
Så många lärare/skolledare har känt 
sig hotade av elever eller föräldrar 
Under augusti/september genomförde PFM Research i Sverige AB en undersökning i  
Lärarpanelen där vi ställde 6 frågor till 2150 förskollärare, grundskole-/gymnasieanställda 
och högskolepersonal.

Hot i skolan
Vi inledde med att beröra den tragiska händelse som inträffade vid terminsstarten då en 
lärare blev knivskuren i Eslöv och frågade ”Har du någon gång känt dig hotad av elever 
eller föräldrar i din roll som lärare/skolledare?”  Totalt svarade 43% ja på frågan, högst 
andel ja-svar fick vi från personal i fritidshem, 57%. 

Obligatorisk lovskola
Liberalerna har föreslagit att obligatorisk lovskola bör införas från och med årskurs 4. Vi  
frågade om detta var ett bra eller dåligt förslag. 30% tyckte det var ett bra förslag, 39% 
ansåg att det var ett dåligt förslag och 31% svarade Vet ej/Ingen åsikt.

Covid-19
Enkäten fortsatte med två frågor med Covid-19 anknytning. Totalt svarade 54% nekande på 
frågan ”Tycker du att den arbetsplats du arbetar på uppfyller rekommendationerna 
från Folkhälsomyndigheten när det gäller att t. ex. hålla avstånd?”. På grundskola och 
gymnasium var siffran så hög som 70%. 

På frågan om man var rädd för att bli smittad av Covid-19 i skolan svarade 44% jakande. Det 
är en betydligt lägre andel jämfört med när vi ställde samma fråga i januari och maj då 70% 
kände rädsla för att bli smittade.

Storlek på barngrupperna i förskolan 
Nästa fråga ställdes enbart till förskollärare och lydde ”Vad anser du om storleken på 
barngrupperna i förskolan?”. En betydande majoritet, 93% ansåg att grupperna var för 
stora, 7% tyckte att gruppstorleken var lagom och följaktligen tyckte ingen att grupperna 
var för små.



Om undersökningen. Undersökningen genomfördes i Lärarpanelen augusti/september 2021.  Totalt genomfördes 2150 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 universitet och är spridda över hela Sverige. 

Sveriges minister för högre  
utbildning och forskning  

Matilda Ernkrans.

Matilda Ernkrans 
Höstens första Lärarpanelsundersökning avslutades med en kännedomsfråga. Vi sökte namnet på ministern för högre 
utbildning och forskning. Rätt svar är Matilda Ernkrans och det kände 23% till.  

Kännedomen hos anställda på högskola/universitet var betydligt högre, här angav 60% rätt svar. 

För mer information om undersökningen kontakta Fredrik Jönsson, 070-527 91 73. 


