
Lärarna är fortsatt oroliga för att bli 
smittade av Covid-19
PFM Research i Sverige ABs månadsmätning i Lärarpanelen pekar på fortsatt oro bland lärarna att 
smittas av Covid-19 i skolan.  70% anger att de är oroliga över att bli smittade, vilket är samma 
siffra som januarimätningen visade. Kvinnor känner större oro än män.

Anders Tegnell räknar med att ”hösten mer eller mindre ska rulla på som vanligt i skolan”.  Vi  
frågade Lärarpanelen om deras åsikt.  Hälften höll med Tegnell medan den andra hälften trodde 
att distansundervisning kommer att fortgå i större eller mindre grad.

En tioårig grundskola
Frågan om att göra grundskolan 10-årig delar också lärarkåren. 30% tycker det är ett bra förslag 
och lika många tycker det är ett dåligt förslag. Ca 40% svarar att de varken är positiva eller  
negativa till förslaget.

Mobilförbud och utökat mandat för fysiskt ingripande
Är det bra med mobilförbud i skolan? Ja, det tycker 70% av lärarkåren. 7% tycker det är dåligt 
med ett sådant förbud medan 23% anser att det är både är bra och dåligt.

Vi undrade om detta påstående stämmer: ”Enligt rättspraxis har du rätt att fysiskt förmå en  
störande elev att lämna klassrummet.”  

Svaret är Ja, det har läraren rätt till och det svarade också 36% av lärarna. 38% sa nej, det har man 
inte rätt till. Resten svarade att de inte vet. En större tydlighet om vad lärarna får, och inte får göra, 
verkar vara en viktig punkt att ta upp på agendan i skolvärlden.



Vi avslutade majundersökningen med att visa en bild
på Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand 
och undrade om panelmedlemmarna visste vem det 
var. 

Total svarade 54% JA på frågan. Bland Lärarförbundets  
medlemmar var det 69% som kände igen  
Johanna Jaara Åstrand.

För mer information om undersökningen kontakta Fredrik Jönsson, 070-527 91 73 alternativt  
fredrik@pfmresearch.se 

Om undersökningen. Undersökningen genomfördes i Lärarpanelen i maj 2021.  Totalt genomfördes 500 intervjuer med ett slumpmässigt urval från panelen.  
Lärarpanelen är en del av PFM Research i Sverige AB och består av lärare och skolledare från förskola till gymnasium och är spridda över hela Sverige. 


