
Lärarna: 60% anser att skolans resurser är  
tillräckliga för att hantera elevernas oro kring 
kriget i Ukraina
I slutet på mars genomförde PFM Research i Sverige AB en webbundersökning i  
Lärarpanelen om aktuella skolfrågor bland drygt 500 grundskole- och gymnasielärare. 

Information om kriget i Ukraina  

Har din skola någon gemensam plan för hur ni ska informera eleverna om kriget i Ukraina? 52% svarade 

”Ja” eller ”Ja, delvis” på denna fråga. Till de som svarade ”Nej” ställde vi den uppföljande frågan ”Informerar du 
själv dina elever om kriget och dess konsekvenser”. Här svarade 75% jakande. En mycket stor andel av  

lärarkåren har alltså kriget på agendan. 

Vi kunde utläsa ett stort engagemang när vi bad lärarna med egna ord beskriva på vilket sätt man pratar om  

kriget i Ukraina. Fraser med ”sakligt”, ”källkritik”, ”konsekvenser” och ”samtal” återkom ofta. Diskussioner i  

samband med att man tittade på ”Lilla Aktuellt” var också vanligt förekommande. 

Elevernas reaktioner på kriget i Ukraina 

Hur upplever lärarna sina elevers reaktioner på kriget i Ukraina? 18% har inte märkt någon märkbar  

reaktion, 63% har noterat någon oro, 17% svarar att man känt av en ganska stor oro och enbart 1% svarar att 

man känt av en mycket stor oro.
 

Vidare frågade vi ”Anser du att din arbetsplats har tillräckliga resurser för att hantera eventuell oro hos 
eleverna med anledning av kriget i Ukraina”. 60% ansåg att resurserna var tillräckliga, 15% tyckte inte det 

medan 25% inte visste.



Om undersökningen. Undersökningen genomfördes i Lärarpanelen i mars 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. 

Coronapandemin 

Vi ställde också följande fråga om Coronapandemin. ”Är allt som vanligt på din arbetsplats nu eller uppmanas 
fortfarande lärare och elever att till exempel ”hålla avstånd”, ”sprita händerna” och ”visa hänsyn”? 

14% menade att man uppmanades att tänka på smittrisken i lika hög grad som tidigare, 59% svarade att man 

uppmanades att tänka på smittrisken i mindre grad än tidigare. 28% angav att inga uppmaningar fanns kvar. 

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


