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Hur har corona påverkat dig? 
 

Först kommer några frågor om hur coronapandemin påverkade ditt skolarbete under mars-juni 
vårterminen 2020.  

QSC1. Hur många dagar sammanlagt stannade du hemma från skolan under mars–juni 
2020? Ange totalt antal dagar, oavsett anledning till frånvaro. 

(1) Högst 5 dagar  
(2) 6-10 dagar  
(3) 11-25 dagar  
(4) 26 eller fler dagar  
(5) Gick inte alls i skolan vårterminen 2020 

FILTER A1=5, hoppa till B1a). 

QSC2.  I vilken utsträckning stannade du hemma från skolan i mars–juni jämfört med 
januari–februari 2020?  

(1) I mycket större utsträckning  
(2) I något större utsträckning  
(3) I ungefär samma utsträckning 
(4) I något mindre utsträckning  
(5) I mycket mindre utsträckning  

QSC3. Stannade du hemma från skolan någon gång under mars-juni 2020 på grund av 
följande:  
QSC3a) Orolig för att bli sjuk i covid-19? 

1) Ja 
2) Nej 

QSC3b) Orolig för att ta hem coronasmitta till familjen eller andra närstående? 
1) Ja 
2) Nej 

QSC3c) Orolig för att smittas av coronaviruset när du åkte kollektivt? 
1) Ja 
2) Nej 
3) Inte aktuellt 

QSC3d) För att dina föräldrar eller vårdnadshavare ville att du skulle stanna hemma pga. 
coronaviruset? 

1) Ja 
2) Nej 
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QSC4. Hur förändrades undervisningen under mars-juni 2020? Blev det vanligare … 

QSC4a) ... med vikarier? 

1) Mycket vanligare 
2) Något vanligare 
3) Ingen förändring 

QSC4b) ... med lektioner utan lärare? 

1) Mycket vanligare 
2) Något vanligare 
3) Ingen förändring  

QSC4c) ... att lektioner ställdes in? 

1) Mycket vanligare 
2) Något vanligare 
3) Ingen förändring 

QSC4d)... med undervisning på distans? 

1) Mycket vanligare 
2) Något vanligare 
3) Ingen förändring  

Betyg och nationella prov 
Följande frågor handlar om slutbetyg för årskurs 9 och de nationella proven som ställdes in v
2020.  

QSC5. Gick du i årskurs 9 vårtermin 2020? 

1) Ja 
2) Nej 

FILTER => B0=2 (Nej), hoppa till C1 

QSC6. Hur rättvisa tycker du att dina slutbetyg för årskurs 9 blev i följande ämnen?  

QSC6a) Svenska eller SvA 

1) Alldeles för höga 
2) Något för höga 
3) Rättvisa 
4) Något för låga 
5) Alldeles för låga 
6) Fick streck istället för betyg A-F 

  

åren 
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QSC6b) Engelska 

1) Alldeles för höga  
2) Något för höga 
3) Rättvisa 
4) Något för låga 
5) Alldeles för låga 
6) Fick streck istället för betyg A-F 

QSC6c) Matematik 

1) Alldeles för höga 
2) Något för höga 
3) Rättvisa 
4) Något för låga 
5) Alldeles för låga 
6) Fick streck istället för betyg A-F 

QSC7. Hur kände du dig när du fick veta att de nationella proven ställdes in vårterminen 
2020: 

QSC7a) Skönt att slippa stressen i samband med de nationella proven 

1) Stämmer helt 
2) Stämmer delvis 
3) Varken eller 
4) Stämmer delvis inte 
5) Stämmer inte alls 

QSC7b) Besviken för att jag inte fick visa vad jag kunde 

1) Stämmer helt 
2) Stämmer delvis 
3) Varken eller 
4) Stämmer delvis inte 
5) Stämmer inte alls 

QSC7c) Orolig för att jag inte visste hur läraren skulle sätta betyg utan mina resultat på de 
nationella proven 

1) Stämmer helt 
2) Stämmer delvis 
3) Varken eller 
4) Stämmer delvis inte 
5) Stämmer inte alls 

QSC7d) Kände mig stressad för att förutsättningarna för skolarbetet ändrades 

1) Stämmer helt 
2) Stämmer delvis 
3) Varken eller 
4) Stämmer delvis inte 
5) Stämmer inte alls 
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QSC8a. Tror du att ditt slutbetyg i Svenska eller SvA påverkades av att de nationella proven 
ställdes in under vårterminen 2020? 

1) Ja, betyget blev för högt 
2) Ja, betyget blev för lågt 
3) Nej, inte alls. 

QSC8b. Tror du att ditt slutbetyg i engelska påverkades av att de nationella proven ställdes 
in under vårterminen 2020? 

1) Ja, betyget blev för högt 
2) Ja, betyget blev för lågt 
3) Nej, inte alls. 

QSC8c. Tror du att ditt slutbetyg i matematik påverkades av att de nationella proven 
ställdes in under vårterminen 2020? 

1) Ja, betyget blev för högt 
2) Ja, betyget blev för lågt 
3) Nej, inte alls. 

Studier i gymnasieskolan höstterminen 2020 

Nu kommer några frågor om gymnasieskolan höstterminen 2020. 
QSC9. Studerade du på gymnasiet höstterminen 2020? 

1) Ja, på ett nationellt program 
2) Ja, på ett introduktionsprogram 
3) Nej, studerade inte på gymnasiet  

FILTER: C1=3 (om svarat ”Nej” på C1, hoppa till F1) 
QSC10. Påverkade coronapandemin ditt val av gymnasieprogram? 

1) Ja 
2) Nej 

QSC11. Påverkade coronapandemin ditt val av gymnasieskola? 
1) Ja 
2) Nej 

QSC12. Den 7 december började de flesta gymnasieskolor med distansundervisning. Hur 
tog du dig oftast till skolan innan dess under hösttermin 2020?  
Flera alternativ kan markeras. 

1) Promenerade  
2) Med cykel, elsparkcykel, moped eller liknande  
3) Med kollektivtrafik, t.ex. buss, spårvagn, tunnelbana eller tåg  
4) Med skolbuss  
5) Med bil  
6) Annat  
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QSC13.  Den 7 december började de flesta gymnasieskolor med distansundervisning. 
stor del av undervisningen skedde på distans innan dess under hösttermin 2020? 

1) Hela eller större delen av tiden 
2) Klart mer än hälften 
3) Ungefär hälften av tiden 
4) Klart mindre än hälften 
5) Nästan ingen tid eller ingen tid alls 
6) Vet inte 

QSC14. Vad tycker du om distansundervisning? 
     (X) Har inte haft distansundervisning 

(1) Mycket bra 
(2) Ganska bra 
(3) Varken eller  
(4) Ganska dåligt 
(5) Mycket dåligt 

Hur 

Oro  
ågor om oro i samband med coronapandemin. 
lig för att du ska bli sjuk i covid-19? 

Nu kommer några fr
QSC15a. Är du oro

1) Aldrig 
2) Sällan  
3) Ibland 
4) Ofta  
5) Alltid 

QSC15b. Är du orolig för att någon av dina föräldrar ska bli sjuk i covid-19? 
1) Aldrig 
2) Sällan  
3) Ibland 
4) Ofta  
5) Alltid 

QSC15c. Är du orolig för att någon annan närstående ska bli sjuk i covid-19, t.ex. mor- eller 
farföräldrar? 

1) Aldrig 
2) Sällan  
3) Ibland 
4) Ofta  
5) Alltid 

QSC15d. Är du orolig för att din familjs ekonomi ska försämras på grund av 
coronapandemin? 

1) Aldrig 
2) Sällan  
3) Ibland 
4) Ofta  
5) Alltid 
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QSC15e. Är du orolig för att någon av dina föräldrar ska bli arbetslösa på grund av 
coronapandemin? 

1) Aldrig 
2) Sällan  
3) Ibland 
4) Ofta  
5) Alltid 

QSC15f. Är du orolig för att sjukvården inte ska klara av att ta hand om alla som är sjuka i 
covid-19 som behöver vård? 

1) Aldrig 
2) Sällan  
3) Ibland 
4) Ofta  
5) Alltid 

Nu kommer några frågor om annat du kan känna oro inför. 

QSC16a. Är du orolig för att bli utsatt för rån eller våld? 
1) Aldrig 
2) Sällan  
3) Ibland 
4) Ofta  
5) Alltid 

QSC16b. Är du orolig för att bli mobbad? 
1) Aldrig 
2) Sällan  
3) Ibland 
4) Ofta  
5) Alltid 

QSC16c. Är du orolig för gängkriminalitet? 
1) Aldrig 
2) Sällan  
3) Ibland 
4) Ofta  
5) Alltid 

QSC16d. Är du orolig för terroristattentat i Sverige? 
1) Aldrig 
2) Sällan  
3) Ibland 
4) Ofta  
5) Alltid 
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QSC16e. Är du orolig för krig och andra hot mot fred i världen? 
1) Aldrig 
2) Sällan  
3) Ibland 
4) Ofta  
5) Alltid 

QSC16f. Är du orolig för klimatförändringar? 
1) Aldrig 
2) Sällan  
3) Ibland 
4) Ofta  
5) Alltid 

QSC17. Är du orolig över en oviss framtid? 
1) Aldrig 
2) Sällan  
3) Ibland 
4) Ofta  
5) Alltid 

QSC18.  Vilka av följande personer har du pratat med om sådant som oroar dig i samband 
med coronapandemin? Flera alternativ kan markeras. 

1) Kompisar  
2) Föräldrar, syskon eller andra närstående  
3) Lärare, handledare eller mentor  
4) Skolkurator  
5) Skolsköterska  
6) Ingen överhuvudtaget  
7) Jag har inte haft behov av att prata med någon  

Fritid 

QSC19.  Har coronapandemin inneburit att du lägger mer eller mindre tid på att .. 
QSC19a) … träffa dina kompisar ”ansikte mot ansikte” efter skolan? 

6) Mycket mindre tid 
7) Något mindre tid 
8) Ingen förändring 
9) Något mer tid 
10) Mycket mer tid 

QSC19b) … hålla kontakt online eller via telefon med dina kompisar efter skolan? 
1) Mycket mindre tid 
2) Något mindre tid 
3) Ingen förändring 
4) Något mer tid 
5) Mycket mer tid 
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QSC19c) … umgås med dem du bor tillsammans med? 
1) Mycket mindre tid 
2) Något mindre tid 
3) Ingen förändring 
4) Något mer tid 
5) Mycket mer tid 

QSC19d) … träna, gymma, idrotta eller motionera? 
1) Mycket mindre tid 
2) Något mindre tid 
3) Ingen förändring 
4) Något mer tid 
5) Mycket mer tid 

QSC19e) ... använda sociala medier, t.ex. Facebook, Instagram, Snapchat, Tiktok eller 
Youtube? 

1) Mycket mindre tid 
2) Något mindre tid 
3) Ingen förändring 
4) Något mer tid 
5) Mycket mer tid 

QSC19f) … titta på TV-program, filmer eller serier? 
1) Mycket mindre tid 
2) Något mindre tid 
3) Ingen förändring 
4) Något mer tid 
5) Mycket mer tid 

QSC19g) … spela spel på mobil, surfplatta, dator eller spelkonsol? 
1) Mycket mindre tid 
2) Något mindre tid 
3) Ingen förändring 
4) Något mer tid 
5) Mycket mer tid 

Familj och andra närstående 
Nu kommer några frågor om hur coronapandemin påverkat din familj och andra närstående. 

QSC20a. Har någon i din familj blivit helt eller delvis arbetslös pga. coronapandemin? 

1) Ja 
2) Nej 
3) Vet ej 
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QSC20b. Har någon i din familj blivit helt eller delvis permitterad pga. coronapandemin? 

DOLD INSTRUKTION: Korttidspermittering (korttidsarbete) är när den som har en anställning får 
en minskad arbetstid under en tid, men ändå har kvar sin anställning.  

Permittering är när den som har en anställning inte får något arbete alls under en tid, men ändå 
har kvar sin anställning.  

Vanligtvis behåller den anställda en större del av sin lön under tiden, eftersom staten går in och 
ger ekonomiskt stöd till arbetsgivaren. 

1) Ja 
2) Nej 
3) Vet ej 

QSC20c.  Har någon i din familj arbetat helt eller delvis hemifrån pga. coronapandemin? 

1) Ja 
2) Nej 
3) Vet ej 

QSC21. Tror du att någon i din familj smittats av coronaviruset? 

1) Ja 
2) Nej 
3) Vet ej 

QSC22. Har du eller någon i din familj isolerat sig eller varit i karantän pga. coronaviruset? 

1) Ja 
2) Nej 
3) Vet ej 

QSC23. Om du jämför med tiden innan coronapandemin, hur har din familjs ekonomi 
påverkats? 

1) Blivit mycket sämre 
2) Blivit något sämre 
3) Blivit något bättre 
4) Blivit mycket bättre 
5) Ingen skillnad  
6) Vet ej 

QSC24. Sammantaget, har dina relationer med kompisar förändrats under 
coronapandemin?   

1) Blivit mycket sämre 
2) Blivit något sämre 
3) Blivit något bättre 
4) Blivit mycket bättre 
5) Ingen skillnad  
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QSC25. Sammantaget, har dina relationer med föräldrar förändrats under 
coronapandemin?   

1) Blivit mycket sämre 
2) Blivit något sämre 
3) Blivit något bättre 
4) Blivit mycket bättre 
5) Ingen skillnad  

QSC26. Sammantaget, hur informerad anser du dig vara om rekommendationer och 
restriktioner relaterade till coronapandemin i Sverige? 

1) Mycket bra informerad 
2) Bra informerad 
3) Varken eller 
4) Dåligt informerad 
5) Mycket dåligt informerad 

Framtiden 
Nu kommer några frågor om hur du ser på framtiden. 

QSC27. Markera vad som stämmer bäst för dig i följande påståenden om framtiden:  

QSC27a) Jag känner mig hoppfull om min framtid 

1) Stämmer helt 
2) Stämmer delvis 
3) Varken eller 
4) Stämmer delvis inte 
5) Stämmer inte alls 

QSC27b) Jag känner mig hoppfull om världens framtid 

1) Stämmer helt 
2) Stämmer delvis 
3) Varken eller 
4) Stämmer delvis inte 
5) Stämmer inte alls 

QSC28. Avslutningsvis har du själv möjlighet att berätta hur coronapandemin har påverkat 
din vardag.  

QSC28a) Vad tycker du främst har blivit bättre?  

 

QSC28b) Vad tycker du främst har blivit sämre?  
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