
Barn och unga drabbas i lägre utsträckning 
av covid-19 
Folkhälsomyndigheten har sammanställt befintlig kunskap om barn, unga och covid-19. 
Det nuvarande kunskapsläget visar att få barn och ungdomar drabbas av covid-19. Barn 
smittar också i lägre utsträckning än vuxna och olika skolverksamheter har inte visat sig 
vara drivande i smittspridningen. I de flesta fall där barn smittats av covid-19 har de 
smittats av en vuxen och symtomen är milda. 

Den personal som arbetar inom skolverksamheter har inte diagnostiserats i för covid-19 i 
högre utsträckning än andra yrkesgrupper. Det gäller barnskötare, förskollärare, 
grundskollärare, fritidspedagoger, gymnasielärare, övriga pedagoger med teoretisk 
specialistkompetens och elevassistenter. 

Förskolor och grundskolor 
Förskolor, grundskolor och motsvarande skolformer samt gymnasiesärskolan har hållits 
öppna under vårterminen 2020 och åtgärder för att minska eventuell smittspridning inom 
verksamheten har vidtagits. 

Regeringen har beslutat om att skolor som är öppna som vanligt ska få möjlighet till mer 
flexibla lösningar när det behövs. Skolor kan till exempel erbjuda distansundervisning 
eller förlänga terminen. Läs mer på Skolverkets webbplats. 

Ansvarig huvudman kan efter samråd med smittskyddsläkare besluta om att stänga 
förskolor och skolor i ett område för att minska smittspridning av viruset som orsakar 
covid-19. Omfattning, villkor och eventuella undantag vid stängning beslutas då av 
huvudmannen och ansvarig smittskyddsläkare. 

Råd för att minska risken för 
smittspridningen 
För att minska risken för smittspridning ska barn, elever och personal vara 
uppmärksamma på symtom som kan förekomma vid covid-19. Det gäller både lättare 
symtom som halsont, snuva, illamående och huvudvärk, men även andra symtom som 
muskel- och ledvärk, feber, hosta och svårigheter att andas. 

Om ett barn eller en elev insjuknar under skoldagen ska barnet/eleven gå hem så 
snart som möjligt. Personalen kontaktar då elevens vårdnadshavare och bedömer om 
eleven kan gå hem själv eller bör vänta i ett enskilt rum tills vårdnadshavare anländer. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/c/covid-19-hos-barn-och-unga--en-kunskapssammanstallning/
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/coronaviruset-och-covid-19---regler-for-skolor-och-forskolor/mojligheter-for-skolor-som-ar-oppna-under-coronapandemin
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/?exp=68596#_68596


Barn, elever och personal ska liksom alla andra i samhället stanna hemma så länge man 
känner sig sjuk och man ska vara symtomfri i minst två dagar. Barn och elever kan 
återgå till skolan även om de har kvarvarande torrhosta när det gått 7 dagar sedan de 
blev sjuka och om de varit symtomfria i övrigt i minst två dygn. 

Barn och elever som har syskon eller andra familjemedlemmar som är sjuka kan gå till 
förskola, grundskola eller gymnasieskola som vanligt. I hushåll där någon är sjuk är det 
extra viktigt att vara uppmärksam på symtom hos övriga i hushållet. Vårdnadshavare 
som är sjuka ska inte lämna eller hämta barn i förskola eller skola. 

Förebyggande åtgärder i för- och grundskola 

Förebyggande åtgärder för gymnasieskolan 

Kontaktvägar för mer information 
Det är huvudmannen, det vill säga kommunen för kommunala förskolor och skolor och 
styrelsen för fristående förskolor och skolor, som har arbetsgivar- och 
arbetsmiljöansvaret för sina förskolor och skolor. 

Elevhälsan på skolan samverkar med skolledningen kring smittskydd och hygien i 
skolan. De följer råden från oss på Folkhälsomyndigheten och den regionala 
smittskyddsenheten. 

Vid oro och frågor från elever och vårdnadshavare om en specifik skolas situation 
hänvisar vi därför till de ordinarie kontaktvägarna till förskolan eller skolan. 

När det gäller frågor kring arbetsmiljöansvar hänvisar vi till Arbetsmiljöverket. 

För att ställa frågor om covid-19 kan man också ringa till det nationella 
informationsnumret 113 13. 

 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-skola-och-forskola-om-den-nya-sjukdomen-covid-19/forebyggande-atgarder-i-for--och-grundskola/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-skola-och-forskola-om-den-nya-sjukdomen-covid-19/forebyggande-atgarder-for-gymnasieskolan/
http://www.av.se/

