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Lärare om politik och pension

Kontakt Novus: Freja Blomdahl & Annelie Önnerud
Datum: 2018-10-15
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Om deltagarna
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30%

25%

45%

Storstäder

Större städer

Övriga landet

Om deltagarna

Ort
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BAS: Samtliga (n=1678)

18%

82%

24%

38%

38%

Man

Kvinna

- 45 år

46 - 55 år

56 - år

Kön och ålder
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27%

5%

42%

6%

3%

4%

10%

Förskollärare

Fritidspedagoger

Grundskollärare

Gymnasielärare

Skolledare

Specialpedagoger

Annan befattningsgrupp

Om deltagarna

Vilken lärarkategori tillhör du?
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BAS: Samtliga (n=1678)

40%

53%

34%

Åk 1-3

Åk 4-6

Åk 7-9

Vilken årskurs undervisar du i? 

BAS: Grundskolelärare (n=705, viktat bastal)
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Resultat
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23%

35%

27%

11%

5%

Ja, absolut

Ja, kanske

Nej, troligtvis inte

Nej, absolut inte

Vet ej

Signifikanta skillnader

Nej
- Förskollärare (42%)

Närmare 4 av 10 tror inte att de kommer arbeta som lärare 
fram till pension vid 65 år

Fråga: Tror du att du kommer att arbeta som lärare fram till ordinarie pension vid 65 år?

2018-10-15

9

BAS: Arbetar som lärare (exkl. skolledare och annan/ingen befattning) (n=1410, viktat bastal)

58%

37%
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51%

50%

48%

42%

31%

19%

13%

11%

7%

7%

5%

5%

Högre lön

Mer tid att planera och förbereda
undervisningen

Mindre elevgrupper

Bättre psykosocial arbetsmiljö

Färre administrativa uppgifter

Bättre fysisk arbetsmiljö

Kunna jobba deltid

Större professionell frihet

Fler utvecklingsmöjligheter

Mindre övertidsarbete

Privata/sociala skäl

Annat:

Signifikanta skillnader

Följande undergrupper svarar i högre 
grad.

Mer tid att planera och förbereda 
undervisningen (50%)
- Grundskollärare (55%)

Mindre elevgrupper (48%)
- Förskollärare (67%)

Bättre psykosocial arbetsmiljö (42%)
- Grundskollärare (48%)

Färre administrativa uppgifter (31%)
- Grundskollärare (41%)

De som inte tror att de kommer arbeta som lärare fram till 65 år
Omkring hälften uppger att högre lön, mer tid att planera/förbereda 

undervisning och mindre elevgrupper kan få dem att fortsätta jobba som 
lärare fram till ordinarie pension

Fråga: Vad skulle kunna få dig att arbeta som lärare fram till ordinarie pension? Flera svar möjliga
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BAS: Tror inte att de kommer arbeta som lärare fram till 65 år (n=526, viktat bastal)
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Enligt internationella branschregler (ESOMAR) är 
Novus som undersökningsföretag ansvariga för att 
våra undersökningar tolkas rätt vid första 
publicering.

För att säkerställa att våra undersökningar 
presenteras på ett korrekt sätt ber vi alltid att få se 
den text som skrivs med syfte att publiceras där 
Novus undersökningar omnämns.

Novus förbehåller sig rätten att korrigera felaktiga 
siffror och tolkningar som har publicerats.

Publiceringsregler

Novus varumärke är en garant 
för att en undersökning har 
gått rätt till och att 
slutsatserna kring densamma 
är korrekta utifrån målet med 
undersökningen.
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