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Sammanfattning  

• 62 procent av förskollärarna svarar att de under coronapandemin har fått 
ökad arbetsbelastning. 

• 52 procent av förskollärarna svarar att de är oroliga för att de själva ska bli 
sjukskrivna. 68 procent av förskollärarna är också oroliga för att deras 
kollegor ska bli sjukskrivna. 

• 62 procent av förskollärarna svarar att de har fått täcka upp för kollegor i 
högre utsträckning de senaste två veckorna. 

• 44 procent av förskollärarna svarar att de minst en gång i veckan sedan 
pandemin startade har hamnat i diskussion med vårdnadshavare när de 
vill lämna sina barn i förskolan trots att barnen har symtom och borde vara 
hemma enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer kring Covid-19. 

• Förskollärarna svarar att de som skulle underlätta deras arbetssituation 
under coronapandemin är mer stödpersonal i förskolan och att prioritera 
sitt huvuduppdrag. 
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Inledning 
I början av 2020 blev ett nytt okänt virus Covid-19 ett hot mot världens folkhälsa, 

ekonomi och utbildning. Sverige vidtog flera åtgärder för att minska smittspridningen, 

men valde till skillnad från många andra länder att hålla förskolor och skolor öppna. 

Från den 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.  

För att undersöka hur förskollärare, lärare och skolledare påverkades av 

coronapandemin genomförde Lärarförbundet en undersökning i maj. I denna rapport 

kommer resultatet från undersökningen att presenteras utifrån förskollärare i 

förskolan. Läs mer om undersökningens genomförande på sidan 11. 

För att undersöka hur läget ser ut har frågor ställts kring fyra områden: 

• Arbetsbelastning 

• Folkhälsomyndighetens riktlinjer och arbete med riskgrupper 

• Insatser som behövs för att underlätta arbetssituationen 

Resultatet kommer presenteras utifrån dessa tre områden och i slutet kommer en 

presentation av vad Lärarförbundet har för krav.  

 

Resultat 
I undersökningen svarade totalt 532 förskollärare i förskolan. 

Arbetsbelastning ökar för 6 av 10 förskollärare 
Under coronapandemin upplevde en stor andel av förskollärarna att deras 

arbetsbelastning ökade. 62 procent av förskollärarna svarar att de under 

coronapandemin har fått ökad arbetsbelastning. 17 procent av förskollärarna svarar att 

de hade fått en minskad arbetsbelastning.  
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Diagram 1. Procentuell fördelning över huruvida arbetsbelastningen har påverkats av 

coronapandemin.  

Den ökade arbetsbelastningen berodde på flera faktorer. Majoriteten, 62 procent, 

svarar att de har fått täcka upp för kollegor i högre utsträckning de senaste två 

veckorna. Var fjärde förskollärare svarar att de har fått arbeta i en barngrupp de 

vanligen inte arbetar i. 38 procent svarar att de arbetar mer med andra arbetsuppgifter 

de tidigare gjort som till exempel mathantering.   

 
Diagram 2. Procentuell fördelning över om man under de senaste två veckorna har fått 

förändringar i arbetet på olika sätt. 

Den höga arbetsbelastningen får under våren självklart konsekvenser. En stor andel 

förskollärare anger att det är oroliga för att de själva och sina kollegor ska bli 

sjukskrivna om coronapandemin fortsätter även i höst. 52 procent av förskollärarna 

anger att de är oroliga för de själva ska bli sjukskrivna. 68 procent av förskollärarna är 

62%

21%
17%

Förskola

Ökat Oförändrat Minskat

Hur har din arbetsbelastning påverkats av Coronapandemin?

62%

38%

14%

26%

För att täcka upp för kollegor i högre
grad än vanligt

Mer med andra arbetsuppgifter än vad
du gjort tidigare (tex vid matservering)

Med helt andra arbetsuppgifter än vad
du vanligen gör

I en barn-/elevgrupp där du vanligen
inte arbetar

Har du under de senaste 2 veckorna behövt arbeta...
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också oroliga för att deras kollegor ska bli sjukskrivna. 

 
Diagram 3. 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. 

Folkhälsomyndighetens riktlinjer och arbete med riskgrupper 
Enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer rekommenderas alla verksamheter att de ska 

hålla möten digitalt för att minska smittspridning bland vuxna.  Detta inkluderar även 

förskolorna. Vi valde därför att ställa frågan till förskollärarna om de får delta på möten 

på valfri plats precis som arbetsgivare tillåtit i andra branscher sedan början av 

pandemin. Även om förskolorna är öppna så finns det ingen anledning till att 

personalmöten ska vara på arbetsplatsen. 

Majoriteten, 51 procent, svarar att de måste vara på arbetsplatsen på möten och var 

tredje svarar att de behöver vara på arbetsplatsen på vissa möten. Endast 5 procent 

svarar att de får välja helt fritt var de ska delta på möten. 

 
Diagram 4. Procentuell fördelning över huruvida möten sker på valfri plats. 

En annan viktig fråga är hur arbetsgivaren stöttar personal som tillhör riskgrupper. 

Bara var femte förskollärare svarar att deras arbetsgivare stöttar personal som tillhör 

riskgruppen. Nästan var femte förskollärare svarar också att deras arbetsgivare inte 

52%

68%

Mig själv Mina kollegor

Hur orolig är du för att du eller dina kollegor ska bli sjukskrivna på grund 
av arbetsrelaterad stress om Coronapandemin fortsätter i höst?

12%

5%

33%

51%

Vi har inte längre några möten på
arbetsplatsen

Jag får välja helt fritt var jag ska delta på
möten

Jag måste vara på arbetsplatsen på vissa
möten

Jag måste vara på arbetsplatsen på möten

Får du delta på möten från valfri plats?
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stöttar personal som tillhör riskgrupper. En stor del, 47 procent, svarar att de inte vet 

om arbetsgivaren stöttar personal som tillhör riskgruppen. 

 
Diagram 5. Procentuell fördelning över huruvida arbetsgivaren stöttar personal som tillhör 

riskgrupper. 

Även på frågan kring hur de stöttar så är ovetskapen stor, 46 procent svarar att de inte 

vet hur arbetsgivaren stöttar personal som tillhör riskgrupper. 16 procent svarar att de 

får arbeta hemma och 41 procent svarar att de får annat stöd. Det kan röra sig om 

adminstrativa uppgifter, att personalen inte behöver jobba med andra barngrupper än 

normalt eller att de får tjänsteledigt. 

 

Diagram 6. Procentuell fördelning över på vilket sätt arbetsgivaren stöttar personal som tillhör 

riskgrupper. Baserat på 115 förskollärare som svarade att deras arbetsgivare stöttar personal 

som tillhör riskgrupper. 

”Möjlighet att kräva vårdnadshavare att hämta och lämna utomhus.” 

22%

18%
14%

47%

Ja Nej Finns ingen i
personalen som tillhör

riskgrupper

Vet ej

Stöttar din arbetsgivare personal som tillhör riskgrupper?

16%

41%

46%

De får arbeta hemma Annat stöd Vet ej

Hur stöttar din arbetsgivare personal som tillhör riskgrupper?
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”Vi kan inte arbeta hemifrån, men jag upplever att chefen tar oron på stort allvar och 

lyssnar när någon berättar. Tex kan jag sitta hemifrån och delta i möten. Vi har fått 

extrastäd inom/utomhus då jag har astma och är dammallergiker.” 

”Varit hemma en tid med lön” 

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

I början av pandemin fick Lärarförbundet flera indikationer på att förskollärare 

hamnade i diskussioner med vårdnadshavare kring Folkhälsomyndighetens riktlinjer.  

Riktlinjerna anger tydligt att vuxna och barn som har milda symptom ska stanna 

hemma.  Före pandemin var barn med milda symptom såsom en mindre förkylning 

eller hosta vanligtvis på förskolan vilket kräver en ökad flexibilitet från vårdnadshavare 

och deras arbetsgivare.   

Var femte förskollärare svarar att de dagligen eller flera gånger i veckan sedan 

pandemin startade har hamnat i diskussion med vårdnadshavare när de vill lämna sina 

barn i förskolan trots att barnen har symtom och borde vara hemma enligt 

Folkhälsomyndighetens riktlinjer kring Covid-19. 44 procent svarar att det har hänt 

minst en gång i veckan och endast 14 procent svarar att det aldrig har hänt.  

 

Diagram 7. Procentuell fördelning över hur ofta man hamnat i diskussion med vårdnadshavare 

när de vill lämna sina barn trots att barnen har symtom. 

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 dock inte inom lärares 

avtalsområde. I undersökningen anger 35 procent av förskollärarna att de själva måste 

5%

16%

23%

11%

31%

14%

Dagligen Flera gånger i
veckan

Någon 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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genomföra den extra städningen som krävs. 24 procent svarar att de har lokalvårdare 

som genomför städningen. Däremot anger 32 procent att den extra städningen 

genomförs inte all.  

 

Diagram 8. Procentuell fördelning över huruvida extra städ har satts in för att kunna följa 

Folkhälsomyndighetens riktlinjer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24%

35%

32%

9%

Ja, vi har lokalvårdare som gör denna extra städning

Nej, vi måste själva göra den extra städningen som krävs

Nej, det sker ingen extra städning och blir därför

Vet ej

Har det satts in extra städning på din arbetsplats för att 
kunna följa riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten?
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Insatser som behövs för att underlätta arbetssituationen 
” Förskolan är underbemannad redan innan Covid-19. Så när en sådan här situation uppstår 

är det naturligtvis katastrofalt. Så öka grundresursen till en hårt pressad verksamhet redan 

innan Covid-19.” 

Undersökningen visar att förskollärarnas arbetsbelastning har ökat avsevärt under 

pandemin. De har fått i högre grad täcka upp för deras kollegor, arbeta i andra 

barngrupper och hantera andra arbetsuppgifter som till och med inte ingår i deras 

avtalsområde såsom den extra städning som rekommenderas för att minska 

smittspridningen.  De har dessutom angivit att de är mer oroliga för att bli sjukskrivna 

om pandemin fortsätter i höst.  Vi ville veta vad förskollärarna behöver för att 

situationen ska bli bättre.   

De två insatser som kom allra högst upp för vad som behövs för att underlätta 

arbetssituationen under coronapandemin är mer stödpersonal i förskolan och 

prioritera mitt huvuduppdrag. På tredje plats kom sänk kraven i lagar och 

läroplaner. 

Tabell 1. Procentuell fördelning över vilka insatser som är viktigast för att underlätta 

arbetssituationen under coronapandemin. 

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

Mer stödpersonal i förskolan/skolan 43% 

Prioritera mitt huvuduppdrag  42% 

Sänk kraven i lagar och läroplaner  33% 

Riskgrupper ska få stanna hemma med ersättning/lön  28% 

Ta bort tjänstgöring i matsal och liknande arbetsuppgifter  15% 

Stoppa Skolinspektionens granskningar hela 2020  14% 

Riskgrupper ska kunna jobba hemifrån   12% 

Annat, vad?  11% 

Tveksam, vet ej  10% 

 

” Att man får ta in vikarier” 

”Skjut upp alla krav om dokumentation/utv. samtal i förskolan, så vi kan fokusera på 

barnen.” 

Lärarförbundet anser 

• Kraven på förskolan och förskollärarna måste anpassas under pandemin – det 
går inte att kräva samma kvalitet som i ett normalläge. Det är situationen på 
den enskilda förskolan, utifrån till exempel hur många ordinarie förskollärare 
som är frånvarande, som ska avgöra om till exempel utvecklingssamtal kan 
hållas samt i vilken utsträckning systematiskt kvalitetsarbete kan genomföras 
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• 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.  
 
 

• Förskollärare 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. 

 
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 

1 och 2 redogörs var de svarande arbetar och vilken befattning de har.  
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Tabell 1. 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% 90 

Vuxenutbildning 4% 124 

Högskola 1% 29 

Yrkeshögskola 0% 3 

Kulturskola 3% 86 

Folkhögskola 2% 45 

Annat 2% 59 

Total 100% 2852 

 

Tabell 2. 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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