
Lärarna: 71% anser att pandemin har haft en 
negativ påverkan på kunskapsutvecklingen
I slutet på januari genomförde PFM Research i Sverige AB en webbundersökning om aktuella  
skolfrågor bland drygt 500 grundskole- och gymnasielärare i Lärarpanelen.

Arbetsbelastning
Anser du att din arbetsbelastning är högre eller lägre än normalt med tanke 
på Covid-19?  
 

Hela 87% av lärarkåren anser att arbetsbelastningen blivit mycket eller något 
högre.  
 
Om vi studerar de som svarat mycket högre kan vi se att det är stora skillnader 
mellan könen. 44% av kvinnorna säger att arbetsbelastningen blivit mycket  
högre jämfört med männen där motsvarande siffra är 29%. 

Vi ser också att lågstadielärarna i högre utsträckning anser att arbetsbelastningen 
blivit mycket högre jämfört med lärarna på gymnasiet. 61% mot 25%, vilket 
naturligtvis kan bero på den väldigt låga representationen av män på lågstadiet.

Kunskapsutveckling
Tycker du att pandemin haft en positiv eller negativ påverkan på elevernas 
kunskapsutveckling?  
 
Lärarnas svar på denna fråga är oroväckande. 71% anser att pandemin haft en 
negativ påverkan på kunskapsutvecklingen. Män och gymnasielärare anser i högre 
utsträckning att pandemin haft en negativ påverkan på elevernas kunskaps- 
utveckling.
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Om undersökningen. Undersökningen genomfördes i Lärarpanelen i januari 2022.  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. 

Nya karantänsregler
Folkhälsomyndigheten presenterade häromdagen nya karantänsregler där 
man kortade karantänstiden från 7 dagar till 5 dagar.  Är du rädd för att de 
nya karantänsreglerna ökar smittan i skolan?  
 
Totalt, i alla lärargrupper, svarade 54% att de är rädda för att smittan ska öka 
p.g.a. de nya karantänsreglerna. Även här ser vi stora skillnader mellan kvinnor 
(47%) och män (62%).

Prioritering av vaccinering mot Covid-19
Anser du att personer inom läraryrket borde varit prioriterade tidigare när 
det gäller vaccinering mot Covid-19? 

Lärarna är i stort sett enade i denna fråga. 87% tycker att anställda inom  
läraryrket borde ha prioriterats i vaccinationsordningen.

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

Ja eller Nej till nytt fackförbund 

Lärarförbundet har tillsammans med Lärarnas Riksförbund och Sveriges  
Skolledarförbund tagit fram ett förslag att skapa två helt nya förbund, ett för  
lärare och ett för skolledare. Just nu pågår en medlemsomröstning om Ja eller Nej 
till nytt fackförbund.  
 
Tycker du det är ett bra förslag att skapa två helt nya förbund?
Totalt svarade 74% jakande på denna fråga. Gymnasielärarna hade en något 
lägre siffra, 70%.
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