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”Läget är 
katastrofalt, 
pressat och 
ohållbart.” 

- Lärarnas syn på hur det fungerar 

att arbeta under covid-19 
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Förord 
 
Den här rapporten visar hur coronapandemin medför en fortsatt extremt hög 
arbetsbelastning för det stora flertalet lärare och skolledare – ofta från en redan alltför 
hög normalnivå. Lärare och rektorer kan med all rätt vara stolta över sin insats under 
pandemin. Men det finns en gräns för när pressen blir för stor och arbetsbelastningen 
för övermäktig. Den här rapporten visar att den gränsen är nådd på alldeles för många 
håll.  
 
På sätt och vis är de problem som följt i spåren av pandemin delvis de samma som 
skola och utbildning ständigt brottas med. Men nu i kubik –de omfattande och 
detaljstyrande kraven på hur och när elevernas lärande ska dokumenteras, tekniska 
hjälpmedel med bristande funktionalitet, otillräcklig teknisk support och inte minst 
tidstjuvarna som stjäl fokus från kärnuppdraget. Det vill säga situationerna då lärare 
tvingas rycka in som städare, rastvakter, extra hjälp i skolmatsalen, vaktmästare eller 
it-tekniker.  
 
För att hålla verksamheten igång har lärarna nu också behövt täcka upp för sjuka 
kollegor eller kollegor som stannat hemma med milda symptom i en omfattning som 
aldrig tidigare varit fallet. Scheman har fått läggas om och tid och kraft har gått åt till 
att lugna oroliga föräldrar och elever och till att efter bästa förmåga försöka 
upprätthålla rekommenderade hygien- och distanseringskrav.  
 
Dessvärre är det mycket som talar för att pandemin blir långvarig och i dagsläget finns 
tecken på en ökande smittspridning. Det i sin tur understryker vikten av en ökad 
förståelse hos alla beslutsfattare om att läget är oerhört pressat.  
 
För att skapa en arbetssituation som håller genom hela pandemin så måste kravnivån 
anpassas och tillräckliga stödresurser sättas in. Både arbetsgivarna och regeringen 
behöver vidta ytterligare åtgärder för att göra arbetsmiljön inom skol- och 
utbildningsväsendet hållbar genom hela krisen – och dessutom säkerställa att 
verksamheten efter krisen kommer att kunna fungera utan att stora delar av Sveriges 
lärare gått in i väggen. För en sak är säker: Ingen vinner på en lärarkår som blir helt 
utarbetad. 
 
 
 
 

 
 
Johanna Jaara Åstrand 
Förbundsordförande Lärarförbundet 
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Sammanfattning  

• Hela 78 procent svarar att de under de senaste två veckorna har haft en 
extremt hög, mycket hög eller hög arbetsbelastning. Högst arbetsbelastning 
är det i grundskolan åk 1-3, där 85 procent svarar detta.  
 

• Varannan lärare i fritidshem svarar att de dagligen eller flera gånger i 
veckan täcker upp för kollegor. Var femte lärare måste också arbeta mer 
med andra arbetsuppgifter, till exempel arbetsuppgifter som är 
förknippade med matservering och städning, än vad de vanligen gör.  

 
• Majoriteten av lärarna svarar att det har medfört merarbete att följa 

Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Nästan 3 av 5 lärare i grundskolan åk 1-6 
och inom vuxenutbildningen svarar att det har medfört merarbete.  

 
• 58 procent av lärarna i förskolan svarar att det har skapat konflikter med 

vårdnadshavare att följa riktlinjerna. Men även inom förskoleklass, 
fritidshem och grundskolans tidigare år förekommer konflikter med 
föräldrar.  

 
• Hela 47 procent av lärarna i grundskolan åk 4-6 svarar att det har tagit tid 

från deras planeringstid.  
 

• 3 av 10 lärare svarar att det tar tid från deras undervisningstid. Mest tid 
från planering och undervisning tar det från lärarna som undervisar i de 
yngre åldrarna (grundskolan åk 4-6 och nedåt).  

 
• Var fjärde lärare svarar att det har tagit tid från lunch och raster. Detta 

problem är störst för lärarna i fritidshem och i grundskola åk 1-6. I 
grundskolan åk 7-9 (12 procent) och i gymnasieskolan (15 procent) 
förekommer det också att det uppstår konflikter med elever.   
 

• Endast var tredje lärare svarar att de alltid/ofta får ta in en vikarie vid 
oplanerad frånvaro i 1-2 dagar. 58 procent svarar att dessutom att det 
alltid/ofta är svårt att få tag i en vikarie. 
 

• Varannan lärare känner oro för att bli sjukskriven på grund av 
sjukdomsrelaterad stress och 7 av 10 lärare är oroliga för att deras kollegor 
ska bli sjukskrivna.  Värst ser det ut på grundskolan åk 1-3, där 6 av 10 
lärare är oroliga för att de själva ska bli sjukskrivna och 8 av 10 lärare är 
oroliga för att deras kollegor ska bli sjukskrivna.  
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Inledning 
 

”Läget är katastrofalt, pressat och ohållbart.” Förskollärare i förskolan 

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 så 

rekommenderades dock distansundervisning för gymnasieskolor, vuxenutbildning, 

yrkeshögskolor samt högskolor och universitet. Lärarförbundet larmade redan då om 

lärarnas höga arbetsbelastning med dubbelarbete och om omöjligheten att följa 

Folkhälsomyndighetens riktlinjer.  

Den 15 juni öppnade gymnasieskolorna igen, med fokus på att de till hösten skulle 

återgå till närundervisning i skolorna. Högskolor och universitet, kommunal 

vuxenutbildning, yrkeshögskolan och annan utbildning som riktas mer mot vuxna 

studenter hänvisades dock till de föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer 

som gäller för övriga samhället. De uppmuntrades även att fortsätta med 

distansundervisning. Regeringen har också möjliggjort olika typer av flexibla lösningar 

för de skolor som håller öppet. Detta gör att huvudmannen kan välja att erbjuda 

distansundervisning till elever som i vanliga fall skulle ha varit i skolan. Enligt 

Skolverket ska detta dock ske utan att det medför dubbelarbete för lärare. 

Smittspridningen av Covid-19 har återigen ökat och läget på landets förskolor och 

skolor är ohållbart. Regeringen, myndigheter och arbetsgivare försöker ducka för 

ansvaret, vilket gör att lärarnas arbetsmiljö hamnar mellan stolarna. Detta får allvarliga 

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

ökad risk för lärarbrist på grund av sjukskrivningar och att lärare inte längre orkar och 

vill vara lärare. Detta i sin tur riskerar att få allvarliga konsekvenser för barnen och 

elevernas lärande.  

Lärarförbundet får fortfarande många signaler om att arbetsbelastningen är orimligt 

hög och att våra medlemmar går på knäna. Många anser att det är svårt att följa 

riktlinjerna kring avståndshållande och att de nya riktlinjerna kring vilka barn som får 

gå till skolan har skapat en osäkerhet både hos personal och vårdnadshavare och i vissa 

fall även lett till konflikter. Personalen får agera både sjukvårdpersonal och 

”snorpoliser”. Läs mer om detta i vår rapport ”Inte ens en meter mellan eleverna – 

Lärares syn på hur det egentligen fungerar att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer 

och rekommendationer”. 

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 2) 

presenteras resultatet för hur coronapandemin har påverkar lärarnas arbetsbelastning.  

 

 

https://www.lararforbundet.se/artikelsidor/inte-ens-en-meter-mellan-eleverna-lararnas-situation-under-coronapandemin/
https://www.lararforbundet.se/artikelsidor/inte-ens-en-meter-mellan-eleverna-lararnas-situation-under-coronapandemin/
https://www.lararforbundet.se/artikelsidor/inte-ens-en-meter-mellan-eleverna-lararnas-situation-under-coronapandemin/
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Här kan du läsa Lärarförbundets tidigare rapporter:  

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

medlemmar-paaverkats-av-corona 

Om dokumentationskravet: https://www.lararforbundet.se/artikelsidor/rapport-

dokumentationsbordan-ett-arbetsmiljoproblem 

 

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/rapport-dokumentationsbordan-ett-arbetsmiljoproblem
https://www.lararforbundet.se/artikelsidor/rapport-dokumentationsbordan-ett-arbetsmiljoproblem
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 
Lärarna var under hårt tryck i våras när de både tvingades att täcka upp för kollegor 

och arbeta med helt andra uppgifter än de brukar, som till exempel servera mat och 

vakta på raster. Frånvarande elever ledde till dubbelarbete när lärarna var tvungna att 

undervisa både i klassrum och på distans. Vi såg redan i maj att det fanns en stor oro 

bland lärarna att de själva men även att deras kollegor skulle bli sjukskrivna på grund 

av arbetsrelaterad stress.  

Hur har din arbetsbelastning varit under de senaste två veckorna?  

Arbetsbelastningen är väldigt hög för landets lärare. Hela 78 procent svarar att de 

under de senaste två veckorna har haft en extremt hög, mycket hög eller hög 

arbetsbelastning. Högst arbetsbelastning är det i grundskolan åk 1-3, där 85 procent 

svarar detta. 17 procent av lärarna i förskola och i förskoleklass svarar att 

arbetsbelastningen under de senaste två veckorna har varit extremt hög.  

 

Diagram 1. Procentuell fördelning över hur arbetsbelastningen varit under de senaste två veckorna 

uppdelat på var i utbildningsväsendet man arbetar. Baserat på 2357 stycken svar. 

”Det har blivit mycket dubbelarbete och även varit stressigt att hinna med 

allting som plötsligt förväntas finnas digitalt. Likaså att gränserna för min 
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arbetstid har blivit mycket mer "flexibla", vilket i praktiken innebär att jag 

arbetar långt många fler timmar än de jag är ålagd.” Lärare i vuxenutbildning 

”Arbetsbelastningen har blivit extremt mycket tyngre. Plötsligt ska man både 

bedriva undervisning på skolan OCH digitalt med de elever som inte kan 

komma till skolan.” Lärare i grundskolan 

 

Diagram 2. Procentuell fördelning över de som anser att arbetsbelastningen har varit extremt hög, mycket 

hög eller hög under de senaste två veckorna uppdelat på var i utbildningsväsendet man arbetar. Baserat på 

2357 stycken svar. 

”Arbete på kvällar för att lösa vikarier för dagen efter och flytta personal mellan 

avdelningar. Samt arbete tidiga morgnar från 6.30, med frukostmackan i andra 

handen!”  Skolledare i förskolan 

”Hög frånvaro bland personal blir tuff arbetsbelastning på oss som är kvar.” Musik- och 

danslärare på särskolan 

”Har upplevt kursstarten kaotiskt. Vi har fått ta in elever i halvklasser, (så de kan hålla 

avstånd) vilket medfört att jag fått ha dubbelt så många lektioner. Politiker bestämde 

att vi skulle ta in dubbelt så många elever för att möta upp behov inom vård och 

omsorg. Detta samt att det saknats behöriga lärare har skapat mycket stress.” Lärare i 

vuxenutbildning 

”Vi förväntas att städa och tvätta en del” - Att arbeta med utökade arbetsuppgifter 

 
”Jag uppskattar inte att tid tas från mitt förskolläraruppdrag för 

arbetsuppgifter som borde ligga på städpersonal, tex sprita sv lampknappar, 

dörrhandtag, bord mm. Vi förväntas städa och tvätta en hel del.” Förskollärare 

i förskolan 
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85% 82%
75% 78%

72%

Hur har din arbetsbelastning varit 
under de senaste två veckorna?
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Det är vanligt att lärare har fått utökade arbetsuppgifter. Det handlar om att täcka upp 

för kollegor, att arbeta mer med andra arbetsuppgifter än vad man brukar, att arbeta 

med helt andra arbetsuppgifter än vad man vanligen gör samt att arbeta i en annan 

barn-/elevgrupp än vad man vanligen gör. Det är vanligast att lärare i fritidshem täcker 

upp för kollegor. Varannan lärare i fritidshem svarar att de dagligen eller flera gånger i 

veckan täcker upp för kollegor.  

”Vi får sällan vikarier, utan det är fritids som ofta får täcka upp.” Lärare i 

fritidshem 

”Har i princip inte haft någon spec.undervisning alls denna termin eftersom jag 

tvingats täcka upp för frånvarande kollegor.” Speciallärare i grundskolan 

”Vi som jobbar förväntas täcka upp för kollegor som är hemma och följer 

riktlinjerna. Det medför större smittrisk, eftersom vi måste arbeta på andra 

avdelningar och träffar nya barn och familjer.” Förskollärare i förskolan 

” Svårt att täcka för varandra när många vuxna är sjuka.” Lärare i grundskolan 

Var femte lärare måste också arbeta mer med andra arbetsuppgifter än vad de vanligen 

gör. Det kan till exempel handla om arbetsuppgifter som är förknippade med 

matservering, städning och raster. Särskilt vanligt är detta för lärare i förskolan och i 

förskoleklass där 39 respektive 37 procent svarar att de dagligen eller flera gånger i 

veckan gör detta.  

”Servera mat i Bamba blir stressigt när du ska äta med eleverna och sedan va 

rastvakt.” Slöjdlärare i grundskolan 

”Ingen som städar extra o torkar av borden i klassrummen utan det måste vi 

själva göra.” Lärare i grundskolan 

”Eftersom jag arbetar i en slöjdsal där 150 elever befinner sig varje vecka, 

behöver jag städa alla ytor mellan varje lektion. Saxar diskas, material 

saneras...” Textillärare i grundskola 

Var tionde lärare svarar att de dagligen eller flera gånger i veckan arbetar i en annan 

barn-/elevgrupp än de vanligen gör. Detta beror troligen på att de i större grad täcker 

upp för kollegor. Vanligast är detta för lärare i förskola och fritidshem.  

”Det har varit en inre stress, vikariestopp har blivit att de som är på jobbet har fått 

jobba extra och man visste inte hur nästa dag såg ut. Alla friska då blev vi ibland 

utlånad till annan förskola.” Lärare i förskola 
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Diagram 3. Procentuell fördelning över om man under de senaste två veckorna har fått förändringar i 

arbetet på olika sätt, uppdelat på olika delar av skolväsendet. Baseras på 2401 respondenter från förskola 

upp till högskola.  

”Mitt arbete har påverkats genom att jag måste skippa planeringstimmar för att 

täcka upp för kollegor.” Förskollärare i förskolan 

För att undersöka hur detta har förändrats från i våras har vi genomfört en jämförelse 

mellan undersökningen i maj och i september. Det är oroväckande siffror som kommer 

fram. Det är betydligt vanligare nu att både täcka upp för kollegor, arbeta mer med 

arbetsuppgifter än vad man vanligen gör, arbeta med helt andra arbetsuppgifter än 

tidigare samt att arbeta i en barn-/elevgrupp som man vanligen inte arbetar i. 

Exempelvis svarar dubbelt så många lärare måste arbeta i en barn/elevgrupp som de 

vanligen inte arbetar i och 35 procent fler lärare i fritidshem svarar att de nu måste 

täcka upp för kollegor.  
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Diagram 4. Jämförelse mellan undersökningen maj 2020 och september 2020. 

Hur har arbetet med att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer påverkat arbetet? 

Majoriteten av lärarna svarar att det har medfört merarbete att följa 

Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Nästan 3 av 5 lärare i grundskolan åk 1-6 och i 

vuxenutbildning svarar att det har medfört merarbete.  

 

”Vi jobbar treskift på en och samma vecka i praktisk undervisning. Den första 
läraren börjar undervisning 6.30-13.00 andra lektion 12.15 -17.15 och sista 
16.30- 21.30. Kan inte se något positivt i detta, sömn fördärvat svårt med 
kommunikation sliter på kropp och själ.” Lärare i vuxenutbildning 
 
”Det har blivit ett betydligt merarbete. Arga föräldrar när vi skickat hem 
barnen. Lämningar o hämtningar utomhus har inneburit mer stress eftersom 
föräldrar inte fått komma in på förskolan.  Ex: det har kommit 4 barn vid 
samma tillfälle på morgonen med 4 stora klädhögar som vi ska sortera o lägga 
på rätt hylla samtidigt som ytterligare föräldrar o barn plingar på dörren. Det 
är bara ett exempel på ökad arbetsbörda.” Förskollärare i förskolan 
 
”Merarbete med många frånvarande elever. Hemarbete till dem samtidigt som 
undervisningen fortgår som vanligt i skolan. Många elever som ska ringas hem. 
Sjuka kollegor = inga vikarier sätts in det ska lösas inom arbetslag/ befintlig 
personal. Mer undervisningstid då kollegor är sjuka. Ingen planeringstid då 
kollegor är sjuka. Sedan att åtgärder sätts in för att minska smittspridningen är 
bullshit, på vår skola är det samma rasttider och mattider för eleverna. Då vi 
har nya organisation ska vi träffas i tvärgrupper och jobba ihop oss, det känns 
som att vi utsätter oss för större risker då.” Lärare i grundskolan 

58 procent av förskollärarna i förskolan svarar att det har skapat konflikter med 

vårdnadshavare att följa riktlinjerna. Men även inom förskoleklass, fritidshem och 

grundskolans yngre år förekommer konflikter med föräldrar. 29 procent av lärarna i 
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förskoleklass svarar att det har skapat konflikter och var fjärde lärare i fritidshem och 

var femte i grundskolan åk 1-3 svarar att det har skapat konflikter. 

 

” Det tar ganska mycket tid att diskutera med föräldrar som inte tycker deras 

barn ska hämtas från förskolan enligt riktlinjerna som nu gäller. Speciellt när det 

gäller det symtomfria dagar innan återkomst till förskolan. Mycket mer nu när 

en slags normalitet har infunnit sig kring covid-19 och alla vårdnadshavare tror 

att det är över. Mycket handlar om tid som tas från verksamheten för 

diskussioner kring riktlinjer. Dessa diskussioner ska inte behöva göras.” 

Förskollärare i förskolan 

 

”Det är svårt att få vårdnadshavare att inse att barnet inte mår bra och borde 

vara hemma. Det händer att barn berättar att de har fått medicin mot febern för 

att kunna gå till skolan. Det är inte vårt jobb att få vårdnadshavare att ta sitt 

ansvar.”  Lärare i fritidshem. 

 

” Vi på förskola försöker att följa Folkhälsomyndigheternas riktlinjer, men detta 

har skapat mycket konflikt med föräldrar, samt oro på arbetsplatsen.” 

Förskollärare i förskolan 

 

”Tycker det har varit mycket jobbigt att ständigt få påminna säga till föräldrar 

att de ej får vistas i skolans lokaler. Föräldrarna har inte visat tagit någon 

hänsyn, snarare tvärt om att de skyllt på deras barn. Tex. min son har adhd så 

jag måste gå in och hjälpa honom! Men vi säger till att detta klarar vi utmärkt. 

Eleverna klarar mer än föräldrarna förstår. Tex. de går in och lämnar en mössa 

på hyllan, de tror inte barnen kan detta!!” Lärare i förskoleklass 

 

”När ett barn ska vara hemma/hämtas är en konflikthärd med vårdnadshavare. 
Mycket merarbete för att lämna uppgifter till elever som är hemma, mer 
kontakter med vårdnadshavare som ibland kommer och avbryter pauser och 
raster.” Lärare i grundskolan 
 
”Tid har lagts på samtal till vårdnadshavare då elever varit snuviga, inte alltid 
varit lätt att få vårdnadshavare att förstå att eleven ska hem.  Tid läggs också ner 
på att kontakta vårdnadshavare så de hämtar hemarbetet då elever är hemma.” 
Lärare i grundskolan 

 

Många lärare svarar också att arbetet med att följa riktlinjerna har tagit tid både från 

planeringstiden och undervisningstiden. Hela 47 procent av lärarna i grundskolan åk 4-

6 svarar att det har tagit tid från deras planeringstid. 3 av 10 lärare svarar att det tar tid 

från deras undervisningstid. Mest tid från planering och undervisning tar det från 

lärarna som undervisar i de yngre åldrarna (grundskolan åk 4-6 och nedåt).  

 
”Det tar tid innan vi kan börja undervisningen på morgonen då handtvätt tar 
tid.” Lärare i grundskolan 
 
”Jag har flera gånger tagit undervisningstid för att ringa föräldrar angående 
sjuka barn.” Lärare i grundskolan 

 
”Att försöka ha ett Corona säkert avstånd har fungerat då man är två pedagoger 
per klass men mycket svårt då man står själv i en klass på 29 elever i åk 2. Att 
slussa in några elever efter tex en rast har funkat bra men tar väldigt mycket av 
undervisningstiden.” Lärare i grundskolan 
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”När eleverna ska gå in, släpps de in grupper om 3-4, de får klä av sig i 
kapprummet och gå och tvätta händerna. Detta tar tid från lektionen innan alla 
är inne. När eleverna kommit in i klassrummet finns då ingen vuxen där att ta 
emot, eftersom jag står i dörren och släpper in. Då måste jag ha förberett en 
självständig uppgift de kan ta tag i börja arbeta med direkt. De som är sist in 
måste ju också få möjlighet att genomföra uppgiften. Då är de första klara... När 
eleverna ska gå ut är det samma procedur. Mest stressande är det på 
eftermiddagen när eleverna slutar. Vi får ju inte släppa hem de första för tidigt, 
men de sista ska ju inte heller behöva sluta försent efter skoldagens slut. Därför 
måste man också avsluta lektion tidigare. Detta gäller ju vid alla raster. 
Lektionstiden minskar avsevärt.”  Lärare i grundskolan 

”Kollegor blir också hemma längre än vanligt och det är svårt att få tag på 
vikarier vilket betyder att jag ofta får vikariera på min planeringstid.” Lärare i 
grundskolan 

Var fjärde lärare svarar att det har tagit tid från lunch och raster. Detta problem är 
störst för lärarna i fritidshem och grundskolan åk 1-6. 

”Tilldelning av mat och handhygien då vi har få tvättställ/toa och personalmässigt 
räcker vi inte till vilket innebär att raster/pauser uteblir.” Lärare i grundskolan 

”Vi har satt in extra matvärdar i matsalen vilket gör att det tagits tid från 
planering/paus.” Lärare i grundskolan 

I grundskolan åk 7-9 och i gymnasieskolan förekommer det också att det 
uppstår konflikter med elever. 12 procent respektive 15 procent svarar att följa 
riktlinjerna har skapat konflikter med eleverna. 

”Matsalsregler. Mina lunchraster är ibland korta. Då kan det hända att behöver 
lösa konflikter matsalen som gäller regler kring antalet elever vid varje bord.” 
Lärare i grundskolan 

”Fungerar dåligt att få elever att förstå och följa riktlinjer. De har ofta en dålig 
attityd och det skapar konflikt.” Lärare i gymnasieskolan 

”Vi har regler som är tydliga men eleverna har svårt att följa dem. Vilket betyder 
att vi lägger ner mycket tid åt att de ska följa dem. Samt ta konflikter när eleverna 
ifrågasätter regler och säger att de bryr sig inte om de blir sjuka.” Speciallärare i 
särskola 

”Vi gör vad vi kan och stora flertalet av eleverna gör det också. Några elever 
skapar konflikter då de ej följer riktlinjerna.”  Lärare i gymnasieskolan
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Tabell 1. Procentuell fördelning över hur arbetet med att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer har påverkat arbetet uppdelat på var i utbildningsväsendet man arbetar. Baserat på 2401 

stycken svar.   

Hur har arbetet med att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer påverkat ditt arbete?  Kryssa i de alternativ som stämmer för dig. 

  Total Förskola 
Förskole- 

klass 
Fritids- 

hem 
Grundskolan 

1-3 
Grundskolan 

4-6 
Grundskolan 

7-9 
Gymnasie- 

skolan 
Vuxen- 

utbildning 
Medfört merarbete 
för mig 55% 53% 52% 54% 58% 58% 52% 56% 59% 
Tagit tid från min 
planeringstid 35% 30% 33% 31% 39% 47% 39% 35% 28% 
Tagit tid från 
undervisningen 32% 37% 37% 23% 39% 34% 25% 24% 29% 
Skapat konflikter med 
vårdnadshavare 26% 58% 29% 25% 21% 14% 9% 3% 0% 
Tagit tid från lunch 
och raster 24% 11% 30% 23% 39% 37% 26% 24% 14% 
Inte påverkat mitt 
arbete alls 14% 9% 15% 18% 8% 17% 24% 17% 10% 

Annat, vad? 
10% 10% 5% 12% 4% 7% 6% 7% 25% 

Skapat konflikter med 
elever 6% 1% 5% 7% 8% 7% 12% 15% 4% 

Vet ej 
3% 2% 3% 3% 1% 2% 4% 3% 3% 
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På alternativet annat svarar lärare bland annat att verksamheten i större utsträckning 

är utomhus (på gott och ont), att det har tagit tid att göra om allt material till 

distansundervisning och att det ökat stressen.  

”Trängseln, oro och stress.” Lärare i gymnasieskolan 

”Tråkigare, svårare, mer upphackat, svårare att planera.” Studie och 

yrkesvägledare i vuxenutbildning 

”Tar tid att göra om material till distansutbildning, och ändra rutiner o 

uppföljning av elevers närvaro och läxor in i tid ska kollas.” Skolledare i 

vuxenutbildning 

Svaren vittnar också om att det är svårare med relationer både med kollegor, 

medarbetare, barn/elever och med vårdnadshavare.  

”Svårt att hinna med vilka barn som har symtom med stora barngrupper och 

kort om pedagoger.” Förskollärare i förskolan 

”Svårigheter att kommunicera med medarbetare på distans. Många missförstånd 

som påverkar min relation till dem negativt.” Skolledare i vuxenutbildning 

”Skapat konflikter mellan kollega och vårdnadshavare vilket ger merarbete” 

Lärare i grundskolan 

Hur ofta tas en vikarie in om du av någon anledning är borta? 

Det är vanligare att man alltid/ofta får ta in vikarier vid planerad frånvaro jämfört 

med oplanerad. Ungefär hälften av lärarna får alltid/ofta ta in en vikarie om de är 

planerat borta i 3 dagar eller fler medan endast 32 procent svarar att de alltid/ofta får 

ta in en vikarie vid oplanerad frånvaro i 1-2 dagar. I gymnasieskolan är det vanligast 

att man aldrig/sällan tar in vikarier om man är borta, oavsett om det är planerat eller 

oplanerat och oavsett hur lång tid man är borta. 57 procent av gymnasielärarna svarar 

att man sällan/aldrig tar in vikarier trots att man är planerat borta 3 dagar eller fler. 

Hälften av lärarna i grundskolan åk 1-6 svarar att de aldrig/sällan får ta in vikarier vid 

oplanerad frånvaro 1-2 dagar.  

”Inga vikarier sätts in vid sjukfrånvaro för att man inte ska ta in nya vuxna på 

skolan.” Lärare i grundskolan 

”Personal blir sjuk och vi får inte in vikarie. Vi har en fruktansvärd ansträngd 

situation.” Förskollärare i förskolan  
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Diagram 5. Procentuell fördelning över hur ofta en vikarie tas in om man av någon anledning är borta 

uppdelat på olika delar av skolväsendet. Baseras på 1988 svar från förskola upp till gymnasiet.  
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Diagram 6. Procentuell fördelning över de som svarar att de sällan eller aldrig får ta in en vikarie om man 

av någon anledning är borta uppdelat på olika delar av skolväsendet. Baseras på 1988 svar från förskola 

upp till gymnasieskolan.  

”Personalstyrkan är kraftigt desarmerad då många är förkylda och det är 

restriktioner på att ta in vikarier pga pandemin. Det leder till ökad stress, 

obefintlig planeringstid och det är en omöjlighet att planera och bedriva någon 

undervisning.” Förskollärare i förskolan  

Om man jämför med tidigare år (2017 och 2019), kan man se att de som svarar att 

man alltid/ofta tar in vikarier har minskat något oberoende av längd på frånvaron. 

Vid oplanerad frånvaro om 3 dagar eller mer (vilket är det mest vanliga när man följer 

covid-riktlinjerna kring karantän), så har det minskat från 52 procent år 2017 till 42 

procent år 2020.  

26%

36%

31%

45%

57%

73%

71%

83%

21%

28%

29%

37%

30%

43%

31%

51%

29%

42%

35%

52%

20%

29%

25%

37%

14%

21%

18%

34%

20%

29%

24%

36%

Vid planerad frånvaro 3 dagar eller mer

Vid planerad frånvaro 1-2 dagar

Vid oplanerad frånvaro 3 dagar eller mer

Vid oplanerad frånvaro 1-2 dagar

Att man sällan eller aldrig får ta in vikarie

Förskola Fritidshem Förskoleklass Grundskolan 1-3

Grundskolan 4-6 Grundskolan 7-9 Gymnasieskolan Total
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Diagram 7. Jämförelse mellan undersökning i 2017, 2019 och 2020Hur ofta, sedan förskolan/skolan 

startade i höst, har ni haft svårt att få tag i vikarier?  

Trots att man får ta in vikarier har Lärarförbundet fått signaler om att det är svårt att 

få tag i vikarier, vilket också bekräftas i undersökningen. Särskilt svårt är det i 

grundskolan åk 1-6 och i fritidshemmen, där över 60 procent svarar att de alltid/ofta 

har haft svårt att få tag i vikarier i höst.  

 

Diagram 8. Procentuell fördelning över hur ofta det sedan förskolan/skolan startade i höst, har varit 

svårt att få tag i vikarier, uppdelat på olika delar av skolväsendet. Baseras på 2122 svar från förskola upp 

till gymnasieskolan.  

”Svårigheter att få vikarier när ordinarie personal oftare är sjuk och vab.” 

Förskollärare i förskolan 

32%

42%

42%

53%

36%

50%

48%

59%

37%

52%

48%

60%

Vid oplanerad frånvaro 1-2 dagar

Vid oplanerad frånvaro 3 dagar eller mer

Vid planerad frånvaro 1-2 dagar

Vid planerad frånvaro 3 dagar eller mer

Alltid eller ofta ta in vikarie

2017 2019 2020

46%
60% 65% 67% 65%

52% 58% 58%

33% 29% 27% 23% 23%
32% 26% 28%

21%
11% 8% 10% 12% 16% 16% 14%

Hur ofta, sedan förskolan/skolan startade i höst, har 
ni haft svårt att få tag i vikarier?

Alltid/ofta Ibland Sällan/aldrig
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”Vi följer riktlinjerna vilket har medfört att det ofta saknas personal. På grund av 

rådande omständigheter har det heller inte funnits vikarier. Detta har medfört 

stor frustration hos medarbetarna och stort merarbete för mig som rektor. Jag 

har/är varit tvungen att täcka upp i verksamheten.” Lärare i grundskolan 

”Svårt att genomföra en bra verksamhet då många i personalgruppen är 

frånvarande samtidigt. Svårt att få in vikarier och ingen extra intäkt för att täcka 

merkostnaden.” Lärare i grundskolan 

”Svårt att hålla bemanningen rimlig. Svårigheter i att få tag i vikarier.” 

Skolledare i förskolan 

”Finns inga vikarier, vi tvingas ta av vår egen tid även till tjänster som vi 

köper in t.ex musik. Mycket tid går åt att sätta ihop material till alla 

frånvarande elever. Stressen att ständigt ha en plan B och en vikarieplanering 

redo om jag blir hemma.” Lärare i grundskolan 

Hur orolig är du för att du eller dina kollegor ska bli sjukskrivna på 

grund av arbetsrelaterad stress i höst? 

I våras ställde vi frågan kring om lärarna känner en oro över att de själva eller deras 

kollegor ska bli sjukskrivna på grund av arbetsrelaterad stress. Siffrorna var höga i 

våras (se diagram 10), men nu ser läget ännu värre ut. Varannan lärare känner oro för 

att bli sjukskriven på grund av arbetsrelaterad stress och 7 av 10 lärare är oroliga för 

att deras kollegor ska bli sjukskrivna. Värst ser det ut på grundskolan åk 1-3, där 6 av 

10 lärare är oroliga för att de själva ska bli sjukskrivna och 8 av 10 lärare är oroliga för 

att deras kollegor ska bli sjukskrivna.  

 

Diagram 9. Procentuell fördelning över huruvida man är orolig att en själv eller sina kollegor ska bli 

sjukskrivna på grund av arbetsrelaterad stress om coronapandemin fortsätter i höst. Baseras på 2401 

svar från förskola upp till högskolan 

” Det finns inte folk att sätta in när kollegor är borta, så mkt extrajobb, som blir 

till stress - vilket innebär att sen blir andra sjuka av stress.” Lärare i grundskolan 

55% 56% 54%
62%

52%
43% 49%

34%

51%

75% 73% 78% 81% 76%
69% 72%

53%

72%

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

höst 

Mig själv Mina kollegor
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”Tycker att riktlinjerna är tydliga men inte hur vi praktiskt ska kunna genomföra 

dessa med färre antal pedagoger på plats och det påverkar barnsäkerheten och 

undervisningen enormt i ett redan pressat läge med stora barngrupper och en 

redan hög arbetsbelastning. Vilket har lett och kommer att leda till en extremt 

dålig arbetsmiljö och sjukskrivningar pga utbrändhet.” Förskollärare i förskolan 

Vid en jämförelse med vårens siffror kan man se att de har ökat för nästan samtliga 

delar av skolväsendet, både när det gäller oro för sig själv och för sina kollegor. Störst 

orosökning har skett för lärare i fritidshem och i grundskolan åk 1-3. För lärare i 

fritidshem har oron att kollegor ska bli sjukskrivna ökat från 63 procent till 78 

procent och i grundskolan åk 1-3 från 66 procent till 81 procent. I grundskolan åk 7-9 

har oron minskat något men ligger ändå på höga nivåer. Oron för att själv bli 

sjukskriven har ökat mest hos lärare i åk 1-3, där den har ökat från 51 procent till 62 

procent.  

  

 

Diagram 10. Jämförelse mellan undersökning i maj och i september. 

Undervisning – distans och i skolan  
 

Har er skola bestämt att eleverna ska vara i skolan växelvis? 

I de yngre åldrarna är det ovanligt att skolorna är öppna växelvis medan det i 

gymnasieskolan och i vuxenutbildning är betydligt vanligare. 35 procent av lärarna i 
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gymnasieskolan och 64 procent av lärarna i vuxenutbildning svarar att deras elever 

ska vara i skolan växelvis.  

 

Diagram 11. Procentuell fördelning över huruvida det är bestämt att eleverna ska vara på skolan växelvis 

uppdelat på olika delar av skolväsendet. Baseras på 1501 svar från förskoleklass upp till högskolan.  

”Vi har ettorna inne hela tiden. Tvåor och treor är i skolan varannan vecka och 

har distans varannan. Detta påverkar undervisningen starkt negativt. Allt blir 

svårare och elevernas motivation har minskat tydligt. Verksamheten har blivit 

mycket mer ojämlik: språksvaga elever klarar ofta inte kraven på inloggning, 

användarnamn, växla mellan användarkonton etc... Bara att logga in på vår 

digitala lärplattform blir en tröskel för många.” Lärare i gymnasieskolan 

Undervisa elever i skolan, på distans eller både och? 

 

Diagram 12. Procentuell fördelning över huruvida man har undervisat eleverna i klassrummet eller på 

distans uppdelat på olika delar av skolväsendet. Baseras på 1622 svar från förskoleklass upp till 

högskolan.  
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I de yngre åldrarna är det vanligast att man endast undervisar elever som är i skolan. 

Från och med grundskolan åk 1-3 så förekommer det att elever undervisas på distans. 

Var tionde lärare i grundskolan åk 7-9 svarar att de undervisar elever på distans 

samtidigt som de har andra elever i klassrummet och 4 procent svarar att de också 

undervisar elever på distans samtidigt som när de inte har andra elever i 

klassrummet. Inom gymnasieskolan svarar var fjärde lärare att de undervisar elever 

på distans samtidigt som de har andra elever i klassrummet och 23 procent svarar att 

de också undervisar elever på distans när de inte har andra elever i klassrummet. 

Inom vuxenutbildningen är det vanligast att man undervisar på distans, både med och 

utan andra elever i klassrummet. 

”Speciellt att både ha lektionsbunden undervisning och distansundervisning. 

Stressande och rörigt för både oss och studerande. Oro för minskad 

måluppfyllelse.” Lärare i vuxenutbildning 

Var tionde lärare i gymnasieskolan och inom vuxenutbildning svarar att de undervisar 

på alla tre sätten (i skolan, distans med andra elever i klassrummet och distans utan 

andra elever i klassrummet). Var femte gymnasielärare och 37 procent av lärarna 

inom vuxenutbildning svarar att de undervisar på två sätt. 

 

Diagram 13. Procentuell fördelning över huruvida det är bestämt att eleverna ska vara på skolan växelvis 

uppdelat på olika delar av skolväsendet. Baseras på 1462 svar från förskoleklass upp till högskolan.  

”Svårt att samtidigt undervisa på distans, fjärr och i klassrummet. Känner mig 

överbelastad kognitivt. Svårt fokusera på alla spår samtidigt och upplever eleverna 

får mindre ut av min handledning då det är så splittrat.” Lärare i gymnasieskolan 

”Distansundervisning kräver mycket planering. Det är svårt att ha givande 

lektioner med elevgruppen (sfi). Det är ansträngande att ha 3 timmar digitalt 

framför skärmen för elever och lärare. Mycket man gör på lektionerna när man 

100% 97% 94%
89%

69%

53%

88%

0% 3% 6%
11%

21%

37%

10%
0% 0% 2% 0%

10% 10%
2%

Hur många sätt?

Endast undervisat på ett sätt Undervisat på två sätt Undervisat på tre sätt



 

  
 24 [28] 

 

 

 
 

 

träffas fysiskt är svårt att genomföra framförallt med samma kvalité 

(diskussioner, samtal, skrivstöd etc.).” Lärare i vuxenutbildning 

”Samtidigt som jag har klass förväntas ha "hemmaelever" via teams på distans.” 

Lärare i grundskolan 

”Vaga och oklara direktiv. Lapp på dörren om att man skall stanna hemma om 
man har symptom. Hafsigt hop-plockad studiedag om fjärrundervisning och 
sedan en förväntan på att man skall multitaska - undervisa live och online 
samtidigt....” Lärare i grundskolan 
 
”Dubbelarbete med digitalt material till de elever som är hemma samtidigt som 
den vanliga undervisningen ska genomföras. De elever som kommer tillbaka men 
inte har jobbat behöver hjälp att komma i fas.” Lärare i grundskolan 

 

De som undervisar på mer än ett sätt svarar att de har en högre arbetsbelastning 

jämfört med de som endast undervisar på ett sätt. 19 procent av de som svarar att de 

undervisar på två eller tre sätt svarar att de har extremt hög arbetsbelastning medan 

13 procent av de som använder ett undervisningssätt svarar detta. 

 

Diagram 14. Procentuell fördelning över arbetsbelastning uppdelat på antal sätt läraren undervisar på. 

Baseras på 1450 svar från förskoleklass upp till högskolan.  

”Att ständigt ställa om mellan live och distansundervisning gör min undervisning 

sämre.” Lärare i gymnasieskolan 

”Det har blivit merarbete på grund av bara halva klassen åtgången dubbel tid och 

halverat innehåll så det blir högt tempo.” Lärare i vuxenutbildning 
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Lärarförbundet anser  

Kraven på lärarna i förskolor och skolor är helt orealistiska  
Medan pandemin har medfört att stora delar av svensk arbetsmarknad tvingats ställa 
in och ställa om så har svensk lärarkår fått ställa upp. Det gör vi gärna, men bristande 
förutsättningar och ytterligare krav har lett till att en redan hög arbetsbelastning nu 
blivit ohållbar. Arbetsgivarna måste ta sitt fulla ansvar och politikerna måste stå upp 
för svensk lärarkår.    
  
Lärarförbundets krav kopplat till arbetsbelastning:   
  
Utgångspunkten för våra krav är att lärare inom alla skolformer måste kunna utöva 
sitt arbete utan att riskera att smittas eller bli sjukskrivna av utmattning. Det 
övergripande ansvaret för detta ska ligga hos staten och regeringen.   
  

• Staten måste skjuta till extra resurser så att varje kommun har tillräckliga 
resurser för att kunna göra alla de anpassningar som krävs för att lärare på ett 
säkert sätt ska kunna utöva sitt yrke under pandemin.  

  
• Arbetsgivaren måste säkerställa att det finns tillräckligt med personal så 

att inte alla extra arbetsuppgifter som pandemin medför landar i lärarnas 
knän. Vad gäller t ex krav på extra städrutiner och särskilda matrutiner.  

  
• Arbetsgivaren måste ta sitt arbetsmiljöansvar och se till att 

arbetsbelastningen hålls på en rimlig nivå och sätta in resurser för 
att motverka den ohälsosamma arbetsbelastningen som i nuläget finns på 
många förskolor och skolor.   

  
• Lärare ska bara ansvara för en undervisningsform åt gången, d v s antingen 

när- eller distansundervisning. Två undervisningsformer ska inte äga rum 
parallellt.   

  
• Antalet utvecklingssamtal och formen för dem ska helt få avgöras av lärarna 

själva.  
 
 
Lärarförbundet kräver dessutom följande kopplat till 
Folkhälsomyndighetens riktlinjer (delrapport 1): 
 
Lärarförbundet anser 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 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.  
 

https://www.lararforbundet.se/artikelsidor/inte-ens-en-meter-mellan-eleverna-lararnas-situation-under-coronapandemin/
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• Sjuka barn 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.  

 

• 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.  
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Om undersökningen 
 

Sammanfattning av undersökningen  
 

• Enkätundersökningen 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.   
 

  



   
  

 

 

 
 

 

  

 

 
 

 

 

 

Box 12027, 102 21 Stockholm | Segelbåtsvägen 15, Stockholm | 0770-33 03 03 

lararforbundet.se/kontakt 
 


