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Rekommendation om fjärr- eller 

distansundervisning för gymnasieskolan 
Den 3 december 2020 rekommenderade Folkhälsomyndigheten landets 

gymnasieskolors huvudmän att delvis stänga och därmed övergå till distans- eller 

fjärrundervisning till och med den 6 januari 2021. En förnyad rekommendation 

beslutades den 28 december, med giltighetstid 7 januari-24 januari 2021. 

Utifrån det nuvarande epidemiologiska läget avseende covid-19 bör gymnasie-

skolor rekommenderas att driva distans- eller fjärrundervisning ytterligare en tid, 

till att börja med till och med den 1 april 2021.  

Rekommendationen bör förses med samma undantag som den nu gällande 

rekommendationen, avseende vissa elevgrupper och moment. Elever på 

introduktionsprogrammen och elever som i övrigt är sårbara för fjärr- eller 

distansundervisning omfattas fortsatt inte av rekommendationen utan bör som regel 

erbjudas närundervisning.  

För att ändå gradvis börja återgå till närundervisning även för övriga elever 

villkorar Folkhälsomyndigheten rekommendationen med att varje elev bör ha minst 

20 % närundervisning från och med den 25 januari. Det innebär att maximalt 80 % 

av den totala undervisningen för dessa elever bör ges i form av fjärr- eller 

distansundervisning. Huvudmannen bör planera närundervisningen för att på bästa 

sätt undvika hög beläggning och trängsel i lokalerna. 

Om det epidemiologiska läget utvecklas positivt under våren bör huvudmännen 

steg för steg kunna släppa tillbaka en ytterligare större andel elever till 

närundervisning. Folkhälsomyndigheten ser i dagsläget dock inte att det är möjligt 

att helt återgå till 100 % närundervisning under den tid rekommendationen gäller. 

Rekommendationen villkoras därför också med att minst 20 % av undervisningen 

bör utgöras av fjärr- eller distansundervisning till och med den 1 april 2021.  

Denna flexibilitet bör huvudmännen utnyttja baserat på det aktuella regionala eller 

lokala smittspridningsläget. 

I övrigt hänvisas till Folkhälsomyndighetens rekommendationer per den 3 

december och den 28 december 2020, dnr 01499-2020.  
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Beslut 

Folkhälsomyndigheten rekommenderar med stöd av 11 c § förordning (2020:115) 

om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av 

viss smitta att huvudmännen för landets gymnasieskolor beslutar att delvis bedriva 

fjärr- eller distansundervisning under perioden 25 januari 2021-1 april 2021.  

Undantag för rekommendationen görs för:  

- praktiska moment som inte kan skjutas upp, 

- examinationer som huvudmannen bedömer inte kan skjutas upp och som inte kan 

genomföras på distans, 

- elever på introduktionsprogrammen, inklusive språkintroduktion, såvida inte  

huvudmannen efter en bedömning i det enskilda fallet bedömer att eleverna kan 

tillgodogöra sig undervisningen genom fjärr- eller distansundervisning, och  

- elever som i övrigt är sårbara för fjärr- eller distansundervisning. 

Övrig undervisning omfattas av rekommendationen. Av denna undervisning bör 

andelen fjärr- eller distansundervisning ligga mellan 20 och 80 %.  

__________________________ 

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Johan Carlson. I den slutliga 

handläggningen har avdelningscheferna Britta Björkholm och Anders Tegnell 

deltagit. Juristen Fredrik Robertsson har varit föredragande. 

 

Enligt Folkhälsomyndighetens beslut 

 

Fredrik Robertsson 
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