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Bakgrund
Regionförvaltningsverken och undervisnings- och kulturministeriet har samlat
in uppdaterad information från finländska anordnare av grundläggande
utbildning om covid19-situationen vecka 36 för datumet 7.9.2021.
Enkäten besvarades av 208 kommuner (svars% 71) och av 35 privata
anordnare av grundläggande utbildning).
Urvalet kan anses vara representativt.
Resultaten presenteras i denna infodiaserie
•

som riksomfattande och regional fördelningsinformation

•

som beskrivningar av innehållsanalysen som gjorts om de öppna
punkterna i enkäten och som kompletterar fördelningsinformationen

•

utan specificeringar de kommunala och privata
utbildningsanordnarnas svar

RFV

Landskap

Kommunal

Privat

RFV i Södra
Finland

Södra Karelen

8

-

Egentliga Tavastland

8

-

Kymmenedalen

6

-

Päijänne-Tavastland

4

2

-

Nyland

21

13

RFV i Östra
Finland

Södra Savolax

9

-

Norra Karelen

11

3

-

Norra Savolax

9

1

RFV i Lappland

Lappland

15

RFV i Sydvästra
Finland

Satakunta

13

3

-

Egentliga Finland

23

1

RFV i Västra och
Inre Finland

Södra Österbotten

9

1

-

Mellersta Österbotten

6

-

Mellersta Finland

19

3

-

Birkaland

12

3

-

Österbotten

8

1

RFV i Norra
Finland

Kajana

5

-

Norra Österbotten

Hela landet

-

2

22

2

208

35
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Teman vecka 36
Beslut om särskilda och/eller exceptionella undervisningsarrangemang
•
•

Antalet utbildningsanordnare som fattat beslut enligt 20 a § 5 mom. i GrUL (exceptionella
undervisningsarrangemang) och ytterligare antalet utbildningsanordnare som fattat beslut enligt 18 § i GrUL till
följd av covid-19.
Antal beslut enligt 18 § i GrUL (särskilda undervisningsarrangemang) till följd av covid-19.

Distans- och hemundervisning
•
•
•

Antalet elever i distansundervisning av orsaker som beror på covid-19, tisdagen 11.5.2021.
Antalet elever i hemundervisning av orsaker som beror på covid-19, tisdagen 11.5.2021.
Uppskattningar av orsakerna till övergången till hemundervisning samt om övergången till hemundervisning har
ökat jämfört med tidigare höstar

Övrigt
•

Spridning av felaktig och falsk information (desinformation) om coronapandemin till skolorna

•

Vaccinmotstånd i form av påtryckningar riktade mot skolor och deras personal
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SÄRSKILDA OCH EXCEPTIONELLA
UNDERVISNINGSARRANGEMANG
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Beslut om exceptionella
undervisningsarrangemang under
höstterminen 2021 senast 7.9.2021

Besluten om
exceptionella
undervisningsarra
ngemang varierar
mellan landskapen
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• 22 % av alla respondenter uppger att de fattat
beslut enligt 20 a § 5 mom. i lagen om
grundläggande utbildning till följd av covid-19,
och 47 % har fattat beslut som grundar sig på 18
§ i GrUL.
• Av de stora kommunerna saknades:
•

Lahtis och Björneborg

Procentandelen respondenter som fattat beslut i området enligt 20 a § 5 mom. i
GrUL under höstterminen 2021, senast 7.9.2021 – hela Finland och
regionförvaltningsområdena, tabell
Antalet utbildningsanordnare som fattat beslut i området,
% av respondenterna i området
vk36
RFV
Hela landet

21

RFV i Södra Finland

20*

RFV i Östra Finland

12

RFV i Lappland
RFV i Sydvästra Finland

0
18**

RFV i Västra och Inre Finland

24

RFV i Norra Finland

38
*Siffrorna för Lahtis saknas
**Siffrorna för Björneborg
saknas
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Procentandelen respondenter som fattat beslut i området enligt 20 a § 5 mom. i
GrUL under höstterminen 2021, senast 7.9.2021 – RFV i Södra Finland, tabell
Antalet utbildningsanordnare som fattat beslut inom Södra
Finlands regionförvaltningsområde, % av respondenterna i
området
Region

vk36

Södra Karelen

40

Egentliga Tavastland

75

Kymmenedalen
Päijänne-Tavastland
Nyland
Hela regionförvaltningsområdet

0
17*
9
22
*Uppgifterna för Lahtis
saknas
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Procentandelen respondenter som fattat beslut i området enligt 20 a § 5 mom. i
GrUL under höstterminen 2021, senast 7.9.2021 – RFV i Östra Finland, tabell
Antalet utbildningsanordnare som fattat beslut inom Östra
Finlands regionförvaltningsområde, % av respondenterna i
området
Region

vk36

Södra Savolax

33

Norra Karelen

7

Norra Savolax

20

Hela regionförvaltningsområdet

18
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Procentandelen respondenter som fattat beslut i området enligt 20 a § 5 mom. i
GrUL under höstterminen 2021, senast 7.9.2021 – RFV i Lappland, tabell
Antalet utbildningsanordnare som fattat beslut inom
Lapplands regionförvaltningsområde, % av
respondenterna i området
Region

vk36

Lappland

0
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Procentandelen respondenter som fattat beslut i området enligt 20 a § 5 mom. i
GrUL under höstterminen 2021, senast 7.9.2021 – RVI i Sydvästra Finland, tabell
Antalet utbildningsanordnare som fattat beslut inom Sydvästra
Finlands regionförvaltningsområde, % av respondenterna i området
Region
Satakunta

vk36
13*

Egentliga Finland

21

Hela regionförvaltningsområdet

18
*Siffrorna för Björneborg
saknas
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Procentandelen respondenter som fattat beslut i området enligt 20 a § 5 mom. i
GrUL under höstterminen 2021, senast 7.9.2021 – RVI i Västra och Inre Finland,
tabell
Antalet utbildningsanordnare som fattat beslut inom Västra och Inre
Finlands regionförvaltningsområde, % av respondenterna i området
Region

vk36

Södra Österbotten

30

Mellersta Österbotten

17

Mellersta Finland

5

Birkaland

40

Österbotten

56

Hela regionförvaltningsområdet

26
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Procentandelen respondenter som fattat beslut i området enligt 20 a § 5
mom. i GrUL under höstterminen 2021, senast 7.9.2021 – RVI i Norra
Finland, tabell
Antalet utbildningsanordnare som fattat beslut inom Norra
Finlands regionförvaltningsområde, % av respondenterna i
området
Region
vk36
Kajana

40

Norra Österbotten

38

Hela regionförvaltningsområdet

38
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47 % av
kommunerna har
fattat beslut om
särskilda
undervisningsarr
angemang
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Antalet beslut enligt 18 § i GrUL om
särskilda undervisningsarrangemang
som fattats med anledning av covid-19
under höstterminen före 7.9.2021
• Beslut om särskilda undervisningsarrangemang har
fattats i varierande grad i regionerna
• De regionala skillnaderna är fortfarande stora
• Variationen i respondentgruppen mellan de olika
mätningstillfällena ska beaktas när uppgifterna
jämförs.

Beslut enligt 18 § i GrUL om särskilda undervisningsarrangemang som fattats med
anledning av covid-19
Totalt antal under höstterminen 2021 före tisdagen respektive vecka, hela landet och regionförvaltningsområdena

vk 21
25.5.2021

vk 36
7.9.2021

RFV i Södra Finland

14207*

6419*

RFV i Östra Finland

684**

1351

179

100

901***

806**

2665

2153

110

1906

18746

12735

RFV

RFV i Lappland
RFV i Sydvästra Finland
RFV i Västra och Inre
Finland
RFV i Norra Finland
Hela landet

*Siffrorna för Vanda saknas
**Siffrorna för Kuopio saknas
***Siffrorna för Björneborg
saknas

*Siffrorna för Lahtis
saknas
**Siffrorna för Björneborg
saknas
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Beslut enligt 18 § i GrUL om särskilda undervisningsarrangemang som fattats med
anledning av covid-19
Totalt antal under höstterminen 2021 före tisdagen respektive vecka, RVI i Södra Finland, tabell
Region

vk 36
7.9.2021

Södra Karelen

706

Egentliga Tavastland

410

Kymmenedalen

275

Päijänne-Tavastland

150*

Nyland

4869

Hela regionförvaltningsområdet

6419*
*Siffrorna för Lahtis saknas
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Beslut enligt 18 § i GrUL om särskilda undervisningsarrangemang som fattats med
anledning av covid-19
Totalt antal under höstterminen 2021 före tisdagen respektive vecka.
RVI i Östra Finland, tabell.

vk 36
7.9.2021
Södra Savolax

645

Norra Karelen

302

Norra Savolax

404

Hela
regionförvaltningsområdet

1351
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Beslut enligt 18 § i GrUL om särskilda undervisningsarrangemang som fattats med
anledning av covid-19
Totalt antal under höstterminen 2021 före tisdagen respektive vecka.
RVI i Lappland, tabell.

Vk 36 7.9.2021
Lappland

100
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Beslut enligt 18 § i GrUL om särskilda undervisningsarrangemang som fattats med
anledning av covid-19
Totalt antal under höstterminen 2021 och sammanlagt under vårterminen före tisdagen respektive vecka.
RVI i Sydvästra Finland, tabell.

vk 36
7.9.2021
Satakunta

91*

Egentliga Finland

715

Hela regionförvaltningsområdet

806*
*Siffrorna för Björneborg
saknas
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Beslut enligt 18 § i GrUL om särskilda undervisningsarrangemang som fattats med
anledning av covid-19
Totalt antal under höstterminen 2021 före tisdagen respektive vecka.
RVI i Västra och Inre Finland, tabell

vk 36
7.9.2021
Södra Österbotten
Mellersta Österbotten

336
67

Mellersta Finland

314

Birkaland

570

Österbotten

866

Hela regionförvaltningsområdet

2153
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Beslut enligt 18 § i GrUL om särskilda undervisningsarrangemang som fattats med
anledning av covid-19
Totalt antal under höstterminen 2021 före tisdagen respektive vecka.
RVI i Norra Finland, tabell.

vk 36
7.9.2021
Kajana
Norra Österbotten
Hela regionförvaltningsområdet

267
1639
1906
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Elever i distansundervisning

Antal elever i
distansundervis
ning
sammanlagt
6660 elever
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•

Tisdag 7.9.2021 deltog 6660 elever i
distansundervisning. För ett år sedan (15.9) deltog 5246
elever i distansundervisning.

•

Granskningen per landskap visade skillnader i antalet
elever i distansundervisning, eftersom antalet varierade
mellan 7 till 2350 elever.

•

Elever i distansundervisning fanns i alla
regionsförvaltningsområden och i alla landskap.

•

Flest elever i distansundervisning fanns nu i
•

Nyland (2350)

•

Norra Österbotten (884)

•

Egentliga Finland (773)

Elever inom den grundläggande utbildningen i distansundervisning
med anledning av covid-19
vecka 36/2021 7.9.2021 tabell
RFV

vk 36/2021
7.9.2021

RFV i Södra Finland

2928*

RFV i Östra Finland

185

RFV i Lappland
RFV i Sydvästra Finland
RFV i Västra och Inre Finland
RFV i Norra Finland

Hela landet

46
1111**
1466
924
6660
*Siffrorna för Lahtis saknas
**Siffrorna för Björneborg
saknas
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Anmärkningar om övergången till distansundervisning
Man har blivit tvungen att fatta beslut om
brådskande övergång till distansundervisning, till och
med under samma dag.

”Nästan hela den sammansatta klassen 5–6 hade
distansundervisning, bortsett från några elever som
inte var i skolan vid tidpunkten för exponeringen.
Personalen sattes inte heller i karantän eftersom de
Perioderna för distansundervisning kan ha förkortats i
använde munskydd och höll säkerhetsavstånd.
och med nya anvisningar.
Distansundervisningen pågick i fyra dagar.”
Säkerhetsavstånd och munskydd har påverkat
övergången till distansundervisning.
I vissa skolor har man beslutat att hela skolan har
distansundervisning under en dag för att kunna
kartlägga antalet exponerade och handla därefter.

”Karantänerna har varit korta (på grund av
veckosluten) i och med att man har fått återvända till
skolan efter ett negativt testresultat. I regel har
läraren gett anvisningar för arbetet (i samarbete med
vårdnadshavarna). Familjerna har erbjudits möjlighet
till distansundervisning via Meet-länk.”
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Elever som får hemundervisning
Antalet personer som
övergått till
hemundervisning
med anledning av
covid-19 är 140

• Man antar att eleverna övergått till
hemundervisning på grund av covid-19, även om
man inte känner till alla elevers orsaker.
• Tisdag 7.9.2020 var 140 elever i
hemundervisning.
• Det fanns inga elever i hemundervisning inom
området för Regionförvaltningsverket i Lappland.
• Vid landskapsvis granskning varierade antalet
elever i hemundervisning hos de
utbildningsanordnare som svarade mellan 0–56
elever.

25 │23.9.2021

Antalet elever inom den grundläggande utbildningen som under läsåret
övergått till hemundervisning med på grund av covid-19, fram till
granskningstidpunkten.
Regionförvaltningsområdena och hela landet, tabell
RFV

vk 36/2021
7.9.2021

RFV i Södra Finland

57*

RFV i Östra Finland

17

RFV i Lappland
RFV i Sydvästra Finland

0
4**

RFV i Västra och Inre
Finland

12

RFV i Norra Finland

50

Hela landet

140
*Siffrorna för Lahtis saknas
**Siffrorna för Björneborg
saknas
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Observationer om
hemundervisningen
Det har varit svårt att svara på frågan
eftersom man inte nödvändigtvis känner till
orsaken till övergången till
hemundervisning.
I vissa kommuner överförs elever till
hemundervisning nästan varje vecka –
orsaken inte nödvändigtvis corona.
I ett svar angav man att lärarens
användning av munskydd varit orsaken till
hemundervisning.
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ÖVRIGT 4/2021

28 │23.9.2021

Spridning av felaktiga eller falska
uppgifter om coronapandemin
Epostmeddelande
na har handlat
om allt från
hjärnskador till
social stämpling
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43 % av alla utbildningsanordnare uppger att de
upptäckt att elever, vårdnadshavare, arbetstagare
eller någon annan instans spridit felaktig eller falsk
information (desinformation) om coronapandemin.

• Flest observationer gjordes i
•

Södra Finland (50 % av respondenterna i området)

•

Östra Finland (49 % av respondenterna i området)

•

Norra Finland (48 % av respondenterna i området).

Spridning av felaktig eller falsk information om coronapandemin
(%), hela landet 43 %
RFV i Södra Finland 50%

Södra Karelen

40%

-

Egentliga Tavastland

63%

-

Kymmenedalen

50%

-

Päijänne-Tavastland

17%

-

Nyland

56%

RFV i Östra Finland 49%

Södra Savolax

33%

-

Norra Karelen

43%

-

Norra Savolax

70%

RFV i Lappland 27%

Lappland

27%

RFV i Sydvästra Finland 48%

Satakunta

44%

-

Egentliga Finland

50%

RFV i Västra och Inre Finland 32%

Södra Österbotten

20%

-

Mellersta Österbotten

33%

-

Mellersta Finland

32%

-

Birkaland

47%

-

Österbotten

22%

RFV i Norra Finland 48%

Kajana

60%

-

Norra Österbotten

46%
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Observationer gällande spridning av felaktig eller falsk information
om coronapandemin
”Eleverna har blivit kontaktade på fritiden, t.ex. genom
Kontakten har mestadels skett via Wilma och e-post. att man gett dem desinformation utanför butiken.
Vårdnadshavaren har polisanmält händelsen,
• Länkar till webbplatser som upprätthålls av
eftersom eleverna upplevde situationen som störande.
corona- och vaccinmotståndare har skickats per e- På våren, före sommarlovet, har man på samma sätt
post.
försökt påverka eleverna genom att sprida
• Innehållet i e-posten har framställts som
antivaccininformation (genom att ropa, dela ut lappar).
vetenskaplig forskning.
Det här skedde också på elevernas fritid.”
•

Förutom e-post har personalen även blivit
kontaktad t.ex. utanför butiker eller fått lappar i
sina postlådor.

•

Antivaccinkampanjer har förekommit i sociala
medier.

•

I många meddelanden kritiserades användningen
av munskydd.

•

En del av meddelandena var hotfulla.

”Man har misstänkt att de vaccinerade ”strålar” samt
varit rädd för biverkningar av vaccinet.”
”I medeltal motsätter sig cirka fyra vårdnadshavare
varje gång vi skickar Wilma-meddelande med
anvisningar om coronarestriktioner.”
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Vaccinmotstånd i form av
påtryckningar mot skolor eller deras
personal
Syfte att skapa
osäkerhet och
motsättningar
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41 % av alla utbildningsanordnare uppger att de
har observerat vaccinmotstånd i form av
påtryckningar mot sina skolor eller sin personal

• Flest observationer gjordes i
•

Södra Finland (52 % av respondenterna i området)

•

Sydvästra Finland (43 % av respondenterna i området)

•

Östra Finland (42 % av respondenterna i området).

Positiva observationer (%) av vaccinmotstånd i form av
påtryckningar mot skolor, skolpersonal eller elever,
hela landet 41 %
RFV i Södra Finland 52%

Södra Karelen

10%

-

Egentliga Tavastland

75%

-

Kymmenedalen

67%

-

Päijänne-Tavastland

17%

-

Nyland

62%

RFV i Östra Finland 42%

Södra Savolax

44%

-

Norra Karelen

36%

-

Norra Savolax

50%

RFV i Lappland 27%

Lappland

27%

RFV i Sydvästra Finland 43%

Satakunta

38%

-

Egentliga Finland

46%

RFV i Västra och Inre Finland 32%

Södra Österbotten

40%

-

Mellersta Österbotten

17%

-

Mellersta Finland

23%

-

Birkaland

40%

-

Österbotten

44%

RFV i Norra Finland 38%

Kajana

60%

-

Norra Österbotten

33%
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Observationer om vaccinmotstånd i form av påtryckningar mot
skolorna eller deras personal
Antivaccininformation sprids oftast per e-post, via
Wilma och sociala medier.
• Vissa har helt förbjudit att man talar om
vaccinationer i e-postkommunikation med
föräldrar.
• Rektorer och skolpersonal har hotats med
rättsliga åtgärder. Meddelandena kan även i
övrigt ha varit påtryckande eller hotfulla.
• Olika instanser skickar meddelanden med
antivaccininformation.
• En del av meddelandena har varit onödiga:
vårdnadshavaren har kontaktat skolan för att
meddela att hens barn inte får vaccineras i
skolan även om ifrågavarande skola inte ens
ordnat vaccinering av elever.

”Personalen har hotats med rättsliga
åtgärder om eleverna vaccineras i skolan.”
”... rektorn ’får stå till svars’ om man börjar
vaccinera elever i skolan.”
”Olika sorters brev och e-postmeddelanden
där man undrar hur dumma vi är.”
”Elektroniska meddelanden i viss mån. I
dem kräver man att rekommendationen om
munskydd för elever ska upphöra, och säger
att skolan förmedlar hälso- och sjukvårdens
felaktiga information om corona. Vissa
meddelanden förringar de skador som
coronan har orsakat.”
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