
I den senaste undersökningen i Lärarpanelen ställdes frågor om betygsättning,  
intagningskraven till lärarutbildningen och mobilförbud i klassrummen. Nedan  
kommer en kort sammanfattning från undersökningen.

Mobilförbud i klassrummen
Knappt 7 av 10 av lärarna är ganska eller mycket positivt inställda till mobilförbud i  
klassrummen, 48% av de tillfrågade lärarna är mycket positivt inställda till mobil-
förbud.

Den nya regeringen vill införa mobilförbud i klassrummen. Vilken är din 
inställning till mobilförbud i klassrummen?

Om undersökningen. Undersökningen genomfördes under februari månad i Lärarpanelen. Totalt genomfördes 500 intervjuer med ett slumpmässigt urval från panelen. Svarsfrekvensen i undersökningen var 46%. 
Lärarpanelen är den del av PFM Research i Sverige AB och består av lärare och skolledare från förskola till gymnasium och är spridda över hela Sverige. I dagsläget har vi medlemmar från mer än 210 kommuner i Sverige. 

15% av lärarkåren är negativt inställda till mobilförbud i klassrummen. Vi kan se att 
gymnasielärare och lärare på vuxenutbildning är de som är mest negativa till detta 
förbud. Det finns också en skillnad mellan manliga och kvinnliga lärare där de  
manliga är mer negativa till förbudet.

Betygsättning i årskurs 4
6 av 10 (59%) lärare är negativt inställda till att man skall införa betyg från årskurs 4. 
17% av lärarna är ganska eller mycket positivt inställda till betygsättning från årskurs 
4, varav 4% är mycket positivt inställda. 10% av de manliga lärarna är mycket positivt 
inställda till betygsättning i årskurs 4, detta är en skillnad från de kvinnliga lärarna 
där 3% är mycket positivt inställda.

Intagningskraven till lärarutbildningen
Hälften (49%) av lärarna anser att intagningskraven för lärarutbildningen bör höjas, 
23% svarar att det inte tycker att intagningskraven skall höjas. En tredjedel av  
lärarkåren svarar vet ej på denna fråga.
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