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Sammanfattning  

• Var femte lärare svarar att de helt håller med om att arbetsgivaren har satt 
in tillräckliga åtgärder för att minska smittspridningen på arbetsplatsen. 
Endast 13 procent av lärarna i grundskolan åk 1-3 svarar att de helt håller 
med att arbetsgivaren har satt in tillräckliga åtgärder.  

 

• 48 procent svarar att de har fått ganska eller mycket dåliga förutsättningar 
att organisera verksamheten för att kunna följa Folkhälsomyndighetens 
riktlinjer. Sämst förutsättningar har lärarna i grundskolan åk 4-6 fått, där 
hela 63 procent svarar att de har fått ganska eller mycket dåliga 
förutsättningar. 

 

• Endast 8 procent av lärarna svarar att de har fått mycket goda 
förutsättningar att organisera verksamheten för att kunna följa 
Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Lärarna inom vuxenutbildning (26 
procent) är de som i störst utsträckning anser sig ha fått mycket goda 
förutsättningar. 

 

• 65 procent håller delvis eller helt med om att de är oroliga för att bli 
smittade av covid-19 på sin arbetsplats. Oron att bli smittad är som störst i 
förskoleklass, grundskolan åk 1-3 och i gymnasieskolan där ungefär 7 av tio 
svarar att de delvis eller helt håller med i att de är oroliga. Var fjärde lärare 
i grundskolan åk 1-3 och i gymnasieskolan håller helt med att de är oroliga. 

 

• Endast 22 procent av förskollärarna i förskolan håller helt med om att det 
är tydligt vilka barn som ska vara hemma enligt Folkhälsomyndighetens 
riktlinjer och 2 av 5 förskollärare svarar att de delvis eller inte alls håller 
med om att det är tydligt. 
 

• 45 procent av lärarna måste vara på arbetsplatsen på alla möten. Lärare i 
förskolan (57 procent), förskoleklass (55 procent) och fritidshem (54 
procent) är de som i störst utsträckning svarar att de måste vara på 
arbetsplatsen på alla möten. 
 

• 12 procent svarar att de får välja helt fritt var de ska delta på möten.  
Lärarna inom vuxenutbildning (37 procent) är de som i störst utsträckning 
svarar att de får välja helt fritt var de ska delta på möten. 

 

• Endast 3 av tio lärare svarar att de får arbeta på valfri plats när de utför 
arbetsuppgifter som inte kräver att de är på arbetsplatsen.  
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Inledning 
 

”Vi har separerat bänkarna i klassrummen, men det blir inte ens en meter 

mellan eleverna. I korridorerna är avståndet ännu mindre. I vår matsal 

försöker vi ha eleverna på varannan stol, men det fungerar inte då det ofta är 

alltför många elever som äter samtidigt.”  Lärare i grundskolan 

 

Coronapandemin fortsätter att påverka Sverige och resten av världen. Under våren 

vidtogs en rad myndighetsåtgärder i Sverige, bland annat rekommendationer för 

distansarbete. För skolorna introducerades också en rad specifika råd, till 

exempel att öka avståndet mellan barn/elever, extra städning samt att förlägga 

verksamhet utomhus i möjligaste mån. Skolorna hölls öppna men från 18 mars 

rekommenderades distansundervisning för gymnasier, vuxenutbildning, 

yrkeshögskolor, högskolor och universitet. I praktiken undervisade också lärare inom 

andra skolformer på distans på grund av den stora frånvaron av elever. Detta ledde till 

mycket dubbelarbete för lärarna eftersom de tvingades planera och genomföra 

undervisning både för elever som var i klassrummet men också för elever som var 

hemma på grund av oro eller sjukdom. Utöver detta fick många lärare täcka upp för 

sina kollegor och började arbeta mer med till exempel städning och i 

matsal. Lärarförbundet larmade redan då om lärarnas höga arbetsbelastning med 

dubbelarbete och om omöjligheten att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer.  

Den 15 juni öppnade gymnasieskolorna igen med ett fokus på att eleverna till hösten 

skulle återgå till vanlig närundervisning. Under sommaren minskade smittspridningen 

och flera av restriktionerna lättade. Bland annat ändrades riktlinjerna kring sjuka barn. 

I våras skulle alla barn med minsta symtom vara hemma från förskolan/skolan men 

med de nya riktlinjerna så gäller inte detta längre. Enligt de nya riktlinjerna, som 

presenterades 31 augusti 2020, kan till exempel barn med lätta symtom gå tillbaka till 

förskolan/skolan efter 7 dagar. I samband med detta uppstod en rad oklarheter kring 

vad som gäller. Ett exempel är region Östergötland. Efter att flera skolor i Östergötland 

skickat ut information till vårdnadshavarna om att dessa ska följa 

Folkhälsomyndighetens riktlinjer gick smittskyddet ut och sa att skolorna hade 

missförstått riktlinjerna och att det är smittskyddet i regionen som bestämmer 

riktlinjerna (https://sverigesradio.se/artikel/7548646). Även Folkhälsomyndigheten 

har bekräftat att det är de regionala smittskydden som ska ta fram lokala riktlinjer 

kring vad som gäller (https://sverigesradio.se/artikel/7552895). Lärarförbundet 

kritiserade de nya riktlinjerna i en debattartikel i början av oktober eftersom de 

försätter förskolorna i en svår situation 

(https://www.aftonbladet.se/debatt/a/41q7Aa/nej-snoriga-barn-ska-inte-vara-pa-

forskolan). 

Folkhälsomyndigheten har tagit fram förslag på förebyggande åtgärder för förskolor 

och skolor. Där finns råd om att det ska finnas goda möjligheter till handtvätt, att öka 

avståndet mellan eleverna i klassrummen, att undvika samlingar av många barn/elever, 

att undvika närkontakt mellan barn och vuxna samt om att förlägga verksamhet 

utomhus. Lärarförbundet har fått starka signaler om att det är omöjligt att följa 

riktlinjerna och att förskolorna och skolorna heller inte har fått förutsättningar för att 

https://sverigesradio.se/artikel/7548646
https://sverigesradio.se/artikel/7552895
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/41q7Aa/nej-snoriga-barn-ska-inte-vara-pa-forskolan
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/41q7Aa/nej-snoriga-barn-ska-inte-vara-pa-forskolan
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kunna följa dem. De nya riktlinjerna kring vilka barn som får gå till förskolan/skolan 

har skapat en osäkerhet både hos personal och vårdnadshavare och i vissa fall även 

skapat konflikter med vårdnadshavare eller elever. Personalen får agera både 

sjukvårdpersonal och ”snorpoliser”. 

Smittspridningen av Covid-19 har återigen ökat och Lärarförbundet får nu signaler om 

att läget på landets förskolor och skolor är ohållbart. Regeringen, myndigheter och 

arbetsgivare försöker ducka för ansvaret.  När alldeles för stort ansvar för smittskydd 

läggs på de enskilda lärarna blir deras arbetsmiljö lidande. Detta får allvarliga 

konsekvenser, inte bara för lärarnas vardag här och nu utan även mer långsiktigt med 

ökad risk för lärarbrist på grund av stress och sjukskrivningar. Det ohållbara nuläget 

kommer med andra ord att få konsekvenser för barnens och elevernas lärande. 

Lärarförbundet har nu för tredje gången i år genomfört en undersökning för att ta reda 

på hur läget ser ut på landets förskolor och skolor. I denna delrapport (nummer 1) 

presenteras resultatet för vilka förutsättningar förskolorna och skolorna har fått för att 

följa riktlinjerna. Läs gärna delrapport 2 som fokuserar på lärarnas arbetsbelastning. 

 

Här kan du läsa Lärarförbundets tidigare rapporter: 

https://www.lararforbundet.se/artikelsidor/saa-har-lararforbundets-medlemmar-paaverkats-

av-corona 

Här har vi samlat information om corona: 

https://www.lararforbundet.se/artikelsidor/allt-du-behover-veta-om-corona-i-skolan 

Här kan du läsa mer om riktlinjer gällande förskolan och skolan: 

Folkhälsomyndigheten: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-

beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-skola-och-

forskola-om-den-nya-sjukdomen-covid-19/ 

Skolverket: https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/coronaviruset-och-covid-19---

regler-for-skolor-och-forskolor/regler-for-forskolor-och-skolor-som-ar-oppna-stangda-eller-

varit-stangda-under-coronapandemin 

  

https://www.lararforbundet.se/artikelsidor/saa-har-lararforbundets-medlemmar-paaverkats-av-corona
https://www.lararforbundet.se/artikelsidor/saa-har-lararforbundets-medlemmar-paaverkats-av-corona
https://www.lararforbundet.se/artikelsidor/allt-du-behover-veta-om-corona-i-skolan
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-skola-och-forskola-om-den-nya-sjukdomen-covid-19/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-skola-och-forskola-om-den-nya-sjukdomen-covid-19/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-skola-och-forskola-om-den-nya-sjukdomen-covid-19/
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/coronaviruset-och-covid-19---regler-for-skolor-och-forskolor/regler-for-forskolor-och-skolor-som-ar-oppna-stangda-eller-varit-stangda-under-coronapandemin
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/coronaviruset-och-covid-19---regler-for-skolor-och-forskolor/regler-for-forskolor-och-skolor-som-ar-oppna-stangda-eller-varit-stangda-under-coronapandemin
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/coronaviruset-och-covid-19---regler-for-skolor-och-forskolor/regler-for-forskolor-och-skolor-som-ar-oppna-stangda-eller-varit-stangda-under-coronapandemin
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Resultat 

Hur går det att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer och 

rekommendationer? 
Lärarförbundet fick redan i våras signaler om att det är svårt att följa 

Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Frågan är om skolorna nu till hösten har fått bättre 

förutsättningar eller om läget är detsamma.  

Har din arbetsgivare satt in tillräckligt med åtgärder för att minska smittspridningen 

på din arbetsplats? 

Lärarförbundets undersökning visar att endast var femte lärare helt håller med i 

påståendet att deras arbetsgivare har satt in tillräckliga åtgärder för att minska 

smittspridningen på arbetsplatsen. I grundskolan åk 1-3 håller endast 13 procent helt 

med i påståendet. Ungefär var femte lärare i grundskolan åk 4-6, grundskolan åk 7-9 

och gymnasieskolan svarar att de inte alls håller med i påståendet.  

”Arbetsgivaren har en fasad utåt men förutsättningar för lärarna finns inte för att 

ha mindre grupper, ökat avstånd, tillgång till handsprit, undvika "onödiga" 

sammankomster osv. Det finns heller ingen uppföljning från arbetsgivaren.” Lärare 

inom vuxenutbildning 

”Utrymme i klassrummet, det går inte att hålla avstånd där. Matsalen är katastrof 

med lång kö utomhus, trångt inne i matsalen både att ta mat och att sitta vid borden. 

Ingen anpassning där alla, F-9 skola ca 700 elever och alla äter samtidigt under ca 2 

tim. Svårast att hålla avstånd med och mellan elever. Jag upplever att viljan att 

anpassa enl AMV och FHM är låg från ledning och kommun.” Lärare i grundskolan 

” Dubbelmoral med stora grupper i klassrum på skoltid och trångt vid borden i 

matsalen, sen får vi inte vara inomhus med samma elever och lokaler på 

eftermiddagen. Smittorisken är ju inte mindre före kl.14.” Lärare i fritidshem 

”Alldeles för dålig och slapp policy från kommunen. Vi sitter tätt i personalrummet 

utan föreskrifter. Det förekommer kurser i kommunens regi där inga 

rekommendationer finns hur man sitter. Det borde inte vara några fysiska möten 

alls enligt min mening, det går att ha digitalt. Jag tycker X kommun är fruktansvärt 

slarviga och har inte vad jag vet några restriktioner alls som vi ska gå efter ute på 

skolorna när det gäller personalen, inte på min skola i alla fall.” Lärare i grundskolan 
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Diagram 1. Procentuell fördelning över huruvida man håller med i påståendet ”min arbetsgivare har satt in 

tillräckligt med åtgärder för att minska smittspridningen på arbetsplatsens” uppdelat på olika delar av 

skolväsendet. Baseras på 2401 respondenter från förskola upp till högskolan.  

I de fall där det fungerar handlar det mycket om att en tydlighet finns från 

arbetsgivaren och att personalen känner ett stöd.  

”Jobbar i en privat förskola. Vår VD har skickat brev till vårdnadshavare varje 

vecka under den mest kritiska perioden, för att ta bort stress över sjuka barn som 

kommer till förskolan. Det har känts skönt. Men det har ändå blivit kritik från 

vissa föräldrar.” Förskollärare i förskolan 

”Huvudmannen har skickat ut information till föräldrarna så det har enskild 

rektor inte behövt göra. Det har varit bra att alla fått samma information vilket 

underlättat i rektors beslut när elever eller personal varit sjuka.” Lärare i 

grundskolan 

”Vår kommun har tydligt kommunicerat ut centralt vad som gäller vilket skapar 

trygghet i alla led.” Förskollärare i förskolan 

”Skolledningen har hittills gjort mycket för att skydda oss personal och elever 

genom att minimera olika möten och sammankomster. Vilket också gjort att 

inskolning från förskolan, föräldramöten, utvecklingssamtal sett annorlunda ut 

och varit utmanande.” Lärare i förskoleklass 

Känner du dig orolig att bli smittad av Covid-19 på din arbetsplats? 

Majoriteten av lärare svarar att de delvis eller helt håller med i påståendet ”jag känner 

mig orolig att bli smittad av Covid-19 på min arbetsplats”. Var femte lärare svarar också 
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att de instämmer helt i påståendet. Oron att bli smittad är som störst i grundskolan åk 

1-3 och i gymnasieskolan där var fjärde lärare instämmer helt i påståendet.   

”Vi arbetar precis som vanligt. Möten där fler än 50st är närvarande och 

överfulla matsalar. Föräldramöten ska ske digitalt men utvecklingssamtal ska 

genomföras som vanligt om inte vårdnadshavare önskar digitala möten. Det är 

inte en fråga om jag blir smittad utan en fråga om när!” Lärare i grundskolan 

 

 

Diagram 2. Procentuell fördelning över huruvida man håller med i påståendet ”jag känner mig orolig att bli 

smittad av Covid-19 på min arbetsplats” uppdelat på olika delar av skolväsendet. Baseras på 2401 

respondenter från förskola upp till högskolan.  

”Trängsel i klassrummen, i matsalen och på toaletterna. Svårt att ta mig till skolan. 

Tvingad till kollektivtrafik. Mycket orolig.” Lärare i gymnasieskolan 

”Städningen har varit undermålig. Vi har fått tjata på chefer och städare. 

Handspriten togs ifrån oss i början för att skickas till vårdboenden. Efter semestern 

fick vi tillbaka den efter påtryckning, då vi vill ha den i varje klassrum. Eleverna är 

stundtals 23 i ett klassrum. Sitter tätt. Tycker det har varit konstigt att en elev ska 

komma när smittan finns i familjen. Jag har känt en stor oro hela tiden för att bli 

smittad.” Lärare i förskoleklass 

Tycker du att det är tydligt vilka barn/elever som ska vara hemma enligt 

Folkhälsomyndighetens riktlinjer? 

Endast 22 procent av förskollärarna i förskolan håller helt med om att det är tydligt 

vilka barn som ska vara hemma enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer och 40 procent 

svarar att de helt eller delvis inte håller med.  Lärarna i grundskolan åk 4-6 är de som i 

störst utsträckning tycker att det är tydligt där varannan lärare anser detta.  
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”Vi arbetar i förskolan. Social distansering fungerar inte med barn i 1-5 års 

åldern. Snoriga näsor är vardagen vi möter, och riktlinjer är luddiga vilket gör 

att föräldrar blir irriterade och förskollärare får bemöta och bedöma själva. 

Klara och tydliga riktlinjer behövs, när man ska stanna hemma och när man får 

komma tillbaka.” Förskollärare i förskolan 

”Uttrycket Milda symptom är olika från person till person vilket kan medföra 

onödiga dispyter med vårdnadshavare. att hålla social distans till barnen är 

omöjligt och alla föräldrar respekterar inte De riktlinjer vi har vid lämning och 

hämtning.” Förskollärare i förskolan 

”Till en början tycker jag att det var tydligt och lätt att följa. Vi hade bara friska 

barn på plats vilket medförde att även vi pedagoger var friskare än vanligt. Efter 

att nya riktlinjer kom att barn som varit sjuka 7 dagar och är feberfri med mildare 

symtom får komma till förskolan har vi fått flera svåra gränsdragningar som inte 

är enkelt. Vi blir mer ifrågasatta vilket medför att vi nu har fler sjuka och vi 

pedagoger blir mer sjuka.” Förskollärare i förskolan 

 

Diagram 3. Procentuell fördelning över huruvida man håller med i påståendet ”det är tydligt 

vilka barn/elever som ska vara hemma enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer”. Baseras på 

svar från 1694 respondenter från förskola upp till grundskolan 4-6. 

”Svårt att vi själva fått bedöma vad som är symtom och ej. Alla, även på 

arbetsplatsen, har lite olika syn på vad som är symptom och att barn ska ringas 

hem och inte.  Hade önskat att riktlinjer till föräldrar hade kommit från högre upp 

och inte skickats ut från oss i personalen, tror det kanske tagits på större allvar 

då.” Förskollärare i förskolan 
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”Jag känner att jag har fått en roll där jag ska bedöma om barnet har symtom 

eller inte. Om barnet kan komma tillbaka eller inte. Känns lite svår eftersom jag 

inte är utbildad läkare.” Förskollärare i förskolan 

”Sedan de nya direktiven kom om 7 dagars frånvaro vid sjukdom och sedan att 

barnen får komma tillbaka med milda symptom. Detta är svårt att avgöra, vad 

är milda symptom? Hur många gånger ska en torka snuviga näsor/höra barnet 

hosta etc innan ringa hem? Det är också orimligt att vi som personal ska hålla 

koll på hur länge varje barn har varit hemma vid sjukdom. Jag är utbildad till att 

bedriva undervisning, inte att vara sjukvårdspersonal.” Förskollärare i förskolan 

”I våras var det betydligt lättare att förstå riktlinjerna. Vid minsta lilla smitta var 

du hemma. Nu känns det lite mer splittrat.” Lärare i grundskolan 

Har ni på din arbetsplats fått förutsättningar att organisera verksamheten för att 

kunna följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer? 

”Att se utbildningsministern stå på tv och prata om avstånd mellan eleverna i 

klassrummet känns som ett hån - har hon inte varit i ett klassrum? Det är ju väldigt 

trångt. Vi kan inte bygga om klassrum/idrottssalar med omklädningsrum eller 

skolmatsalar. Att arbeta som pedagog med barn innebär stor risk för smitta.” 

Lärare i grundskolan 

”Skolledningen skapar regler för att ha ryggen fri. Men JAG sitter med 31 elever i 

en klass där avståndet mellan varje elev är 35 cm...”. Lärare i gymnasieskolan 

 

Att ge förskolor och skolor förutsättningar att organisera verksamheten för att kunna 

följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer kan innebära många olika saker. Det är allt från 

att tillhandahålla handsprit till att hyra lokaler för att minska trängsel till att endast 

genomföra distansundervisning. I förskolan kan det till exempel handla om att förlägga 

verksamheten utomhus. Detta innebär att man på samma arbetsplats både kan få bra 

och dåliga förutsättningar för att kunna följa de olika delarna av riktlinjerna men också 

att grundförutsättningarna varierar kraftigt mellan skolor. Det kan också innebära att 

man har bra förutsättningar nu eftersom man kan vara ute mycket men vad händer när 

vintern kommer? Komplexiteten i förutsättningar beskrivs bra i nedanstående citat 

från en lärare i grundskolan och en skolledare i förskolan: 

”Att hålla avstånd i en barngrupp med F-klass och åk 1 fungerar inte vare sig 

elever emellan eller elev/personal. Vi är tryggheten och den man gråter hos. 

Handtvätt och handspritning har fungerat bra. Det finns handsprit överallt där 

det behövs och eleverna är duktiga. Köbildning till matsalen går dock inte att få 

bort i vår skola. VH hämtar och lämnar ute vilket på det stora hela fungerat bra. 

Det spontana arbetet med VH har dock krånglats till eftersom vi inte ses 

naturligt. Elevvårdsmöten och utvecklingssamtal med VH har vi utomhus. Det 

börjar bli kallt och jag ser inte fram emot vintern.”  Lärare i grundskolan 

”Min arbetsgivare, har på grund av riktlinjerna, valt att ge riktlinjer så att så 

mycket som möjligt av verksamheten ska bedrivas utomhus. Varit lätt under den 

varande perioden, men nu när höst/vinter kommer så finns ingen strategi för hur 

detta ska kunna realiseras i verksamheten.” Skolledare i förskolan 
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Endast 8 procent av lärarna svarar att de har fått mycket goda förutsättningar att 

organisera verksamheten för att kunna följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer. 

Varannan lärare (48 procent) svarar att de har fått ganska eller mycket dåliga 

förutsättningar. Lärarna i vuxenutbildningen svarar i högre grad att de har fått ganska 

eller mycket goda förutsättningar jämfört med andra delar av skolväsendet. En orsak 

till detta kan vara att en stor del av undervisningen sker på distans inom 

vuxenutbildningen. 

”Det har gått relativt bra. Vi har kunnat ställa om till distansundervisning 

då det behövts.” Lärare i vuxenutbildning 

” Eftersom vi har stora möjligheter att arbeta på distans så har det gått 

bra att följa FhMs riktlinjer. Jag kan inte se något som är svårt att följa.” 

Lärare i vuxenutbildning 

”Jag har haft fjärrundervisning live från mitt vardagsrum och endast 

träffat elever på plats i skolbyggnaden någon gång i månaden mest för att 

genomföra test.” Lärare i vuxenutbildning 

Samma sak gäller förskollärarna i förskolan. I de öppna svaren blir det tydligt att 

många förskolor har förlagt sin verksamhet utomhus.  

”Allt sker utomhus.” Förskollärare i förskolan 

”Svårt för min personal att följa dessa då de är nära barnen hela tiden. Vi har 

endast handskar, tvål, handsprit och ytdesinfektion som skydd. Som tur är så har 

vädret hittills varit bra så det har varit lätt att vara utomhus större delen av 

dagen. All lämning och hämtning av barn sker utomhus så det inte samlas för 

många personer inomhus.” Skolledare i förskolan 

”Verksamheten bedrivs mestadels utomhus.” Förskollärare i förskolan 
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Diagram 4. Procentuell fördelning över huruvida man tycker att man på arbetsplatsen fått förutsättningar 

att organisera verksamheten för att kunna följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer uppdelat på olika delar 

av skolväsendet. Baseras på 2401 respondenter från förskola upp till högskolan.  

Lärare i förskoleklass, fritidshem, grundskolan åk 1-9 och gymnasiet svarar i högre grad 

att de har fått ganska eller mycket dåliga förutsättningar att organisera verksamheten. 

3 av 5 lärare i förskoleklass, fritidshem och grundskolan åk 4-6 svarar att de har fått 

ganska eller mycket dåliga förutsättningar. 

”Grundskoleförvaltning i X har tryckt in fler klasser än vad skolan är byggd för 

(ca 3-4 klasser för mycket). Det gör att det är omöjligt att hålla avstånd i t ex 

bamba. Det är inte riktlinjerna som är fel utan förutsättningarna att följa dem.” 

Lärare i grundskolan 

”Hade förväntat mig att skolan redan var riggad och anpassad när höstterminen 

startade men mycket anpassningar gjordes efter att eleverna börjat och då vi 

lärare blev anmodade att inventera klassrum m.m.” Lärare i gymnasieskolan 

”Varken lärare eller fritidspersonal har fått de förutsättningar som krävs för att 

följa FHM:s riktlinjer när det kommer till att hålla avstånd, möblera matsal etc. 

Sen har min arbetsplats konsekvent tryckt på att vi ska ha fysiska möten, både 

inom kollegiet (APT, SVG, lärarkonferenser) samt fysiska utvecklingssamtal.” 

Lärare i fritidshem 

”Vi har små klassrum vilket gör att vi inte kan hålla avstånd där. Vi har även fått 

tidigarelägga lunchen för att slippa köer men väl i matsalen så sitter i ändå på 

små bord tätt tillsammans. Avståndsregeln är svår att följa i skolan.” Lärare i 

grundskolan 

8%

3% 2%
5% 4% 4%

9%

26%

8%

54%

36% 36% 35%

30%

35%
37%

57%

42%

28%

45% 45%
41%

45%

40% 41%

11%

36%

8%

16% 15% 15%
18%

16%
13%

5%

12%

3%
1% 1%

4% 3% 4%
1% 2% 3%

Har ni på din arbetsplats fått förutsättningar att 
organisera verksamheten för att kunna 

följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer?

Ja, mycket goda förutsättningar Ja, ganska goda förutsättningar
Nej, ganska dåliga förutsättningar Nej, mycket dåliga förutsättningar
Vet ej
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Inte ens hälften av lärare i grundskolan åk 1-3, grundskolan åk 7-9 och gymnasieskolan 

svarar att de har fått goda förutsättningar att organisera verksamheten för att kunna 

följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer.  

”Det är helt omöjligt att följa några av rekommendationerna. Visserligen får inte 

föräldrar och syskon komma in i byggnaderna längre (men det gör dem ändå 

ibland) men föräldrarna fortsätter att skicka snoriga och hostande barn till 

skolan. Vi får ofta ringa efter föräldrar för att hämta barnen. Andra barn är 

hemma på tok för mycket och missar massor i skolan. Det är svårt att ge 

läxor/hemuppgifter till elever i åk 1, speciellt när föräldrarna knappt kan 

svenska. Vi förväntas hålla avståndet när vi står i kö till maten men sen sitter vi 

ihop tätt i matsalen, flera hundra barn och vuxna samtidigt. Lektioner, raster etc 

genomförs utan några säkerhetsavstånd. Vi förväntas själva städa våra klassrum 

för att bli coronasäkra. Det skulle innebära oerhört mycket merarbete så det blir 

inte gjort heller. Det enda jag kan göra är att sprita mina händer många gånger 

dagligen och uppmana barnen att inte kramas.” Lärare i grundskolan 

”Vi har separerat bänkarna i klassrummen, men det blir inte ens en meter mellan 

eleverna. I korridorerna är avståndet ännu mindre. I vår matsal försöker vi ha 

eleverna på varannan stol, men det fungerar inte då det ofta är alltför många 

elever som äter samtidigt.” Lärare i grundskolan 

”Vi har redan för många elever i våra lokaler som används 11 timmar/ dygn. Att 

göra mindre grupper (glesa ut) kräver både personal och plats som inte finns. 

Ska eleverna genomföra undervisning på annan plats och åka buss, packar 

kommunen bussen full istället för att glesa ut och beställa två bussar.” Lärare i 

grundskolan 

”Vi har inte förutsättning att följa de direktiv som gäller eftersom lokalerna vi är i 

inte är lämpade för det, vi kan inte sära på elever i klassrummen eller i matsalen. 

De har möjlighet att tvätta händerna. När man arbetar med yngre barn är det 

svårt att hålla avstånd, de behöver mycket närhet. Väljer man att ha skolorna 

öppna så kan man inte förvänta sig att vi ska hålla avstånd eller inte kunna leka 

lekar med varandra.” Lärare i förskoleklass 

Får lärarna arbeta på distans? 
I våras visade Lärarförbundets undersökningar att många lärare tvingades arbeta på 

arbetsplatsen trots att det inte var nödvändigt. Till exempelvis var det många som var 

tvungna att delta på möten på arbetsplatsen trots Folkhälsomyndighetens 

rekommendation kring distansarbete. 

Får du, om du är frisk, arbeta på valfri plats när du utför arbetsuppgifter som inte 

kräver att du är på arbetsplatsen?   

Majoriteten av lärare får inte arbeta på valfri plats när de utför arbetsuppgifter som inte 

kräver att de är på arbetsplatsen. Undantaget är lärare i vuxenutbildning, där 61 

procent svarar att de får arbeta på valfri plats.  

”Vi har egna kontor plus att vi har möjlighet att arbeta hemma, vilket flertalet 

gjort - med påföljd att det varit väldigt tomt på kontoret.” Lärare på högskolan 
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”Skolan följer inte FHM:s föreskrifter gällande hemarbete då vi är tvungna att 

vara i skolan då vi planerar och rättar. Vi måste även vara i skolan när vi 

bedriver distansundervisning.” Lärare i gymnasieskolan 

 

Diagram 5. Procentuell fördelning över huruvida man får, om man är frisk, arbeta på valfri plats när 

de utför arbetsuppgifter som inte kräver att de är på arbetsplatsen uppdelat på var i utbildningsväsendet 

man arbetar. Baserat på 2401 stycken svar.  

”Rekommendationer att arbeta hemifrån- chefen säger: MÅSTE vara på 

arbetsplatsen trots att eleverna är hemma på distansundervisning. Först efter 

sommaren ordnades personalrum till att bli mer lämpligt efter 

Folkhälsomyndighetens riktlinjer; bla antal stolar togs bort...” Lärare i 

vuxenutbildning 

”Möten på plats, ingen möjlighet till digitala möten. Alltså ingen möjlighet att 

jobba hemifrån den del av arbetsdagen då det faktiskt är möjligt för lärare!” 

Lärare i grundskolan  

”Det finns uppgifter som man kan göra hemma men det uppmuntras inte på 

arbetsplats. Man stannar på arbetsplatsen trots att det är trångt. Elevgruppen 

kan man inte spridda på grund av små lokaler. Det kan vara trångt i 

personalrummet. Så man hoppas på det bästa för det är inte mycket man kan 

påverka egentligen.” Lärare i grundskolan 

Får du bedriva undervisning hemma om du har förkylningssymtom?  

Det är framför allt inom gymnasieskolan (62 procent) och i vuxenutbildningen (77 

procent) som lärare får bedriva undervisning hemma om de har förkylningssymtom. 

Det finns också en viss osäkerhet kring huruvida man får undervisa hemifrån eller inte.  

39%

21% 19%
24%

29% 30%

38%

61%

32%

56% 58%
53% 53%

48%
54% 52%

31%

50%

15%
21%

29%
24% 23%

16%
11%

8%

18%

Får du, om du är frisk, arbeta på valfri plats när du 
utför arbetsuppgifter som inte kräver att du är på 

arbetsplatsen? 

Ja Nej Vet inte
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Diagram 6. Procentuell fördelning över huruvida man får bedriva undervisning hemma om de har 

förkylningssymtom uppdelat på var i utbildningsväsendet man arbetar. Baserat på 1476 stycken svar.  

”Alla elever är på plats ca 700 i ett skolhus samt ca 80 personal. Om jag har 

symtom får jag inte bedriva distansundervisning.” Lärare i gymnasieskolan 

Får du delta på möten från valfri plats?  

”Kommunen säger sig följa FHM-s riktlinjer och vi har så gjort fram tills nu. Men 

nu helt plötsligt är det upp till närmsta chef att välja om vi ska följa eller inte... 

detta resulterar i att vi inte får ha digitala möten utan ska ha möten fysiskt. Detta 

skapar mycket oro, psykisk ohälsa. Dåligt!!!!” Lärare i grundskolan 

”Skolans ledning föser ihop personalen i små konferensrum då vi hade 

uppstart på terminen. Storfika serverades i en korridor och kafferum, 

trångt!!!! APT ej på Skype utan vi ska fysiskt träffas.” Lärare i specialskola 

”Vi har studiedagar med fler än 50 personer i samma rum (även lärare från andra 

skolor).” Lärare i grundskolan 

 

0% 1%
5%

17%

62%

77%

19%

83% 82%

68%

59%

26%

11%

62%

17% 17%

27% 24%

12% 13%
19%

Får du bedriva undervisning hemma om du har 
förkylningssymtom?

Ja, jag får bedriva undervisning hemifrån Nej, jag måste vara sjukskriven Vet inte
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Diagram 7. Procentuell fördelning över huruvida möten sker på valfri plats uppdelat på var i 

utbildningsväsendet man arbetar. Baserat på 2401 stycken svar.  

Det är väldigt få som helt fritt får välja var de ska delta på möten. Det är något vanligare 

inom gymnasieskolan och vuxenutbildning, där 18 procent respektive 37 procent helt 

fritt får välja var de ska delta på möten. Majoriteten av lärarna inom förskola, 

förskoleklass och fritidshem svarar att de måste vara på arbetsplatsen på alla möten. 

Detta är mycket anmärkningsvärt då det i de allra flesta fall skulle gå att organisera 

möten på distans. 

”Det har inte fungerat alls. Spridningen ökar i vårat län. Då tvingar vår 

arbetsgivare oss att ha vårdnadshavarmöte och utvecklingssamtal med 

vårdnadshavare i skolans lokaler. Vi får inte erbjuda digitala möten.  Interna 

möten görs i för små lokaler vi kan inte hålla avstånd, vi får inte delta digitalt i 

interna möten.” Lärare i grundskolan 

”Vi har fortfarande möten i samma lokaler och på samma sätt som innan. 

Onsdagsfika i en liten lokal.” Lärare i grundskolan 

”Möten bör i högre grad organiseras så att vi inte sitter i samma rum, bör hållas 

via t.ex. Meet, Zoom. Just nu är det endast möjligt vid ett mötestillfälle.” Lärare i 

grundskolan 

”Skolans möten har inte ställts in. Vi sitter för många i samma rum under dem.” 

Lärare i grundskolan  

8% 7% 7% 7% 7%
11%

18%

37%

12%

27% 25% 23%

33% 33% 33%

44%

34% 32%

57% 55% 54%

44% 45% 43%

32%

22%

45%

1% 1% 1% 0% 1% 0% 0% 1% 1%
6%

12%
15% 15% 13% 12%

6% 6%
11%

Får du delta på möten från valfri plats?

Ja, jag får välja helt fritt var jag ska delta på möten

Ja men jag måste vara på arbetsplatsen på vissa möten

Nej, jag måste vara på arbetsplatsen på alla möten

Vi har inte längre några möten på arbetsplatsen

Vet ej
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Lärarförbundet anser  

Det ska finnas förutsättningar att följa Folkhälsomyndighetens 

riktlinjer 
Resultatet visar att arbetsgivarna inte har satt in tillräckliga åtgärder för att minska 

smittspridningen på arbetsplatsen. På många av arbetsplatserna har man dessutom 

inte fått tillräckliga förutsättningar för att kunna följa riktlinjerna. Samtidigt bör det 

påpekas att det är orealistiskt att tro att alla förskolor och skolor ens skulle kunna följa 

riktlinjerna eftersom de inte är byggda för att kunna hålla det avstånd som krävs. Om 

skolorna ska vara öppna och om riktlinjerna ska följas så måste förutsättningar skapas 

på annat sätt än att det är upp till lärarna att agera distanspoliser.  

 

Lärarförbundet anser därför att: 

• Staten måste ta huvudansvaret för förutsättningarna att efterleva 

rekommendationerna genom att säkerställa att kommunerna har tillräckliga 

resurser. Huvudmännen ska exempelvis kompenseras för de merkostnader som 

uppstår till följd av att man arbetar för att minska smittspridningen. Det kan 

handla om sådant som kostnader för fler lokaler och utökad bemanning. 

• Huvudmän för skolor och förskolor måste i möjligaste mån hyra in extra lokaler för 

att möjliggöra tillräcklig fysisk distansering i verksamheten. Detta gäller särskilt 

inom gymnasieskolan och vuxenutbildning där eleverna löper större risk att bidra 

till smittspridning. 

 

Det ska vara en möjlighet för lärare att arbeta på distans   
Det är anmärkningsvärt att så många förskolor och skolor kringgår rekommendationen 

kring distansarbete. Majoriteten av lärare får inte arbeta på distans trots att de utför 

arbetsuppgifter som inte kräver att de är på arbetsplatsen. Många tvingas också vara på 

arbetsplatsen på möten. Resten av samhället har ställt om till distansarbete och det 

finns ingen rimlig förklaring varför detta inte ska gälla lärare. 

Lärarförbundet anser därför att: 

• Folkhälsomyndighetens riktlinjer kring distansarbete gäller även för personal i 

förskolan och skolan. Möten ska därför ske digitalt och arbetsuppgifter som inte 

behöver genomföras på arbetsplatsen ska genomföras på distans. 

 

Det ska finnas en tydlighet kring Folkhälsomyndighetens riktlinjer om 

sjuka barn 
Resultatet visar att majoriteten av lärare inte tycker att det är tillräckligt tydligt vilka 

barn/elever som ska vara hemma enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer som kom nu 

i slutet av augusti. Tidigare när alla barn/elever skulle vara hemma vid minsta symtom 

var det lättare för lärarna att skicka hem sjuka barn. I och med de nya riktlinjerna har 

det skapats ett utrymme för vårdnadshavare att argumentera för att deras sjuka barn 

ska vara på förskolan/skolan. Detta skapar konflikter mellan vårdnadshavare och 
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lärare helt i onödan. Lärare är inte sjukvårdsutbildade och experter på medicinska 

bedömningar utan är utbildade i att undervisa. Låt dem göra det!  

Det är dessutom problematiskt att skolor som hänvisar till Folkhälsomyndighetens 

riktlinjer får tillsägelse av de regionala smittskydden att det är deras riktlinjer som 

gäller och inte Folkhälsomyndighetens (se inledning). Detta bidrar till ökad otydlighet 

för vad som egentligen gäller. Lärarna behöver få ännu tydliga riktlinjer som de kan 

hänvisa till när vårdnadshavare vill lämna sjuka barn. De ska vara så pass tydliga att 

det inte finns utrymme för tolkningar. 

 Lärarförbundet anser därför att: 

• Sjuka barn och elever ska inte vara på skolor och förskolor. 

Folkhälsomyndighetens riktlinjer måste vara tydliga på den punkten, det får inte 

lämnas utrymme för olika tolkningar.  

 

• Det behövs tydligare samordning mellan de regionala smittskydden och 

Folkhälsomyndigheten så att skolorna vet vilka riktlinjer de ska gå efter.  
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Om undersökningen 

Sammanfattning av undersökningen  
• Undersökningen är gjord i Lärarförbundets medlemspanel hos Kantar Sifo och 

genomfördes under perioden 22/9 – 5/10 2020.     

• 2401 stycken svarade vilket ger en svarsfrekvens på 50 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.   
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