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Statens skolverk
106 20 Stockholm

Utbildningsdepartementet

Uppdrag att ta fram återkommande prognoser över behovet av förskollärare
och olika lärarkategorier

Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Statens skolverk att i samarbete med Universitetskanslersämbetet ta fram återkommande prognoser över skolväsendets
behov av förskollärare och olika lärarkategorier. Ett jämställdhetsperspektiv ska ingå i prognoserna.
Skolverket ska, om det inte finns särskilda skäl med anledning av t.ex.
bristande underlag, redovisa följande:
-

hur stor del av undervisningen i samtliga årskurser och
skolformer i skolväsendet som i dag bedrivs av förskollärare
respektive lärare som är behöriga för skolformen, årskursen och, i
relevanta fall, ämnet eller ämnesområdet,

-

antalet sökande, antagna och examinerade samt genomströmning
när det gäller lärar- och förskollärarutbildningarnas olika examina,
inriktningar och ämnen,

-

behov på ämnesnivå och ämnesområdesnivå i samtliga skolformer
inom skolväsendet och, i relevanta fall, årskurser,

-

behov av behöriga lärare och förskollärare på regional respektive
nationell nivå, och

-

behov utifrån utveckling av elevkullar, nyanlända elever,
pensionsavgångar samt tendenser när det gäller hur många lärare
och förskollärare som lämnar yrket eller återinträder i yrket.
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Skolverket ska i framtagandet av prognoserna beakta:
-

hur prognoserna kan utgöra ett praktiskt användbart underlag för
skolhuvudmännen i deras arbete med kompetensförsörjning samt
universitets och högskolors arbete med dimensioneringen av
förskollärar- och lärarutbildningarna, och

-

beslutade och aviserade reformer som kan påverka behovet av
förskollärare och olika lärarkategorier.

Skolverket ska redovisa vilka överväganden och antaganden som
prognoserna grundar sig på.
Skolverket ska vid planeringen och utarbetandet av prognoserna samråda
med Arbetsförmedlingen och Statistiska centralbyrån och i sitt
prognosarbete beakta de prognoser som regelbundet presenteras av dessa
myndigheter.
Skolverket ska också, i de fall det är relevant, i samband med uppdragets
genomförande inhämta underlag och synpunkter från Universitets- och
högskolerådet, Sameskolstyrelsen, Specialpedagogiska skolmyndigheten,
universitet och högskolor med examenstillstånd för utbildningar som
leder till förskollärar-, yrkeslärar-, speciallärar-, specialpedagog-,
grundlärar- eller ämneslärarexamen, Sveriges Kommuner och Landsting,
Friskolornas riksförbund, Idéburna skolors riksförbund, Lärarförbundet,
Lärarnas riksförbund, samt andra berörda myndigheter och
organisationer.
Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) vid ett första tillfälle senast den 20 december 2017.
Därefter ska uppdraget redovisas senast den 20 december 2019
respektive 2021.
Skälen för regeringens beslut

Skolverket gavs år 2014 i uppdrag att i samarbete med Universitetskanslersämbetet utarbeta prognoser över behovet av förskollärare och
olika lärarkategorier (U2014/4128/S). Uppdraget redovisades till
Regeringskansliet den 10 juni 2015. Även framgent finns det ett behov av
sådana prognoser. Såväl stora elevkullar som en ökad invandring och
stora pensionsavgångar bedöms innebära att den befintliga lärarbristen
ökar. För att säkerställa ett gott kunskapsunderlag är det av vikt att det
genomförs återkommande prognoser över skolväsendets behov av
förskollärare och olika lärarkategorier. Syftet med prognoserna är bl.a.
att ge universitet och högskolor ett förbättrat underlag för
dimensioneringen av sina lärar- och förskollärarutbildningar.
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Prognoserna bör också kunna utgöra underlag till skolhuvudmännen i
deras arbete med kompetensförsörjning.
I det tidigare uppdraget bedömdes Universitetskanslersämbetet, som
statistikansvarig myndighet för universitet och högskolor med bl.a.
ansvar för uppgifter om lärar- och förskollärarutbildning, vara den
lämpligaste instansen för Skolverket att samarbeta med i genomförandet
av uppdraget. Regeringen gör ingen annan bedömning i fråga om detta
uppdrag.
Mot denna bakgrund bör Skolverket ges i uppdrag att i samarbete med
Universitetskanslersämbetet ta fram återkommande prognoser över
skolväsendets behov av förskollärare och olika lärarkategorier.
På regeringens vägnar

Gustav Fridolin
Kristina Lundström

Kopia till
Finansdepartementet/BA
Riksdagen/utbildningsutskottet
Ekonomistyrningsverket
Universitetskanslersämbetet
Sameskolstyrelsen
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Statens skolinspektion
Universitets- och högskolerådet
Statistiska centralbyrån
Arbetsförmedlingen
Uppsala universitet
Lunds universitet
Göteborgs universitet
Stockholms universitet
Umeå universitet
Linköpings universitet
Kungl. Tekniska högskolan
Luleå tekniska universitet
Karlstads universitet
Linnéuniversitetet
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Örebro universitet
Mittuniversitetet
Malmö högskola
Mälardalens högskola
Gymnastik- och idrottshögskolan
Högskolan i Borås
Högskolan Dalarna
Högskolan i Gävle
Högskolan i Halmstad
Högskolan Kristianstad
Högskolan i Skövde
Högskolan Väst
Konstfack
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
Stockholms konstnärliga högskola
Södertörns högskola
Stiftelsen Chalmers tekniska högskola
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Sveriges Kommuner och Landsting
Friskolornas riksförbund
Idéburna skolors riksförbund
Lärarförbundet
Lärarnas Riksförbund
Sveriges Skolledarförbund
Sveriges förenade studentkårer

