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Arbetsbelastning, smittspridning och oro – 
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Sammanfattning  

• Endast 3 av 10 ombud svarar att de helt håller med om att arbetsgivaren har satt in 
tillräckligt med åtgärder för att minska smittspridningen på arbetsplatsen. Var 
femte ombud håller helt med om att det går att följa Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer på arbetsplatsen. 
 

• Endast 1 av 10 ombud håller helt med om att eleverna följer 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer på skolan och var femte ombud håller 
med om påståendet ”Vårdnadshavare respekterar de regler vi sätter upp kopplade 
till smittspridningen av covid-19”. 
 

• Var tredje lärare i fritidshem och 45 procent av lärarna i förskolan svarar att de 
inte får arbeta på valfri plats när de utför arbetsuppgifter som inte kräver att de är 
på arbetsplatsen. 

 

• Endast 17 procent av skolledarna svarar att de har mycket bra förutsättningar att 
kunna utföra sina arbetsmiljöuppgifter. 30 procent svarar att de har ganska eller 
mycket dåliga förutsättningar. 

 

• 74 procent svarar att det finns ganska eller mycket stor oro bland personalen att de 
ska bli smittade av covid-19 på arbetsplatsen och nästan 1 av 5 svarar att det finns 
mycket stor oro.  

 

• 27 procent av ombuden svarar att det under den senaste månaden har varit 
vanligare eller mycket vanligare med missnöje från vårdnadshavare. 1 av 3 lärare 
svarar att de helt eller delvis håller med om att de upplever press från 
vårdnadshavarna att eleverna inte lär sig det de ska enligt läro- och kursplanen. 
Pressen är störst för lärarna i grundskolan 7-9 och i gymnasieskolan. 

 

• Majoriteten (7 av 10) svarar att de helt eller delvis håller med om att covid-19:s 
påverkan på situationen i skolan gör att de känner sig stressade över att kunna 
uppfylla allt som står i läro- och kursplanen. Inom gymnasieskolan så svarar hela 8 
av 10 att de helt eller delvis håller med. 

 

• 3 av 4 lärare svarar att de under de två senaste veckorna har haft hög till extremt 
hög arbetsbelastning. 

 

• 47 procent av skolledarna svarar att det är en ganska eller mycket stor risk att 
deras medarbetare ska bli sjukskrivna på grund av arbetsrelaterad stress till följd 
av hur situationen ser ut i skolan med covid-19. 62 procent svarar att det är mycket 
stor risk att deras medarbetare ska bli sjukskrivna om de tvingas undervisa kvällar, 
helger och lov. 7 av 10 lärare är oroliga att de själva ska bli sjukskrivna om de 
tvingas undervisa kvällar, helger och lov medan 8 av 10 är oroliga att deras 
kollegor ska bli sjukskrivna.  

 

• 75 procent svarar att de helt eller delvis håller med om att det är orimligt att kräva 
att lärare ska genomföra allt som står i läro- och kursplanen utifrån covid-19:s 
påverkan på situationen i skolan. 
 

• För att lätta på lärarnas arbetsbelastning vill skolledarna prioritera bort 
utvecklingsprojekt, dokumentation och krav på utvecklingssamtal. Lärarna vill ta 
bort dokumentation, utvecklingssamtal, olika typer av möten och i större grad 
arbeta hemifrån. 
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Inledning 
 

”Vill att de har bättre koll på spridningen på skolan och inför åtgärder för att 
förhindra detta. Till exempel fick vi arbeta till och från utan någon som helst 
ventilation (flera timmar per dag) i en vecka för att ventilationen gick sönder.  
Inga åtgärder vidtogs.” Lärare i fritidshem 

 

Coronapandemin är inne på sitt andra år. Myndighetsåtgärderna har varierat och 

skolorna har fått specifika råd som de ska följa, till exempel gällande avstånd, extra 

städning och att om möjligt förlägga verksamheten utomhus. Våren 2020 infördes 

möjligheten för huvudmän att förlägga undervisningen på distans och från 

18 mars 2020 rekommenderades distansundervisning för 

gymnasieskolan, vuxenutbildning, yrkeshögskolor, högskolor och universitet. Den 15 

juni 2020 öppnade gymnasieskolorna igen med ett fokus på att eleverna till hösten 

skulle återgå till vanlig närundervisning. I december 2020 kom Folkhälsomyndigheten 

ut med en ny rekommendation om fjärr- och distansundervisning för gymnasieskolan 

och 11 januari 2021 kunde även grundskolans huvudmän införa fjärr- och 

distansundervisning för årskurs 7-9 vid behov. Den 25 mars meddelade regeringen att 

den nationella rekommendationen om distansundervisning i gymnasieskolan inte 

förlängs efter 1 april.  

Övriga delar av skolväsendet har hållits öppna som vanligt med uppmaning att följa 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Något som många förskolor, skolor och 

fritidshem haft svårt att klara. Redan under våren 2020 kunde Lärarförbundet 

rapportera om att lärare och skolledare signalerade att det inte gick att följa 

Folkhälsomyndighetens riktlinjer och rekommendationer. Det fanns ingen möjlighet 

att möblera luftigt, hålla avstånd i korridorerna och få elever att hålla avstånd. Att följa 

rekommendationerna medförde också att lärarnas arbetsbelastning ökade eftersom de 

var tvungna att utföra arbetsuppgifter som inte ingår i läraryrket, till exempel agera 

rastvakter, matvakter, avståndspoliser och städa. Dessutom blev det betydligt vanligare 

att täcka upp för varandra i och med att sjukfrånvaron ökade. Detta var framför allt 

vanligt för lärare i fritidshem. På många arbetsplatser var det dessutom vikariestopp 

eller mycket svårt att få tag i vikarier.  

En annan stor skillnad jämfört med före pandemin var att det blev vanligare med 

distansundervisning och fjärrundervisning. I vissa fall har det förekommit en 

kombination av distansundervisning och närundervisning. Vissa lärare har tvingats 

undervisa på tre olika sätt (i skolan och på distans med och utan elever i klassrummet). 

Detta har lett till en extremt hög arbetsbelastning. Trots lärarnas höga arbetsbelastning 

har ingenting prioriterats bort. Så utöver allt extra lärarna måste göra, såsom att städa, 

se till att eleverna håller avstånd och täcka upp för kollegor, måste de även fortsätta att 

dokumentera sådant som inte är lagstadgat, hålla utvecklingssamtal och 

föräldramöten.  

Förutom omöjligheten att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och den 

extremt höga arbetsbelastningen måste lärarna dagligen hantera såväl sin egen oro som 

elevers och vårdnadshavares oro. Det handlar om oron att själv bli smittad av covid-19 

på arbetsplatsen, men också att bli smittad och sedan smitta nära och kära. Vissa 

arbetsgivare har dessutom inte följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer att låta 

personalen arbeta på distans i möjligaste mån, utan lärarna har tvingats vara på 
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arbetsplatsen på möten. De har heller inte fått arbeta på valfri plats när de utfört 

arbetsuppgifter som inte kräver att de är på arbetsplatsen. Efter Lärarförbundets 

påtryckningar på Folkhälsomyndigheten och Anna Ekström har de under ett flertal 

presskonferenser tydligt sagt att förskolan och skolan såklart också omfattas av 

distansarbetesrekommendationen och att arbetsgivarna måste skärpa sig. Vi har 

glädjande kunnat se att det gett effekt, men vi vet också att det fortfarande finns 

arbetsgivare som inte följer dessa rekommendationer. Det är oacceptabelt. 

I december 2020 fattade regeringen beslut om att ge Skolverket i uppdrag att fördela 

och betala ut skolmiljarden till alla kommuner under 2021. Pengarna ska fördelas 

proportionellt utifrån antalet barn och unga i åldern 6–19 år i kommunen. Medlen får 

användas brett för insatser i hela skolväsendet, till exempel inom förskolan, grund- och 

gymnasieskolan samt vuxenutbildningen. Även om dessa pengar självklart är välkomna 

behövs det mycket mer pengar eftersom skolan redan före coronapandemin hade 

besparingskrav på sig. Jämfört med kostnadsutvecklingen har budgetsatsningarna på 

skolan halkat efter under många år vilket lett till en besparingsvåg. Ingenting tyder på 

att den utvecklingen inte kommer att fortsätta. Samtidigt rapporterar Sveriges 

kommuner och regioner att många kommuner har haft lägre kostnader under 2020, 

och i vissa fall även gått med vinst. Dessa pengar hade definitivt behövts i förskolan och 

skolan för att underlätta för skolledare och lärare. På så vis hade smittspridningen 

kunnat minskas. 

För femte gången under pandemin har nu Lärarförbundet undersökt hur läget ser ut på 

landets förskolor och skolor. Rapporten består dels av resultat från en undersökning i 

Lärarförbundets lärarpanel hos Kantar Sifo, dels av en undersökning bland 

Lärarförbundets arbetsplatsombud och skyddsombud (läs mer om undersökningarna 

på sidan 34). Den fokuserar på vilka problem som finns, vilka risker problemen innebär 

och vilka lösningar som finns på problemen.  

Här kan du läsa Lärarförbundets tidigare rapporter:  
https://www.lararforbundet.se/artikelsidor/saa-har-lararforbundets-medlemmar-
paaverkats-av-corona  
 
https://www.lararforbundet.se/artikelsidor/laget-ar-katastrofalt-pressat-och-
ohaallbart 
 
https://www.lararforbundet.se/artikelsidor/inte-ens-en-meter-mellan-eleverna-
lararnas-situation-under-coronapandemin 
 
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/laget-ar-katastrofalt-pressat-och-ohaallbart
https://www.lararforbundet.se/artikelsidor/laget-ar-katastrofalt-pressat-och-ohaallbart
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/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 fungerar det att upprätthålla en smittsäker 

verksamhet? 
 

Går det att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer? 
 

”Att skolans verksamhet ska fortgå som vanligt. Det är märkligt att resten av 

samhället ska vidta åtgärder som att undvika trängsel men i en skola ska vi 

trängas med varandra i alla möjliga situationer där det är fysiskt omöjligt att 

hålla avstånd.” Lärare i grundskolan 7-9 

Lärarförbundet har redan från pandemins början rapporterat att det finns stora 

problem för förskolor och skolor att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer 

och riktlinjer. Resultatet som presenteras här är tyvärr inget undantag. Det är fortsatt 

svårt för lärarna och skolledarna att organisera verksamheten på ett smittsäkert sätt.  

 

Tillräckligt med åtgärder för att minska smittspridningen på arbetsplatsen 

 
”Kommunal upphandling av produkter som t.ex. handsprit har gjort att vi inte har 
fått någon sådan då den har varit slut hos aktuell leverantör.” Skyddsombud 
 
”Att arbetsgivaren inte tar detta på allvar. Det är fortfarande mycket trångt i 
matsalen. Eleverna sitter i stort sett på varandra. För att komma fram i 
korridoren måste man be elever att flytta på sig för att komma fram.” 
Skyddsombud 

 
Endast 3 av 10 ombud svarar att de helt håller med om att arbetsgivaren har satt in 
tillräckligt med åtgärder för att minska smittspridningen på arbetsplatsen. Ca 1 av 5 
svarar att de delvis eller inte alls håller med om att arbetsgivaren har satt in tillräckligt 
med åtgärder. Dock svarar majoriteten att de delvis håller med om detta. Detta visar 
dels på att situationen ser olika ut på olika arbetsplatser, dels på att vissa saker är 
lättare att åtgärda än andra.  
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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 arbetsplatsen”. Baseras 
på 1485 svar. 

 
 
”Arbetsgivaren lämnar i stort sett allt ansvar till de anställda, gör inga insatser för 
att skydda mot trängsel och onödiga kontakter som många fortfarande har på 
arbetsplatsen. Tvingas äta med elevgrupper för att få pedagogisk lunch. Inga 
resurser för egen lunch.” Arbetsplatsombud 
 
”Att hålla avstånd. Det finns inte tillräckligt många och stora lokaler i skolan för 
att vi ska kunna följa de rekommendationer som finns. Oro bland personalen att 
bli smittad. Huvudmans bristande förståelse, kompetens och förmåga att ta 
ansvar för att ge rätt förutsättningar för verksamheterna att fungera och följa 
rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och Skolverket.” Skyddsombud 
 
”Att arbetsgivaren struntar i sitt arbetsmiljöansvar och mörkar smitta på skolan. 

Att vi på skolorna och rektorer motarbetas konsekvent av skolchef och 

förvaltningschef.” Arbetsplatsombud 

”Flera i personalen och elever har insjuknat men vi fortsätter jobba på plats i 
skolan. Frågan om Skyddsutrustning är högaktuell.” Skyddsombud 
 
”Trots att vi ändrat mycket av vår verksamhet för att följa samhällets riktlinjer 
(tex mycket utevistelse, ändrade hämtnings-och lämningsrutiner mm.) känns det 
omöjligt att följa de riktlinjer som satts upp av folkhälsomyndigheten gällande 
antalet personer inomhus, avstånd mellan personer, folksamlingar mm. Vi har 
utformat tydliga rutiner för handtvätt med det är omöjligt att se om alla elever 
följer befintliga rutiner vid alla tillfällen. Svårt att hinna med extra städning - 
Skulle tom säga att det blivit sämre pga personalneddragningar och 
sjukfrånvaro.” Skyddsombud 

 
Möjlighet att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer på 

arbetsplatsen  

”Elever som åker buss mellan olika skolor för olika typer av undervisning gör att 

elever blandas från olika skolor. Vi har svårt att få vikarier vilket resulterar i att vi 

32%

49%

13%

6%

Håller helt med Håller delvis med Håller delvis inte med Håller inte alls med

Min arbetsgivare har satt in tillräckligt med åtgärder 
för att minska smittspridningen på arbetsplatsen.



 

  
 8 [34] 

 
 

 
 

 

har behövt slå ihop grupper på skolan, ”bubblorna” spricker. Tider i matsalen är 

oförändrade, stundtals fullt i matsalen. Finns inte resurser för att äta i klassrum.” 

Skyddsombud 

44 procent av ombuden svarar att de bara delvis eller inte alls håller med om att det går 

att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer på arbetsplatsen. Endast var femte 

ombud håller helt med om påståendet.  

 

 
Diagram 2. Procentuell fördelning över huruvida man håller med i påståendet ”Det går att följa 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer på arbetsplatsen”. Baseras på 1482 svar. 

 
”Det är svårt att följa folkhälsomyndighetens riktlinjer. I klassrummen är det för 
trångt för att möblera så man kan hålla avstånd. Lika i personalutrymmena är det 
svårt att hålla avstånd, och det finns inga andra tomma lokaler att välja för ex 
planering. Det är svårt för eleverna att hålla avstånd mellan varandra och de har 
också behov av hjälp av oss pedagoger så det är svårt att hålla avstånd. Hallarna 
är på tok för små så även om bara hälften av eleverna går in/ut samtidigt är det 
svårt att hålla avstånd.” Arbetsplatsombud 
 
”Vi har inte möjlighet att hålla distans, ”sprida ut” elever, ändra tider i matsalen, 
undvika att komma nära kollegor osv. för det ryms inte i våra lokaler.” Lärare i 
grundskolan årskurs 1-3 
 
”Skolan är trångbodd, klassrummen har i snitt 5 elever mer än de är byggda för, 
att skapa avstånd är omöjligt.” Arbetsplatsombud 

 
”Det enda regeringen måste göra är att "tvinga" skolhuvudmännen att 
acceptera det faktum att vi måste organisera undervisningen på ett sätt som 
ger lärarna en möjlighet att hålla avstånd. Tillför tillfälliga 
personalutrymmen t.ex. Det funkar inte med arbetsrum på 15 kvadratmeter 
med 5 lärararbetsplatser t.ex.” Lärare i grundskolan årskurs 4-6 
 

Skolorna försöker på olika sätt skapa avstånd men det är ändå svårt att lyckas.  
 
”Att elever och lärare inte kan hålla avstånd vare sig i arbetsrum, korridorer eller i 
klassrum. Vi har inte tillgång till två klassrum alltid och då kan man inte dela in 

20%

36%

20%

24%

Håller helt med Håller delvis med Håller delvis inte med Håller inte alls med

Det går att följa Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer på arbetsplatsen.
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klassen så att de kan hålla avstånd. Arbetsrummen är trånga för oss lärare så vi 
kan inte hålla avstånd där, detsamma gäller lunchrum. Nu har vi rullande schema 
med endast en årskurs inne åt gången resten undervisas på distans men ändå 
räcker inte utrymmena på skolan till. Eleverna sitter för nära varandra i 
korridorerna och håller inte avstånd.” Skyddsombud 

 
”Lokalerna är trånga och det är svårt att anpassa verksamheten, vi kan helt enkelt 
inte sprida ut oss som vi skulle vilja. De nerdragningar som pågått under flera år 
där varje millimeter av skolan ska utnyttjas hela tiden är kännbara nu. Det finns 
inte en millimeter över att sprida ut sig på, vi har de utrymmen vi har och det är 
fullt av elever hela tiden, trots att vi försöker anpassa oss.” Skyddsombud 

 
”Att det är omöjligt att följa FHM rekommendationer om avstånd. Skolan gör 
verkligen så mycket som det går.” Skyddsombud 

 
Följer eleverna Folkhälsomyndighetens rekommendationer på skolan? 

Endast 1 av 10 ombud håller helt med om att eleverna följer Folkhälsomyndighetens 

rekommendationer på skolan. 57 procent svarar att de delvis inte eller inte alls håller 

med.  

”Eleverna följer inte restriktionerna och jag orkar inte ha rollen av polis hela 
dagarna samtidigt som jag ska undervisa. Det är en oerhörd stress för mig 
med detta.” Lärare i gymnasieskolan 
 

 

 
Diagram 3. Procentuell fördelning över huruvida man håller med i påståendet ”Eleverna följer 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer på skolan”. Baseras på 1165 svar. 

 
 
”Största utmaningen är att eleverna ej följer restriktionerna gällande avstånd 
samt handtvättning/spritning.” Skyddsombud 
 
”Jag och min familj fick covid via mitt arbete trots försiktighet. Är mycket jobb 
att få eleverna att hålla avstånd i köer tex när eleverna inte kan hålla avstånd 
i klassrummet. Eller hänger på varandra utanför.” Lärare i grundskolan 
årskurs 4-6 

9%

34%

26%

31%

Håller helt med Håller delvis med Håller delvis inte med Håller inte alls med

Eleverna följer Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer på skolan.
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Respekterar vårdnadshavare de regler som sätts upp kopplade till 

smittspridningen av covid-19? 

”Vi har fått låsa dörren så föräldrarna ringer på en ringklocka annars går de rakt 

in trots mail och muntlig info.” Skyddsombud 
Var fjärde ombud svarar att de inte alls eller delvis inte håller med om att 

vårdnadshavarna respekterar de regler förskolorna och skolorna sätter upp kopplade 

till smittspridningen av covid-19. 1 av 5 ombud svarar att de helt håller med medan 

majoriteten, 53 procent, svarar att de delvis håller med.  

 
Diagram 4. Procentuell fördelning över huruvida man i påståendet ”Vårdnadshavare respekterar 
de regler vi sätter upp kopplade till smittspridningen av covid-19”. Baseras på 1392 svar. 

 
”Vårdnadshavare får inte komma in i hallen, vilket de skiter i och gör i alla fall. 
Har som förslag att vi ska låsa dörren men kollegor tycker olika... Hålla avstånd, 
tvätta/sprita händerna struntar vårdnadshavare i också... - Ringa hem barn som 
är lite snoriga, vårdnadshavare blir sura.” Arbetsplatsombud 
 

”Svårt att få vårdnadshavare att följa reglerna för hämtning/lämning.” 

Arbetsplatsombud 

”Det finns en viss trötthet kring restriktionerna som finns vilket bidrar till att de 

inte följs lika noga som när vi satte dem i kraft. Detta är något som är svårt att 

vända och få upp respekten från både vårdnadshavare och personal.” 

Skyddsombud 

”Att få föräldrarna att hålla barnen hemma vid symptom. De har lite gått tillbaka 

till de vanliga och skickar tillbaka barnen för tidigt.” Arbetsplatsombud 

”Att vårdnadshavare inte vill vabba och följa våra rekommendationer som finns 

på förskolan, vi får påminna dem varje dag.” Skyddsombud 

 
Vad säger skolledarna om riktlinjerna kopplade till covid-19? 

66 procent av skolledarna håller helt med i påståendet att de vet vilka riktlinjer som 
gäller för tillfället för covid-19 och skolan. Endast 1 av 3 tycker det är tydligt vem det är 

21%

53%

21%

5%

Håller helt med Håller delvis med Håller delvis inte med Håller inte alls med

Vårdnadshavare respekterar de regler vi sätter upp kopplade 
till smittspridningen av covid-19.
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som bestämmer vad gällande covid-19 och var fjärde skolledare anser att de får fatta 
beslut utanför sin kompetens kopplat till smittspridningen. 
 

 
Diagram 5. Procentuell fördelning av skolledare som svarar att de helt håller med i olika 

påståenden gällande covid-19 och skolan. Baseras på svar från 93 till 95 skolledare. 

”Ha tydligare information i nyheter om att det är viktigt att alla är hemma om 

någon i familjen är sjuk. Blir så mycket diskussioner med varje förälder.” 

Skolledare 

”Tydligare riktlinjer i möten med vårdnadshavare som upplever stor oro och de 

som är i högrisk. Tydligare riktlinjer vid smittspridning på skolan.” Skolledare 

 

Får lärarna möjlighet att arbeta på distans? 

 

”Min arbetsgivare kräver närvaro på arbetsplatsen 35h i veckan (all tid utom 

förtroendetiden) trots att jag 4 av 5 dagar i veckan har all undervisning som 

fjärrundervisning med alla elever.” Lärare i gymnasieskolan 

Majoriteten av ombuden, 66 procent, svarar att personalen får arbeta på valfri plats när 

de utför arbetsuppgifter som inte kräver att de är på arbetsplatsen. 22 procent svarar 

att personalen inte får det. 

66%

33%

26%

Jag vet vilka riktlinjer som gäller
för tillfället för Covid-19 och

skolan.

  Jag tycker det är tydligt vem det
är som bestämmer vad, gällande

Covid-19.

Jag anser att jag får fatta beslut
utanför min kompetens,

kopplade  till smittspridningen.

Skolledare
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Diagram 6. Procentuell fördelning över huruvida personalen, om de är friska, får arbeta på valfri 

plats när de utför arbetsuppgifter som inte kräver att de är på arbetsplatsen. Baserat 

på 1491 svar från ombud.   

Även om fler arbetsgivare nu följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer kring 

distansarbete (se jämförelse i diagram 8) är det fortfarande 1 av 4 som inte gör det. Var 

tredje lärare i fritidshem och 45 procent av lärarna i förskolan svarar att de inte får 

arbeta på valfri plats när att de utför arbetsuppgifter som inte kräver att de är på 

arbetsplatsen.  

”Vi borde också kunna få jobba hemifrån. Utbildning, arbetsplatsträffar, 

planering, inläsning av litteratur går göra hemifrån.” Lärare i förskolan 

”Eftersom lärarnas arbetsrum är så trånga bör vi tillåta mer förtroendetid.” 

Skolledare 

 
”Vår rektor anser att vissa möten ska var fysiska. Att jobba hemifrån under 
planeringstid är ingen självklarhet detta måste vid varje tillfälle diskuteras med 
rektor och "okejas". Många upplever att man leker med lärares liv och många 
kollegor känner stor oro.” Skyddsombud 
 

66%

22%

12%

Ja Nej Vet inte

Får personalen, om de är friska, arbeta på valfri plats 
när de utför arbetsuppgifter som inte kräver att de är 

på arbetsplatsen?
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Diagram 7. Procentuell fördelning över huruvida man, om man är frisk, får arbeta på valfri 

plats när man utför arbetsuppgifter som inte kräver närvaro på arbetsplatsen uppdelat på var 

i utbildningsväsendet man arbetar. Baserat på 2247 svar.   

 
Diagram 8. Procentuell fördelning över de som svarar att de får arbeta på valfri plats när 
de utför arbetsuppgifter som inte kräver att de är på arbetsplatsen, uppdelat på var 
i utbildningsväsendet man arbetar samt september, december och februari. Baserat på 2401 
svar i september 2020, 2390 svar i december 2020 och 2247 svar i februari 2021.   

 

”Folkhälsomyndighetens rekommendationer är att de som kan jobba hemma får 

göra det men det tycks inte gälla i skolans värld. De som har stödfunktioner i 

skolan måste vara på plats medan chefer och biträdande tilläts jobba på distans. 

Vi får be om tillåtelse varje gång vi önskar att jobba hemifrån och det är inte alltid 

det godkänns. Det tycker jag går emot folkhälsomyndighetens 

rekommendationer.”  Lärare i grundskolan årskurs 1-3 

”Att hålla avståndet mellan vuxna. Att få ledningen att inse att även personal i 

förskola klarar att ha möten digitalt hemifrån! Idag sitter arbetslagen hopträngda 

44%

72%

50%
68%

77% 76%
86% 88%

66%

45%

20%
33%

20% 15% 19%
10% 12%

25%
11% 8%

17% 12% 9% 6% 3% 0%
9%

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 ej

39%

21% 19% 24% 29% 30%
38%

61%

32%36%

52%

37%

62% 63% 59%

84% 83%

56%
44%

72%

50%

68%
77% 76%

86% 88%

66%

Får arbeta på valfri plats 

Sep Dec Feb
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framför en dator på varje avdelning. Så nära är jag inte kollegorna i annars.” 

Skyddsombud 

Vilka är de största utmaningarna just nu gällande covid-19?  
 
Ombuden fick frågan ”Vilken är den största utmaningen just nu (gällande covid-19) i 
den verksamhet du är ombud för?”.  
 
Vad flest såg utmaningar kring var att hålla avstånd och följa Folkhälsomyndighetes 
riktlinjer om distans.  
 

”Att få eleverna att förstå att de ska hålla avstånd, t.ex. står de i grupper i 
korridoren, trängs i matsalskön o.s.v. samt att få dem att tvätta händerna.” 
Skyddsombud 
 
”Trånga kapprum och få lokaler för att sprida ut eleverna. Matsalen och tiderna är 
inte optimala för att minska spridning. Vi delar lokaler/personal med förskolan.” 
Skyddsombud 
 
”Barnen som skickas till skolan med Alvedon i kroppen, föräldrar som inte svarar 
när vi ringer gällande ett sjukt barn. Trånga lokaler när det gäller fritids. Ingen 
klass får blandas med en annan klass men när det gäller fritids kan alla klasser 
plötsligt blandas!” Skyddsombud 
 
”Lokalerna är trånga och det är svårt att anpassa verksamheten, vi kan helt enkelt 
inte sprida ut oss som vi skulle vilja. De nerdragningar som pågått under flera år 
där varje millimeter av skolan ska utnyttjas hela tiden är kännbara nu. Det finns 
inte en millimeter över att sprida ut sig på, vi har de utrymmen vi har och det är 
fullt av elever hela tiden, trots att vi försöker anpassa oss.” Skyddsombud 

 
”Den största utmaningen är att kunna följa alla restriktionerna. Hålla avstånd, se 

till att de tvättar händerna, avstånd i klassrummen mm. Det är helt omöjligt att 

följa nu när 2/3 av eleverna har kommit tillbaka till skolan. Det är svårt att få 

eleverna till att förstå varför det är nödvändigt. Vi är väldigt oroliga hur det ska 

gå efter sportlovet, då hela 7-9 ska vara tillbaka på skolan. Vi lärare känner en 

stor oro! Många anser att det är bättre att ha distansundervisning, för att minska 

rörligheten bland eleverna och på så viss hindra smittspridningen. Många elever 

har varit hemma under distansundervisning och inte umgåtts så mycket med 

varandra. Men nu när de är på plats på skolan igen, då är det väldigt kul att vara 

med sina vänner igen. Och då glöms restriktionerna av snabbt.” Skyddsombud 

 
En annan stor utmaning är att vårdnadshavarna/föräldrarna inte respekterar riktlinjer 
och regler. 

 
”Som huvudskyddsombud har jag fått från områdeschefer att det största 
problemet är vårdnadshavare som inte följer riktlinjer.” Huvudskyddsombud 
 
”Föräldrarnas förståelse att vi har riktlinjer att följa!” Arbetsplatsombud 
 
”Vårdnadshavare i vår hall som kliver in fast restriktioner och uppsatt hur många 
som får gå in osv.” Arbetsplatsombud 
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”Att få föräldrarna att hålla barnen hemma vid symptom. De har lite gått tillbaka 
till de vanliga och skickar tillbaka barnen för tidigt...” Arbetsplatsombud 
 
”Att få föräldrarna att respektera våra avgränsningar. Få förståelse för att det är 
vår arbetsplats och att vi vill ha en säker arbetsmiljö.” Skyddsombud 
 

Det finns många utmaningar kopplade till arbetsgivare, huvudmän och möten på 
arbetsplatsen.  

 
”Att vi inte har egna datorer så att alla kan sitta enskilt vid tex APT. Att vi inte har 
tillräckligt med utrymmen för att alla ska kunna sitta enskilt då vi har olika möten 
på dagtid då verksamhet pågår.” Arbetsplatsombud 
 
”Att många vuxna på skolan har haft covid19 samt att föräldrar som har det 
skickat sina barn till skolan som insjuknat. Det är omöjligt att hålla sig till 
restriktionerna och vi är utsatta för smittan varje dag på jobbet. Tycker inte att 
huvudmän tar pandemin på allvar utan att de står mest på vårdnadshavares sida 
istället för att ta sitt ansvar för sina medarbetare.” Skyddsombud 
 
”Att arbetsgivaren tar det på allvar, följer upp och utvärderar. Inget görs som det 
ska!” Skyddsombud 
 
”Den största utmaningen är stress bland personalen och en ledning som inte 
förstår att vi inte hinner med massor av möten kring skolutveckling.” 
Arbetsplatsombud 
 
”Vi har inte personella resurser att följa FHM:s rekommendationer.” Skyddsombud 

 

Ombuden tog också upp utmaningar kopplade till stress, press och arbetsbelastning. 

Detta hörde ofta ihop med oro, stor sjukfrånvaro hos personalen och svårigheter att få 

vikarier. 

”Att det är ojämnt fördelat när barn respektive pedagoger är frånvarande. Svårt 

att få in vikarier som kan hjälpa till att avlasta pedagoger som i snart ett år har 

jobbat under stress.” Skyddsombud 

”Att klara distansundervisning, och att behålla en konstruktiv och hälsosam anda i 

lärargruppen i dessa pressade tider, för att undvika den värsta stress som alla 

utsätts för just nu.” Arbetsplatsombud 

”Att vi ska orka! Att jobba på i dessa tider med sjuka kollegor och elever och ändå 

ha samma press med måluppfyllelse och att allt ska fungera som vanligt sliter 

hårt. Lite onödigt med nationella prov i åk 3 kan jag tycka!” Skyddsombud 

”Att personalen orkar med all stress, oro, bråk och dåligt samarbete. Fokus 

hamnar inte på vår verksamhet med barnen. Chef som är otydlig och har dålig 

kontakt med sina medarbetare. Mkt frånvarande personal.” Skyddsombud 

”Social distans, kontakt med vårdnadshavare, möten, riskgrupper, 

personalfrånvaro, arbetsbelastning främst psykisk press och stress. 

Administration (brist på tid), press från arbetsgivaren vad det gäller 

verksamhetens innehåll.” Skyddsombud 
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Genomförs riskbedömningar och åtgärdas risker? 

Under det gångna året svarar ungefär 1 av 10 att ingen riskbedömning har genomförts. 

19 procent svarar att det endast har genomförts en gång. Hälften svarar att 

riskbedömningar har genomförts 2-4 gånger.  

 
Diagram 9. Procentuell fördelning över hur många gånger riskbedömningar har genomförts på 

arbetsplatsen/arbetsplatserna inom ombudens skyddsområden under coronapandemin. Baserat 

på 1282 svar från ombud.   

 

”Arbetsgivare behöver möta personals oro. Vi gör riskbedömningar som alla kan 

läsa men många behöver prata om det ställa frågor och känna stöd. Det är väldigt 

tyst om hur många som drabbats fast alla vet.” Skyddsombud 

”Väldigt få riskanalyser av nuläget. Kortvariga åtgärder som extra städ (torkning 

av ytor) skedde bara under en månad precis före jul. Nu förväntas vi lärare torka 

av ta-ytorna på den skola där jag jobbar. Inte ok. Anser inte att det är mitt arbete. 

Vi serverar maten och torkar av borden efter elevernas har ätit i matsalen. 

Arbetsuppgifter som jag inte heller anser är mina.” Skyddsombud 

”Vi uppdaterar riskanalysen varje vecka. där det varit svårast är i de 

undervisningsgrupper som har "blandade" elevgrupper. I tex moderna språk och 

No. Efter distansundervisningen kom alla elever tillbaka v6. Då blev det tydligt att 

det vissa tider är trångt i korridoren vid elevskåpen.” Skyddsombud 

”Att få arbetsgivaren att förstå att riskbedömningar görs utifrån AML och inte 

något annat. En annan utmaning är att personal är slitna och trötta nu.” 

Skyddsombud 

1 av 5 ombud svarar att de brister som framkommit i riskbedömningarna alltid 

åtgärdas. 8 procent svarar att bristerna sällan eller aldrig åtgärdas medan 1 av 4 svarar 

att de ibland åtgärdas.  

9%

19%

49%

23%

Ingen gång En gång 2-4 gånger 5 gånger eller fler

Hur många gånger har riskbedömningar genomförts 
på arbetsplatsen/arbetsplatserna inom ditt 

skyddsområde under coronapandemin?
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Diagram 10. Procentuell fördelning över hur ofta brister som framkommit i riskbedömningar 

under coronapandemin har åtgärdats. Baserat på 1154 svar från ombud.   

 

Hur påverkas lärarna och skolledarna av situationen på 

arbetsplatsen? 
 

Får skolledarna förutsättningar att utföra arbetsmiljöuppgifter? 
Endast 17 procent av skolledarna svarar att de har mycket bra förutsättningar att kunna 

utföra sina arbetsmiljöuppgifter. 30 procent svarar att de har ganska eller mycket 

dåliga förutsättningar. 

 

 
Diagram 11. Procentuell fördelning över hur bra förutsättningar man har för att kunna utföra 

sina arbetsmiljöuppgifter. Baserat på 94 svar från skolledare.   

 

 

20%

47%

25%

7%

1%

Alltid Oftast Ibland Sällan Aldrig

Hur ofta, under Coronapandemin, har de brister som 
framkommit i riskbedömningarna åtgärdats?

17%

54%

22%

8%

Mycket bra Ganska bra Ganska dåliga Mycket dåliga

Hur bra förutsättningar har du för att kunna utföra dina 
arbetsmiljöuppgifter?
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Finns det en oro att bli smittad av covid-19 på arbetsplatsen? 
 

”Att de riktlinjer som finns i samhället, tex att undvika trängsel inte går att uppnå i 

skolan. Detta skapar oro hos personal.” Skyddsombud 

 

74 procent svarar att det finns ganska eller mycket stor oro bland personalen att de ska 

bli smittade av covid-19 på arbetsplatsen. Endast 2 procent svarar att det finns mycket 

lite oro och nästan 1 av 5 svarar att det finns mycket stor oro.  

 

 
Diagram 12. Procentuell fördelning över hur stor oro ombuden upplever att deras kollegor 

känner för att bli smittade av covid-19 på arbetsplatsen. Baserat på 2795 svar från ombud.   

”Flera kollegor är extra oroliga nu för covid efter att en kollega hjälpt till på en 

skola där flera pedagoger och barn blivit sjuka i covid.” Skyddsombud 

”Många känner en oro för att bli sjuka. Många är i riskgrupp eller har egna barn i 

riskgrupp.” Skyddsombud 

”Vi känner ingen större oro. Vi har tillgång till tvål, vatten och handsprit. Vi har 

möjlighet till att hålla avstånd i klassrummen (få elever), möten digitalt och 

möjlighet att arbeta hemifrån efter eleverna har gått hem.” Skyddsombud 
 

Upplever lärarna press och missnöje från vårdnadshavarna? 
 

Hur upplever ni (på arbetsplatsen där du är ombud) att missnöjet från 

vårdnadshavare har varit under den senaste månaden? 

 

”Vi får fortfarande ta diskussioner med vårdnadshavare när vi ringer hem barn 

med symptom. En del vårdnadshavare blir riktigt arga. Vi får också påminna 

tusen gånger om att det finns restriktioner om när barnen får komma tillbaka 

efter att varit hemma och sjuka.” Skyddsombud 

 

18%

56%

24%

2%

Mycket stor oro Ganska stor oro Ganska liten oro Mycket liten oro

Hur stor oro upplever du att det finns bland dina 
kollegor för att de ska bli smittade av covid-19 på 

arbetsplatsen?
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27 procent av ombuden svarar att det under den senaste månaden har varit vanligare 

eller mycket vanligare med missnöje från vårdnadshavare. Hälften svarar att missnöjet 

har varit lika vanligt och 23 procent svarar att det har varit ovanligare eller mycket 

ovanligare med missnöje från vårdnadshavarna.  

 

 
Diagram 13. Procentuell fördelning över hur missnöjet från vårdnadshavare har varit under den 

senaste månaden. Baserat på 2414 svar från ombud.   

”Att eleverna arbetar på distans, vilket medför extremt mycket mer arbete. 

Missnöjda elever och vårdnadshavare.” Skyddsombud 

”Föräldrar blir "sura" när vi ringer för att deras barn är förkylda.” Skyddsombud 

”Jag som rektor tar mycket kontakter med vårdnadshavare där personalen fått 

otrevligt bemötande.” Skolledare 

”Personal hamnar i diskussioner med otåliga och arga vårdnadshavare.” 

Skyddsombud 

”Mycket mer stöd för medarbetare och för mig när det gäller vårdnadshavare som 

blir arga och ibland hotfulla när de inte får lämna sjuka barn på förskolan.” 

Skolledare 

3 av 10 lärare håller helt eller delvis med om att covid-19:s påverkan på situationen i 

skolan gör att de känner press från vårdnadshavarna att eleverna inte lär sig det de ska 

enligt läro- och kursplanen. Pressen från vårdnadshavarna att eleverna inte lär sig det 

de ska enligt läro- och kursplanen är som störst i grundskolan årskurs 7-9 och i 

gymnasieskolan. 42 procent respektive 39 procent av lärarna i dessa skolformer svarar 

att de helt eller delvis håller med om påståendet.  

 

27%

50%

23%

Vanligare eller mycket vanligare Lika vanligt Ovanligare eller mycket
ovanligare

Hur upplever ni (på arbetsplatsen där du är ombud) 
att missnöjet från vårdnadshavare har varit under 

den senaste månaden?
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Diagram 14. Procentuell fördelning över huruvida man håller med om påståendet ”Covid-19:s 

påverkan på situationen i skolan gör att jag känner press från vårdnadshavarna att eleverna inte 

lär sig det de ska enligt läro- och kursplanen” uppdelat på var i skolväsendet man arbetar. 

Baseras på 1123 svar.  

Upplever lärarna press från arbetsgivarna? 
 
35 procent svarar att de helt eller delvis håller med om att covid-19:s påverkan på 

situationen i skolan gör att de känner press från arbetsgivaren att eleverna inte lär sig 

det de ska enligt läro- och kursplanen. Pressen från arbetsgivaren att eleverna inte lär 

sig det de ska enligt läro- och kursplanen är störst i grundskolan årskurs 1-3 och i 

gymnasieskolan där 39 procent av lärarna svarar att de helt eller delvis håller med. I 

förskoleklass (55 procent) och i vuxenutbildning (59 procent) svarar flest lärare att de 

inte alls håller med om påståendet.   
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Diagram 15. Procentuell fördelning över huruvida man håller med om påståendet ”Covid-19:s 

påverkan på situationen i skolan gör att jag känner press från arbetsgivaren att eleverna inte lär 

sig det de ska enligt läro- och kursplanen” uppdelat på var i skolväsendet man arbetar. Baseras 

på 1163 svar.  

 

Känner lärarna stress över att uppfylla kraven? 
 

”Största utmaningen är att ha samma krav på undervisning, dokumentation m.m. 

med så mycket personal frånvarande. Skapar mycket stress med alla barn 

närvarande men ca hälften av personalen borta, några få vik (som i sin tur även 

är sjuka). Så stress är nog den största utmaningen.” Skyddsombud 

 
Majoriteten (7 av 10) svarar att de helt eller delvis håller med om att covid-19:s 

påverkan på situationen i skolan gör att de känner sig stressade över att kunna uppfylla 

allt som står i läro- och kursplanen. Inom gymnasieskolan svarar hela 8 av 10 att de 

helt eller delvis håller med om att covid-19:s påverkan på situationen i skolan gör att de 

känner sig stressade över att kunna uppfylla allt som står i läro- och kursplanen. 4 av 10 

svarar att de helt med helt.   
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Diagram 16. Procentuell fördelning över huruvida man håller med om påståendet ”Covid-19:s 

påverkan på situationen i skolan gör att jag känner mig stressad över att kunna uppfylla allt som 

står i läro- och kursplanen” uppdelat på var i skolväsendet man arbetar. Baseras på 1195 svar.  

”Stressen för lärarna att klara av undervisningen för att nå målen för eleverna.” 

Skyddsombud 

”Jag tror tyvärr inte det finns något att göra i dagsläget, åtminstone inte i vår 

verksamhet. Vi har dragit ner på möten, inte kört igång större utvecklingsprojekt 

och det som gör arbetsbelastningen stor nu är egentligen en kombination av 

lärarnas känsla av otillräcklighet i distansundervisningen (att se varje elev) och 

att ha ett bedömningsbart underlag inför betygssättning. Svårt att göra något åt 

detta så som situationen nu ser ut.” Skolledare 

”Att eleverna ska nå kunskapsmålen trots mycket distansstudier. Många lärare 

känner sig otillräckliga.” Skyddsombud 

”Svårt att få de barnen med hög frånvaro att hänga med kunskapsmässigt.” 

Skyddsombud 

 

Har lärarna en rimlig arbetsbelastning?  
 

”Ökad arbetsbelastning i samband med frånvarande personal och brist på 

vikarier.” Skyddsombud 
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Arbetsbelastningen fortsätter att vara hög. 3 av 4 lärare svarar att de under de två 

senaste veckorna har haft hög till extremt hög arbetsbelastning.  

 

 
Diagram 17. Procentuell fördelning över hur arbetsbelastningen varit under de senaste två 

veckorna uppdelat på var i utbildningsväsendet man arbetar. Baserat på 2222 svar. 

 

”Mycket dubbelarbete då lärare förväntas genomförs fjärrundervisning 

kombinerat med vanlig undervisning i klassrummet. Detta kombinerat med att 

man som personal känner att man såklart inte vill blir sjuk, inte heller "kan" blir 

sjuk pga inga vikarier i en situation där det omöjligt går att följa FHM's riktlinjer 

vad gäller att hålla avstånd.” Skyddsombud 

 
”Hög frånvaro på personal eftersom man ska stanna hemma vid minsta symtom 

och testa sig. Svårt att hitta vikarier. Detta ger högre arbetsbelastning.” 

Skyddsombud 

”Hög arbetsbelastning när medarbetare är sjuka. Vi har haft mycket hög frånvaro 

och ont om vikarier. Det innebär att vi får dela på klasser och ta fler rastvakter. 

Det medför ofta att man inte har möjlighet att bedriva sina lektioner som man 

hade planerat.” Skyddsombud 

 

Finns det risk för sjukskrivning på grund av arbetsrelaterad stress? 
 

Risk att bli sjukskrivna på grund av arbetsrelaterad stress till följd av hur 

situationen ser ut i skolan med covid-19 

 

”Den psykiska arbetsbelastningen är mycket högre för alla. Pedagoger är mycket 

trötta och slitna.” Skyddsombud 
 

Nästan hälften (47 procent) av skolledarna tror att det är mycket eller ganska stor risk 

att deras kollegor eller medarbetare ska bli sjukskrivna på grund av arbetsrelaterad 

stress till följd av hur situationen ser ut i skolan med covid-19. En tredjedel tror också 

att det är ganska eller mycket stor risk att de själva ska bli sjukskrivna.  
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Diagram 18. Procentuell fördelning över huruvida man tror att det finns risk att man själv, ens 

kollegor eller ens medarbetare ska bli sjukskrivna på grund av arbetsrelaterad stress till följd av 

hur situationen ser ut i skolan med covid-19. Baseras på 93 svar.  

 

”Sjukfrånvaro hos personalen ger en högre arbetsbörda för de som är kvar på 

arbetet.” Skyddsombud 

 

”Att få personalen att räcka till då vi fått extra många nya arbetsuppgifter pga 

covid. Extrem stor risk för sjukskrivning av personal pga utmattning av 

personalen.” Skyddsombud 
 

”Den högre frånvaro som är bland lärare gör att verksamheten blir mer osäker 

samt att det är svårt att planera framåt. Dessutom riskerar fler att må dåligt av 

den stress den ökade arbetsbelastning ger när det ständigt saknas personal.”  

Skyddsombud 

 

”Smittspridningen hos personal och inga vikarier då budgeten är katastrof. Vi 

vikarierar för varandra och det sliter otroligt mycket på personalen. Snart är vi 

sjukskrivna pga utmattning.” Skyddsombud 

 

Oro för sjukskrivning på grund av arbetsrelaterad stress till följd av 
undervisning även på kvällar, helger och lov under 2021 

 

”Ta igen på kvällar och helger = orimligt krav!” Lärare i årskurs 7-9 

 

Det finns en stor oro bland lärare att de själva och deras kollegor ska bli sjukskrivna 

om de tvingas undervisa även kvällar, helger och lov under 2021. 71 procent svarar att 

de är mycket eller ganska oroliga för att de själva ska bli sjukskrivna och 81 procent 

svarar att de är mycket eller ganska oroliga att deras kollegor ska bli sjukskrivna. 

 

Ingen kvällsundervisning! Ingen lovundervisning! Lärare ska ju inte straffas för en 

pandemi ingen kan göras ansvarig för! Lärare i årskurs 7-9 

 

32%

47% 47%

Mig själv Mina kollegor Mina medarbetare

Mycket eller ganska stor risk för sjukskrivning
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Diagram 19. Procentuell fördelning över huruvida man är orolig att man själv eller ens kollegor 

ska bli sjukskrivna på grund av arbetsrelaterad stress om man tvingas undervisa även kvällar, 

helger och lov under 2021. Baseras på 1210 svar från förskoleklass upp till vuxenutbildning. 

 

Även skolledarna tror att det skulle få konsekvenser för deras medarbetare om 

huvudmannen beslutar att lärarna ska undervisa även på kvällar, helger och lov. 62 

procent svarar att det är mycket stor risk att medarbetarna blir sjukskrivna då. Hela 83 

procent svarar att risken är mycket eller ganska stor.  

 

 
Diagram 20. Procentuell fördelning över huruvida man tror att det finns en risk att 

medarbetarna ska bli sjukskrivna på grund av arbetsrelaterad stress om de tvingas undervisa 

även på kvällar, helger och lov under 2021. Baseras på 43 svar.  
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Vad behöver tas bort för att minska den höga 

arbetsbelastningen? 
 

Lärarnas syn på kraven  
 

”Nästan all verksamhet i samhället påverkas av pandemin. Kraven på 

måluppfyllelse i skolan är densamma som när allt var som vanligt, men inget är 

som vanligt! Inse att inte heller skolan kan fungera som vanligt under en 

pandemi.” Lärare i gymnasieskolan 

3 av 4 lärare svarar att de helt eller delvis håller med om att det är orimligt att kräva att 

lärare ska genomföra allt som står i läro- och kursplanen utifrån covids-19:s påverkan 

på situationen i skolan. 3 av 10 lärare håller helt med om att det är orimligt.  

 
Diagram 21. Procentuell fördelning över huruvida man håller med om påståendet ”Covid-19:s 

påverkan på situationen i skolan gör att jag tycker att det är orimligt att kräva att lärare ska 

genomföra allt som står i läro- och kursplanen” uppdelat på var i skolväsendet man arbetar. 

Baseras på 1187 svar.  

 

”Förväntningen att måluppfyllelsen ska vara minst lika hög som innan pandemin. 

Det är omöjligt.” Lärare i gymnasieskolan 
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”Öppna för anpassningar i kunskapskraven, vi hinner inte med alla moment.” 

Lärare i årskurs 7-9 

Vilka krav vill skolledarna ta bort? 
 

”Ta bort alla ej nödvändiga dokumentationskrav, samtal, prov och 

resultatredovisningar.” Skolledare 

 

Vad skolledarnas främst skulle vilja prioritera bort för att lätta på personalens 

arbetsbelastning är utvecklingsprojekt, dokumentation och krav på utvecklingssamtal.  

 

 
Diagram 22. Procentuell fördelning över vad skolledare skulle välja att prioritera bort för att 

lätta på personalens arbetsbelastning. Baseras på 96 svar. 

 

”Att huvudmannen gör en klok avvägning i vad som är nödvändiga processer och 

utvecklingsområden. Vi tutar på som om ingenting har hänt.” Skolledare 

 

”Möjligheten att anställa extra personal för att avlasta när det gäller 

arbetsuppgifter relaterade till COVID 19 och öka grundbemanning utan att ha 

kravet att vi som chefer ska ha en budget i balans.” Skolledare 

 

”Ekonomiska förutsättningar att ha en-två fasta vikarier på skolan. Personal 

som kan göra administrativa uppgifter som ha koll på frånvaro, ringa hem, 

kopiera, fixa med datorer, rastvärdar etc.” Skolledare 

 

Vilka krav vill lärarna ta bort? 
 

Det flest lärare vill ta bort är dokumentation och utvecklingssamtal. 

”Underlätta adminstrationskrav. Många lektioner måste stuvas om i planeringen, 

otroligt mycket tid går åt till att dubbel-uppdatera schemat (som ligger i Google 

Calendar) så att det blir ett bra underlag till Schema24. Samt lägga till mer tid att 

få in betygen (terminsslut, kursslut, omdömen).” Lärare i vuxenutbildning 

”Dokumentationsbördan: frånvaroutredningar, pedagogiska utredningar på 

alltför många elever.” Lärare i grundskolan årskurs 7-9 
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”Dokumentation och vidareutbildning borde helt avskaffas under rådande 

omständigheter. Vi håller på att stressa ihjäl oss, både fysiskt och psykiskt och då 

kan man inte begära att vi ska utveckla oss och verksamheten mer när vi redan nu 

håller på att drunkna!” Lärare i grundskolan årskurs 1-3 

”Utvecklingssamtal ska bara genomföras där det finns stora behov. Skippa 

betygen i åk 6.” Lärare i grundskolan årskurs 4-6 

”Ta bort elevdokumentation på 4 olika ställen som ändå inte leder till att det går 

att sammanställt se hur eleverna ligger till i varje moment i en kurs. Ta bort lag 

och ämnesmöten. Elever med problem ska tas bort från mentorskapet. Dessa 

elever får elevhälsoteamet ta hand om. Mentorssysslor ska tas bort.” Lärare i 

gymnasieskolan 

”Minska dokumentationsbördan! Att fylla i pedagogiska utredningar, åp mm tar 

tid som inte finns. Befintlig personal får agera vikarier för sjuka kollegor på den 

planeringstid som finns. Vi har även en ökad dokumentationsbörda vad gäller 

elevers frånvaro, när den är över en viss procentsats ska vi fylla i ett antal 

dokument om vilka insatser vi vidtagit, hur vi ska gå vidare och även anmäla till 

huvudman via ett krångligt digitalt system.” Lärare i grundskolan årskurs 1-3 

 
Föräldramöten och andra möten är också saker som många lärare vill ska minskas eller 

tas bort. 

”Att behöva ha arbetsplatsmöten, t.ex. arbetslag, möten med alla lärare på hela 

skolan. Även om de sker digitalt så är det en arbetsuppgift som just nu känns mer 

stressande än givande.” Lärare i grundskolan årskurs 4-6 

”Svår fråga. Men inte hela tiden säga att den ska hålla samma höga nivå. Det är 

inte rimligt på något sätt att tro det. Kraven från arbetsgivaren är samma också. 

Så de behöver få förtydligat för sig att det inte är rimligt att sätta de kraven på 

oss.” Lärare i grundskolan årskurs 7-9 

”Alla möten som apt eller avdelningsmöten. Vi är extremt trötta pga av all 

underbemanning och övertid!!” Lärare i förskolan 

”Jag tycker i princip att alla krav ska bort som inte handlar om elever och 

undervisning (dvs fortbildning, friluftsdagar och liknande...).”  Lärare i 

grundskolan årskurs 7-9 

 
Vissa lärare vill också i större grad arbeta hemifrån. 

”Att arbetsuppgifter som inte kräver att man är på arbetsplatsen får genomföras 

hemifrån.” Lärare i grundskolan årkurs 7-9 

”Folkmyndighetens rekommendationer är att de som kan jobba hemma får göra 

det men det tycks inte gälla i skolans värld. De som har stödfunktioner i skolan 

måste vara på plats medan chefer och biträdande tilläts jobba på distans. Vi får be 

om tillåtelse varje gång vi önskar att jobba hemifrån och det är inte alltid det 

godkänns. Det tycker jag går emot folkhälsomyndighetens rekommendationer.” 

Lärare i grundskolan årskurs 1-3 

”Arbetsplatsförlagd tid utanför lektionstid.” Lärare i grundskolan årkurs 4-6  
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”Att arbetsledare, rektor, kan kräva att jag sitter i fysiska möten och att 

densamma har rätt att bestämma att vi inte får arbeta från annan plats än skolan 

och ihop med kollegor.” Lärare i förskoleklass 

”Att man ger bättre förutsättningar för personalen på fritidshemmen att kunna 

planera ex hemifrån.” Lärare i fritidshem  
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Lärarförbundet anser  
 

Lärarförbundets krav kopplade till Folkhälsomyndighetens riktlinjer   

Resultaten visar att lärarna och ombuden inte tycker att det går att följa 

Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Dessutom finns det fortfarande arbetsgivare som 

inte har satt in tillräckliga åtgärder för att minska smittspridningen på arbetsplatsen 

och som inte låter personalen arbeta på distans trots att arbetsuppgifterna inte kräver 

att de är på plats. I vissa fall är det vårdnadshavare som inte bryr sig om att hålla 

avstånd och behandlar lärarna och skolledarna illa. Både ombud och lärare rapporterar 

ett större missnöje från vårdnadshavarna och svarar att det är en stor utmaning att få 

vårdnadshavarna att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

Huvudmännen har fått coronapengar för att förbättra situationen i skolan. Eftersom 

situationen och förutsättningarna ser väldigt olika ut mellan olika förskolor och skolor 

är det viktigt att skolledarna får bestämma hur pengarna ska användas på bästa sätt. 

Lärarförbundet kräver: 

• Arbetsgivarna måste ta sitt ansvar och göra riskbedömningar tillsammans med 
skyddsombuden och sedan vidta åtgärder. Skyddsutrustning ska finnas 
tillgänglig vid behov och tillhandahållas av arbetsgivaren. 

 

• Möten ska alltid ske digitalt och arbetsuppgifter som inte behöver genomföras 
på arbetsplatsen ska genomföras på distans eftersom Folkhälsomyndighetens 
riktlinjer rörande distansarbete även gäller för personal i förskolan och skolan.  
 

• Huvudmän för skolor och förskolor måste hyra in extra lokaler om det krävs för 
att möjliggöra tillräcklig fysisk distansering i verksamheten.  
 

• Regionala smittskydden måste stötta huvudmän och skolledare bättre i 
hanteringen av pandemin. 

 

• Huvudmännen ska skicka ut tydlig information om vilka regler som gäller samt 
vara tydliga med att sjuka barn inte ska vara på förskolan, skolan eller 
fritidshemmet. Arbetsgivarna ska ta ett ansvar gällande kommunikationen med 
vårdnadshavarna. 
 

• Huvudmännen behöver skapa förutsättningar för att hålla isär elevgrupperna 
under hela skoldagen, även på fritidshemmet. På fritidshemmet slås klasser i 
dag ofta ihop till större grupper, vilket är oacceptabelt ur smittskyddssynpunkt 
och ofta problematiskt för arbetsmiljön.  

 

• Den coronamiljard som huvudmännen har fått från regeringen för att förbättra 
situationen i skolan ska skyndsamt delas ut till förskolan, skolan och 
fritidshemmen. Huvudmännen ska dessutom låta skolledare avgöra hur 
pengarna används bäst. 

 

• Det behövs en tillförlitlig och långsiktig plan för höjda statsbidrag till skola och 
utbildning, till exempel genom att statsbidrag indexeras. Medel bör också flyttas 
från såväl de generella statsbidragen som de riktade statsbidragen till ett 
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socioekonomiskt viktat sektorsbidrag för skolan så att de skolor som har störst 
behov får mer pengar.   
 

 

Lärarförbundets krav kopplat till arbetsbelastning 

Situationen fortsätter att vara ohållbar och lärarna upplever att pressen utifrån ökar, 

både från eleverna, vårdnadshavarna och arbetsgivarna. Samtidigt har minimalt gjorts 

för att förbättra lärarnas höga arbetsbelastning. Kraven ligger kvar trots att lärarna 

signalerar att det är totalt orimligt att kräva att allt i kurs- och läroplaner ska 

genomföras. Regeringen har inte tagit ansvar för att minska lärarnas arbetsbörda. 

Eftersom situationen och förutsättningarna ser olika ut för olika lärare så bör det vara 

upp till lärarna huruvida de vill ha utvecklingssamtal och föräldramöten, liksom vad 

som ska dokumenteras utöver det som är lagstadgat. Det måste vara upp till lärarna 

vad de anser är nödvändigt för att eleverna ska uppnå kunskapsmålen.  

Huvudmännen måste ta ansvar för att ge skolledarna förutsättningar att ta sitt 
arbetsmiljöansvar. Arbetsgivaren måste 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. De behöver säkerställa att det finns 
tillräckligt med personal så att inte alla extra arbetsuppgifter som pandemin medför 
landar i lärarnas knän. De behöver också i högre grad koppla in företagshälsovården för 
att stävja den nuvarande osunda arbetsmiljön med den höga arbetsbelastning som 
många lärare har. 
 

Vi har i tidigare rapporter visat att när lärare tvingas undervisa på flera sätt (både 

närundervisning och distansundervisning) samtidigt så ökar arbetsbelastningen. Det är 

därför viktigt att lärare endast undervisar på ett sätt åt gången.  

Lärarförbundet kräver: 

• Arbetsgivaren måste ta sitt arbetsmiljöansvar och se till att arbetsbelastningen 
hålls på en rimlig nivå. Huvudmännen ska säkerställa att det finns tillräckligt 
med personal som utför de extra arbetsuppgifter som pandemin medför. 
Arbetsgivaren ska i de fall lärare och skolledare har hög arbetsbelastning koppla 
in företagshälsovården för att minska den osunda arbetsmiljön. 
 

• Lärarna ska få fokusera på sitt kärnuppdrag. Huvudmännen behöver prioritera 
bort allt som ligger utanför och runt omkring undervisningen. Det kan handla 
om föräldramöten, utvecklingsprojekt och samarbeten med andra aktörer. 

• Staten ska möjliggöra för lärarna att få prioritera bort delar av kurs- och 
läroplanerna. IUP:er, betyg för årskurs 6-8, utvecklingssamtal och nationella 
prov ska vara upp till lärarna att genomföra. 

• Huvudmän ska inte ha några egna dokumentationskrav utöver de som redan är 
nationellt lagstadgade. Lärare ska själva få avgöra vilken och hur 
dokumentation ska göras, utifrån vad de anser är ändamålsenligt för 
yrkesutövningen. 
 

• Lärare ska bara bedriva en undervisningsform åt gången, det vill säga antingen 
när- eller distansundervisning.  
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• Skollagens reglering av inrapportering av betygen behöver skärpas och justeras 
från “betyg ska sättas vid terminens slut” till “betyg ska sättas när terminen eller 

läsåret avslutas”. 

 

• Freda planeringstiden för lärare, och i synnerhet för lärare i fritidshem som allt 
för ofta måste täcka upp i grundskolan i stället för att ha planeringstid.  
 

Lärarförbundets krav kopplat till svårigheten att nå kunskapsmål 

Det har under hela pandemin förekommit en diskussion angående elevernas 

svårigheter att nå kunskapsmålen. Inte minst har det under pandemin varit svårt att 

genomföra praktiska moment och APL, men även distansundervisning och elevers och 

lärares frånvaro har påverkat undervisningen. Skolverket har sagt att det inte är en 

omöjlighet att eleverna kommer att få ta igen detta på kvällar, helger och lov. 

Lärarförbundet är väldigt kritiska till att detta ska läggas på lärare. Lärares 

arbetsbelastning är redan mycket hög och att öka deras arbetsbelastning ytterligare 

genom att införa ännu mer av lovskola, prövningar etc är inte rimligt.  

De kunskaper som eleverna gått miste om som en konsekvens av olika former av digital 

undervisning måste lösas genom att eleverna får tillgång till sina lärare i ett klassrum. 

Man måste ha ett längre tidsperspektiv för att kunna möta de behov av undervisning 

som eleverna har – inte öka arbetsbelastningen för lärare ännu mer under en 

brinnande pandemi. För att möjliggöra detta kan man tillfälligt behöva luckra upp de 

förordningar som styr den kommunala vuxenutbildningen. Man måste skapa en 

ordnad flexibilitet för att eleverna ska få tillgång till en gedigen lärarledd 

klassrumsundervisning, APL etc.  

Lärarförbundet kräver:   

• Huvudmannen måste skapa möjlighet för elever att läsa ett fjärde år inom 

gymnasieskolan.  

 

• Regeringen behöver tillföra resurser så att fler elever kan läsa gymnasiala kurser 
inom folkhögskolan.  

 

• Regeringen ska genomföra en tillfällig justering i förordningen för 
vuxenutbildningen och skollagen så att fler elever (som ännu inte fyllt 20 år) 
som inte kunnat slutföra sina kurser får tillträde till gymnasiala kurser inom 
den kommunala vuxenutbildningen.  

 

• Resurser tillförs, både av regeringen och huvudmännen, för platser inom 
komvux och yrkesvux så att fler elever får möjlighet att ta igen kurser inom 
vuxenutbildningen.  

 

Lärarförbundets krav kopplat till vaccinering  

Lärarna inom förskolan och skolan arbetar nära andra människor och vi vet att det inte 

går att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer, detta bör tas hänsyn till när det gäller 

vaccinationsprioriteringen. Lärarna har också svårt att ta ledigt för att vaccinera sig och 

därmed behöver de få möjlighet att vaccinera sig på arbetsplatsen.  
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Lärarförbundet kräver:   

• Lärare, förskollärare och skolledare i alla delar av skolväsendet ska prioriteras i 
covid-19-vaccineringen. Vaccineringen ska ske på arbetsplatsen.  

 
 

Om undersökningarna 
 

Lärarförbundets medlemspanel hos Kantar Sifo 

Undersökningarna genomfördes av Kantar Sifo i Lärarförbundets medlemspanel under 

perioden 4 till 17 februari 2021. Baseras på svar från 2247 medlemmar vilket motsvarar 

en 48-procentig svarsfrekvens. Personal från förskola till högskola svarade på enkäten.  

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 de 

olika lärargrupperna viktade för att motsvara Lärarförbundets samlade medlemskår.    

Lärarförbundets ombudsenkät 

En webbenkät skickades ut till 5940 av Lärarförbundets ombud (både 

arbetsplatsombud och skyddsombud). Insamlingen ägde rum mellan 15 februari och 8 

mars 2021. Svarsfrekvensen är 51 procent.  
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