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Sammanfattning Klicka här för att välja datum. 

Coronapandemin har lett till stora konsekvenser för alla inom skolan, både för elever och 
personal. Lärarförbundets undersökning visar att det har lett till högre arbetsbelastning och 
att undervisningen har blivit negativt påverkad.  
 
60 procent svarar att deras arbetsbelastning har ökat under coronapandemin och många 
tvingas undervisa både närvarande och frånvarande elever.  Dessutom svarar varannan av 
lärarna att de är oroliga att deras kollegor ska bli sjukskrivna på grund av arbetsrelaterad 
stress om coronapandemin fortsätter i höst. 31 procent svarar att de är oroliga att de själva 
ska bli sjukskrivna. 
 
94 procent av lärarna i vuxenutbildning svarar att hälften eller mer av deras undervisning 
är digital. 9 av 10 lärare svarar att det sedan coronapandemin började har blivit svårare att 
lära eleverna det de ska. Lärarna svarar att en av de viktigaste orsakerna till detta är att det 
är svårt att genomföra fjärr- och distansundervisning. Särskilt svårt är det inom SFI.  
 
80 procent tror att det kommer att ske en ökad distans- och fjärrundervisning efter 
coronapandemin. Hälften tror att en utökad digitalisering av undervisningen kommer att 
göra läraryrket mindre givande. Var fjärde tror att en utökad digitalisering av 
undervisningen kommer att bidra till att läraryrkets status sänks. Majoriteten tror att det 
kommer bli svårare att nå både skolans kunskapsmål (63 procent) och skolans sociala mål 
(82 procent). 
 
85 procent av vuxenutbildningslärarna svarar att deras arbetsgivare stöttar personal som 
tillhör riskgrupper.  Det är uppseendeväckande att endast 58 procent får välja helt fritt var 
de ska delta på möten och att nästan 3 av 10 måste vara på arbetsplatsen på alla eller vissa 
möten. 
 
Den viktigaste insatsen för att underlätta lärarnas arbetssituation under coronapandemin 
är att de vill få prioritera sitt huvuduppdrag.   
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Inledning 
Vuxenutbildningen och SFI lyfts ofta fram av politiker som lösningen på en lång rad 

samhällsproblem - integrationen, kompetensförsörjningen och arbetslösheten. Det är idag en 

mycket omfattande verksamhet med totalt 387 000 elever som studerar inom komvux på 

grundläggande och gymnasial nivå samt inom svenska för invandrare (SFI). Antalet elever har 

stadigt ökat under de senaste tio åren, och komvux står även fortsatt inför en stor utbyggnad för 

att möta kompetensbehoven på arbetsmarknaden. Vuxenutbildningen har verkligen en stor 

potential att bidra till den omställning som samhället, företagen och individer behöver. Men 

samtidigt så är det en skolform som i många fall har bristande förutsättningar och stora 

problem med olikvärdighet både mellan och inom kommuner.  

Under coronapandemin har detta blivit än mer synligt då olika huvudmän har hanterat 

restriktionerna på olika sätt. Även den olikvärdiga tillgången på digitala verktyg har orsakat helt 

skilda förutsättningar för att kunna undervisa på distans. Inom vissa verksamheter hade man 

redan en stor andel undervisning på distans och hade därmed upparbetade rutiner och tillgång 

till digitala verktyg, men i många andra verksamheter var förutsättningarna mycket sämre. I 

gymnasieskolorna har idag nästan alla elever tillgång till en egen dator eller datorplatta, men i 

vuxenutbildningen går det i genomsnitt 3,7 elever på varje dator eller datorplatta.  

De elever som idag studerar inom vuxenutbildningen är till stor del elever med en 

migrationsbakgrund, ibland studieovana och med svaga kunskaper i det svenska språket, men i 

vissa fall tvärtom högutbildade och ambitiösa studenter. De kan även ha en privat situation som 

har gjort distansstudier i hemmet extra utmanande, med trångboddhet och brist på digital 

infrastruktur som internetuppkoppling och digitala verktyg. De heterogena grupperna och 

elevernas livssituation innebär svårare förutsättningar för både lärare och elever inom komvux 

än i många andra skolformer.  

Vuxenutbildningen lyder under höga krav på att ordna undervisningen på ett flexibelt och 

individanpassat sätt, eftersom elever ska kunna kombinera sina studier med arbete eller praktik. 

Lärarna som arbetar inom vuxenutbildningen är verkliga hjältar som brinner för att hjälpa sina 

elever till en första, andra eller tredje chans att lyckas med sina studier och hitta sin plats i 

samhället. De är vana att vara flexibla och anpassa undervisningen till skiftande 

omständigheter, men även de har en gräns.  

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

genomförde Lärarförbundet en undersökning i maj och i denna rapport kommer svarsresultaten 

från just lärare i vuxenutbildning att presenteras. Läs mer om undersökningens genomförande 

på sida 13. 

Frågor har 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 presenteras 

Lärarförbundets politiska krav för att förbättra vuxenutbildningens förutsättningar.  
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Resultat 
Totalt deltog 124 lärare i vuxenutbildning. 

Arbetsbelastning  
Majoriteten, 60 procent, av lärarna i vuxenutbildning har fått en ökad arbetsbelastning under 

coronapandemin.  

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

Baseras på 124 lärare i vuxenutbildning. 

Ungefär var femte lärare i vuxenutbildning har de senaste två veckorna arbetet med helt andra 

uppgifter än de tidigare gjort, mer med andra uppgifter än de tidigare gjort samt täckt upp för 

kollegor. 1 av 10 har också arbetat i en annan elevgrupp.  

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

arbetet på olika sätt. 

60%

19% 21%

Ökat Oförändrat Minskat

Ökat Oförändrat Minskat

Hur har din arbetsbelastning påverkats av Coronapandemin?

9%

17%

20%

23%

I en barn-/elevgrupp där du vanligen inte
arbetar

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

Har du under de senaste två veckorna behövt arbeta…
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Majoriteten har under de senaste två veckorna undervisat frånvarande elever. Det handlar om 

att ge specifika uppgifter, lägga upp planering, ge distansundervisning och fjärrundervisning till 

elever som är frånvarande. 

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

eller lagt ut planering till frånvarande elever. 

Det finns en större oro för att deras kollegor, än de själva, ska bli sjukskrivna på grund av 

arbetsrelaterad stress om coronpandemin fortsätter i höst. Varannan lärare i vuxenutbildning är 

orolig att kollegor ska bli sjukskrivna och ca var tredje är orolig att de själva ska bli sjukskrivna.  

 
Diagram 4. 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. 

67%

10%

49%

62%

60%

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)

Ge specifika uppgifter till elever som är
frånvarande

 Lägga upp planering för elever som är
frånvarande

Har du under de senast två veckorna behövt…

31%

51%

Mig själv Mina kollegor

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?
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Undervisning och elevernas lärande 
9 av 10 lärare i vuxenutbildning svarar att de tycker att det sedan coronapandemin började har 

varit svårare att lära eleverna det de ska. Det är en signifikant skillnad jämfört med övriga delar 

av skolväsendet. Bland alla lärare i enkäten har i genomsnitt 6 av 10 svarat att det har varit 

svårare att lära eleverna det de ska. Vuxenutbildningen är den skolform som har haft det allra 

svårast att lära eleverna det de ska enligt vår undersökning.  

 
Diagram 5. Procentuell fördelning över hur man tycker att det har varit att lära eleverna det de ska sedan 

coronpandemin startade uppdelat på vuxenutbildning och övriga delar av skolväsendet.  

”Interaktionen som sker i klassrummet är mycket viktig för att det ska bli tydligt. Språksvaga 

elever förlorar mest tror jag. Vissa moment är mycket svårare att genomföra.”  

/Lärare i vuxenutbildning 

 

”De får inte vara på plats i samma utsträckning som tidigare och vissa påstår att de tror att 

de är "lediga" för att den fysiska skolan är stängd. Ju längre tiden går ju svårare blir det att 

upprätthålla motivation för både oss och elever som inte får komma och träffas dagligen.”   

 

/Lärare i vuxenutbildning 
 

 

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

90%

9%
2%

60%

39%

1%

Svårare Oförändrat Lättare

Vuxenutbildning Total

Hur tycker du att det, sedan Coronapandemin började, har varit 
att lära eleverna det de ska?

67%

18%
9%

4% 2%

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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”Vi har endast gratis program 40 minuter ZOOM. Svårt att vara delaktig i elevernas 

gruppdiskussioner, när jag samtidigt måste agera som en IT support. Undervisningen är 

väldigt platt och det är svårt att se via ZOOM elevernas ansiktsuttryck. Tappar direkt 

feedback som man får i klassrummet. Till exempel var ska jag lägga krutet.”  

/Lärare i vuxenutbildning 

 
Diagram 7. Procentuell fördelning över i vilken utsträckning man tror att undervisningen efter 

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

 
Diagram 8. Procentuell fördelning över huruvida man tror att det blir olika konsekvenser om det blir mer 

distans- och fjärrundervisning i framtiden.  

”Att inte få träffa eleverna i klassrummet påverkar de elever som är i behov av mer ömsesidig 

interaktion och kommunikation för att lära. I klassrummet kan jag uppmärksamma om elever 

inte förstår, att jag behöver stanna upp vid något och förklara mer. Det blir inte lika lätt via 

digital teknik på distans.” 

/Lärare i vuxenutbildning 

80%

16%

3% 1%

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?

53%

27%

63%

82%

42% 46%

32%

13%
5%

27%

5% 5%

Läraryrket blir mindre
givande

Läraryrkets status sänks Det blir svårare att
uppnå skolans
kunskapsmål

Det blir svårare att
uppnå skolans sociala

mål

Instämmer helt eller i stor grad Instämmer inte alls eller i låg grad Vet inte

Om undervisningen kommer att innehålla en större del av distans- och 
fjärrundervisning jämfört med före Coronapandemin, hur ställer du dig då till 
följande påståenden?  
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Folkhälsomyndighetens riktlinjer och arbete med riskgrupper  
Majoriteten säger att deras arbetsgivare stöttar personal som tillhör riskgrupper. Men var tredje 

vet inte om arbetsgivaren gör det. Endast 6 procent svarar att deras arbetsgivare inte stöttar 

personal som tillhör riskgrupper. 

 
Diagram 9. Procentuell fördelning över huruvida arbetsgivaren stöttar personal som tillhör riskgrupper. 

 

Inte helt oväntat, i och med att de flesta skolor inom vuxenutbildning är stängda, är det 

vanligaste sättet de stöttar sin personal genom att de får arbeta hemma.  

  
Diagram 10. Procentuell fördelning över på vilket sätt arbetsgivaren stöttar personal som tillhör 

riskgrupper. 

 

 

 

56%

6%
4%

34%

Ja Nej Finns ingen i
personalen som

tillhör riskgrupper

Vet ej

Stöttar din arbetsgivare personal som tillhör riskgrupper?

97%

4% 1%

De får arbeta hemma Annat stöd Vet ej

Hur stöttar de?
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Det är uppseendeväckande att endast 58 procent får välja helt fritt var de ska delta på möten och 

att nästan 3 av 10 måste vara på arbetsplatsen på alla eller vissa möten, när det från 18 mars 

rekommenderades distansundervisning för vuxenutbildning och många skolor är stängda. 

 
Diagram 11. Procentuell fördelning över huruvida möten sker på valfri plats. 

Insatser som behövs för att underlätta arbetssituationen 
Lärarna i vuxenutbildningen svarar att den viktigaste insatsen för att underlätta 

arbetssituationen under coronapandemin är att prioritera mitt huvuduppdrag. På andra och 

tredje plats kommer riskgrupper ska kunna jobba hemifrån och riskgrupper ska få stanna 

hemma med ersättning/lön.  

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  Vuxenutbildning 
Prioritera mitt huvuduppdrag 51% 

Riskgrupper ska kunna jobba hemifrån  43% 

Riskgrupper ska få stanna hemma med ersättning/lön  23% 

Ta bort extraarbetet med att undervisa både närvarande och frånvarande 
elever  

17% 

Sänk kraven i lagar och läroplaner  17% 

Stoppa Skolinspektionens granskningar hela 2020 14% 

Annat, vad? 13% 

Mer stödpersonal i förskolan/skolan 10% 

Tveksam, vet ej  9% 

Skjut upp betygsättningen tills efter avslutningsdagen 4% 

Ta bort tjänstgöring i matsal och liknande arbetsuppgifter 4% 

 

 

 

10%

19%

13%

58%

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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Lärarförbundets slutsatser 

Reglera fjärr- och distansundervisning i vuxenutbildningen 

Det är Lärarförbundets bestämda uppfattning att närundervisning ska vara grundprincipen i 

svensk skola. Fysiskt närvarande lärare och elever är det som ger bäst resultat, det visar all 

forskning och utifrån lärares erfarenhet är det självklart. Fjärr- och distansundervisning måste 

därför kringgärdas av tydliga regler för att inte rucka på utbildningens kvalitet. För övriga 

skolformer har regering och riksdag nyligen tagit fram ett regelverk som tillåter 

fjärrundervisning i fler ämnen och årskurser än tidigare, men med krav på att närundervisning 

ska vara huvudprincipen, krav på elevgruppers storlek samt handledares tillsynsansvar. 

När det kommer till komvux har dock regeringen valt att inte föreslå någon reglering alls av 

fjärr- eller distansundervisning, med motiveringen att komvux har ett stort behov av flexibla 

undervisningsformer. Flexibilitet och individualisering är viktigt för eleverna i komvux, och 

fjärr- eller distansundervisning kan vara bra metoder om lärare och elever är överens om att 

använda sig av dem utifrån pedagogiska eller individmässiga grunder. Lärarförbundet 

instämmer därför i att vuxenutbildningen behöver ha möjlighet att använda fjärr- och 

distansundervisning, men att lämna det helt oreglerat riskerar att leda till rejäla 

kvalitetsförsämringar.  

Kommunal vuxenutbildning är en skolform med en stor andel privata utförare, stark 

konkurrens och vinstkrav i verksamheterna. När det inte finns någon som helst reglering av när 

fjärr- eller distansundervisning får användas i komvux, hur stora elevgrupperna får vara, eller 

krav på en närvarande handledare, så kan det leda till en situation där elever sitter i ett klassrum 

eller hemma, utan hjälp av en handledare, och en lärare får massända till ett oändligt antal 

elever samtidigt. Det är naivt av regeringen att lämna det till huvudmännens och de privata 

utförarnas godtycke.  

Skolverkets rapport om Distansundervisning i den kommunala vuxenutbildningen 2019 

konstaterade att de elever som läser på distans når sämre studieresultat än deltagare som får 

närundervisning, de avbryter studierna i större utsträckning, och om de fullföljer kursen får de i 

lägre utsträckning godkänt betyg. Även enligt Skolinspektionens granskning Distansutbildning 

vid kommunal vuxenutbildning från 2015 framkommer stora brister i distansundervisningen då 

det är för mycket självstudier och för lite lärarledd undervisning samt att interaktionen mellan 

elever ofta saknas.  

I vår undersökning har hela 90 procent av lärarna svarat att det har varit svårare att lära 

eleverna det de ska under perioden med fjärr- och distansundervisning under coronapandemin. 

I lärarnas kommentarer beskriver de att elevernas inlärning till stor del sker i undervisningen 

när lärare och elever är fysiskt närvarande, då man tränar, pratar och repeterar 

tillsammans. Lärarna lyfter även hur svårt det är att förmedla den värdegrund som utbildningen 

ska förmedla - respekt för de mänskliga rättigheterna och grundläggande demokratiska 

värderingar. En vuxenutbildning utan reglering av fjärr- och distansundervisning riskerar att få 

ännu sämre förutsättningar att uppfylla sina roller både för individers omställning, för 

integrationen och kompetensförsörjningen. Lärarförbundet kräver därför att regeringen 

återkommer med förslag om att reglera fjärr- och distansundervisning i vuxenutbildningen. 

Säkerställ digitala verktyg, digital kompetens och tekniskt och pedagogiskt stöd 

Digital kompetens skrevs år 2018 in i läroplanen och ämnesplanerna i en rad ämnen inom 

komvux på både grundläggande och gymnasial nivå samt SFI. Trots detta har komvux i 

genomsnitt endast en dator eller datorplatta per 3,7 elever, och på många håll är tillgången ännu 
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sämre än så. Lärarna i vår undersökning uppger att eleverna ofta saknar de digitala kunskaper 

som hade behövts för att hantera distansundervisningen under coronapandemin, och det har 

varit svårt att vägleda dem på distans. Det har även visat sig att elever i många fall saknar 

internetuppkoppling för att kunna delta i undervisningen hemifrån. 8 av 10 lärare tror att 

undervisningen i högre utsträckning kommer innehålla distans- och fjärrundervisning efter 

coronapandemin, och även huvudmännens inställning tyder på att det kan bli så.  

Lärarförbundet kräver att regeringen förstärker skollagen så att det blir tydligt att 

huvudmännen har en skyldighet att säkerställa att verksamheterna har tillräckliga 

förutsättningar för digitaliseringen, och att alla huvudmän för kommunal vuxenutbildning 

satsar på ändamålsenliga digitala verktyg, säkerställer närvarande och effektiv teknisk- och 

pedagogisk support samt långsiktig kompetensutveckling för lärare och skolledare  

Öka resurserna till komvux och satsa långsiktigt för utbyggnad och omställning 

Den kommunala vuxenutbildningen står inför en utbyggnad både utifrån ett kortsiktigt behov 

av omställning efter coronakrisen och ett långsiktigt behov av ökad kompetens på 

arbetsmarknaden. Tyvärr så görs det ofta konjunkturberoende satsningar på komvux som 

skapar ryckighet och kortsiktighet i planeringen. Det som behövs är en stabil resurstilldelning 

med långsiktiga mål för den konstant omställning som krävs i ett kunskapssamhälle. 

Lärarförbundet kräver att regeringen ska se över den långsiktiga dimensioneringen och 

resurstilldelningen för att skapa goda planeringsförutsättningar för vuxenutbildningen.  

Avskaffa entreprenadsystemet för kommunal vuxenutbildning 

Kommunal vuxenutbildning är en skolform där kommunen som huvudman kan uppdra åt 

annan utförare att anordna utbildningen, vilket vanligen sker genom att utbildningen läggs ut 

på entreprenad via upphandling eller auktorisation. Dessa entreprenader, som ofta upphandlas 

på nytt med några års mellanrum, tenderar att skapa osäkerhet och ryckighet i verksamhetens 

förutsättningar och planering. Det kan exempelvis innebära osäkra anställningar för lärare, 

kortsiktiga lösningar kring lokaler och kursupplägg, samt uteblivna satsningar på löner och 

kompetensutveckling. Otrygga villkor gör också att lärare riskerar att söka sig bort från 

vuxenutbildningen i en tid av skriande lärarbrist. Entreprenadsystemet leder långsiktigt till 

sämre kvalitet i utbildningen. Lärarförbundet menar därför att dagens system med 

upphandlingar bör fasas ut och ersättas med ett långsiktigt hållbart alternativ, som ska tas fram 

och utvecklas i dialog med professionen. 

Skapa bättre villkor för lärarna inom vuxenutbildningen 

Den stora lärarbristen kommer vara ett hinder för den utbyggnad av komvux som behövs. Det 

enda som långsiktigt kan lösa det problemet är bättre villkor för lärarna. För komvux krävs bl.a.: 

• Att antagningen av nya elever till undervisningsgrupper i vuxenutbildningen inte bör 

ske tätare än en gång per månad. 

• Att lärarnas kärnuppdrag alltid ska prioriteras och renodlas. 

• Att antalet förstelärare- och lektorstjänster inom vuxenutbildningen ska öka samt att 

vuxenutbildningen ska omfattas av samtliga statliga satsningar på till exempel lön, 

kompetensutveckling och karriärvägar. 

• Att kompetensutvecklande insatser ska vidtas för att andelen legitimerade lärare inom 

SFI ska öka.  

• Att praktiknära forskning om vuxnas lärande främjas och kommer lärarna till del. Fler 

lärare ska ges möjligheter att forska om vuxenutbildningen.  

• Att lärarutbildningen alltid ska innefatta möjligheten att läsa vuxendidaktik. 
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Lärarförbundets politiska krav 
• Reglera fjärr- och distansundervisning i vuxenutbildningen. 

• Säkerställ tillräckliga förutsättningar och resurser för digitalisering i vuxenutbildningen, 

vilket inbegriper ändamålsenliga digitala verktyg, digital kompetens och tekniskt och 

pedagogiskt stöd. 

• Öka resurserna till komvux och satsa långsiktigt för utbyggnad och omställning. 

• Avskaffa entreprenadsystemet för kommunal vuxenutbildning. 

• Skapa bättre villkor för lärarna inom vuxenutbildningen. 

  

Lärarförbundets politik för kommunal vuxenutbildning 

Läs hela Lärarförbundets politik för kommunal vuxenutbildning: 

https://www.lararforbundet.se/artiklar/lararforbundets-politik-for-kommunal-

vuxenutbildning 

 

Undersökningens genomförande 
 
• 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.    

• I denna rapport redovisas endast svaren från lärare i vuxenutbildning. 

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

https://www.lararforbundet.se/artiklar/lararforbundets-politik-for-kommunal-vuxenutbildning
https://www.lararforbundet.se/artiklar/lararforbundets-politik-for-kommunal-vuxenutbildning
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