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Sammanfattning  

Coronapandemin våren 2020 har lett till stora konsekvenser för landets förskolor och 
skolor. Lärarförbundet genomförde i maj en undersökning för att få en inblick i hur 
arbetssituationen såg ut. Som befarat visade undersökningen att läget är akut och att 
arbetsbelastningen har ökat lavinartat.  

I denna rapport presenteras resultatet för 254 speciallärare och specialpedagoger som 
arbetar i grundskolan, särskolan och övriga delar av skolväsendet. För majoriteten av 
speciallärare/specialpedagoger i grundskolan och särskolan så har arbetsbelastningen ökat 
under coronapandemin. Hälften av speciallärararna/specialpedagogerna i grundskolan 
svarade att de under de senaste 2 veckorna har behövt täcka upp för kollegor medan 3 av 
10 i särskolan och var fjärde i gruppen övriga svarade att de behöver göra det. 30 procent i 
grundskolan har också arbetat mer med andra uppgifter än vad de tidigare har gjort men 
också med helt andra arbetsuppgifter än vad de vanligen gör (27 procent). Var fjärde har 
arbetat i en annan barn- eller elevgrupp än vad de brukar göra. 
 

Det är lika vanligt att ha gett frånvarande elever specifika uppgifter som att de har lagt ut 
planering till dem. I grundskolan var det runt 2 av 5 som hade gjort detta under de senaste 
2 veckorna. I särskolan svarade 46 procent att de hade gett specifika uppgifter och 48 
procent att de hade lagt upp planering. I övriga-gruppen svarade man i högre grad (64 
procent på varje) att de hade gjort detta. 
 
Oron att bli sjukskriven på grund av arbetsrelaterad stress om coronapandemin fortsätter i 
höst var som högst i grundskolan där drygt hälften var oroliga för att de själva ska bli 
sjukskrivna och 7 av 10 var oroliga att deras kollegor ska bli sjukskrivna. I särskolan och i 
övriga så svarade drygt var fjärde att de var oroliga för att de själva ska bli sjukskrivna.  
 
Få speciallärare och specialpedagoger i särskolan och grundskolan har sin undervisning 
digitalt. 16 procent i särskolan svarade dock att mer än hälften av undervisningen sker 
digitalt. Majoriteten svarade att det sedan coronapandemin började har varit svårare att 
lära eleverna det de ska. Svårast upplevde speciallärare/specialpedagoger som arbetar i 
övriga delar det var där nästan 8 av 10 tycker att det har blivit svårare. Några av de 
vanligaste anledningarna till att det var svårare var att det är svårare att undervisa eleverna 
på distans, att det finns en oro bland eleverna och att många (både personal och elever) är 
frånvarande.  
 
45 procent av speciallärararna/specialpedagogerna i grundskolan trodde att 
undervisningen efter coronapandemin kommer att innehålla distans- och 
fjärrundervisning i högre grad jämfört med före coronapandemin. Något färre, 36 procent, 
i särskolan trodde detsamma. De inom övriga delar av skolan är de som i högst grad (64 
procent) tror att undervisningen efter coronapandemin kommer att innehålla distans- och 
fjärrundervisning. 9 av 10 i grundskolan och särskolan tror att detta kommer leda till att 
det kommer bli svårare att uppnå skolans sociala mål medan något färre, men ändock 
majoriteten, tror att det kommer bli svårare att uppnå skolans kunskapsmål. Majoriteten 
tror att läraryrket kommer bli mindre givande. Ungefär var fjärde svarade också att detta 
kommer att leda till att läraryrkets status sänks. 
 
Ungefär 4 av 10 svarade att deras arbetsgivare stöttar personal som tillhör riskgrupper. 
Drygt 4 av 10 speciallärare/specialpedagog i grundskolan och särskolan måste vara på 
arbetsplatsen på möten. Endast var femte i särskolan och 14 procent av de i grundskolan 
svarade att de får välja fritt var de ska delta på mötet. Majoriteten av 
speciallärare/specialpedagoger tyckte att den viktigaste insatsen för att underlätta deras 
arbetssituation var att prioritera mitt huvuduppdrag.  
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Inledning 
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 har fått många signaler från medlemmar som rapporterar att situationen är 

ohållbar. Arbetsbelastningen har ökat lavinartat och lärare 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. 

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

genomförde Lärarförbundet en undersökning i maj och i denna rapport kommer resultatet från 

undersökningen att presenteras utifrån speciallärare och specialpedagoger. Läs mer om 

undersökningens genomförande på sidan 18. 

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

• Arbetsbelastning 

• Undervisning och elevernas lärande 

• Folkhälsomyndighetens riktlinjer och arbete med riskgrupper 

• Insatser 

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

av vad Lärarförbundet har för krav.  
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Resultat 
Totalt deltog 254 speciallärare/specialpedagoger och majoriteten av dem arbetar i grundskolan 

och i särskolan.  

Tabell 1. Fördelning över var speciallärarna/specialpedagogerna arbetar. 

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

Förskola 26 

Förskoleklass 1 

Grundskolan 1–3 65 

Grundskolan 4–6 45 

Grundskolan 7–9 31 

Gymnasieskolan 13 

Särskola som innehåller grundsärskola, gymnasiesärskola och särvux 56 

Vuxenutbildning 9 

Högskola 1 

Kulturskola 2 

Annat 5 

Total 254 

 

Resultatet kommer att delas upp på grundskola inklusive förskoleklass, särskola och övriga 

(utifrån tabell 1). Detta för att arbetssituationen ser olika ut beroende på var man arbetar och för 

att de svarande inom särskolan och grundskolan är tillräckligt många för att utgöra egna 

grupper. Situationen kan också skilja mellan och inom grupperna speciallärare och 

specialpedagoger, men för de flesta av frågorna är sådana skillnader av mindre betydelse. Det 

bör också noteras att svaren för gruppen övriga i några fall kan vara svårtolkade bland annat 

därför att lärarna i gruppen arbetar med barn/elever i skilda åldrar.  

Arbetsbelastning  
Majoriteten av speciallärare/specialpedagoger i grundskolan (66 procent) och särskolan (57 

procent) har fått en ökad arbetsbelastning under coronapandemin. För övriga de 

speciallärare/specialpedagoger finns det en större spridning hur coronapandemin har påverkat 

arbetsbelastningen. 1 av 3 svarar dock att de har fått en ökad arbetsbelastning.  
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Diagram 1. Procentuell fördelning över huruvida arbetsbelastningen har påverkats av coronapandemin. 

Baseras på 254 speciallärare och specialpedagoger. 

Speciallärare/specialpedagoger i grundskolan svarar i högre utsträckning att de har fått extra 

arbetsuppgifter jämfört med de speciallärare/specialpedagoger som arbetar i särskolan och 

övriga. Hälften av speciallärare/specialpedagoger i grundskolan svarar att de under de senaste 2 

veckorna har behövt täcka upp för kollegor medan 3 av 10 i särskolan och var fjärde i gruppen 

övriga svarar att de behövt göra det. 30 procent i grundskolan har också arbetat mer med andra 

uppgifter än vad de tidigare har gjort men också med helt andra arbetsuppgifter än vad de 

vanligen gör (27 procent). Var fjärde har arbetat i en annan barn- eller elevgrupp än vad de 

brukar göra. 

”Det är stor frånvaro bland eleverna och jag får vikariera för kollegor i ännu 

större utsträckning än tidigare. Att vara vikarie i den ordinarie verksamheten, 

utan Covid 19, tillhör det vardagliga och nu är det ännu större belastning. Det gör 

att vi inte kan följa exempelvis åtgärdsprogram som vi är skyldiga att göra.”                                                        
Speciallärare/specialpedagog i grundskolan 1–3 

 

66%

27%

7%

57%

25%

18%

32%
30%

38%

Ökat Oförändrat Minskat

Grundskolan Särskola Övriga

Hur har din arbetsbelastning påverkats av Coronapandemin?
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Diagram 2. Procentuell fördelning över om man under de senaste två veckorna har fått förändringar i 

arbetet på olika sätt. Baseras på 254 speciallärare och specialpedagoger. 

”De är inte på plats, frånvarande, eller måste jag ställa in lektioner för att hjälpa till 

med annat ex i klass eller på fritids.”  Speciallärare/specialpedagog i grundskolan åk 

1–3 

Det är lika vanligt att ge frånvarande elever specifika uppgifter som att lägga ut planering till 

dem. I grundskolan är det runt 2 av 5 som har gjort detta under de senaste 2 veckorna. I 

särskolan är det 46 procent som har gett specifika uppgifter och 48 procent som har lagt upp 

planering. De som arbetar i övriga svarar i högre grad (64 procent på varje) att de har gjort 

detta. 

”Vi har haft många i kollegor som har varit sjuka och därför har vi fått ett 

"specialschema" där vi varje dag har haft morgonmöte och därefter fördelat de 

lärare som är på plats på de lektioner som behöver lärare. … Men det har berott på 

att vi har haft många personal sjuka (30-45%) och att vi inte har kunnat ta in 

vikarier utifrån.” Speciallärare/specialpedagog i grundskolan åk 7–9 

 
Diagram 3. Procentuell fördelning över om man under de senaste två veckorna har gett specifika uppgifter 

eller lagt ut planering till frånvarande elever. Baseras på 233 speciallärare och specialpedagoger. 

51%

30%
27% 25%

29%

18% 18%

4%

25%

11%

20%

11%

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

Grundskolan Särskola Övriga

Har du under de senaste 2 veckorna behövt arbeta...

42%
39%

46% 48%

64% 64%

Ge specifika uppgifter till elever som är
frånvarande

 Lägga upp planering för elever som är
frånvarande

Grundskolan Särskola Övriga

Har du under de senaste två veckorna behövt...
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Det är också vanligare i speciallärare/specialpedagoger inom övriga att ge fjärr- och 

distansundervisning, sannolikt därför att många lärare i gruppen arbetar med äldre elever. 

Inom särskolan svara 36 procent att de har gett distansundervisning till frånvarande elever. 

Men 18 procent svarar också att de har gett fjärrundervisning utan att andra elever är i 

klassrummet och 14 procent svarar att de har gett fjärrundervisning till frånvarande elever 

samtidigt som de har andra elever i klassrummet. Inom grundskolan är det vanligast att ge 

distansundervisning där 17 procent svarar att de har gett det.  

”Det finns elever som inte varit i skolan särskilt mycket och det är viktigt att försöka 

ge dem samma lektioner i hemmet. Vilket är svårt.” Speciallärare/specialpedagog i 

grundskolan åk 1–3 

 
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. 

Den höga arbetsbelastningen och dubbelarbetet med att undervisa närvarande och frånvarande 

elever påverkar självklart den arbetsrelaterade stressen. Vi ställde därför frågan om de känner 

oro för att de själva eller deras kollegor ska bli sjukskrivna på grund av arbetsrelaterad stress i 

höst om coronapandemin fortsätter. Oron är som högst i grundskolan där drygt hälften är 

oroliga för att de själva ska bli sjukskrivna och 7 av 10 är oroliga att deras kollegor ska bli 

sjukskrivna. I särskolan och i övriga så är drygt var fjärde oroliga för att de själva ska bli 

sjukskrivna  

40%

16%

52%

36%

14%

18%

17%

7%

12%

Ge distansundervisning till elever som är
frånvarande (innebär t ex inspelade lektioner
eller att eleverna gör uppgifter självständigt

eller med stöd från läraren)

Ge fjärrundervisning till elever som är
frånvarande samtidigt som du har andra elever

i klassrummet (innebär att du ger lektioner i
realtid)

Ge fjärrundervisning till elever som är
frånvarande som sker utan andra elever i

klassrummet (innebär att du ger lektioner i
realtid)

Grundskolan Särskola Övriga

Har du under de senast två veckorna behövt…
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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. 

Undervisning och elevernas lärande 
 Majoriteten svarar att det sedan coronapandemin började har varit svårare att lära eleverna det 

de ska. Svårast är det för de speciallärare/specialpedagoger som arbetar i övriga delar där 

nästan 8 av 10 tycker att det har blivit svårare. Några av de vanligaste anledningarna till detta är 

att det är svårare att undervisa eleverna på distans, att det finns en oro bland eleverna och att 

många (både personal och elever) är frånvarande.  

 
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. Baseras på 204 speciallärare och 

specialpedagoger. 

”Att frånvaron är hög bland eleverna och kollegorna. När ordinarie lärare är 

frånvarande händer det oftare att de elever som vanligtvis kommer till mig för att få 

stöd istället stannar kvar med klassen, går hem, tar håltimme eller chillar med 

klasskompisar. Det är svårt att få tag på vikarier, undervisningen blir "hattig".” 

Speciallärare/specialpedagog i grundskolan åk 7–9 

”Att man inte ser eleverna. De elever som är svaga, ser man när det är svårt. Nu 

sitter de bakom en skärm och vi ser inte. Alla npf som har svårt med struktur. De får 

vi jaga extra som tar oss på krafterna. Samtidigt som man ska planera, genomföra 

och reflektera sina lektioner.” Speciallärare/specialpedagog i särskola 

48%

27% 28%

72%

45%
41%

Grundskolan Särskola Övriga

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?

64%

35%

1%

57%

41%

2%

78%

22%

0%

Svårare Varken lättare eller svårare Lättare

Grundskolan Särskola Övriga

Hur tycker du att det, sedan Coronapandemin började, har varit 
att lära eleverna det de ska lära sig?
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Få speciallärare och specialpedagoger i särskolan och grundskolan har sin undervisning digitalt. 

16 procent i särskolan svarar dock att mer än hälften av undervisningen sker digitalt.  

 
Diagram 7. Procentuell fördelning över hur stor del av undervisningen i nuläget sker digitalt uppdelat på 

var i skolväsendet man arbetar. Baseras på 210 speciallärare och specialpedagoger. 

 

45 procent av speciallärare/specialpedagoger i grundskolan tror att undervisningen efter 

coronapandemin kommer att innehålla distans- och fjärrundervisning i högre grad jämfört med 

före coronapandemin. Något färre, 36 procent, i särskolan tror detsamma. De 

speciallärare/specialpedagoger inom övriga delar av skolan är de som i högst grad (64 procent) 

tror att undervisningen efter coronapandemin kommer att innehålla distans- och 

fjärrundervisning i högre grad jämfört med före coronapandemin. 

 
Diagram 8. Procentuell fördelning över i vilken utsträckning man tror att undervisningen efter 

coronapandemin kommer att innehålla distans- och fjärrundervisning jämför med innan. Baseras på 202 

speciallärare och specialpedagoger. 

 

9 av 10 i grundskolan och särskolan tror att detta kommer leda till att det kommer bli svårare att 

uppnå skolans sociala mål medan något färre, men ändock majoriteten, tror att det kommer bli 

2% 1% 2%

26%

69%

8% 8%

0%

26%

59%

21%

29%

11%

18%
21%

All undervisning Mer än hälften av
undervisningen

Hälften av
undervisningen

Mindre än hälften
av undervisningen

Ingen undervisning

Grundskolan Särskola Övriga

Hur stor del av din undervisning sker i nuläget digitalt?

45%

28%

6%

21%

36% 36%

3%

25%

64%

20%

4%

12%

Högre utsträckning Samma utsträckning Lägre utsträckning Vet ej

Grundskolan Särskola Övriga

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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svårare att uppnå skolans kunskapsmål. Majoriteten tror att läraryrket kommer bli mindre 

givande. Ungefär var fjärde tror också att detta kommer att leda till att läraryrkets status sänks. 

 
Diagram 9. Procentuell fördelning över huruvida man tror att det blir olika konsekvenser om det blir mer 

distans- och fjärrundervisning. Baseras på 254 speciallärare och specialpedagoger. 

 
”De är inte fokuserade på nätet. De förstår inte att arbetsuppgifterna ska lämnas in i tid. 

Ibland förstår de inte instruktionen och törs inte säga till. I den fysiska miljön kan man 

avläsa kroppsspråket att eleven inte förstått.” Speciallärare/specialpedagog i 

gymnasieskolan 

Folkhälsomyndighetens riktlinjer och arbete med riskgrupper  
Ungefär 4 av 10 svarar att deras arbetsgivare stöttar personal som tillhör riskgrupper. En ganska 

stor del (34–43 procent) vet inte om deras arbetsgivare stöttar personal som tillhör riskgrupper. 

 
Diagram 10. Procentuell fördelning över huruvida arbetsgivaren stöttar personal som tillhör riskgrupper. 

Baseras på 243 speciallärare och specialpedagoger. 

42%

13%

3%
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7% 5%
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14%

7%
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personalen som

tillhör riskgrupper

Vet ej

Grundskolan Särskola Övriga

Stöttar din arbetsgivare personal som tillhör riskgrupper?
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Det vanligaste sättet att stötta personal som tillhör riskgrupper är att de får arbeta hemma.  

 
Diagram 11. Procentuell fördelning över på vilket sätt arbetsgivaren stöttar personal som tillhör 

riskgrupper. Baseras på 109 speciallärare och specialpedagoger. 

 

Drygt 4 av 10 speciallärare/specialpedagog i grundskolan och särskolan måste vara på 

arbetsplatsen på möten. En lite lägre andel svarar också att de på vissa möten måste vara på 

arbetsplatsen. Endast var femte i särskolan och 14 procent av de i grundskolan svarar att de får 

välja fritt var de ska delta på mötet.  

 

 
Diagram 12. Procentuell fördelning över huruvida möten sker på valfri plats. Baseras på 254 speciallärare 

och specialpedagoger. 

 

54%

31%

19%

56%

32%

20%

76%

8%
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De får arbeta hemma Annat stöd Vet ej

Grundskolan Särskola Övriga
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38%
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14%
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41%
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Grundskolan Särskola Övriga

Får du delta på möten från valfri plats?
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Insatser som behövs för att underlätta arbetssituationen  
Majoriteten av speciallärare/specialpedagoger tycker att den viktigaste insatsen för att 

underlätta deras arbetssituation är att prioritera mitt huvuduppdrag. På andra plats kommer 

riskgrupper ska kunna jobba hemifrån och på tredje plats för särskola eller övriga kommer 

riskgrupper ska få stanna hemma med ersättning/lön och för grundskolan ta bort extraarbetet 

med att undervisa både närvarande och frånvarande elever. 

Tabell 2. 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  Grundskola Särskola Övriga 
Prioritera mitt huvuduppdrag 54% 52% 52% 
Riskgrupper ska kunna jobba hemifrån  30% 39% 45% 
Riskgrupper ska få stanna hemma med ersättning/lön  28% 34% 25% 
Ta bort extraarbetet med att undervisa både närvarande och 
frånvarande elever  

30% 27% 
16% 

Mer stödpersonal i förskolan/skolan 20% 13% 25% 
Sänk kraven i lagar och läroplaner  19% 16% 9% 
Stoppa Skolinspektionens granskningar hela 2020 14% 30% 7% 
Ta bort tjänstgöring i matsal och liknande arbetsuppgifter 18% 18% 5% 
Tveksam, vet ej  7% 7% 16% 
Skjut upp betygsättningen tills efter avslutningsdagen 8% 4% 5% 
Annat, vad? 5% 5% 5% 
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Lärarförbundets 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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Undersökningarnas 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% 90 

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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