av de som uppgett att deras hälsa försämrats uppger 49 % av flickorna att detta 

beror på ökad stress medan 23 % av pojkarna uppger samma orsak.  

Det är alltså fler flickor än pojkar som uppger att de påverkats negativt och den 

största orsaken till detta är att de upplever en ökad stress. Samtidigt är det fler 

pojkar som uppger att deras hälsa förbättrats under pandemin. I kommentarerna 

kan ses att orsakerna till försämrad hälsa inte alltid är direkt kopplat till pandemin. 

Kommentarerna uppger till största delen att vardagen blivit mer tråkig och att 

relationerna med kompisar är den största orsaken. Vissa kommentarer visar dock 

på omvälvande händelser i livet som tillsammans med pandemin starkt kan 

påverka en tonåring för resten av livet. 

 

”Min morfar dog nästan i covid och min mamma fick cancer under den här 

perioden.” 

 

 Hur har dina relationer till dina kompisar påverkats under 

pandemin? 

Alla: Förbättrats 14 % Försämrats 27 % Ej påverkats 58 % 

Åk 5: Förbättrats 9 % Försämrats 32 % Ej påverkats 59 % 

Åk 7, 9: Förbättrats 18 % Försämrats 25 % Ej påverkats 58 % 

 

Den största andelen av eleverna har svarat att deras kompisrelationer inte har 

påverkats under året med pandemin. Bland de 27 % som uppgav att deras 

relationer försämrats var den övervägande orsaken att man kunnat träffas mindre. 

På samma sätt uppgav de som svarat att kompisrelationerna förbättrats att orsaken 

till detta var att man träffats mer.  

 

Då vi jämför årskurserna ser vi att en större andel i åk 5 svarat att 

kompisrelationerna försämrats, och den vanligaste orsaken är att man kan träffas 

mindre. Något som också lyftes upp som en orsak till sämre hälsa i föregående 

fråga. Svarsalternativet Jag träffar mina kompisar på ett annat sätt (t.ex. via 

sociala medier eller i mindre grupper) väljs av fler som en orsak till förbättring 

än försämring. 

 

 Skillnader flickor/pojkar 

 

En större andel flickor (32 %) jämfört med pojkar (22 %) uppger att deras 

relationer med kompisar har försämrats under pandemin medan en högre andel 

pojkar (63 %) uppger att de inte påverkats alls. 55 % av flickorna uppger att de 

inte påverkats alls. Av de pojkar som svarat att relationerna till kompisarna 

förbättrats under pandemin så är det 10 % som svarar att de träffar sina kompisar 

mindre. Hos flickorna är samma siffra 12 %. Av de som svarat att relationerna 

försämrats så svarar 76 % av pojkarna och 72 % av flickorna att de träffar sina 

kompisar mindre än tidigare. 

 

 ”… har bara träffat mina kompisar som går i min klass. Sen har man bara 

kunnat vara ute” 

 

 Hur har dina relationer inom din familj påverkats under 

pandemin? 
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Alla: Förbättrats 16 % Försämrats 16 % Ej påverkats 68 % 

Åk 5: Förbättrats 17 % Försämrats 16 % Ej påverkats 66 % 

Åk 7, 9: Förbättrats 17 % Försämrats 16 % Ej påverkats 68 % 

 

Den största andelen av eleverna har svarat att deras familjerelationer inte har 

påverkats under året med pandemin.  

Bland de 16 % som uppgav att deras relationer förbättrats anger 86 % att 

anledningen till förbättringen är att man träffas mer. Fritextsvaren ger att man 

umgås och pratar mer med sin familj än tidigare. Bland de 16 % som uppgav att 

deras relationer försämrats anger 47 % att anledningen till försämringen är att 

man träffas mindre. 39 % har valt alternativet Annat, och bland fritextsvaren 

framkommer orsaker som bland annat mer bråk, oro, trötthet eller separation i 

familjen. Andelen som har angivit mer umgänge med familjen som en orsak till 

försämring är något högre bland de äldre barnen i jämförelsen mellan årskurserna.  

 

Skillnader flickor/pojkar 

Av de som uppger att deras relationer inte påverkats är det ingen större skillnad 

mellan pojkar och flickor. Dock är det dubbelt så många pojkar (22 %) som 

flickor (11 %) som uppger att deras relationer förbättrats. Nästan 90 % i båda 

grupperna uppger att det som ses som mest positivt är att de träffar sin familj mer 

än tidigare. Samtidigt är det fler flickor (19 %) än pojkar (13 %) som uppger att 

relationerna försämrats och hos båda könen uppges största orsaken vara att de 

träffar sin familj i mindre utsträckning än vanligt. 

 

 ”Vi är hemma mer tillsammans”. 

 

 
 

 Har någon i din familj jobbat hemifrån vissa perioder under 

pandemin? 

Ja: 64 % Nej: 29 % Vet ej: 7 % 

 

 

De som svarade ja på frågan om deras föräldrar jobbat hemifrån fick också svara 

på en fråga om hur de påverkat dem. 62 % uppgav att det inte påverkat dem, 27 

% upplevde det mestadels positivt och för 9 % var det mestadels negativt. Bland 
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fritextsvaren framkommer att en del saknar att inte få vara ensamma hemma, men 

också positiva saker som att en vuxen funnits tillgänglig för skjuts till skola eller 

aktiviteter. I jämförelsen mellan årskurserna ser vi att en högre andel i årskurs 5 

har svarat att det uppstått mer konflikter än vanligt. 

 

Skillnader flickor/pojkar 

92 % av pojkarna uppger att detta inte påverkat dem alls eller att detta varit 

positivt. Samma siffra för flickorna är 87 %.  

 

En större andel pojkar (31 %) jämfört med flickor (22 %) uppger att detta varit 

positivt medan 14 % av flickorna uppger att det mestadels varit negativt. Endast 

4 % av pojkarna uppger att detta varit negativt. 

 

I kommentarerna uppges att en del har kunnat få mer stöd med läxor, mer skjuts 

till träningar men också att det varit jobbigt att anpassa sig till övriga familjen. 

Några uppger det motsatta att de inte haft stöd med läxor och att de inte har kunnat 

få skjuts som vanligt.  

 

”Jag tycker det var positivt för nu kan jag bli körd av pappa till skolan och 

slippa cykla 4 km.” 

 

 Vårt mående påverkas också av våra relationer på nätet, sociala 

plattformar och i spel. Har du någon gång under det senaste året 

varit med om att: 

 

1. Någon har laddat upp eller skickat vidare en bild/film på dig mot din 

vilja eller utan din vetskap? 

2. Du har känt dig utanför på nätet? 

3. Något annat på nätet som har gjort dig ledsen? 

4. Någon har skickat taskiga sms/meddelanden till dig? 

5. Någon hör av sig på tider som ni normalt sett inte brukar höras på? 

6. Någon har utgett sig för att vara du? 

7. Någon har skrivit något taskigt på nätet om dig? 

8. Nej, jag har inte varit med om någon av de sakerna 

9. Annat? 

I den sammanslagna enkäten uppgav 75 % av eleverna alternativ 8, att de inte 

varit med om någon av situationerna på listan under det senaste året. 6 % svarade 

att de hade känt sig utanför på nätet, och 7 % hade varit med om något annat på 

nätet som gjort dem ledsna.  

 

I åk 5 var sifforna för dessa kategorier något högre. 9 % svarade att de hade känt 

sig utanför på nätet i åk 5. I åk 7 och 9 var motsvarande siffra 4 %. I åk 5 uppgav 

11 % att de varit med om något annat på nätet som gjort dem ledsna, och 

motsvarande siffra i åk 7 och 9 var 5 %. 10 % av de svarande i åk 5 uppgav också 

att de hade fått taskiga sms/meddelanden skickade till sig, i åk 7 och 9 var 

motsvarande siffra 5 %. 

 

Skillnader flickor/pojkar 

71 % av flickorna och 81 % av pojkarna uppger att de aldrig varit med om någon 

av de sakerna. Dubbelt så många flickor (11 %) jämfört med pojkar (5 %) har fått 

taskiga sms/meddelanden skickade till sig och dubbelt så många flickor (9 %) 

jämfört med pojkar (4 %) känner sig utanför på nätet. 7 % av pojkarna uppger att 
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någon laddat upp eller skickat vidare en film/bild mot dennes vilja eller utan 

dennes vetskap. Samma siffra för flickorna är 4 %. 

 

UTBILDNING/SKOLA 

 

 Hur har din skolmiljö påverkats under året med pandemin? 

Alla: Till det bättre: 11 % Till det sämre 18 % Inte påverkats 71 % 

Åk 5: Till det bättre 5 % Till det sämre 17 % Inte påverkats 78 % 

Åk 7, 9: Till det bättre 15 % Till det sämre 18 % Inte påverkats 67 % 

 

Av de som uppgav att deras skolmiljö påverkats till det bättre anger 41 % att en 

av orsakerna är mer digitala och/eller ändrade arbetssätt. 29 % anger att de har 

fått större möjlighet att visa vad de kan, och 22 % lyfter ökat hemarbete som en 

orsak till att de trivs bättre nu än tidigare. 

 

Av de som uppgav att deras skolmiljö påverkats till det sämre anger 29 % att en 

av orsakerna är mer digitala och/eller ändrade arbetssätt. 30 % anger att de har 

fått sämre möjlighet att visa vad de kan, och 28 % lyfter ökat hemarbete som en 

orsak till att de trivs sämre nu än tidigare. En ganska hög andel (33 %) anger 

också att inställda aktiviteter som t.ex. studiebesök bidrar till försämringen. 30 % 

anger annan orsak och bland kommentarerna återfinns ökad stress och oro för att 

ta med corona hem.  

 

I åk 5 är det färre än i åk 7 och 9 som uppger att skolmiljön förändrats till det 

bättre (5 % att jämföra med 15 %), men andelen som upplever en försämring är 

ungefär densamma i de båda grupperna.  

 

I åk 7 och 9 uppgavs de främsta orsakerna till förbättringen vara digitala och eller 

ändrade arbetssätt samt mer hemarbete, medan det vanligaste svaret i åk 5 var 

större möjligheter att visa vad jag kan (44 %). Det är värt att notera att de digitala 

arbetssätten och hemarbete återkommer som det vanligaste svarsalternativet i 

gruppen 7-9 även bland de som angett en försämring. De yngre barnen saknar i 

större utsträckning de schemabrytande aktiviteterna, såsom studiebesök, men de 

uppskattar att mer undervisning bedrivits utomhus. 

 

Skillnader flickor/pojkar 

Det är i stort sett ingen skillnad i hur pojkar och flickor svarar gällande påverkan 

i sin skolmiljö. Cirka 72 % av både pojkar och flickor uppger att dess skolmiljö 

inte påverkats alls under pandemin. Cirka 17 % uppger att skolmiljön påverkas 

till det sämre och 11 % uppger att skolmiljön påverkats till det bättre. Av de som 

uppgett att skolmiljön påverkats till det bättre så är det en större andel av pojkarna 

(50 %) som uppger att orsaken är att de haft mindre vikarier samt att de haft större 

möjligheter att visa vad de kan. Samma siffra för flickor är 23 %. Fördelningen 

när det gäller orsakerna till att skolmiljön påverkats till det sämre, är nästan lika i 

båda grupperna. Dock svarar 32 % av flickorna att det är negativt med mer 

hemarbete medan samma siffra hos pojkarna är 19 %. 

 

”Jag har fått mer motivation att gå tillbaka till skolan efter att ha haft distans” 

 ”Alla har slutat prata mer efter distans undervisningen” 

 

 

 Har du kunnat framföra vad du tycker, eller kunnat påverka din 

skolgång på samma sätt som innan pandemin? 
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De flesta har svarat att pandemin inte har påverkat deras möjligheter att framföra 

vad de tycker (56 %), och 29 % har svarat att de inte vet. 12 % svarar att de inte 

haft samma möjligheter att framföra sina åsikter, och i kommenterarna kan vi se 

att en orsak är att elevråd och matråd varit inställda. Svaren skiljer sig inte på 

något utmärkande sätt mellan årskurs 5 och 7, 9. 

 

Skillnader flickor/pojkar 

Det finns ingen större skillnad i svaren mellan pojkar och flickor. Den andel som 

svarat att det är samma som tidigare, eller ja på frågan är hos flickor 53 % och 

hos pojkar 59 %. 13 % av pojkarna har svarat nej på frågan och 25 % har svarat 

vet ej. 9 % av flickorna svarar nej på frågan och 34 % svarar vet ej.  

 

”vi har inte haft några elevråd/matråd så nej.” 

 

 Under det senaste året: har du haft samma möjlighet att få stöd i 

skolan om du varit orolig? T.ex. från skolsköterska, kurator, lärare 

eller annan? 

 

Av samtliga svarande anger 43 % att de inte haft något behov av stöd under 

perioden. 24 % anger att stödet varit oförändrat och 6 % att de kunnat få mindre 

stöd än tidigare. En ganska stor andel (20 %) anger att de inte vet, och 5 % att de 

kunnat få mera stöd.  

 

I jämförelsen mellan årskurserna ser vi att en större andel av åk 7 och 9 svarat att 

de inte haft något behov av stöd, 47 % jämfört med 39 % i åk 5. Andelen som 

svarat att de har haft möjlighet till samma stöd som innan är lika stor för de båda 

grupperna 24 %, men vi ser en något större antal som svarat att de inte vet om de 

haft tillgång till samma stöd i åk 5 - 22% jämfört med 17 % i åk 7 och 9.  

 

Skillnader flickor/pojkar 

47 % av pojkarna svarar att de inte haft behov av stöd. Samma siffra för flickor 

är 42 %. Hos både flickor och pojkar är det 6 % som uppger att de har kunnat få 

mindre stöd än innan. Flickorna uppger att de i högre utsträckning har kunnat få 

mer stöd än innan (8 %) jämfört med pojkar (2 %). I några av kommentarerna 

nämns att de inte haft någon skolsköterska och några uppger att de inte vågar gå 

till elevhälsan. 

 

Skolmiljön har påverkats olika under pandemin, både sett till årskurser och 

skolenhet. Därför kan det i denna fråga vara mer intressant att titta på varje skola 

separat. Det vi dock kan se i det sammanvägda resultatet är att mer än två 

tredjedelar av eleverna inte tycker att pandemin påverkat deras trivsel i skolan till 

varken det sämre eller det bättre, ett svar som står sig både i jämförelsen av såväl 

årskurser som kön. I de äldre årskurserna, där distansundervisning bedrivits, har 

digitala arbetssätt lyfts som både något positivt och negativt i ungefär lika stor 

utsträckning.  

 

I frågorna som berör möjlighet att göra sin röst hörd, samt stödmöjligheter får vi 

information om att tillgängligheten till elevhälsan varit begränsad i något fall, 

samt att vissa ordinarie forum såsom elevråd i något fall ställts in. En ganska stor 

grupp vet inte om deras möjligheter att göra sin röst hörd, vilket i viss mån kan 

bero på att inga exempel gavs i frågan. Den grupp som svarat att de inte känner 



Mörbylånga kommun 
Datum 

2021-07-07 
 

 
Sida 

24(43) 
 

 

till om möjligheterna att få stöd har förändrats, kan man också anta tillhör de som 

inte behövt söka stöd under perioden.  

 

FRITID 

 

 Är du med i någon förening/idrottsklubb? Om ja, hur har dina 

organiserade fritidsaktiviteter påverkats under pandemin? 

 

I hela svarsgruppen har 59 % angett att de är med i en förening eller idrottsklubb. 

I åk 5 är siffran 65 % och i åk 7 och 9, 55 %. I åk 5 svarar 28 % att de inte är med 

i en förening eller klubb, och åk 7 och 9 är siffran 40 %. 

 

Av de som svarat ja angav 45 % att en eller flera aktiviteter ställts in under året 

med pandemin, och 42 % att aktiviteten anpassats efter rådande 

rekommendationer. Något fler i åk 7 och 9 angav att aktiviteter ställts in, 49 % att 

jämföra med 41 % i åk 5. 16 % svarade att deras aktivitet inte påverkats alls.  

 

Skillnader flickor/pojkar 

62 % av flickorna svarar ja på om de är med i någon förening/idrottsklubb och 57 

% av pojkarna. Av de som svarat ja är det totalt 52 % av pojkarna och 67 % av 

flickorna som uppger att deras fritidsaktiviteter inte påverkats alls eller att 

fritidsaktiviteterna har anpassats efter rådande omständigheter. En lite högre 

andel pojkar (49 %) uppger att en eller flera av deras fritidsaktiviteter har ställts 

in jämfört med flickorna (42 %). 5 % av flickorna uppger att de hittat nya 

fritidsaktiviteter jämfört med pojkarna där 8 % uppger att de hittat nya 

fritidsaktiviteter. Av flera kommentarer så framgår det att viss idrott varit som 

vanligt fast med uteblivna matcher. 

 

 ”Bara inställda matcher annars inte så mycket förutom att man inte får vara i 

omklädningsrummen” 

 

 
Haga park, Mörbylånga, Öland. 
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Kvalitativ elevenkät, lågstadiet. 

Den kvantitativa enkäten var inte anpassad till de yngre åldrarna. För att 

få så bred åldersspridning som möjligt så genomfördes i stället gruppsamtal i 

lågstadieklasserna. Tre lite större frågeställningar valdes ut och lärarna 

diskuterade dessa frågor muntligt med eleverna. Samanställningen består av 

en summering samt det som barnen framfört som varit positivt respektive 

negativt samt barnens övriga kommentarer. Det sistnämnda presenteras i de 

korta meningar som barnen framfört till sin lärare. Läraren var den som efter 

gruppsamtalen sammanställde det som barnen hade framfört. Deltagande 

skolor var Östra skolan, Skansenskolan, Smaragdskolan, Glömminge skola, 

Gårdbyskolan, Torslunda skola samt Alunskolan. 

 

 

 

Svaren kommer från; 

Färjestadens skola 0 % 

Östra skolan 8 % 

Skansenskolan 8 % 

Alunskolan 15 % 

Gårdby skola 15 % 

Gårdby skola 15 % 

Glömminge skola 23 % 

Torslunda skola 31 % 

   

 

 

 

Hälsa/relationer - Corona har gjort att vissa inte kunnat umgås med sin 

familj/släkt och kompisar som vanligt. Vad har varit trist och 

tråkigt/negativt med detta och finns det något som varit bra/positivt? 

 

Summering: Den förändring som barnen märkt av tydligast verkar vara att de 

umgåtts med vänner och släkt på nya sätt jämfört med tidigare. Relationerna 

till äldre släktingar som mor och farföräldrar är något som återkommer i 

svaren. Julen 2020 var speciell för många och det märks också i det barnen 

berättat. Många berättar om digitala lösningar men också att lösningen har 

varit att man träffats utomhus.  

 

"En bra sak är att jag kan träffa mina släktingar ute, vi grillar och håller 

avstånd". 

 

Tydligt är också att många barn har märkt av att de umgåtts ännu mer med sin 

egen familj. Barnen har också fått lära sig att hålla bättre hygien och att tvätta 

sina händer ofta vilket inte uppgetts som något negativt. När det gäller positiva 

effekter av corona så uppger barnen klimatfrågan. De har förstått att resandet 
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har minskat och att det gynnar klimatet och naturen. Samtidigt framför vissa 

att en negativ effekt av corona är just att de inte kunnat resa med sin familj 

som det varit planerat. Vissa har fått ändrade resplaner men vilket inte alltid 

inneburit försämringar. I svaren har barnen reflekterat kring sina och andras 

känslor. Barnen uppger att det är tråkigt att inte få kramas, gillar inte att hålla 

avstånd, får inte leka med kompisar, men även att man får längta. Det barnen 

framför i störst utsträckning är dock en tristess. Att inget har varit som vanligt 

när det gäller umgänge, hygien, aktiviteter, högtider, träning. 

 

Positivt: Det som varit positivt är att man lärt sig hålla bättre hygien, 

exempelvis tvätta händerna. Har fått umgås mer med sin egen familj och göra 

saker tillsammans i egna familjen. Mamma kan jobba hemifrån. Lärt sig tvätta 

händerna riktigt. Läser mer. Bra med vaccin. Bra att det är varmt nu så vi kan 

ses ute. Folk tvättar händerna bättre nu. Det kom inga påskkärringar. Skönt att 

slippa följa med till affären. Bra att det kommit vaccin nu. Man får längta. 

Man har lärt sig träffas på annat sätt.  Vi har kunnat träffa våra släktingar 

utomhus. 

 

Positivt är att naturen blivit bättre då folk inte kunnat resa lika mycket. Bra att 

man kan prata och umgås genom spel. Alla har blivit bättre på att tvätta 

händerna, bättre hygien.  

 

"En bra sak är att många tvätta händerna oftare" 

”Klimatet har inte påverkats lika mycket" 

"Vi har åkt till en plats vi inte skulle åkt till annars." 

 

Negativt: Simhallen har varit stängd. Inte kunnat träffa far-/morföräldrar. Zoo 

har varit stängda. Kunde inte åka på semester i somras. Jobbigt att sitta i 

karantän. Tråkigt att många blir sjuka. Inte kunnat träffa släkt på andra orter. 

Allt är ute, vill vara inne. Får inte leka med alla. Inga tävlingar eller matcher. 

Inte resa. Inte hälsa på farmor och farfar. Tråkigt att inte träffa de man vill. 

Tråkigt att inte få åka till roliga saker. Ibland får man inte leka. Man får inte 

ha kalas. Man får inte träffas i stora folkgrupper. Det är inte lika lätt att ha kul. 

 

Det som har varit tråkigt är att man inte kunnat träffa exempelvis mormor, 

morfar, farmor, farfar. Att man inte har kunnat åka och handla i den 

utsträckning som man gjort tidigare. Att man inte har kunnat gå på några 

evenemang exempelvis idrott eller andra kulturarrangemang. Har inte kunnat 

idrotta i den mån man velat då aktiviteter varit inställda. 

Det är lite tråkigt att man inte kan träffa sina släktingar. Påsken kunde vi inte 

fira tillsammans med släkten.  

 

Lite tråkigt för under första vågen fick jag inte leka med kompisar. Sedan blev 

det mer bråk hemma. Förra året när vi firade jul så fick vi inte träffa farfar. 

Om man varit lite snorig har man fått vara hemma jättelänge. Jag har inte 

träffat min mormor och morfar på ett helt år. Familjen har fått corona vilket 

gjort att jag inte fått träffa mina kompisar på minst en vecka. Det har varit 

svårare att handla och man måste tänka på att hålla avstånd. Får inte umgås 

med så många längre. Vi kunde inte fira jul med mormor. Man kan inte umgås 

på samma sätt som innan och det är inte så kul. Vi skulle rest utomlands men 

det gick inte nu. Tråkigt att man inte får kramas på samma sätt som innan. 
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Gillar inte att hålla två meters avstånd. Man får bara stå en när man betalar. 

Känns annorlunda att man behöver ha munskydd på vissa ställen. Jag leker 

med färre kompisar på fritiden. 

 

"Scouterna är inställd trots att vi är ute" 

"I början av året fick jag bara gå några lektioner på min teater, sen blev den 

inställd. Sen fick jag gå några gånger men nu är den inställd igen” 

"Nu måste man vara hemma från skolan om man är lite förkyld och det är 

dåligt, men bra för att då smittar man inte andra" 

 

 

Skola - Skolan har ändrat vissa saker på grund av Corona. Vad har du 

märkt att skolan har förändrat? Vad har varit tråkigt/negativt och finns 

det något som varit bra/positivt? 

 

Summering: När det gäller förändringar i skolan så uppger alla svarande 

klasser att de tvättat händerna väldigt ofta, spritat händerna, spritat matbord, 

spritat händerna extra när de tagit om mat, salt och pepparmått är borttagna 

m.m. Det är tydligt att barnen märkt av de åtgärder som genomförts på 

skolorna för att minska smittspridningen. Att barnen har behövt hålla avstånd 

är också något som nämns ofta samt att det har varit väldigt mycket 

utomhusvistelse. Det nämns också att föräldrarna inte fått vara på skolan och 

att de inte fått hålla varandra i handen. Bland alla inkomna svar är det endast 

en positiv reflektion som görs och det är att det varit skönt att arbeta i mindre 

grupper för att det varit lugnare i klassrummet.  

 

Förändringar barnen har noterat: Vi måste tvätta händerna. Man måste 

vänta ute på att få äta. Vi spritar borden. Vi tar handsprit. Vi har inga vanliga 

avslutningar och inga aktiviteter ihop med andra klasser. Vi byter inte om eller 

duschar på idrotten. Föräldrarna får inte vara här. Bra att vi får vara i skolan. 

Vi är mer ute. Har fått nya rutiner vid exempelvis maten där man måste ta 

handsprit när man tar om mat. Att man behövt tänka på att hålla avstånd. Att 

fler har varit hemma. Vi har lärt oss att tvätta händerna mycket noggrannare. 

När skolan börjar får vi handsprit. Vi sitter med mellanrum i matsalen. Vi får 

bara gå in några i taget i matsalen. Vi får ta handsprit innan vi tar mat. Vi är 

ute mer under fritidstid. Vi har fler idrottslektioner utomhus. Vi ska hålla 

avstånd men många glömmer bort sig.  

 

Salt och pepparmått är borttagna i matsalen. Vissa vuxna använder visir eller 

munskydd. En regel är att man inte får vara så nära varandra. Man måste göra 

ett test om man blir sjuk. Vi delar upp oss i mindre grupper oftare. Vi får inte 

vara för många i matsalen och vi sitter ute och äter ibland. Vi tar handsprit i 

matsalen. Vi är ute mycket på fritids. Några lärare har visir. Alla stannar 

hemma vid symptom så ingen som är sjuk är i skolan.  

 

Positivt: Kommer inte på något. Skönt att arbeta i mindre grupper för det blir 

lugnare i klassrummet. 

 

Negativt: Inte kunnat vara lika mycket i sporthallen. Man får inte hålla 

varandra i händerna. Tänka på att hålla avstånd. Vi är mer ute. Vissa vuxna 

har visir. Vi behöver tvätta händerna väldigt ofta. Sprita händerna. Får inte 
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vara så nära varandra. Inte titta på Flamman och Lågan live. Inga riktiga 

avslutningar. Synd att vi inte kan blanda oss i grupper med andra klasser. 

 

 

 

 

 

 

"Man får handsprit innan 

man går in i klassrummet" 

 

"Vi sitter på avstånd ifrån 

varandra, vilket är bra 

men tråkigt" 

 

"Det är både bra och 

dåligt att inte föräldrarna 

får komma in på skolan" 

 

 

 

 

 

Fritid - Har du kunnat gå till dina idrotts-/fritidsaktiviteter som vanligt 

eller har du gjort något annat som du inte gjort tidigare? 

 

Summering: Huvuddelen av barnen beskriver att de kunnat träna vidare men 

med restriktioner. De har hållit avstånd, tränat utomhus i högre grad, klätt om 

och duschat hemma men att vissa matcher har varit inställda. Av de barn som 

uppger att träningen varit helt inställd kortare eller längre perioder så gäller 

det inomhussporter som gymnastik, luftgevärsskytte och simskola. När det 

gäller frågan om barnen gjort något annat som de inte gjort tidigare så är det 

tydligt att många tillbringat mer tid än vanligt med sin närmaste familj. Många 

uppger att de varit ute mer, att de gjort mer utflykter, att de cyklat och lekt mer 

utomhus med sina kompisar. Vissa uppger att de haft mindre skärmtid än 

vanligt medan några uppger att de haft mer.  

Inte i något svar ifrån lågstadiet framför barnen att de varit oroliga för själva 

sjukdomen i sig eller att de varit oroliga för att någon nära anhörig blivit sjuk 

eller avlidit.  

 

Inkomna kommentarer: Vissa matcher och träningar inställda. Jag har tränat 

som vanligt. Vi har inte haft matcher. Vi byter om hemma. Börjar träna ute 

tidigare och håller mer avstånd. Bara en i stallet i taget. Att vi inte har kunnat 

träna inomhus utan fått vara ute och tränat oavsett väder. Om man är lite sjuk 

kan man inte åka på sin fritidsaktivitet och det kan ibland vara under lång tid. 

Det mesta har varit inställt. Min rid-grupp rider mer utomhus. Gymnastiken 

har varit mer utomhus. När min familj haft corona har jag inte fått gå på min 

fotbollsträning. Friidrotten har varit inställd ibland, likadant med 

fotbollsträningar.  
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Vissa lekar har vi fått ändra på så att det är lättare att hålla avstånd. Vissa 

fotbollscuper har fått ställas in. Dansundervisningen har vi kunnat följa 

hemifrån via datorn. Markeringar har satts på golvet i idrottssalen för att vi 

ska kunna hålla avstånd. Konståkningen har bara varit en gång i veckan istället 

för tre gånger. Vi får inte borsta hästarna i stallet längre och vi får bara vara 

en person eller en familj per gång. Sadlarna hänger ute. Fotbollen är bara en 

gång per vecka och då är vi alltid ute. Jag går inte på friidrott längre. Vi går 

inte in i scout-stugan. Gymnastiken är stängd. Luftgevärsskyttet är stängt. 

Simskolan är stängd. Vissa fritidsaktiviteter har varit inställda kortare och 

längre perioder. Det är synd att aktiviteterna blir inställda, eftersom man mår 

bra av att träna.  

 

Vi är hemma mer tillsammans i familjen. Vi cyklar mer. Är mer på lekplatser, 

mer utelek, mer läsning. Mer skärmtid. Mindre skärmtid. Mer egen påhittad 

gemensam träning. Har varit ute och lekt mer. På helgen kan man ibland åka 

till exempelvis en park där man leka och grilla korv. Jag är ute mycket mer på 

min fritid och hoppar studsmatta till exempel. Svårare att hitta på roliga saker 

under corona. Vi cyklar och promenerar mer och gör fler utflykter i naturen. 

Jag leker mer med min storasyster. Jag kör mer fyrhjuling utanför byn där det 

inte är så mycket trafik. Jag leker mer utomhus med kompisar. Vi har en 

pysselhörna. Det är svårt att hitta motivationen att träna själv. 

 

"Jag har inte kunnat gå på ridskola" 

"Jag har kunnat gå på mina fritidsaktiviteter och jag har börjar åka inlines" 

"Jag fick först inte gå på innebandyn för mina föräldrar när corona 

började” 

Barn med särskilda behov – grundsärskolan 

 

1. Har aktiviteter/delar i er verksamhet blivit inställda/förändrade 

och i så fall på vilket sätt? 

2. Vilka negativa effekter av pandemin kan ni se hos eleverna? 

Vilka positiva effekter kan ni se? 

1. Särskolan har inte kunnat genomföra sitt planerade samarbete med 

kulturskolan. En lektion i veckan skulle genomförts på ”Zokker” tillsammans 

med kulturskolans personal men detta har fått ställas in. Simundervisning har 

ställts in. Studiebesök på en bondgård, vattenverket och avloppsreningsverket 

i Mörbylånga har fått ställas in. Alla eventuella utflykter som hade varit 

inomhus har valts bort. 

 

2. Negativt - Några elever har ibland varit lite mer oroliga. En elev har inte 

kunnat träna på gym på sin fritid och det har påverkat möjligheten till att 

berätta saker som hen gjort.  

 

Positivt - Att det pågår en pandemi märks knappt på eleverna. Möjligtvis att 

de blir påverkade av media men inte på det personliga planet. Eleverna har 

inte så stort umgänge och blir därför inte så berörda. I skolan märks det inte 

alls eftersom lektioner pågår i vanlig ordning varje dag och allt är som det 

brukar. Det har blivit en lite lugnare miljö på skolan när andra haft 
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distansundervisning, vilket särskolan inte haft. På grund av vissa förändringar 

i matsalen har det blivit lugnare i kösituationen vid matsalen. 

 

Analys; På det stora hela ser inte lärarna att eleverna har påverkats i någon 

större grad. Skolmiljön har vissa tillfällen varit lugnare för eleverna. Det som 

främst varit negativt är att de samarbeten och studiebesök som skulle 

genomförts utanför skolans verksamhet har uteblivit. Att simundervisning och 

studiebesök uteblivit är givetvis negativt men inget som eleverna oroat sig för 

i vardagen. Sammantaget kan sägas att eleverna absolut påverkas i de 

begränsningar och åtgärder som vidtagits, men eleverna själva är antagligen 

inte medvetna om detta i dagsläget. Lärare på särskolan; 

 

”Simundervisning och studiebesök har ställts in.” 

”I skolan märks det inte alls eftersom vi har lektioner i vanlig ordning varje 

dag och allt är som det brukar.” 

 

 

Analys och rekommendationer  

Till den sammanlagda upplevelsen av hur pandemin påverkat oss under året 

hör erfarenheter från såväl vardagen, skolan som fritiden. I frågan om 

fritidsaktivitet får vi information om hur många som utövar en aktivitet, och i 

vilken utsträckning aktiviteten påverkats av restriktioner. Däremot kan vi inte 

dra några slutsatser om hur barnens upplevelse av sin aktivitet har förändrats. 

Vi kan se att de yngre barnen i större utsträckning har en organiserad aktivitet 

och att de yngre barnen i högre grad uppger att de påverkats negativt. Kanske 

organiserade aktiviteter är en större del av de yngre barnens sociala liv än vad 

det är för högstadieungdomar. Kanske har aktiviteter för de yngre barnen haft 

en ännu viktigare social roll under pandemin då kompislek och andra ytor för 

umgänge har begränsats. Redan innan pandemin har riksidrottsförbundet 

rapporterat om att barn och ungdomars föreningsidrottande minskar. Att 

stötta föreningar med uppföljning samt att kartlägga tendenser till 

minskat idrottande och bortfall från föreningslivet är en relevant uppgift 

de kommande åren. 

Precis som enkätsvaren visar så skriver också Bris i sin årsrapport 2020 att 

upplevelserna av distansundervisning varit delade bland barn. De som 

vanligtvis upplever otrygghet i skolan fick en frist i och med distansstudierna 

medan de som såg skolan som en trygg plats, eller som en paus från situationen 

i det egna hemmet, förlorade detta.  

Förändringar i skolsituationen har generellt sett haft en negativ inverkan för 

många barn. Under perioden mars till och med december 2020 har Sverige 

dock varit ett av de länder som i minst omfattning stängt ned skolorna. I den 

undersökning som kommunala högstadieskolan Skansenskolan gjorde, 

gällande utförande och upplägg av distansundervisning ser vi att mellan 90-
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95 % av eleverna är nöjda med hur undervisningen på distans har genomförts. 

Detta får ses som ett mycket gott resultat i en ansträngd situation. Likväl finns 

det en grupp elever som uppger att de inte är lika nöjda. Högst svarsfrekvens 

på hur distansundervisningen hade kunnat fungera ännu bättre är att lärare 

behöver uppmärksamma när elever räcker upp handen eller skriver i chatten. 

Vissa barn uppger ett ökat antal konflikter och samtidigt ett instabilt internet 

som problematiskt varför det är av vikt att säkerställa jämlika 

förutsättningar till distansundervisning.  

 

En risk med distansundervisning är 

att det försvårar möjligheten för 

lärare att uppfatta signaler från 

eleverna. I det fysiska mötet mellan 

lärare och elev kan läraren lättare 

uppfatta stämningar. Läraren har 

möjlighet till ständig återkoppling 

med en enskild elev och kan 

modellera under lektionstid för 

elevens bästa, vilket ofta försvåras 

under distansundervisning. Elever som är i behov av stöd och hjälp med att 

genomföra och fullfölja uppgifter kan under distansundervisning haft svårare 

att söka det stöd hen är i behov av. Mörbylånga kommuns högstadieskolor 

uppger samtidigt att, generellt sett, har elever med hög skolfrånvaro ökat sin 

närvaro markant under tiden då distansundervisning bedrivits. I enkäten svarar 

11 % av eleverna att deras skolmiljö påverkats till det bättre under året med 

pandemin. Av de som uppgav att skolmiljön påverkats till det bättre anger 41 

% att en av orsakerna är mer digitala och/eller ändrade arbetssätt vilket gör 

det viktigt att fånga upp dessa elever för att ta vara på den positiva effekten 

och erfarenheterna som pandemin kan ha gett. Återigen är 

jämlikhetsaspekten viktig i det fortsatta arbetet. 

Samtidigt har vi också en grupp som uppger att de under pandemin inte har 

fått samma stöd hemifrån och att de upplevt konflikter när fler i familjen 

arbetar hemifrån. Om detta är en grupp som samtidigt uppger att skolmiljön 

påverkats till det sämre på grund av digitala arbetssätt så kan det innebära en 

stor påverkan på denna grupp. Det finns en risk för att detta visar sig i 

studieresultat framöver. För att uppnå en god och jämlik hälsa krävs att 

människor har jämlika förutsättningar för en god hälsa 

Restriktionerna som infördes i samband med att pandemin bröt ut har inneburit 

att många barn och föräldrar tillbringat mer tid än vanligt tillsammans i 

hemmet. Hemarbete och färre sociala åtaganden kan ha gjort att många vuxna 

under perioder känt mindre vardagsstress och haft mer tid för familjen vilket 

varit en vinst för många barn. Plötsligt har föräldrar haft tid att hämta tidigare, 

skjutsa till träningar, hjälpa till med läxor och att umgås. I denna 

enkätundersökning kan vi se att pojkar i högre utsträckning är mer positiva till 

att föräldrarna arbetar hemifrån. Av de som uppger att deras hälsa ökat under 

pandemin uppger en stor del att en av anledningarna är att de tillbringat mer 

tid med sin närmaste familj.  
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Flickor uppger inte i lika 

stor utsträckning att det 

varit positivt att 

tillbringa mer tid med sin 

familj och i kommentarer 

kan vi se att det ibland 

lett till fler konflikter. 

Flickor uppger i högre 

grad att de mått sämre av 

att de inte kunnat ha 

samma sociala kontakt 

med sina vänner och av 

de som uppger att deras hälsa försämrats under pandemin, så är den vanligaste 

orsaken till detta att de upplevt mer stress. I Bris årsrapport 2020 uppges att 

samtal om ångest under de senaste fem åren har ökat med hela 99 procent, 

varav en stor del av ökningen skett under 2020. Uppgången blev tydlig redan 

under våren och har hållit i sig under resten av året. Jämfört med 2019 handlar 

det om en ökning med 61 procent.  

I Bris rapport förordas att tillgången till nära samtalsstöd för barn ökas, i hela 

landet. I enkätsvaren uppger flera svarande att de inte självmant vågar ta 

kontakt med elevhälsan eller inte tror sig vara i behov av stöd. Vardagligt och 

lättillgängligt samtalsstöd är en mycket viktig insats för att kunna se och 

stödja barn som är i behov av stöd. Vissa elever är bekväma och trygga 

med att söka stöd hos elevhälsan. Vissa är det inte. Därför kan stödet 

behöva vara av, än mer, uppsökande karaktär för att minimera risken 

att denna grupp förblir osynlig. Kanske särskilt nu då vissa negativa 

effekter av pandemin visar sig. 

I Bris rapport uppges att information riktad till barn från myndigheter om 

smittspridningen och riktlinjer som påverkar barn har varit otillräcklig. Detta 

är inget som framkommit i denna enkätundersökning. Dock har information 

och arbetssätt sett väldigt olika ut från skola till skola. En utvärdering 

både på övergripande nivå och på skolnivå vore bra för framtida 

lärdomar. 

Sammantaget kan det konstateras att flickorna i kommunen uppger att de 

påverkats mer negativt än pojkarna under pandemin. Flickor som grupp 

upplever att de mår sämre och har blivit påverkade mer negativt i nästan 

alla frågor. Här finns ett flertal olika möjliga anledningar att resonera kring. 

En aspekt kan kopplas till flickornas högre studieresultat, i Mörbylånga 

kommun. Flickor har, både på nationell nivå och i Mörbylånga kommun, 

presterat högre studieresultat jämfört med pojkar under många år. Den ökade 

stressen som flickorna känner kan vara kopplat till att deras skolarbete har 

blivit påverkad av pandemin. Distansundervisning, mer sjukfrånvaro och mer 

vikarier kan försvåra för flickorna att prestera på den nivå de önskar. 

Pandemin har ibland gjort att de haft färre chanser att visa sina kunskaper. Det 

i sig kan ha lett till ökad stress hos flickorna och påverkat deras mående 

negativt.  

Generellt sett är det ofta mer accepterat för flickor att uttrycka oro och samtala 

kring känslor vilket kan göra det lättare för dem att ventilera och att svara på 
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frågor kring detta. Det kan vara så att pojkar behöver ännu mer stöttning för 

att kunna reflektera kring känslor och stress. Detta går inte att veta säkert, men 

faktum kvarstår att det bör läggas mer fokus på att höja flickornas trivsel 

och mående och samtidigt även arbeta med att sänka deras stress kopplat 

till skolarbete. För detta behövs barnens perspektiv inhämtas för att 

därigenom kunna göra rätt förändringar för att motverka stress och 

övrig ohälsa. 

För att kommunen ska kunna arbeta för att motverka de negativa 

konsekvenserna av pandemin, men också för att höja alla barns trivsel och 

mående, finns det behov av ett nära samarbete mellan skola och dess 

elevhälsa, socialtjänst och fritidsgårdar. Arbetet behöver förstärkas med 

tydliga vägar för information mellan verksamheterna för att stötta varandra i 

den mån det finns behov av för barnens bästa. Dessa tre aktörer möter 

tillsammans, nära på, alla barn i Mörbylånga kommun. Ett ännu närmre 

samarbete mellan dessa tre ger möjlighet till att hitta fler och hjälpa fler 

familjer i kommunen. Detta i sig kan leda till ökat mående för kommunens 

barn som sedan växer upp till ”välmående unga vuxna."  

 

Under 2020 har skyddsfaktorer som sociala relationer med trygga vuxna 

utanför hemmet begränsats och riskfaktorerna för att barn ska fara illa har ökat 

då föräldrars mående har påverkats till följd av pandemin. Mellankommunala 

verksamheter som familjerådgivning och Alternativ till våld, (ATV) 

anpassade sina verksamheter under året. Om dessa förändringar inneburit att 

ett minskat antal barn och vuxna tagit emot stöd, riskerar konsekvenserna bli 

ett ökat antal barn som far illa samt ett ökat tryck på verksamheterna framöver. 

Samma risk finns då vi ser att Individ och familjeomsorgen haft minskat antal 

orosanmälningar. Detta kan vara en normal minskning som kan ske år från år 

men kan det kan också finnas en risk för att färre barn och ungdomar fått de 

stödkontakter de egentligen varit i behov av under året.  

I Folkhälsomyndighetens årsrapport 2021 uppges att både de direkta och 

indirekta konsekvenserna av covid-19-pandemin på folkhälsan och på 

jämlikhet i hälsa, kan komma att kvarstå under många år efter att 

smittspridningen har kommit under kontroll. Vidare uppger 

Folkhälsomyndigheten också att hälsan fortsätter vara ojämlikt fördelad 

mellan olika socioekonomiska grupper. Vid summering av det totala 

underlaget är det detta som framträder som tydligast. Att de flesta barn 
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antagligen inte påverkats nämnvärt, medan en grupp barn som kanske redan 

varit utsatta, är de som påverkats mest. För dessa barns bästa måste 

kommande insatser och beslut bygga på grundprinciperna om att alla 

barn har samma rättigheter och lika värde och att barnen har rätt att 

uttrycka sin mening.  Barnets bästa ska beaktas i de beslut som tas och 

att alla barn har rätt till utveckling.  

 

Källhänvisningar 

Bris årsrapport 2020 bris.se 

Friendsrapporten 2020 friends.se 

Folkhälsomyndigheten — folkhalsomyndigheten.se 

Ungas psykiska hälsa - Rädda Barnen raddabarnen.se 

Idrott i samhället - Riksidrottsförbundet rf.se 

Startsida - Socialstyrelsen.se 

Startsida - Halmstad.se 

Barnkonsekvensanalys covid-19 kristianstad.se 

Barnkonventionen - Vimmerby.se 

Barnets rättigheter | skr.se 

Globala målen – För hållbar utveckling (globalamalen.se) 

Unicef.se 

Skolverket.se 

Vision och värdegrund - Morbylanga.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bris.se/globalassets/pdf/rapporter/bris_ar_2020_webb_low.pdf
https://friends.se/friendsrapporten-2020/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/
https://www.raddabarnen.se/vad-vi-gor/barn-i-sverige/ungas-psykiska-halsa/
https://www.rf.se/idrottisamhallet/
https://www.socialstyrelsen.se/
https://www.halmstad.se/index.html
https://www.kristianstad.se/contentassets/ddf2b032891c4c2c9936bb9ddb8e7a5f/barnkonsekvensanalys-covid-19-kristianstads-kommun.pdf
https://www.vimmerby.se/kommunochpolitik/manskligarattigheter/barnkonventionen.4.1771a69e15fecfb404f6399.html
https://skr.se/skr/demokratiledningstyrning/manskligarattigheterjamlikhet/barnetsrattigheter.106.html
https://www.globalamalen.se/
https://unicef.se/
https://www.skolverket.se/
https://www.morbylanga.se/kommun-politik/Vision-och-vardegrund/
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Undersökningen utfördes från 2021-03-18 till 2021-05-04. 

Den här rapporten visar resultaten för de 528 respondenter som uppfyller 
filtervillkoren i filter. 

Rapporten skapades 05-05-2021 09:54:28. 
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