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Sammanfattning  

Coronapandemin i Sverige har skakat om samhället rejält och har lett till att det är en svår 
situation för landets förskolor och skolor. Trots att många andra länder har stängt ned 
skolan så har Sverige valt att hålla förskolan och skolan öppen men rekommenderar 
distansundervisning för gymnasiet, vuxenutbildning, yrkeshögskolor, högskolor och 
universitet. Det har lett till stora förändringar inte minst för de lärare som har börjat 
undervisa på distans över en natt. Men även för personalen inom förskolan och 
grundskolan har förändringar skett bland annat genom Folkhälsomyndighetens riktlinjer 
kring avstånd och att arbetsbelastning och undervisning har påverkats av att både personal 
och elever är sjuka. Trots coronakaoset så har ändå samma krav ställts på förskolan och 
skolan.  
Lärarförbundet genomförde i maj 2020 en undersökning via vår lärarpanel hos Kantar Sifo 
där vi ställde frågor om hur situationen såg ut. Undersökningen visade att läget var akut 
både gällande arbetsbelastningen men också hur undervisningen har påverkats. 67 procent 
svarade att deras arbetsbelastning hade ökat under coronapandemin och många har 
tvingats undervisa både närvarande och frånvarande elever. Värst var det för lärare i 
grundskolan där 8 av 10 lärare i åk 1–3 och 3 av 4 lärare i åk 4–6 svarade att 
arbetsbelastningen har ökat. Dessutom svarade 65 procent att de är oroliga att deras 
kollegor ska bli sjukskrivna på grund av arbetsrelaterad stress om coronapandemin 
fortsätter i höst. 45 procent svarade att de under de senaste 2 veckorna har täckt upp för 
kollegor. I förskolan svarade hela 57 procent att de har tvingats täcka upp för sina kollegor.   
 
Var fjärde lärare rapporterar att de själva måste genomföra den extra städningen som, 
riktlinjerna kräver. 35 procent av förskollärarna i förskolan och 27 procent av lärarna i 
förskoleklass svarade att de själva måste städa. Endast 18 procent av lärarna svarade att de 
får delta på möten på valfri plats och 42 procent svarade att de måste vara på arbetsplatsen 
på möten.  
 
3 av 5 lärare rapporterar att det sedan coronapandemin började har blivit svårare att lära 
eleverna det de ska. En analys av siffrorna visar att det särskilt var lärarna som 
undervisade digitalt som tyckte att det har blivit svårare. På vuxenutbildning var siffran 
särskilt alarmerande där 9 av 10 rapporterar att det har blivit svårare. Hälften tror att en 
utökad digitalisering kommer att göra läraryrket mindre givande. Särskilt gymnasielärare 
tror att läraryrket kommer att bli mindre givande – hela tre av fem har svarat att de 
instämmer i stor grad eller helt. En tredjedel tror att en utökad digitalisering kommer att 
bidra till att läraryrkets status sänks. Majoriteten tror att det kommer bli svårare att nå 
både skolans kunskapsmål och med skolans sociala mål. 
 
Den viktigaste insatsen för att förbättra arbetssituationen var enligt lärarna att få prioritera 
sitt huvuduppdrag.  Lärarna i grundskolans samtliga årskurser svarade att också att 
insatsen med att ta bort extraarbetet med att undervisa både närvarande och frånvarande 
elever var en viktig insats för att förbättra arbetssituationen vilket speglar den stora 
arbetsbördan som detta innebär. 
 
Lärarförbundet kräver en rad åtgärder för att förbättra situationen i landets förskolor och 
skolor. Bland annat handlar det om att kraven på förskolan och skolan måste anpassas 
utifrån läget och Folkhälsomyndigheternas riktlinjer måste anpassas så att de är möjliga 
för förskolor och skolor att följa. 
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Förord 
Lärare och rektorer kan vara stolta över sin insats under coronavåren. Lärarkåren har fått slita hårt för att 

hålla verksamheten igång och täckt upp för sjuka kollegor eller kollegor som stannat hemma med milda 

symptom. Scheman har fått läggas om och tid och kraft har gått åt till att lugna oroliga föräldrar och elever 

och till att försöka upprätthålla rimliga hygien- och distanseringskrav.  

Många lärare, framför allt i grundskolan, har tvingats dubbelarbeta med klassrumsundervisning och 

distansundervisning parallellt. I förskola och fritidshem har lärare gjort en heroisk insats för att hantera 

undervisningen utifrån smittrisken. Samtidigt har det naturligtvis varit omöjligt att undvika närkontakt med 

barnen när de behöver tröst och stöd. I gymnasieskolan och vuxenutbildningen genomfördes ett febrilt 

omställningsarbete i rekordfart. Vi har verkligen sett prov på en kreativ lärarkår som funnit så bra lösningar 

som varit möjligt givet omständigheterna.  

Den här rapporten visar hur lärare och skolledare upplevt situationen under coronavåren. Det finns många 

förbättringsområden som skulle kunna minska den tunga arbetsbelastning för lärare och rektorer som nu 

varit ett faktum och samtidigt öka utbildningsverksamhetens kvalitet och uthållighet vid pandemier eller 

andra kriser. 

Ansvariga politiker behöver klargöra att förväntningarna på skola och utbildning vid händelser som 

pandemier inte kan vara lika höga som under normala förhållanden. Det borde finnas särskild lagstiftning 

för krissituationer som inbegriper skola och utbildning och som sätter ordinarie skollagstiftning och 

styrdokument ur spel. Kraven på lärarna – och därmed arbetsbelastningen – behöver anpassas till de 

omständigheter som undervisningen är satt att äga rum i. 

Lärare måste även vid kriser kunna fokusera på sitt läraruppdrag. Inte på uppgifter som ligger utanför 

läraruppdraget, som exempelvis städning, teknisk service och extra administration. Med bättre beredskap är 

detta situationer som huvudmännen skulle kunna undvika. 

Det verkar också finnas beslutsfattare som invaggats i tron att de akutinsatta nödlösningarna med distans- 

och fjärrundervisning har fungerat relativt väl. Det motsägs av lärarna själva. I enkätundersökningarna som 

ligger till grund för den här rapporten svarar tre av fem lärare att det under coronavåren blivit svårare att 

lära eleverna det de ska. Det gäller särskilt lärare som undervisat digitalt. Det är viktigt att 

distansundervisningens effekter analyseras noga med kvaliteten i verksamheten som kompass. 

Lärarkåren kan sannerligen vara stolt över vårens hårda arbetsinsats. Men stolt är en sak – nöjd en annan. 

För förutsättningarna har brustit. I viss mån begripligt vid en krissituation, men krisberedskapen – från 

huvudmännens såväl som från statens sida – hade kunde ha varit bättre. Den här rapporten ska ses som ett 

underlag för att den ska kunna bli det. 

 

Stockholm juni 2020 

 

 

Johanna Jaara Åstrand 

Förbundsordförande Lärarförbundet 

Twitter @JohannaJAstrand 
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Inledning 
 

”Låt lokalvårdare sköta städningen, låt matpersonalens sköta matsalen, och låt 

lärarnas sköta undervisningen! Hur kommer det sig att de enda som ska göra 

både sitt eget jobb och andras är lärare, förskollärare och fritidslärare?!” 

I början av 2020 slog Coronapandemin ner som en bomb både i Sverige och resten av världen. Sverige vidtog 

flera myndighetsåtgärder för att minska smittspridningen. Dock valde Sverige till skillnad från många andra 

länder att hålla förskolor och skolor öppna. Från 18 mars så rekommenderades dock distansundervisning för 

gymnasier, vuxenutbildning, yrkeshögskolor, högskolor och universitet. Folkhälsomyndigheten har kommit 

med en rad av förebyggande råd hur smitta ska förhindras på förskolor och skolor. Förutom de allmänna 

råden som handlar om att man i möjligaste mån ska arbeta på distans och att man ska stanna hemma vid 

symtom så finns det en rad specifika råd till exempel att öka avståndet mellan barn/elever, extra städning 

samt förlägga verksamhet utomhus i möjligaste mån.  

Lärarförbundet har fått många signaler från medlemmar att arbetsbelastningen har ökat lavinartat. Lärarna 

tvingas både undervisa närvarande och frånvarande elever, de får agera IT-support, arbeta i matsalen och 

städa. Framför allt behöver de täcka upp för de kollegor som är borta. Samtidigt råder det en stor oro bland 

barnen/eleverna men även hos personalen som tvingas utsätta sig för smitta när de ska ta sig till och från 

jobbet och umgås med många barn/elever och kollegor på trånga ytor. De är förtvivlade över att det är 

omöjligt att följa riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten om bland annat att man ska hålla distans. Hur 

håller man distans i ett klassrum med 30 elever? Hur undviker man stora samlingar av barn i förskolan? 

Trots alla dessa förändringar så kvarstår kraven på förskollärarna och lärarna. De måste fortsätta sitt arbete 

som vanligt men dessutom med massa extraarbete. 

För att undersöka hur personalen i förskolan och skolan påverkades av coronapandemin genomförde 

Lärarförbundet en undersökning i maj och i denna rapport kommer delar av resultatet från undersökningen 

att presenteras. Läs mer om undersökningens genomförande på sidan 25. 

För att undersöka hur läget ser ut på landets förskolor och skolor har frågor ställts kring fyra områden: 

• Arbetsbelastning 

• Undervisning och elevernas lärande 

• Folkhälsomyndighetens riktlinjer och arbete med riskgrupper 

• Insatser som behövs för att underlätta arbetssituationen 

Resultatet kommer presenteras utifrån dessa fyra områden och i slutet av rapporten kommer en presentation 

av vad Lärarförbundet har för krav.  
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Arbetsbelastning 
Att lärares arbetsbelastning var hög redan sedan innan coronapandemin startade är allmänt känt. Flera 

studier (bland annat från Arbetsmiljöverket och Lärarförbundet) visar på att lärares arbetsbelastning är hög 

och att det är en ständig tidsbrist att hinna med sitt uppdrag. Med coronapandemin så har både personal och 

barn/elever en ökad frånvaro, antingen på grund av sjukdom eller av karantänskäl. En del föräldrar håller 

också sina barn hemma på grund av oro. Detta får självklart konsekvenser för undervisningen. Med 

bakgrund av detta så ställde Lärarförbundet ett antal frågor för att undersöka hur arbetsbelastningen har 

förändrats sedan coronapandemin startade.  

Ökad arbetsbelastning med utökade arbetsuppgifter 

Hela 67 procent svarar att deras arbetsbelastning har ökat under coronapandemin. Värst drabbade är lärare i 

grundskolan där 8 av 10 lärare i åk 1–3 och 3 av 4 lärare i åk 4–6 svarar att arbetsbelastningen har ökat.  

 
Diagram 1. Procentuell fördelning över huruvida arbetsbelastningen har påverkats av coronapandemin 

uppdelat på olika delar av skolväsendet. Baseras på 2852 respondenter från förskola upp till högskolan.  

45 procent svarar att de under de senaste 2 veckorna har behövt täcka upp för kollegor. I förskolan svarar 

hela 57 procent att de har tvingats täcka upp för sina kollegor. Det är också vanligt att man arbetar mer med 

andra arbetsuppgifter än vad man tidigare har gjort. Särskilt vanligt är detta i förskoleklass och grundskolan 

åk 1–3 där 48 respektive 45 procent svarar att de har gjort det de senaste två veckorna. Var femte lärare 

svarar också att de under de senaste två veckorna har arbetat med helt andra uppgifter än tidigare.  Till 

exempel har många fått utföra arbetsuppgifter som varit förknippade med matservering, städning och 

rastvakt. För grundskolelärare som arbetar i årkurs 1–3 svarar hela 30 procent detta. Det är heller inte helt 

ovanligt att man arbetar i andra barn-/elevgrupper än i vanliga fall och det är troligen ett resultat av att man 

täcker upp för andra kollegor. Var fjärde förskollärare i förskolan svarar att de under de senaste 2 veckorna 

har arbetat i en annan barngrupp.  

”Mindre stöd i klassrummet då resurser försvinner till andra grupper för att täcka upp för 

sjukdom, mindre tid till att planera bra undervisning samt att följa upp på bästa sätt. Ovissheten 

om hur det ser ut följande dag med kollegor utgör en stor stress samt en större arbetsbelastning 

medför att vi är många som är trötta och slitna.” Lärare i grundskolan årkurs 4–6 
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”Arbetsbördan och elever som når en på olika tider och från flera olika kanaler närsomhelst om 

instruktioner, förtydliganden, betyg, frånvaro, dator som inte fungerar etc.” Lärare i 

gymnasieskolan 

 

 
Diagram 2. Procentuell fördelning över om man under de senaste två veckorna har fått förändringar i arbetet på olika sätt 

uppdelat på olika delar av skolväsendet. Baseras på 2852 respondenter från förskola upp till högskolan.  

”Jag har fått många fler uppgifter att göra och sånt tar tid från den ordinarie verksamheten. Jag 

har fått rycka in som vikarie vid många tillfällen och då blir min egen undervisning lidande.” 

Lärare i grundskolan årkurs 7–9 

”Ökad tid åt kring arbete – mer kontakt med föräldrar, tvätta händer, servera mat, stötta 

vikarie.” Förskollärare i förskoleklass 

”Jag arbetar med saker jag inte har utbildning för, får undervisa på planeringstid så jag har ännu 

mindre planeringstid än annars efter sex veckor med min grupp barn, förskoleklass, och min kollegas 

klass 1 sammanslagna och klara av att lära de i grupp och miljö som de annars inte är vana. Jag stod 

till slut i korridoren och grät så jag skakade och fick panikångest pga arbetsbelastningen.” Lärare i 

fritidshem 

 

Undervisning av frånvarande elever 
En annan orsak till den ökade arbetsbelastningen är undervisning av frånvarande elever. Undersökningen 

visar att det är vanligt att man, under de senaste två veckorna, både har undervisat elever som är närvarande 

men också de som är frånvarande. Majoriteten av lärarna svarar att de har lagt ut planering (56 procent) och 

gett specifika uppgifter till elever som är frånvarande (58 procent). I grundskolan årkurs 7–9 är detta 
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vanligast förekommande där 65 procent av lärarna svarar att de har gett specifika uppgifter 0ch 66 procent 

har lagt ut planering till frånvarande elever.  

”Många elever har varit frånvarande länge, kommer tillbaka i olika omfattning och ska 

undervisas för att "ta ikapp" samtidigt som övriga ska gå vidare med nya arbetsområden.” 

Specialpedagog/speciallärare i grundskola årkurs 1–3 

 

”De elever som är borta under längre tid har svårt att arbeta ikapp när de är tillbaka. Trots 

att jag har lagt ut planeringar på vår lärplattform för att de ska kunna arbeta hemma, är 

det många elever som har svårt att arbeta på egen hand. Det blir extra arbetsuppgifter för 

mig för att försöka hinna med det som de missat, sortera i vad som är det viktigaste för att 

de ska kunna få betyg samt planera när saker ska göras, prov genomföras och inlämningar 

lämnas in.” Lärare i grundskola årkurs 7–9 

 

 
Diagram 3. Procentuell fördelning över om man under de senaste två veckorna har fått förändringar i arbetet på olika sätt 

uppdelat på olika delar av skolväsendet. Baseras på 1536 respondenter från förskoleklass upp till högskolan.  

32 procent (varierar mellan 11 procent av lärarna i förskoleklass till 70 procent i gymnasieskolan) svarar 

också att de har gett distansundervisning (t ex genom inspelade lektioner) till elever som är frånvarande. Det 

förekommer också att lärarna ger fjärrundervisning till frånvarande elever när de inte har andra elever i 

klassrummet men också fjärrundervisning samtidigt som de har andra elever i klassrummet. Eftersom detta 

var något som var väldigt ovanligt innan coronapandemin så innebär detta en enorm ökning av 

arbetsbelastningen för lärarna.  
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Diagram 4. Procentuell fördelning över om man under de senaste två veckorna har fått förändringar i arbetet på olika sätt 

uppdelat på olika delar av skolväsendet. Baseras på 1536 respondenter från förskoleklass upp till högskolan.  

”Brist på tid att planera och undervisa då man gör dubbelarbete med elever som både är borta 

och i skolan.” Lärare i grundskolan årkurs 4–6 

”När en elev är frånvarande en längre period är det givetvis svårare då vi förklarar skriftligt 

vad som ska göras så vårdnadshavare skall kunna utföra uppgifter med eleven.” Förskollärare i 

förskoleklass 

 

”De elever som är borta under längre tid har svårt att arbeta ikapp när de är tillbaka. Trots 

att jag har lagt ut planeringar på vår lärplattform för att de ska kunna arbeta hemma, är det 

många elever som har svårt att arbeta på egen hand. Det blir extra arbetsuppgifter för mig 

för att försöka hinna med det som de missat, sortera i vad som är det viktigaste för att de ska 

kunna få betyg samt planera när saker ska göras, prov genomföras och inlämningar lämnas.” 

Lärare i grundskolan åk 7–9 

 

Oro för sjukskrivning på grund av arbetsrelaterad stress 

Den höga arbetsbelastningen och dubbelarbetet med att undervisa både närvarande och frånvarande elever 

har självklart stora konsekvenser för den arbetsrelaterade stressen vilket lärarna är väl medvetna om. 65 

procent svara att de är oroliga för att deras kollegor ska bli sjukskrivna i höst på grund av arbetsrelaterad 

stress om coronapandemin fortsätter i höst. Hela sju av tio lärare i förskoleklass och i grundskolan är oroliga 

för att deras kollegor ska bli sjukskrivna i höst. Knappt hälften av lärarna är också oroliga att de själva ska bli 

sjukskrivna i höst. Störst är oron för egen sjukskrivning hos lärarna i förskoleklass där 56 procent svarar att 

de är oroliga.  
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Diagram 5. Procentuell fördelning över huruvida man är orolig att en själv eller sina kollegor ska bli sjukskrivna på grund 

av arbetsrelaterad stress om coronapandemin fortsätter i höst. Baseras på 2693 respondenter från förskola upp till 

högskolan. 

”Min kollega har varit borta sedan utbrottet och jag kan omöjligt garantera att hennes ämnen 

är tillräckligt bra planerade o att eleverna lär sig det de ska. Olika vikarier i fem veckor 

bidrog till att jag blev totalt utarbetad o sjuk i tre veckor.” 

Lärare i grundskolan årkurs 4–6 

”Se till att inte dålig budget gör att man inte får sätta in vikarie. Som det är nu tänker man, 

’Jag kan fan inte ha Corona om man känner sig hängig och går och jobbar för man vet att 

annars står kollegan själv.’" Lärare i fritidshem 
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Undervisning och elevernas lärande 
Den höga frånvaron bland lärare och elever påverkar självklart undervisningen och elevernas lärande. Tre av 

fem lärare svarar att det har blivit svårare att lära eleverna det de ska sedan coronapandemin började. En 

analys av siffrorna visar att det särskilt är lärarna som undervisar på distans som tycker att det är svårare. På 

vuxenutbildning är siffran särskilt alarmerande där nio av tio rapporterar att det blivit svårare. Det kan 

hänga ihop med att det kan vara särskilt svårt att bedriva undervisning på exempelvis SFI.   

 

”Jag arbetar på Sfi och undervisningen och en stor del av inlärningen sker här. Lärare och 

elever tränar, pratar, repeterar tillsamman. I och med distansundervisning nu så får inte 

eleverna den direkta återkopplingen från läraren vilket gör det svårare med inlärningen.” 

Lärare i vuxenutbildning 

”Jag arbetar på sfi. Eleverna har inte de digitala hjälpmedel som behövs för 

distansundervisning. Majoriteten av eleverna har ingen dator/Chromebook hemma. Skolan 

hade bara några få Chromebooks att låna ut så många sitter med sina mobiltelefoner. En hel 

del elever har inte de digitala kunskaper som behövs. Beslutet kom snabbt så vi hann inte 

skola in eleverna i den nya undervisningsformen. Språksvårigheter gör det svårt att vägleda 

dem utan att kunna visa fysiskt.”  Lärare i vuxenutbildning 

 
Diagram 6. Procentuell fördelning över hur man tycker att det har varit att lära eleverna det de ska sedan coronpandemin 

startade uppdelat på var i skolväsendet man arbetar. Baserat på 1682 stycken svar. Total innebär svar från förskoleklass 

till högskola. 

”Har du en grupp på 30 elever så är det svårt att kommunicera med alla och framförallt att få 

respons från alla under en lektion. Har alla förstått? Jobbar enbart med distans – och 

fjärrundervisning för tillfället.” Gymnasieskolan 

”Det är elever frånvarande på ett helt annat sätt än tidigare. De elever som är borta ska sedan 

komma tillbaka i undervisning medan övriga vill gå vidare. Ett svårt pussel att få ihop. Jag 

upplever också att vissa elevgrupper tappat fokus pga Corona.” Grundskolan 7–9 

 

Fjärr– och distansundervisning  
Som vi redan sett så har lärarna börjat undervisa elever som är frånvarande. För att ta reda på hur 

omfattande detta var i de olika delarna av skolan så ställde vi en fråga där de fick svara på hur stor del av 

undervisningen som sker digitalt. Som förväntat så svarade majoriteten av lärarna i gymnasieskolan (76 

procent) och vuxenutbildning (67 procent) att all deras undervisning sker digitalt. Det som överraskade oss 

var att så stor del av undervisningen i grundskolans årkurs 7–9 var digital. 23 procent svarade att hälften av 

all undervisning eller mer var digital och 5 procent svarade att all undervisning var digital. Även för lärarna i 

44%
56% 59% 58%

86% 90%

60%
54%

43% 40% 39%

12% 9%

39%

1% 1% 1% 3% 2% 2% 1%

Svårare Oförändrat Lättare

Hur tycker du att det, sedan Coronapandemin började, har varit att lära eleverna det de ska?
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grundskolan årskurs 4–6 var den siffran högre än förväntat där 16 procent svarar att hälften av undervisning 

eller mer är digital.  

 
Diagram 6. Procentuell fördelning över hur stor del av undervisningen i nuläget sker digitalt uppdelat på var i 

skolväsendet man arbetar. Baserat på 1640 stycken svar. Total innebär svar från förskoleklass till högskola. 

”Hela undervisningen genomförs på distans vilket förändrar den i grunden. Bättre närvaro, ja, 

men också ett helt nytt arbetssätt och lätt för elever att "flyga under radarn".” Gymnasieskolan 

1% 1%
2%

5%

76%

67%

12%

0% 1%
5%

8%

15%
18%

5%
1%

5%
9% 10%

2%

9%
6%

13%

32% 33% 32%

6% 4%

26%

85%

61%

51%

45%

2% 2%

51%

All undervisning
Mer än hälften av undervisningen
Hälften av undervisningen
Mindre än hälften av undervisningen
Ingen undervisning

Hur stor del av din undervisning sker i nuläget digitalt?
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Diagram 7. Andelen som har hälften eller mer av undervisningen som sker digitalt uppdelat på var i skolväsendet man 

arbetar. Baserat på 1640 stycken svar. Total innebär svar från förskoleklass till högskola. 

Betyg 
Majoriteten, 52 procent, måste rapportera in betyg tidigare än en vecka innan skolavslutningen. 58 procent 

av de i grundskolan årskurs 7–9 måste rapportera in betygen tidigare än en vecka innan skolavslutningen. 

Det här leder till en onödig tidspress och arbetsbelastning och går emot kraven på huvudmännen att se till att 

eleverna får den undervisningstid som de har rätt till enligt lag.  

Ett läsår består av 178 skoldagar i grundskolan och den garanterade undervisningstiden i samtliga ämnen är 

beräknat på dessa skoldagar. Att då som huvudman kräva att betygen ska rapporteras in dagar och veckor 

före avslutningsdagen är att omöjliggöra att eleverna får sin undervisningstid på vilken de både har rätt att 

utveckla samt visa sina kunskaper på. Detta innebär även att lärares tid för att undervisa och bedöma 

elevernas kunskaper kapas och skapar helt onödig tidspress i förväg. Grundskolan har inget annat som 

behöver tas hänsyn till än att betygen ska vara inne till gymnasieantagningen, vilket sker veckor efter 

skolavslutningen.  

 

2%
7%

16%
23%

92% 94%

23%

Hälften av undervisningen eller mer är digital
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Diagram 8. Procentuell fördelning över hur många dagar innan skolavslutningen som betygen måste vara inrapporterade 

uppdelat på var i skolväsendet man arbetar. Baserat på 909 stycken svar. Total innebär svar från grundskola 4–6 till 

gymnasieskolan. 

”Att de varit frånvarande och ska ta igen när de kommer tillbaka eller att jag har behövt 

förbereda i större utsträckning för de elever som är hemma. De ska få betyg och jag behöver 

underlag.” Lärare i grundskolan årskurs 4–6 

En stor del av gymnasielärarna är fortfarande tveksamma om eleverna i årskurs 3 på deras gymnasieskola 

kommer kunna få slutbetyg. 66 procent bedömer att eleverna kommer att kunna få slutbetyg inom ordinarie 

tid. Att mer än var fjärde gymnasielärare uppger att de är osäkra på om eleverna i åk 3 kommer att kunna få 

sina slutbetyg är ett tydligt tecken på att vårterminen varit utmanande. Webbkameror kan inte ersätta det 

sociala mötet i klassrummet. Det är svårt att genomföra en varierad undervisning, skapa ett allsidigt 

underlag för betygssättningen och upprätthålla elevernas motivation under en lång period då man inte ses i 

klassrummet. Nyanser riskerar att gå förlorade och viktiga följdfrågor från eleverna uteblir ibland.  Den 

digitala tekniken erbjuder vissa möjligheter men har även uppenbara begränsningar.  

”De är inte närvarande på lektionerna i lika stor utsträckning. Kan vara att de är inloggade men 

deltar inte aktivt och lämnar inte in uppgifter.” Lärare i gymnasiet 

”Att det är svårare att se vilka elever som behöver hjälp, och att kunna gå runt och ge 

mindre delmål under lektionen. Det är lätt att tappa överblicken, och man har inte deras 

ansiktsuttryck till hjälp. För eleverna blir det också ett större hinder att be om hjälp.” Lärare 

i gymnasiet 

4%

1%

5%

30%

39%

21%

1%

1%

5%

52%

39%

2%

4%

2%

6%

49%

37%

2%

3%

1%

6%

45%

38%

7%

Vet ej

Mer än 21 dagar före skolavslutning

15-21 dagar före skolavslutning

8-14 dagar före skolavslutning

3-7 dagar före skolavslutning

0-2 dagar före skolavslutning

Total Grundskolan 4-6 Grundskolan 7-9 Gymnasieskolan

När ska du senast ha rapporterat in betygen?
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Diagram 9. Procentuell fördelning över huruvida eleverna i åk 3 i gymnasieskolan kommer kunna få slutbetyg uppdelat 

på typ av gymnasieprogram. Baserat på 300 stycken svar.  

Mer distans- och fjärrundervisning efter Corona 
Knappt hälften (46 procent) tror att undervisningen i större grad än innan kommer att innehålla distans- och 
fjärrundervisning efter coronapandemin. Särskilt höga är siffrorna för vuxenutbildningen där 80 procent tror 
att undervisningen i högre utsträckning än innan kommer att innehålla distans- och fjärrundervisning. Men 
även i gymnasiet så svarar hela 65 procent att de tror att detta kommer ske i högre utsträckning.    
 

 
Diagram 10. Procentuell fördelning över i vilken utsträckning man tror att undervisningen efter coronapandemin 

kommer att innehålla distans- och fjärrundervisning jämför med innan uppdelat på var i skolväsendet man arbetar. 

Baserat på 2852 stycken svar. Total innebär svar från förskola till högskola. 

 

66%

6%
2%

26%

66%

4%
1%

29%

Ja, inom ordinarie tid Ja, men vi behöver förlänga
terminen

Nej Tveksam, vet ej

Yrkesförberedande program Högskoleförberedande program

Bedömer du att eleverna i åk 3 på din gymnasieskola kommer att kunna få 
slutbetyg/gymnasieexamen?

41%

65%

80%

46%

37%

20%

16%

29%

5%

9%

3%

5%

17%
6%

1%

20%

Grundskolan Gymnasiet Vuxenutbildning Total

Högre utsträckning Samma utsträckning Lägre utsträckning Vet ej

I vilken utsträckning tror du att undervisningen efter coronapandemin kommer att 
innehålla distans- och fjärrundervisning om du jämför med före coronapandemin?
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Eftersom Lärarförbundet har fått signaler om att det finns en oro kring ökad digital undervisning efter 

Coronapandemin ställdes frågor om vilka konsekvenser det kan ge för läraryrket och undervisningen. Mer än 

hälften av lärarna i grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildning tror att en utökad digitalisering kommer att 

göra läraryrket mindre givande. Det är särskilt gymnasielärare som tror att läraryrket kommer att bli mindre 

givande där hela tre av fem har svarat att de instämmer i helt eller i stor grad. En tredjedel tror att en utökad 

digitalisering kommer att bidra till att läraryrkets status sänks. Högst är andelen i gymnasiet där nära hälften 

(45 procent) anser att läraryrkets status kommer att sänkas. Samtidigt är det också många som svarat ”vet 

inte” på frågan om att statusen kommer att sänkas, vilket ger indikationer på att det är svårt att veta hur 

lärarnas arbete kommer att vara framöver. 

 

 
Diagram 11. Procentuell fördelning över huruvida man tror att läraryrket bli mindre givande respektive om man tror att 

statusen kommer att sänkas om det blir mer distans- och fjärrundervisning uppdelat på var i skolväsendet man arbetar. 

Baserat på 2852 stycken svar. Total innebär svar från förskola till högskola. 

Vi ställde också två frågor angående måluppfyllelse (kunskapsmål och sociala mål). En stor majoritet (63 
procent) av lärarna tror att en utökad digitalisering av undervisningen kommer leda till att det blir svårare 
att uppnå skolans kunskapsmål. Det är framför allt i grundskolan och gymnasiet som man tror att det 
kommer bli svårare att uppnå kunskapsmålen, där sju av tio lärare svarar detta. Ännu fler av lärarna tror att 
det kommer att bli svårare att nå skolans sociala mål. Nästan nio av tio lärare i grundskolan och gymnasiet 
tror att det kommer leda till att det blir svårare att uppnå skolans sociala mål.  
 

 
Diagram 12. Procentuell fördelning över huruvida man tror att det blir svårare att uppnå skolans kunskapsmål respektive 

skolans sociala mål om det blir mer distans- och fjärrundervisning uppdelat på var i skolväsendet man arbetar. Baserat 

på 2852 stycken svar. Total innebär svar från förskola till högskola. 

”Eleverna får inte samma kunskaper som i klassrumsundervisning. Distansstudierna bygger mer på 

elevernas motivation. Det är särskilt elever i behov av stöd som hamnar efter. För ett fåtal elever 

fungerar det bättre med distansundervisning.” Gymnasieskolan 
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”Alla moment som övar eleverna på samspel, empati och samarbete går inte att genomföra. Tex 

massage, EQ lekar, styrda samarbetsövningar.” Förskoleklass 
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Folkhälsomyndighetens riktlinjer och arbete med riskgrupper 
Under våren har det kommit en hel del frågor till Lärarförbundet gällande arbetet med att minimera risk för 

smittspridning på landets förskolor och skolor. Enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer rekommenderas alla 

verksamheter att de ska hålla möten digitalt för att minska smittspridning bland vuxna. Vi valde därför att 

ställa frågan till lärarna om de får delta på möten på valfri plats precis som arbetsgivare tillåtit i andra 

branscher sedan början av pandemin. Även om förskolorna och skolorna är öppna så finns det ingen 

anledning till att personalmöten ska vara på arbetsplatsen. Därför är det anmärkningsvärt att endast 18 

procent av lärarna svarar att de får delta på möten på valfri plats och att 42 procent måste vara på 

arbetsplatsen på möten. De är ungefär hälften av lärare som arbetar i förskolan, förskoleklass, fritidshem och 

grundskolan som svarar att de måste vara på arbetsplatsen vid möten.  

 
Diagram 13. Procentuell fördelning över huruvida möten sker på valfri plats uppdelat på var i utbildningsväsendet man 

arbetar. Baserat på 2852 stycken svar.  

”De i riskgrupp samt de som är oroliga får välja om de vill delta på möten.” Förskollärare i 

förskolan 

En annan viktig fråga är hur arbetsgivaren stöttar personal som tillhör riskgrupper. De lärare som svarar att 
deras arbetsgivare stöttar personal i riskgrupp mest är de som genomfört distansundervisning på heltid –  53 
procent av gymnasielärarna och 56 procent av vuxenutbildningslärarna. Bland de andra lärarna är andelen 
som svarar att arbetsgivaren stöttar personal i riskgrupp mycket lägre – här varierar det mellan 24 procent i 
förskolan upp till 37 procent i grundskolan 7–9. Totalt sett är det ungefär var tredje lärare som svarar att 
deras arbetsgivare inte stöttar personal som tillhör riskgrupp.   

46% 54% 49% 50%

9% 10%

42%

35%
30% 34% 32%

21% 19%

30%

11% 11% 10% 6%

10% 13%

10%

8% 5% 7% 12%

60% 58%

18%

Jag måste vara på arbetsplatsen på möten Jag måste vara på arbetsplatsen på vissa möten

Vi har inte längre några möten på arbetsplatsen Jag får välja helt fritt var jag ska delta på möten

Får du delta på möten från valfri plats?
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Diagram 14. Procentuell fördelning över huruvida arbetsgivaren stöttar personal som tillhör riskgrupper uppdelat på var 

i skolväsendet man arbetar. Baserat på 2852 stycken svar.  

De som svarade att deras arbetsgivare stöttar personal som tillhör riskgrupper fick följdfrågan hur de stöttar 

personalen. Även här finns skillnaden mellan de lärare som har bedrivit sin undervisning på plats eller på 

distans. De lärare som arbetar i gymnasiet och i vuxenutbildningen svarar i högre grad att de får arbeta 

hemma jämfört med övriga delar.  

 
Diagram 15. Procentuell fördelning över på vilket sätt arbetsgivaren stöttar personal som tillhör riskgrupper uppdelat på 

var i skolväsendet man arbetar. Baserat på 979 stycken svar. 
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20% 25% 26%
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14%
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16%

14%
5%

8% 4%

5%

3%
2% 5%

7%

45% 46%
55% 56%

48%
39% 34% 33%

45%

Ja Nej Finns ingen i personalen som tillhör riskgrupper Vet ej

Stöttar din arbetsgivare personal som tillhör riskgrupper?

24%
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47% 51%

68%

95% 97%

58%

39%

18%

29%

29% 25%

16%

3% 4%

22%

40% 33%
51%

26% 28% 19%
3% 2%

24%

De får arbeta hemma Annat stöd Vet ej

Hur stöttar din arbetsgivare personal som tillhör riskgrupper?
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”Andra arbetsuppgifter men vilket innebär att vi blir utan den pedagogen o den blir inte ersatt 

av vikarie eller liknande.” Förskollärare i förskoleklass 

”Arbetar på distans med elever som är ’hemmasittare’ eller har sjukfrånvaro.” Lärare i 

grundskolan årskurs 1–3 

”De får arbeta med andra arbetsuppgifter som ej kräver mycket kontakt med barn/föräldrar”  

Förskollärare i förskolan 

I Folkhälsomyndighetens riktlinjer står det att de individer som har milda symptom ska stanna hemma. 

Detta gäller även såklart barn. Svårigheten är dock att i vanliga fall skulle barn med milda symptom såsom en 

mindre förkylning eller hosta ändå vara på förskolan eller i skolan trots dessa symtom. Under 

coronapandemin ska dock personalen skicka hem barn med milda symtom vilket ökar risken för att 

personalen hamnar i diskussion med barnens vårdnadshavare. Vi ställde därför frågan hur vanligt det är att 

personalen hamnar i diskussion med vårdnadshavare när de vill lämna sina barn i förskolan/skolan trots att 

barnen har symtom till lärare från förskola till och med mellanstadiet. Mer än var fjärde svarar att det händer 

minst en gång i veckan. Vanligast är det för förskollärare i förskolan där 44 procent svarar att det händer 

minst en gång i veckan.   

 
Diagram 16. Procentuell fördelning över hur ofta man hamnat i diskussion med vårdnadshavare när de vill lämna sina 

barn trots att barnen har symtom uppdelat på var i skolväsendet man arbetar. Baserat på 1673 stycken svar. 

Folkhälsomyndigheten har ett flertal förslag till åtgärder för att minska smittspridningen på förskolor och 

skolor. En av dessa har varit att genomföra extra städning. Enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer ska 

leksaker, bänkar och annat torkas av minst en gång per dag. Extra städning ingår inte inom lärares 

avtalsområde. Vår undersökning visar dock att var fjärde lärare genomför denna extra städning. Bland de 

förskollärare som arbetar i förskolan är andelen högst där 35 procent svarar att de själva gör den extra 

städning som krävs.  

44%

23% 22%

14%
12%

27%

12% 10%
7%
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10%

31% 31%

44% 43%

32%
35%

14%

35%

27%

33%

50%

28%

Förskola Förskoleklass Fritidshem Grundskolan 1-3 Grundskolan 4-6 Total

Minst en gång i veckan Några gånger i månaden Någon enstaka gång Aldrig

Hur ofta har du, sedan pandemin startade, hamnat i diskussion med vårdnadshavare när de 
vill lämna sina barn i förskolan/skolan trots att barnen har symptom och borde vara hemma 
enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer kring Covid-19? 
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Diagram 17. Procentuell fördelning över huruvida extra städ har satts in för att kunna följa Folkhälsomyndighetens 

riktlinjer uppdelat på var i skolväsendet man arbetar. Baserat på 2116 stycken svar. 

 
Insatser som behövs för att underlätta arbetssituationen 
Läget inom förskolan och skolan är krisartat. Lärarna går på knäna och tvingas både att utföra extra 

arbetsuppgifter, täcka upp för kollegor samt undervisa både närvarande och frånvarande elever.  Vi ville veta 

vad lärarna behöver för att situationen ska bli bättre.  Den viktigaste insatsen enligt samtliga lärargrupper är 

prioritera mitt huvuduppdrag. I förskola kommer mer stödpersonal i förskolan/skolan på andra plats. För 

lärare i förskoleklass och fritidshem kommer riskgrupper ska få stanna hemma med ersättning på andra 

plats. Grundskolans samtliga årskurser svarar att det är viktigt att ta bort extraarbetet med att undervisa 

både närvarande och frånvarande elever. I gymnasiet och vuxenutbildning kommer riskgrupper ska kunna 

jobba hemifrån på andra plats.  

27% 30% 32%
40% 41% 38% 34%

35% 27% 23%
20% 17% 16% 25%

30%
29% 33% 25% 27%

26%
28%

8% 14% 13% 15% 15% 20% 13%

Förskola Förskoleklass Fritidshem Grundskolan 1-
3

Grundskolan 4-
6

Grundskolan 7-
9

Total

Vet ej

Nej, det sker ingen extra städning och blir därför

Nej, vi måste själva göra den extra städningen som krävs

Ja, vi har lokalvårdare som gör denna extra städning

Har det satts in extra städning på din arbetsplats för att kunna följa riktlinjerna från 
Folkhälsomyndigheten?



 
 

 

 

 

 

Tabell 1. Procentuell fördelning över vilka insatser som är viktigast för att underlätta arbetssituationen under coronapandemin uppdelat på var i skolväsendet man arbetar.

Vilka av följande insatser är viktigast 
för att underlätta din arbetssituation 
under coronapandemin?  Max 3 svar  Total Förskola Förskoleklass Fritidshem 

Grundskola 
åk 1–3 

Grundskola 
åk 4–6 

Grundskola 
åk 7–9 Gymnasiet 

Vuxen-
utbildning 

Prioritera mitt huvuduppdrag 49% 43% 54% 39% 50% 55% 51% 58% 51% 

Riskgrupper ska kunna jobba hemifrån 26% 14% 21% 20% 25% 28% 30% 43% 43% 

Ta bort extraarbetet med att undervisa 
både närvarande och frånvarande elever 

25% 5% 29% 15% 40% 41% 39% 20% 17% 

Riskgrupper ska få stanna hemma med 
ersättning/lön 

26% 27% 35% 39% 23% 27% 27% 18% 23% 

Mer stödpersonal i förskolan/skolan 27% 41% 28% 27% 30% 25% 21% 13% 10% 

Sänk kraven i lagar och läroplaner 22% 32% 15% 16% 25% 18% 18% 18% 17% 

Ta bort tjänstgöring i matsal och 
liknande arbetsuppgifter 

18% 14% 26% 22% 27% 29% 18% 4% 4% 

Stoppa Skolinspektionens granskningar 
hela 2020 

16% 15% 14% 14% 19% 15% 16% 19% 14% 

Annat, vad? 8% 10% 3% 9% 5% 6% 7% 11% 13% 

Skjut upp betygsättningen tills efter 
avslutningsdagen 

5% 1% 1% 4% 5% 8% 12% 10% 4% 

Tveksam, vet ej 8% 10% 4% 12% 4% 4% 5% 7% 9% 



 

  
 23 [27] 

 

 

 
 
 

 

Lärarförbundet anser  

Arbetsbelastning och undervisning 

• För att göra lärarnas arbetsbelastning rimlig och minska lärarnas dubbelarbete måste 
regeringen dra tillbaka delar av förordningen för grund- och gymnasieskola. Det ska 
inte vara tillåtet att bedriva både när-, fjärr- och distansundervisning parallellt. 
Begreppen frånvaro och närvaro för elever måste gälla.  

 

• Kraven på skolan och lärarna måste anpassas under pandemin – det går inte att kräva 
samma kvalitet som i ett normalläge. Det är situationen på den enskilda skolan, utifrån 
till exempel hur många ordinarie lärare som är frånvarande, som ska avgöra om: 

 
- betyg för årskurs 6–8 kan sättas 

- utvecklingssamtal kan hållas 

- bedömningsstöd i årskurs 1 kan genomföras  

- kartläggning inom Läsa-skriva-räkna-garantin i förskoleklass kan genomföras 

 

• Vissa moment i undervisningen har varit lättare än andra att tillgodose under våren. 
Det är lärarprofessionen som bäst kan avgöra hur undervisningen ska genomföras så att 
den högsta möjliga utbildningskvaliteten för eleverna säkerställs. Skolinspektionens 
kvalitetsgranskningar bör därför stoppas så länge pandemin pågår. 
 

• Närundervisning ska vara grundprincipen i svensk skola. Fjärr- och 
distansundervisning måste kringgärdas av tydliga regler. 

 

• Huvudmännen ska inte tillåtas stjäla undervisningstid genom att kräva inrapportering 
av betyg innan terminens slut. Skollag och förordningar måste ändras från “betyg ska 
sättas vid terminens slut” till “betyg ska sättas när terminen eller läsåret avslutas”  
 

• Regeringen bör initiera forskning, utvärdering och analys av coronapandemin på 
nationell nivå med fokus på lärarnas förutsättningar för undervisningen och deras 
arbetsmiljö. 
 

Folkhälsomyndighetens riktlinjer och arbete med riskgrupper 

• Arbetsgivare måste tillsammans med skyddsombud och lokala fackliga företrädare 
identifiera risker i smittskyddet och arbetsmiljön. Arbetsgivaren ska sedan ansvara för 
att följa upp och åtgärda bristerna.  
 

• Skolverket måste anpassa riktlinjer från Folkhälsomyndigheten till en förskole- och 
skolmiljö. Lärare, förskollärare och skolledare måste ha förutsättningar att följa 
Folkhälsomyndighetens riktlinjer.   
 

• Åtgärder för att minska smittspridningen som ligger utanför lärares och förskollärares 
ordinarie arbetsuppgifter ska utföras av andra yrkesgrupper. Det är oacceptabelt att 
lärares kompetens exempelvis används till extra städning.  

 

• Lärare som själva tillhör en riskgrupp eller som har nära anhörig i riskgrupp ska ges 
möjlighet att jobba hemifrån. Om det inte finns förutsättningar för hemarbete ska 
smittskyddspeng utgå. 
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Lärarförbundets tidigare rapporter med krav för att minska arbetsbördan: 

 
 Dokumentationsbördan - ett arbetsmiljöproblem 

https://www.lararforbundet.se/artikelsidor/rapport-dokumentationsbordan-ett-arbetsmiljoproblem 

 Stör eller stödfunktion – en rapport om lärplattformar 

https://www.lararforbundet.se/artikelsidor/stor-eller-stodfunktion-en-rapport-om-larplattformar 

 Felsökning pågår – it i skolan behöver en omstart 

https://www.lararforbundet.se/artikelsidor/rapport-felsokning-paagaar-it-i-skolan-behover-en-omstart 

  

https://www.lararforbundet.se/artikelsidor/rapport-dokumentationsbordan-ett-arbetsmiljoproblem
https://www.lararforbundet.se/artikelsidor/stor-eller-stodfunktion-en-rapport-om-larplattformar
https://www.lararforbundet.se/artikelsidor/rapport-felsokning-paagaar-it-i-skolan-behover-en-omstart
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Undersökningens genomförande 
 

Sammanfattning av undersökningen 

• Undersökningen är gjord i Lärarförbundets medlemspanel hos Kantar Sifo och 
genomfördes under perioden 15–25 maj 2020.    

• 2852 stycken svarade vilket ger en svarsfrekvens på 58 procent.   

• Personal från förskola till högskola ingår i panelen. 

• Resultaten är viktade i linje med de olika lärarkategoriernas verkliga storlek bland 
Lärarförbundets medlemmar.    

• Syftet med undersökningen är att ta reda på hur Coronapandemin påverkar lärarnas 
och skolledarnas arbetssituation.    

 

Lärarförbundets panel 
Lärarförbundets panel drivs av Kantar Sifo. Den består av knappt 5000 slumpmässigt utvalda 

medlemmar som är indelade i stratum för att det ska vara möjligt att representativt uttala sig om 

både större och mindre lärargrupper. I totalresultatet är det de olika lärargrupperna viktade för 

att motsvara Lärarförbundets samlade medlemskår.  

Undersökningen i maj 
Mellan 15 och 25 maj 2020 genomförde kantar sifo en webbundersökning i Lärarförbundets 

panel. 2852 svarade vilket ger en svarsfrekvens på 58 procent. I tabell 3 och 4 redogörs var de 

svarande arbetar och vilken befattning de har.  

Tabell 3. Procentuell fördelning över var de svarande arbetar i huvudsak.  

Var arbetar du i huvudsak? 
Om du arbetar inom flera 
områden, välj det område du 
arbetar flest timmar inom 

Andel Antal 

Förskola 23% 653 

Förskoleklass 6% 184 

Fritidshem 5% 146 

Grundskolan 1–3 15% 416 

Grundskolan 4–6 14% 411 

Grundskolan 7–9 11% 306 

Gymnasieskolan 11% 300 

Särskola/gymnasiesärskola/särvux 3% 90tc 

Vuxenutbildning 4% 124 

Högskola 1% 29 

Yrkeshögskola 0% 3 

Kulturskola 3% 86 

Folkhögskola 2% 45 

Annat 2% 59 

Total 100% 2852 
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Tabell 4. Procentuell fördelning över vilken befattningsgrupp de svarande tillhör. 

 

 

 

 

Vilken befattningsgrupp tillhör du? Andel Antal 

Förskollärare 25% 722 

Lärare i fritidshem 6% 173 

Grundskollärare 32% 918 

Gymnasielärare i yrkesämnen 6% 169 

Gymnasielärare i teoretiska ämnen 5% 150 

Specialpedagog/speciallärare 9% 254 

Skolledare 6% 159 

Annat 11% 307 

Total 100% 2852 
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