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3 LÄRARPROGNOS 2021 

Sammanfattning av resultaten 

Lärarprognos 2021 visar en bedömning av det framtida behovet av lärare, 

förskollärare och viss annan pedagogisk personal. Beräkningarna utgår från 

lärarsituationen 2020 och sträcker sig fram till 2035. Rekryterings- och 

examinationsbehovet redovisas för tre femårsperioder: 2021–2025, 2026–2030 

och 2031–2035. Beräkningarna omfattar förskola, fritidshem, förskoleklass, 

grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och kommunal 

vuxenutbildning.1 För grundskolans årskurs 7–9 och gymnasieskolan görs 

dessutom prognoser för lärare per ämne. Prognosen omfattar lärare och 

förskollärare i nämnda skol- och verksamhetsformer samt annan pedagogisk 

personal i förskola och fritidshem, exempelvis barnskötare och fritidsledare. 

Däremot omfattas inte annan pedagogisk personal i skolväsendet i övrigt. I 

prognosen antas att nuvarande mönster består vad gäller exempelvis lärartäthet, 

elevernas val av utbildning och hur många lärare som är kvar i respektive åter-

inträder i yrket.2  

Lärarprognos 2021 i korthet 

• Brist på cirka 12 000 behöriga lärare och förskollärare år 2035 

Totalt sett väntas behovet av examinerade lärare och förskollärare vara större än 

den beräknade examinationen under prognosperioden fram till år 2035. Det totala 

examinationsbehovet under prognosperioden bedöms uppgå till 153 000 lärare. 

Med dagens nivå av antal nybörjare och examensfrekvenser beräknas antalet 

examinerade lärare och förskollärare under samma period vara totalt cirka 

141 000. Det betyder att det väntas en brist på totalt 12 000 lärare år 2035. Som 

jämförelse arbetade år 2020 omkring 216 000 lärare och förskollärare i de skol- 

och verksamhetsformer som prognosen omfattar. Med brist avses i prognosen att 

det inte finns tillräckligt många nyutexaminerade behöriga lärare för att möta det 

beräknade examinationsbehovet, inte att det kommer att saknas lärare för att 

bedriva undervisning. Sannolikt kommer, precis som i dag, då i stället obehöriga 

lärare användas för undervisningen. 

• Skillnad i prognos främst på grund av lägre befolkningsframskrivning 

I föregående lärarprognos från 2019 beräknade Skolverket att bristen skulle uppgå 

till cirka 45 000 lärare och förskollärare år 2033. Årets prognos innebär alltså en 

mindre beräknad brist på behöriga nyutexaminerade lärare och förskollärare. Den 

främsta förklaringen till att den beräknade bristen på behöriga lärare är lägre i 

 
1 Innefattar kommunal vuxenutbildning på grundläggande respektive gymnasial nivå, kommunal vuxenutbildning i 
svenska för invandrare och kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning. Kommunal vuxenutbildning som 

särskild utbildning ges både på grundläggande och gymnasial nivå. Dessa hanteras samlat i prognosen. 
2 För definition av dessa variabler samt vilka antaganden som görs se kapitel 9 Antaganden. 
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årets prognos är att personalbehovet bedöms minska till följd av mindre barn- och 

elevkullar. Det beror på att årets lärarprognos baseras på en annan, senare, befolk-

ningsframskrivning från Statistiska centralbyrån (SCB) med lägre antaganden för 

invandring och barnafödande. Antalet barn och ungdomar upp till 18 år bedöms 

vara cirka 180 000 färre år 2033 i denna befolkningsframskrivning, än i den som 

användes i föregående lärarprognos.   

• Fortfarande saknar många lärare behörighet 

Totalt sett över samtliga skol- och verksamhetsformer, bortsett från förskola och 

fritidshem, var andelen behöriga lärare 72 procent år 2020.3 De lärare som saknar 

behörighet i rätt skolform eller ämne, men som har en pedagogisk högskole-

examen eller en tillsvidareanställning antas arbeta kvar i skolan. År 2020 utgjorde 

dessa lärare motsvarande cirka 24 000 heltidstjänster. För att uppnå full behörig-

het (i samtliga skolformer och ämnen) behöver dessa lärare behörighetsgivande 

utbildning eller fortbildning. Därutöver fanns det 2 400 förskollärare i förskolan 

och 5 700 lärare i fritidshem, räknat i heltidstjänster, som antas behöva vidare-

utbildning. 

• Störst brist på yrkeslärare och ämneslärare 7–9  

Bristen bedöms bli störst på yrkeslärare inom gymnasieskolan och ämneslärare 

inom grundskolans årskurs 7–9. Det bedöms även bli viss brist på förskollärare 

och grundlärare med inriktning mot årskurs 4–6 år 2035. För ämneslärare inom 

gymnasieskolan beräknas, totalt sett, antalet examinerade bli fler än 

examinationsbehovet. 

• Stora regionala skillnader 

Skillnaderna är stora mellan olika delar av landet vad gäller behovet av att 

rekrytera fler lärare och förskollärare. När rekryteringsbehovet sätts i relation till 

storleken på dagens lärarkår i respektive län, är rekryteringsbehovet fram till 

år 2035 störst i Gotlands, Västmanlands och Uppsala län. Minst rekryterings-

behov i förhållande till 2020 års lärarkår väntas för Västernorrlands och Blekinge 

län.  

Antalet barn och ungdomar bedöms minska fram till år 2035 

Antalet barn och ungdomar i åldrarna upp till 18 år har ökat kraftigt med en kvarts 

miljon under det senaste decenniet, från cirka 2 050 000 år 2010 till 2 300 000 

år 2020. Under kommande år bedöms det totala antalet barn och ungdomar 

minska något för att uppgå till omkring 2 250 000 vid prognosperiodens slut. 

Utvecklingen skiljer sig dock mellan olika åldrar. Medan antalet yngre barn 

bedöms bli färre, kommer antalet ungdomar i åldrarna 13–15 år ligga kvar på 

ungefär samma nivå under prognosperioden. Antalet ungdomar i gymnasieåldern 

16–18 år bedöms i stället öka.  

 
3 Detta utifrån den klassificering av behöriga lärare i prognosen som gjorts i de olika skol- och verksamhetsformerna, se 

bilaga 1. 
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Antalet barn och ungdomar upp till och med 18 år, prognos 2021–2035. Miljoner 
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Källa: Befolkningsstatistik och befolkningsframskrivning 2021, SCB. 

Det totala behovet av personal, det vill säga lärare och förskollärare samt annan 

pedagogisk personal inom förskola och fritidshem, inom de skol- och verksam-

hetsformer som prognosen omfattar uppgick år 2020 till motsvarande 260 000 

heltidstjänster.4 Det totala antalet heltidstjänster bland personalen har varit i stort 

sett oförändrat sedan år 2018. Under åren dessförinnan ökade däremot antalet 

heltidstjänster kontinuerligt i takt med att barn- och elevkullarna blev allt större. 

Mellan år 2015 och år 2018 var ökningen drygt 20 000 heltidstjänster. 

I takt med att antalet barn och ungdomar successivt bedöms minska under 

kommande år, kommer även det totala behovet av personal att sjunka. Under 

prognosperioden fram till år 2035 beräknas personalbehovet minska med omkring 

9 000 heltidstjänster.5 

Lärare och förskollärare svarar för drygt hälften av det minskade behovet av 

personal fram till år 2035, annan pedagogisk personal inom förskola och fritids-

hem står för den resterande nedgången. År 2020 uppgick behovet av lärare och 

förskollärare till 192 000 heltidstjänster. Behovet av annan pedagogisk personal 

inom förskola och fritidshem uppgick samtidigt till 68 000 heltidstjänster. Lärar-

behovet beräknas minska med drygt 5 000 heltidstjänster fram till år 2035, vilket 

motsvarar en nedgång med 3 procent. Behovet av annan pedagogisk personal 

inom förskola och fritidshem bedöms samtidigt minska med cirka 3 700 hel-

tidstjänster.  

 
4 Detta är det faktiska antalet lärare och förskollärare samt övrig pedagogisk personal inom förskola och fritidshem 
år 2020, omräknat till heltidstjänster. 
5 Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare ingår inte i detta värde eftersom lärarbehovet i denna verksamhet 

endast beräknas fram till år 2025. År 2020 uppgick lärarbehovet i denna skolform till cirka 2 900 heltidstjänster.  
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Minskande lärarbehov i flera skolformer 

Behovet av förskollärare i förskolan och lärare i fritidshemmet bedöms minska 

med totalt cirka 2 500 respektive 500 heltidstjänster fram till år 2035. Det motsva-

rar en nedgång med omkring 6 respektive 4 procent. Behovet av annan pedagog-

isk personal inom förskolan, exempelvis barnskötare, beräknas samtidigt sjunka 

med cirka 3 300 heltidstjänster under prognosperioden. Inom fritidshemmet 

bedöms behovet av övrig personal, såsom fritidsledare, minska med cirka 

450 heltidstjänster under samma period.  

Inom förskoleklassen bedöms behovet av lärare minska med närmare 450 heltids-

tjänster, vilket motsvarar en nedgång med 7 procent under prognosperioden.  

Lärarbehovet inom grundskolan beräknas samtidigt minska med totalt 4 100 hel-

tidstjänster under prognosperioden fram till år 2035. Det motsvarar en nedgång 

med 5 procent. I stort sett hela nedgången väntas ske inom grundskolans årskurs 

1–3 och 4–6. Behovet av personal inom grundskolans årskurs 7–9 bedöms vara 

ungefär oförändrat under prognosperioden.  

Samtidigt som lärarbehovet beräknas vara lägre år 2035 än i dag i skol- och 

verksamhetsformer riktade till yngre barn, väntas behovet av lärare öka inom 

gymnasieskolan. Inom gymnasieskolan bedöms behovet av lärare öka med drygt 

1 900 heltidstjänster fram till år 2035. Det motsvarar en tillväxt på 7 procent. 

Behovet bedöms öka med omkring 1 300 ämneslärare och cirka 650 yrkeslärare i 

gymnasieskolan, omräknat till heltidstjänster. Detta under förutsättning att 

elevernas val till gymnasieskolan fortsätter att vara desamma som i dag.  

Behov av lärare per skol- och verksamhetsform samt behov av annan pedagogisk 

personal inom förskola och fritidshem, förändring 2020–2035, antal heltidstjänster 
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Kommentar: Speciallärare och specialpedagoger avser dem som har en sådan tjänst i aktuella skol- och 

verksamhetsformer. 
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Även behovet av speciallärare och specialpedagoger bedöms öka fram till år 

2035. Det ökade behovet för dessa lärargrupper väntas sammantaget uppgå till 

8 procent under prognosperioden 2020–2035, vilket motsvarar en ökning med 

drygt 800 heltidstjänster. Vid beräkningen av det framtida behovet av special-

lärare och specialpedagoger har viss hänsyn tagits till att det i dag råder brist på 

dessa lärarkategorier och att det antas finnas ett antal vakanta speciallärar- och 

specialpedagogtjänster. 

Rekryteringsbehovet uppgår till 8 700 heltidstjänster per år 

Rekryteringsbehovet anges i heltidstjänster och avser hur många nyutexaminerade 

lärare och förskollärare som behöver rekryteras för att uppfylla det framtida lärar-

behovet. Vid beräkningarna av rekryteringsbehovet beaktas inte den framtida 

examinationen. Rekryteringsbehovet är således inte samma sak som bristen på 

behöriga lärare och förskollärare i skolväsendet. Rekryteringsbehovet avser lärare 

och förskollärare men inte annan pedagogisk personal i förskola och fritidshem. 

Det framtida rekryteringsbehovet beror i årets prognos framför allt på rekrytering 

i samband med pensionsavgångar eller att lärare lämnar en lärartjänst för annat 

arbete, samt på den ersättningsrekrytering som antas ske för de lärare som i dag är 

visstidsanställda och saknar pedagogisk högskoleexamen. Den senare gruppen 

antas bli ersatt av behöriga nyutexaminerade lärare under den första femårs-

perioden, alltså 2021–2025. I prognosen tas även hänsyn till att personer, som 

redan har en lärarexamen men inte arbetar som lärare, i viss omfattning återgår till 

läraryrket. Inom gymnasieskolan beror rekryteringsbehovet även på större 

elevkullar.  

Det beräknade rekryteringsbehovet bedöms uppgå till totalt 131 000 heltids-

tjänster under hela prognosperioden fram till och med år 2035. Det motsvarar ett 

rekryteringsbehov på i genomsnitt 8 700 heltidstjänster per år. Rekryteringsbeho-

vet beräknas bli störst, cirka 57 000 heltidstjänster, under den första femårs-

perioden 2021–2025. Rekryteringsbehovet är störst under de första åren eftersom 

visstidsanställda lärare som saknar pedagogisk högskoleexamen antas ersättas av 

nyutexaminerade behöriga lärare under dessa år. Under den andra femårsperioden 

2026–2030 beräknas rekryteringsbehovet uppgå till 35 000 heltidstjänster och 

under den sista femårsperioden 2031–2035 bedöms det motsvara 39 000 heltids-

tjänster. 

Rekryteringsbehovet av förskollärare till förskolan bedöms uppgå till totalt cirka 

37 000 heltidstjänster under prognosperioden fram till år 2035, vilket motsvarar i 

genomsnitt 2 500 per år.6 Rekryteringsbehovet till förskolan beror, liksom för 

övriga skolformer, till stor del på kommande pensionsavgångar. I förskolan är 

dessutom kvarvaron och återgången något lägre än i flera andra skol- och verk-

samhetsformer.  

 
6 Detta gäller under förutsättning att andelen av personalen inom förskolan som är förskollärare ligger kvar på dagens 

nivå, 43 procent. 
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Rekryteringsbehovet av lärare till fritidshemmet beräknas omfatta 5 800 heltids-

tjänster fram till år 2035, vilket motsvarar ett årligt rekryteringsbehov på närmare 

400 heltidstjänster.7 I förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3 beräknas rekry-

teringsbehovet uppgå till totalt 14 000 heltidstjänster under prognosperioden, eller 

900 årligen. Ungefär lika stort bedöms rekryteringsbehovet vara i grundskolans 

årskurs 4–6. I grundskolans årskurs 7–9 beräknas rekryteringsbehovet uppgå till 

totalt cirka 19 500 heltidstjänster, vilket motsvarar 1 300 årligen.  

Eftersom elevkullarna bedöms öka inom gymnasieskolan kommer rekryterings-

behovet bli större där än i exempelvis grundskolans årskurs 7–9. Det totala 

rekryteringsbehovet inom gymnasieskolan beräknas till cirka 24 000 heltids-

tjänster. Rekryteringsbehovet i allmänna ämnen8 bedöms omfatta 13 400 heltids-

tjänster och i yrkesämnen 10 800 heltidstjänster. Det motsvarar ett årligt 

rekryteringsbehov på i genomsnitt 900 respektive 700 heltidstjänster. 

I förhållande till 2020 års lärarkår i de olika skol- och verksamhetsformerna är 

rekryteringsbehovet störst på lärare till gymnasieskolans yrkesämnen. Det beror 

dels på att yrkeslärare i genomsnitt är äldre, dels på att kvarvaron och återgången 

bland yrkeslärare är lägre än för lärare i övriga skol- och verksamhetsformer. 

Ersättningsrekryteringen för visstidsanställda yrkeslärare är också förhållandevis 

stor. 

Totalt rekryteringsbehov av lärare i olika skol- och verksamhetsformer 2021–2025, 

2026–2030 och 2031–2035, omräknat till heltidstjänster 

 

Kommentar: Övriga skol-/verksamhetsformer avser grundsärskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning på 

grundläggande nivå, kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå, kommunal vuxenutbildning i svenska för 

invandrare och kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning. 

 
7 Detta gäller under förutsättning att andelen lärare inom fritidshemmet är 54 procent, vilket motsvarar dagens nivå som 
har en tjänst som lärare. 
8 I rapporten används allmänna ämnen som en gemensam beteckning för bilaga 4-ämnen och vissa ämnen i 

gymnasieskolan, se mer i kapitel 10 Fakta om statistiken och avsnittet Definitioner och förklaringar. 
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Det årliga examinationsbehovet uppgår till 10 200 lärare  

Totalt över hela prognosperioden fram till år 2035 bedöms behovet av nyut-

examinerade lärare och förskollärare vara cirka 153 000, för att det beräknade 

rekryteringsbehovet i heltidstjänster ska kunna tillgodoses. Det motsvarar ett 

årligt examinationsbehov på totalt 10 200 lärare och förskollärare.9  

Examinationen behöver uppgå till cirka 67 000 lärare och förskollärare under den 

första femårsperioden 2021–2025, omkring 41 000 under den andra femårs-

perioden 2026–2030 och drygt 45 000 under den tredje femårsperioden 2031–

2035. 

Störst bedöms examinationsbehovet vara på ämneslärare och förskollärare, cirka 

3 000 respektive 2 800 examinerade årligen. Behovet av examinerade är något 

större på ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7–9 än med 

inriktning mot gymnasieskolan, cirka 1 600 respektive drygt 1 300 per år. Det 

beror delvis på att ersättningsrekryteringen antas bli större inom grundskolans 

årskurs 7–9, eftersom andelen visstidsanställda lärare som saknar pedagogisk 

högskoleexamen är större i denna skolform än inom gymnasieskolan. 

Examinationsbehovet av yrkeslärare bedöms samtidigt uppgå till 900 per år.   

Det årliga examinationsbehovet beräknas till cirka 1 100 vardera för grundlärare 

med inriktning mot arbete i förskoleklass och årskurs 1–3 samt grundlärare med 

inriktning mot årskurs 4–6. Behovet av examinerade grundlärare med inriktning 

mot fritidshem bedöms uppgå till cirka 450 per år. Slutligen beräknas ett årligt 

examinationsbehov av cirka 570 speciallärare och 370 specialpedagoger.  

Brist på framför allt ämneslärare årskurs 7–9 och yrkeslärare 

Under prognosperioden fram till år 2035 beräknas totalt cirka 141 000 lärare och 

förskollärare examineras, om nuvarande mönster består vad gäller antal nybörjare 

och examensfrekvenser. Det motsvarar en årlig examination på cirka 9 400 lärare. 

Examinationsbehovet av lärare och förskollärare beräknas samtidigt uppgå till 

totalt cirka 153 000 eller 10 200 per år. Det framtida examinationsbehovet av 

lärare och förskollärare beräknas därmed överstiga den framtida examinationen 

under prognosperioden. Det betyder att det väntas bli brist på cirka 12 000 nyut-

examinerade lärare och förskollärare år 2035. För att undvika en framtida brist-

situation behöver antalet examinerade lärare och förskollärare öka med cirka 

800 per år.  

Störst obalans mellan det beräknade antalet examinerade och examinations-

behovet bedöms för yrkeslärare. Det beror delvis på att många yrkeslärare lämnar 

skolan, det vill säga att kvarvaron antas vara relativt låg. Dessutom är bristen 

betydande på denna lärarkategori redan i dag och ersättningsrekryteringen för 

visstidsanställda yrkeslärare är stor. Alternativa beräkningar för yrkeslärare har 

 
9 För att beräkna examinationsbehovet, som uttrycks i antal personer, har rekryteringsbehovet i heltidstjänster 
dividerats med den genomsnittliga tjänstgöringsomfattningen och med lärarbenägenheten. Med lärarbenägenhet avses 

hur stor andel av de examinerade som börjar arbeta som lärare eller förskollärare och stannar kvar i yrket under 

åtminstone något år. 
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gjorts med högre kvarvaro och återgång, men även dessa beräkningar visar på en 

fortsatt bristsituation. 

Även för ämneslärare väntas examinationen vara otillräcklig för att täcka det 

framtida behovet. Det gäller för ämneslärare med inriktning mot grundskolans 

årskurs 7–9.10 Inte heller för förskollärare och grundlärare med inriktning mot 

grundskolans årskurs 4–6 väntas examinationen vara tillräcklig för det framtida 

behovet.  

För speciallärare kan den framtida arbetsmarknadssituationen komma att bli 

relativt balanserad medan antalet examinerade specialpedagoger beräknas vara 

något större än det framtida examinationsbehovet. Det framtida behovet är dock 

svårbedömt eftersom det är brist på båda dessa lärarkategorier i dagsläget.11  

Beräknat examinationsbehov och beräknad examination 2021–2035, efter program 

och inriktning på lärarutbildningen  
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För grundlärare med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1–3 beräknas 

examinationen vara tillräckligt stor för att tillgodose examinationsbehovet, om 

nuvarande mönster består. Detsamma gäller för grundlärare med inriktning mot 

 
10 En ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan ger även behörighet att undervisa i grundskolans 
årskurs 7–9. 2 kap. 8 § förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare. 
11 Till viss del tas hänsyn till bristsituationen i dagsläget i prognosen, mer om det i kapitel 9 Antaganden och avsnitten 

Personaltäthet och antal elev per heltidstjänst samt Lärarsituationen i utgångsläget. 
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fritidshem. Samtidigt är det brist på grundlärare med inriktning mot fritidshem i 

dag och behörigheten är låg. I huvudalternativet antas att 54 procent av den 

pedagogiska personalen i fritidshem ska vara lärare, vilket motsvarar andelen som 

år 2020 hade en lärartjänst.12 Mindre än hälften av dem som i dag arbetar som 

lärare i fritidshem är dock behöriga. 

Antalet nybörjare behöver öka med 10 procent 

Med dagens examensfrekvenser skulle antalet nybörjare på lärarutbildningen 

behöva uppgå till 15 900 varje år under hela prognosperioden för att det framtida 

examinationsbehovet på 10 200 lärare ska kunna uppnås. Från och med läsåret 

2020/21 beräknas totalt 14 500 nybörjare påbörja en lärarutbildning varje år. Det 

är samma antal nybörjare som läsåret 2019/20.13 Antalet nybörjare skulle således 

behöva vara cirka 10 procent eller 1 400 fler varje år under prognosperioden 

jämfört med läsåret 2019/20.  

Samtidigt råder det i dag brist på förskollärare, grundlärare med inriktning mot 

fritidshem, speciallärare och specialpedagoger, yrkeslärare samt ämneslärare, 

särskilt ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7–9 och inom 

matematik och naturvetenskapliga ämnen.14  

Bristen på behöriga lärare tar prognosen delvis hänsyn till. Visstidsanställda som 

saknar pedagogisk högskoleexamen antas i prognosen bli ersatta av nyexamine-

rade behöriga lärare. Dessa benämns i prognosen som ersättningsrekrytering och 

ingår därmed i rekryteringsbehovet. Prognosen antar dock att den grupp lärare 

som inte är behöriga men som antingen har en pedagogisk högskoleexamen eller 

tillsvidareanställning kommer att fortsatta att arbeta i skolan.  

För att uppnå full behörighet behöver, utöver det examinationsbehov som 

prognosen visar, även dessa lärare vidareutbildas. Dessa lärare omfattade cirka 

24 000 heltidstjänster år 2020, vilket motsvarar 17 procent av 2020 års lärarkår i 

de aktuella skol- och verksamhetsformerna (bortsett från förskola och fritidshem). 

Därutöver fanns det 2 400 anställda i förskolan och 5 700 lärare i fritidshem som 

enligt prognosen behöver vidareutbildas. Om även dessa skulle ersättas av nyut-

examinerade lärare och förskollärare skulle den totala bristen på 12 000 lärare bli 

ännu större. 

Stora regionala skillnader 

Behovet av lärare och förskollärare bedöms under prognosperioden minska i stora 

delar av landet. Detta är starkt kopplat till befolkningsprognosen över antalet barn 

och ungdomar. Endast i Uppsala län väntas antalet barn och ungdomar öka fram 

till år 2035. Det förklaras delvis av en stor inflyttning till länet under senare år. I 

alla andra län väntas det totala antalet barn och ungdomar minska eller vara i stort 

sett oförändrat under prognosperioden. 

 
12 En annan alternativ beräkning redovisas där andelen lärare i fritidshemmet ökar till 70 procent om 30 år. 
13 Här ingår inte Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen (VAL). Hur dessa hanteras se kapitel 9 Antaganden 

och avsnittet Framtida examination. 
14 Statistiska centralbyrån (2020). Arbetskraftsbarometern 2020. 
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Behovet av lärare väntas öka i Uppsala län med 5 procent. I några län bedöms 

lärarbehovet vara ungefär lika stort år 2035 som i dag. Det gäller för Stockholms, 

Skåne, Hallands och Västmanlands län. Övriga län i Sverige beräknas ha ett 

mindre totalt behov av lärare år 2035 än i dag. Störst är minskningen av lärar-

behovet i Blekinge, Västernorrlands och Norrbottens län, drygt 10 procent. 

Det totala rekryteringsbehovet under prognosperioden 2021–2035 varierar kraftigt 

mellan olika regioner. Hälften av landets totala rekryteringsbehov på 131 000 hel-

tidstjänster beräknas finnas i de tre storstadslänen.  

Det största relativa rekryteringsbehovet, det vill säga i förhållande till 2020 års 

lärarkår, bedöms Gotlands län ha. Det relativa rekryteringsbehovet är nästan lika 

stort i Västmanlands och Uppsala län. Minst rekryteringsbehov i förhållande till 

2020 års lärarkår väntas för Västernorrlands och Blekinge län.  

Att rekryteringsbehovet skiljer sig mellan länen beror främst på att utvecklingen 

av antalet barn och ungdomar varierar. Kännetecknande för län med stora 

rekryteringsbehov är annars stora pensionsavgångar i lärarkåren och en stor andel 

visstidsanställda lärare utan pedagogisk högskoleexamen, som antas bli ersatta 

under prognosperioden. 

Rekryteringsbehov av lärare och förskollärare 2021–2035 per län, antal och procent 

av 2020 års lärarkår 
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Viktiga förändringar jämfört med föregående prognos 

I lärarprognos 2021 beräknas bristen på lärare och förskollärare uppgå till cirka 

12 000 år 2035. I föregående lärarprognos från 2019 beräknades motsvarande 

brist till cirka 45 000 år 2033.15 Den främsta förklaringen till att den beräknade 

bristen på behöriga lärare är lägre i årets prognos är att personalbehovet bedöms 

minska till följd av mindre barn- och elevkullar. Det beror på att årets lärar-

prognos baseras på en annan befolkningsframskrivning med lägre antaganden för 

invandring och barnafödande. Alla prognoser är beroende av vilka antaganden 

som görs och är därför alltid förknippade med ett visst mått av osäkerhet, särskilt 

på lite längre sikt.16 I detta avsnitt redogörs för de viktigaste skillnaderna mellan 

lärarprognos 2021 och lärarprognos 2019. 

Befolkningsframskrivningen har störst betydelse 

Lärarprognos 2021 baseras på SCB:s senaste befolkningsframskrivning från 

år 2021.17 Jämfört med den befolkningsframskrivning som låg till grund för lärar-

prognos 201918 har större förändringar skett i antagandena om invandring och 

fruktsamhet. Detta medför att antalet barn och ungdomar bedöms minska under 

prognosperioden till skillnad mot den förra lärarprognosen som bedömde en 

ökning. Detta medför att även personalbehovet beräknas minska fram till år 2035. 

Antalet barn och ungdomar i åldrarna upp till 18 år bedöms vara nästan 60 000 

färre år 2035 än år 2020. I lärarprognos 2019 bedömdes i stället denna ålders-

grupp öka med omkring 175 000 personer mellan år 2018 och år 2033. Antalet 

barn och ungdomar i åldern 0–18 bedöms vara nästan 190 000 färre år 2033 i 

denna befolkningsframskrivning, än i den som användes i föregående lärar-

prognos.   

I lärarprognos 2021 bedöms det totala personalbehovet av lärare och förskollärare 

samt annan pedagogisk personal i förskola och fritidshem minska från 257 000 

heltidstjänster år 2020 till cirka 248 500 år 2035, det vill säga en minskning med 

omkring 9 000 heltidstjänster.19 I lärarprognos 2019 bedömdes personalbehovet i 

stället öka med 17 000 heltidstjänster från 256 000 år 2018 till 273 000 år 2033.  

Befolkningsframskrivningen är den viktigaste orsaken till att årets prognos visar 

ett minskat personalbehov och därmed även ett lägre rekryteringsbehov. Alterna-

tiva prognosberäkningar har gjorts som baseras på befolkningsframskrivningar 

med högre fruktsamhet och högre migration än i huvudalternativet. 

 
15 Skolverket (2019). Lärarprognos 2019. Redovisning av uppdrag att ta fram återkommande prognoser över behovet 

av förskollärare och olika lärarkategorier. 
16 De antaganden och den statistik som ligger till grund för lärarprognosen beskrivs i del II, kapitel 9 och 10. 
17 Statistiska centralbyrån (2021). Sveriges framtida befolkning 2021–2070. Demografiska rapporter 2021:1  
18 Statistiska centralbyrån (2019). Sveriges framtida befolkning 2019–2070. Statistiska meddelanden  

 BE 18 SM 1901 
19 Avser exklusive kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare. 
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Totalt behov av lärare, förskollärare och annan pedagogisk personal i förskola och 

fritidshem, samtliga skol- och verksamhetsformer, faktiska tal 2015–2020, 

lärarprognos 2019 och 2021 
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Kommentar: Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare beräknas endast för perioden 2021–2025, och 

ingår därför inte i värdena i diagrammet. År 2020 uppgick dessa till cirka 2 900 heltidstjänster. 

Nuvarande trender skrivs fram 

De antaganden i prognosen som gäller personaltäthet, kvarvaro och återgång, 

lärarbenägenhet, nybörjare och examensfrekvenser grundar sig på hur det ser ut i 

skolväsendet i dag. Det har varit en ökad efterfrågan på lärare under 2010-talet till 

följd av allt större barn- och elevkullar. Kvarvaron och återgången bland lärare 

har varit hög i flera skolformer under den studerade tidsperioden 2014–2020, 

framför allt bland äldre lärare där den också har ökat under perioden. Denna 

utveckling bland äldre lärare väntas, liksom i den föregående lärarprognosen, i 

viss grad fortsätta även framöver. Det är relativt små skillnader i antagandena 

över kvarvaro och återgång bland lärare i årets prognos, jämfört med föregående 

prognos. Lärarbenägenheten20 har under senare år ökat, vilket prognosen har tagit 

hänsyn till. 

Brist på behöriga lärare i dag 

Det är brist på lärare i dag.21 Inom flera lärarkategorier är bristen stor och 

behörigheten låg. Totalt sett över samtliga skol- och verksamhetsformer som 

ingår i prognosen, bortsett från förskola och fritidshem, var andelen behöriga 

lärare 72 procent år 2020. Ytterligare 12 procent hade en pedagogisk högskole-

examen men var inte behöriga att undervisa i den aktuella skolformen eller ämnet.  

Andelen behöriga lärare varierar mellan cirka 20 och drygt 85 procent i olika 

skol- och verksamhetsformer. Lägst andel behöriga lärare finns i grundsärskolan, 

gymnasiesärskolan och kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning, där 

 
20 Med lärarbenägenhet avses andelen av de nyutexaminerade som antas börja arbeta som lärare och stannar kvar i 

läraryrket under åtminstone något år. 
21 Statistiska centralbyrån (2020). Arbetskraftsbarometern 2020. 
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endast mellan 20 och 30 procent är behöriga. Andelen behöriga är även låg bland 

dem som har en tjänst som speciallärare, endast drygt 30 procent av dessa är 

behöriga. Detta tyder på att bristen på speciallärare är stor. Behörighetsnivån i 

grundskolans olika stadier varierar mellan 69 och 87 procent. Lägst är behörig-

hetsnivån i årskurs 7–9.22 I vissa ämnen är dock behörigheten ännu lägre, 

exempelvis i de naturvetenskapliga ämnena. 

Behörighet i förskola och fritidshem 

Det framtida behovet av förskollärare i förskolan baseras på hur stor andel av 

personalen i förskolan som år 2020 hade en pedagogisk högskoleexamen. 

År 2020 uppgick denna andel till 43 procent, vilket är samma andel som i lärar-

prognos 2019.  

Behovet av lärare i fritidshemmet baseras på hur stor andel av den pedagogiska 

personalen som hade en lärartjänst år 2020, nämligen 54 procent. Det är en lägre 

andel än i den förra lärarprognosen, då denna andel uppgick till 57 procent. Långt 

ifrån alla lärare är dock behöriga. Alternativa beräkningar görs där andelen för-

skollärare i förskolan och andelen lärare i fritidshemmet ökar till 70 procent om 

30 år.  

  

 
22 Till skillnad från för årskurs 1–3 respektive 4–6 krävs det i prognosen även för behörighet i årskurs 7–9 att läraren är 

behörig i aktuellt ämne. 
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Skolverkets bedömning 

Tillgången till behöriga lärare och förskollärare är av avgörande betydelse för 

såväl undervisningens kvalitet som för att säkerställa att alla elever och barn får 

en god miljö för utveckling och lärande. Skolverket har därför under längre tid 

lyft fram lärarförsörjningen som ett prioriterat område för insatser.23 

Fortsatt stora utmaningar för lärarförsörjningen 

Många lärare är i dag inte behöriga för den undervisning som de bedriver. Den 

prognos som redovisas här pekar på att det kommer att råda brist på legitimerade 

och behöriga lärare och förskollärare även framöver, särskilt vad gäller vissa 

lärarkategorier. Den beräknade examinationen räcker totalt sett inte till för att 

täcka behoven av nyutexaminerade lärare under prognosperioden. Därutöver 

pekar prognosen på ett omfattande behov av behörighetsgivande utbildning och 

fortbildning bland befintliga lärare. I prognosen uppgår antalet lärare och 

förskollärare som behöver behörighetsgivande utbildning eller fortbildning till 

drygt 32 000 räknat i heltidstjänster. Samtidigt är den nuvarande prognosen mer 

positiv i fråga om lärarförsörjningen på sikt, jämfört med de prognoser som 

Skolverket publicerat tidigare.24  

Men det går att förbättra behörigheten 

Antalet barn och ungdomar upp till 18 år har ökat sedan 2012, men denna ökning 

har nu planat ut. Enligt den senaste befolkningsframskrivningen förväntas även 

antalet nu avta något under den kommande femtonårsperioden. Därmed beräknas 

även det totala behovet av lärare minska, liksom behovet av nyutexaminerade 

lärare jämfört med tidigare prognoser. Även om behoven av nya lärare och 

förskollärare fortfarande är stora, och prognoser över framtiden alltid är förenade 

med osäkerhet, ger denna utveckling en stärkt möjlighet att öka andelen behöriga 

lärare i skolväsendet. Läsåret 2020/21 ökade andelen behöriga lärare något i både 

grund- och gymnasieskolan jämfört med föregående läsår. I gymnasieskolan har 

behörighetsgraden bland lärarna ökat under ett antal år, medan det för grund-

skolan innebar ett positivt trendbrott.25 Resultaten i prognosen pekar på möjlig-

heten att bygga vidare på detta för en fortsatt positiv utveckling för lärarbehörig-

heten. Men det kommer att krävas fortsatta insatser och Skolverket ser här ett 

antal viktiga områden och frågor som behöver prioriteras framöver. 

 
23 Se t.ex. Skolverket (2020). Skolverkets lägesbedömning 2020. 
24 I Skolverket (2019). Redovisning av uppdrag att ta fram återkommande prognoser över behovet av förskollärare och 

olika lärarkategorier skattades en brist på 45 000 nyutexaminerade lärare fram till år 2033 och i Skolverket (2017). 
Redovisning av uppdrag att ta fram återkommande prognoser över behovet av förskollärare och olika lärarkategorier 

skattades en brist om 70 000 nyutexaminerade lärare fram till år 2031. 
25 Skolverket (2021). Pedagogisk personal i skola och vuxenutbildning läsåret 2020/21. 
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Ett strategiskt och långsiktigt arbete för att säkra 

lärarförsörjningen 

För att motverka bristen på behöriga lärare behövs det insatser från många aktörer 

och utifrån olika perspektiv. Alla nivåer i styrkedjan måste ta sitt ansvar, staten på 

nationell nivå och varje huvudman på lokal nivå. Skolverket har, tillsammans med 

övriga skolmyndigheter, lyft fram ett systematiskt och långsiktigt arbete med att 

säkra kompetensförsörjningen som en avgörande framgångsfaktor för att uppnå 

hög kvalitet och likvärdighet i skolväsendet. Myndigheterna har även pekat på 

viktiga processer på huvudmanna-, rektors- respektive undervisningsnivå för detta 

arbete.26 Regeringen har, inom ramen för initiativet Samling för fler lärare, bjudit 

in nyckelaktörer inom skola och högskola för att föra en dialog om hur fler lärare 

kan utbildas, hur lärarbristen kan hanteras och hur läraryrket kan bli mer attrak-

tivt.27 Regeringen behöver i olika satsningar som görs särskilt beakta effekterna 

på läraryrkets attraktivitet och lärarförsörjningen. Skolverket bedömer att 

satsningar för att stärka läraryrkets attraktionskraft, så långt som möjligt och 

lämpligt, bör omfatta alla skolformer och lärare i skolväsendet.28 

Lärarutbildningen avgörande för lärarförsörjningen 

Lärarutbildningen är avgörande för lärarförsörjningen. Det behövs fortsatta lång-

siktiga satsningar på att utöka antalet nybörjarplatser och, lika viktigt, tillse att 

fler lärarstudenter slutför sin utbildning.29 Antalet nybörjarplatser behöver dock 

utökas i lämplig takt och omfattning. Dessutom behöver kvaliteten på utbild-

ningarna beaktas. Detta eftersom lärarutbildningens kvalitet är av minst lika stor 

betydelse för den framtida lärarförsörjningen, liksom för utvecklingen av svensk 

skola.30 Samtidigt har utbyggnaden av lärarutbildningen under de senaste åren 

visat på svårigheterna att utöka antalet nybörjare vid utbildningar som inte har ett 

högt söktryck.31 Prognosresultaten pekar också på att behovet av fler examinerade 

lärarstudenter fördelar sig ojämnt över de olika programmen och inriktningarna. 

Det kan därmed finnas anledning att särskilt rikta insatser till vissa lärar-

kategorier, såsom yrkeslärare och ämneslärare med inriktning mot årskurs 7–9. 

Lärarutbildningen omfattar redan i dag en betydande del av de studerande vid 

landets lärosäten. Drygt var fjärde nybörjare på yrkesexamensprogram går en 

lärarutbildning.32 Det finns också många andra bristyrken med utbildning på 

högskolenivå som behövs i samhället och där antalet som genomgår utbildning 

behöver öka.33 Det är även viktigt att understryka att den aktuella prognosen utgår 

 
26 Skolverket m.fl. (2020). Redovisning av uppdrag till skolmyndigheterna om kvalitet och likvärdighet. Dnr 2020:545. 
27 Prop. 2021/22:1, Budgetpropositionen 2022, utgiftsområde 16, s. 58. 
28 Skolverket (2020). Skolverkets lägesbedömning 2020, s. 61. 
29 Se mer om regeringens arbete med att bygga ut lärarutbildningen i bl.a. prop. 2019/20:1, Budgetpropositionen 2020, 

utgiftsområde 16, s. 65 och prop. 2020/21:1. Budgetpropositionen 2021, utgiftsområde 16, s. 56 och 149f. 
30 Regeringen har t.ex. satsat på forskarskolor för att stärka kvaliteten i utbyggnaden av lärar- och 

förskollärarutbildningarna, se prop. 2021/22:1, Budgetpropositionen 2022, utgiftsområde 16, s. 53f. 
31 Se t.ex. Riksrevisionen (2021). Riktade utbyggnadsuppdrag till universitet och högskolor – regeringens styrning 

genom utformning och uppföljning, RiR 2021:1. 
32 Läsåret 2019/20 påbörjade totalt 49 720 ett yrkesexamensprogram, varav 13 560 påbörjade ett program inom 

lärarutbildningen, se kapitel 5 Lärarutbildningen – sökande, antagna och examinerade de senaste läsåren. 
33 Se t.ex. Universitetskanslersämbetet (2021). Prognoser för behovet av högskoleutbildade. Dnr 51- 00199-21. 

Regeringen har även inlett en permanent utbyggnad av utbildningar med inriktning mot bristyrken, se prop. 2020/21:1. 

Budgetpropositionen 2021, utgiftsområde 16, s. 147 och 150. 
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från nuvarande examensfrekvenser samt det historiskt sett höga nivåerna av 

nybörjare. I någon mån är utmaningen kanske därför lika mycket att upprätthålla 

nuvarande nybörjarnivåer, som den är att utöka dessa. 

Fortsatta satsningar på snabbare och kortare vägar in i 

läraryrket 

För att möta skolväsendets behov av behöriga lärare och förskollärare är det även 

viktigt att det finns både snabba och flexibla vägar in i läraryrket. Det är av stor 

betydelse för skolans utveckling och för lärarförsörjningen, att personer med olika 

bakgrund och med relevant utbildning som vill utbilda sig till ämneslärare bereds 

plats på kompletterande pedagogiska utbildningar (KPU).34 Det är även viktigt att 

det finns möjligheter att komplettera för en examen via Vidareutbildning av 

yrkesverksamma lärare utan behörighetsgivande examen (VAL) eller 

Kompletterande utbildning för personer med utländsk lärarutbildning (ULV). 

Tillgodoräknande och validering är också centrala delar i skapandet av flexibla 

vägar in i läraryrket. En rad olika satsningar kopplat till detta har även föreslagits 

och påbörjats de senaste åren.35 

Säkerställa kvaliteten på undervisning som bedrivs av 

obehöriga lärare 

Många obehöriga lärare saknar eftergymnasial pedagogisk utbildning. Till 

exempel saknar mer än hälften av de obehöriga lärarna i grundskolan, som var 

obehöriga i samtliga undervisningsämnen, helt någon form av eftergymnasial 

pedagogisk utbildning. Ytterligare en fjärdedel har bara viss sådan utbildning.36 

För att säkerställa att alla elever får undervisning av god kvalitet behöver huvud-

män och rektorer organisera utbildningen så att även obehöriga lärare och för-

skollärare ges goda förutsättningar att genomföra sin undervisning. Det kan till 

exempel handla om särskild introduktion av obehöriga lärare, mentorskap eller 

handledning i att planera och genomföra undervisningen eller för arbetet med 

bedömning och betygssättning. Bristande förutsättningar för obehöriga lärare 

riskerar att påverka kvaliteten på elevernas undervisning negativt. Skolverket har 

därför tagit fram ett stöd för huvudmän riktat till obehöriga lärare och förskol-

lärare. Obehöriga lärare kan också utgöra en god rekryteringsbas och uppmuntras 

att läsa mot en lärarexamen.  

Utveckla organisation och arbetssätt för att möta 

lärarbristen 

Huvudmän och rektorer behöver utveckla såväl organisation som arbetssätt för att 

använda behöriga lärare mer effektivt och för att dessa ska kunna fokusera på 

läraryrkets kärnuppdrag, det vill säga undervisningsprocessen. Detta kan 

 
34 Regeringens satsning på en utbyggnad av förskollärar- och lärarutbildningarna omfattar även KPU. Höstterminen 

2020 var antalet sökande till KPU det högsta sedan utbildningen infördes, prop. 2020/21:1. Budgetpropositionen 2021, 

utgiftsområde 16, s. 52. 
35 Se t.ex. Utbildningsdepartementet. Dnr U2018/03202/UH. Uppdrag om att skapa fler vägar in i läraryrket och 

Utbildningsdepartementet. Dnr U2021/00301. Promemoria. Ökad kvalitet i lärarutbildningen och fler lärare i skolan. 
36 Skolverket (2021). Obehöriga lärare i grundskolan. Läsåret 2020/21. 
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exempelvis ske genom satsningar på att anställa annan personal, såsom lärar-

assistenter, socionomer, beteendevetare, specialpedagoger eller mentorer.37 

Mellan läsåren 2017/18 och 2020/21 har antalet lärarassistenter nästan fördubblats 

och uppgår nu till 3 300 heltidstjänster.38 En stor ökning har med andra ord skett, 

samtidigt är det totala antalet fortsatt relativt litet jämfört med antalet lärare. Fler 

läraravlastande tjänster har därmed fortsatt potential att förbättra arbetsmiljön för 

lärare. De kan även bidra till att undervisningens kvalitet förbättras och att elever 

få mer undervisningstid med legitimerade och behöriga lärare. Men det kräver 

tydliga roller och en tydlig ansvarsfördelning.39 Även tillgången till och stöd från 

andra kompetenser, till exempel inom elevhälsan, är viktig för att lärarna ska ha 

förutsättningar att bedriva en undervisning av god kvalitet.  

Att stärka läraryrkets attraktivitet är fortsatt den viktigaste 

prioriteringen 

Den viktigaste insatsen för att möta bristen på legitimerade och behöriga lärare 

och förskollärare är fortsatt att stärka yrkets attraktivitet så att blivande studenter 

blir motiverade att söka till och fullfölja lärarutbildningen, att fler yrkesverksam-

ma väljer att stanna kvar i yrket och att fler lärare som lämnat yrket vill återvända. 

En del kan här vara att särskilt uppmärksamma hur fler män kan uppmuntras att 

söka sig till läraryrket och till de examensinriktningar inom lärarutbildningen där 

de är tydligt underrepresenterade, det vill säga samtliga program förutom 

yrkeslärar- och ämneslärarprogrammen. Likaså hur män i högre grad kan fås att 

fullfölja dessa utbildningar.40 En annan faktor som huvudmän särskilt kan behöva 

uppmärksamma är behovet av särskilda satsningar för att behålla lärare i eller som 

närmar sig pensionsåldern.41 Att kvarvaron och återgången är lägre bland yngre 

lärare indikerar att huvudmän och rektorer kan behöva arbeta mer med att ge nya 

lärare en god introduktion till yrket. Det är även viktigt att huvudmän och rektorer 

generellt arbetar långsiktigt och systematiskt för att säkerställa en god arbetsmiljö. 

Behörighetsgivande fortbildning och kompetensutveckling 

är av avgörande betydelse 

Det omfattande behovet av behörighetsgivande fortbildning är en viktig del i den 

samlade utmaningen för lärarförsörjningen framöver. Likaså är övrig kompetens-

utveckling för lärare betydelsefull för att stärka undervisningens kvalitet. Stat, 

huvudmän och rektorer behöver därför arbeta för goda långsiktiga förutsättningar 

för kompetensutveckling och behörighetsgivande fortbildning. Det är här positivt 

att regeringen verkar för fortsatt utveckling för inrättandet av ett nationellt 

professionsprogram med syftet att bidra till skolprofessionernas utveckling och 

 
37 Huvudmän kan från och med höstterminen 2019 söka statsbidrag för anställning av lärarassistenter enligt förord-

ningen (2019:551) om statsbidrag för anställning av lärarassistenter. Skolverket har även på uppdrag av regeringen tagit 

fram stödmaterial för hur lärarassistenter, socionomer och andra yrkesgrupper ska kunna avlasta lärarna. 
38 Skolverket (2021). Pedagogisk personal i skola och vuxenutbildning läsåret 2020/21. 
39 Se t.ex. Skolinspektionen (2021). Läraravlastande tjänster. Fokus på grundskolans årskurs 7–9. 
40 Andelen tidiga avhopp har konsekvent över tid varit högre bland männen än bland kvinnorna för såväl förskollärar-, 

grundlärar- som ämneslärarexamen. UKÄ (2021). Nybörjare och examinerade på lärarutbildningarna: stabila 
nybörjarnivåer och fler examinerade 2019/20. Dnr 51-00182-21, s. 7. 
41 Se t.ex. hur vissa huvudmän arbetar med att attrahera denna grupp i Skolverket (2018). Kartläggning av hur 

huvudmän hanterar bristen på behöriga lärare och förskollärare. Dnr 2018:00234. 
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öka yrkets attraktionskraft.42 Det är även viktigt att huvudmän och rektorer följer 

upp och analyserar effekterna av kompetensförsörjningsinsatser för att kunna göra 

relevanta bedömningar kring vilka insatser som bör prioriteras. För att skapa goda 

förutsättningar för lärare och förskollärare att utveckla och bedriva sin under-

visning behöver huvudmän även ge rektorer förutsättningar att fokusera på det 

pedagogiska ledarskapet. 

Lärarlyftet är en viktig fortbildningsinsats för lärare som redan arbetar i skolan 

och som ger möjlighet till behörighetsgivande fortbildning. Insatsen har förlängts 

ett flertal gånger och ska nu pågå till och med 2025. Avsaknaden av långsiktiga 

förutsättningar har dock försvårat lärarnas möjligheter att delta i kurser och ut-

bildningar.43 Framförhållningen i insatsen bör vara sådan att lärosäten, huvudmän, 

rektorer och lärare ges förutsättningar att långsiktigt planera sin verksamhet och 

lärarnas fortbildning, liksom Skolverket att erbjuda kurser och utbildningar med 

villkor anpassade för att underlätta lärarnas deltagande. Det är också önskvärt att 

möjligheterna till fortbildning så långt som möjligt anpassas för att möta den 

efterfrågan som finns. Skolverket anser därför att behörighetsgivande fortbild-

ning, vars syfte är att lärare breddar sin behörighet med ytterligare ämnen, är ett 

viktigt inslag i professionsprogrammet.44 

Skillnaderna i tillgång till utbildade lärare ett problem 

Det finns i dag tydliga skillnader mellan olika län, kommuner, huvudmän och 

skolor när det gäller elevernas tillgång till utbildade lärare. Detta påverkar lik-

värdigheten och förutsättningarna för en undervisning av god kvalitet. Det är 

allvarligt att elever därigenom får olika förutsättningar beroende på var i landet de 

går i skola. Likaså är det allvarligt att dessa skillnader är tydligt kopplade till 

föräldrarnas utbildningsbakgrund.45 Det är här viktigt med fortsatta satsningar på 

stärkt likvärdighet och riktade insatser för fler behöriga lärare där de behövs.  

Prognosen visar att rekryteringsbehoven framöver kommer variera över landet, 

behovet av nya lärare kommer att vara större i vissa län och mindre i andra. Detta 

beror dels på befolkningsutvecklingen, dels på behörighetsläget och ålders-

strukturen hos lärarkåren i respektive län. Samtidigt säger inte prognosen något 

om hur möjligheterna och utmaningarna att rekrytera nya behöriga lärare kommer 

att se ut för olika huvudmän och skolor. Dessa kommer att variera beroende på 

bland annat lokala förutsättningar, hur attraktiva olika arbetsgivare framstår 

liksom närheten till lärosäten med olika lärarprogram. Att det är ett relativt högt 

rekryteringsbehov i vissa län innebär inte per automatik att huvudmän och skolor 

i dessa län kommer uppleva det svårare att rekrytera behöriga lärare, liksom det 

omvända. 

 
42 Skolverket (2021). Yttrande över promemorian om Professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare, Dnr 

2021:1515, Utbildningsdepartementet. Dnr U2021/03373. Promemoria. Professionsprogram för rektorer, lärare och 

förskollärare och prop. 2021/22:1, Budgetpropositionen 2022, utgiftsområde 16, s. 55 och 91. 
43 Skolverket (2020). Utvärdering av Lärarlyftet. Delrapport 1 – Utveckling över tid. Rapport 2020:6 och Skolverket 

(2021). Utvärdering av Lärarlyftet. Delstudie 2 – Incitament för deltagande. Rapport 2021:6. 
44 Skolverket (2021). Yttrande över promemorian om Professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare, Dnr 

2021:1515. 
45 Skolverket (2020). Skolverkets lägesbedömning 2020, s. 67.  
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På samma sätt är det viktigt, ur den enskilde nuvarande eller blivande lärarens 

perspektiv, att tänka på att även om det generellt sett fortsatt kommer att vara brist 

på behöriga lärare kommer jobbmöjligheterna och konkurrensen om tjänster att 

skilja sig åt mellan olika delar av landet liksom mellan olika lärarkategorier. 

Pandemins påverkan på lärarna och läraryrket 

Höstterminen 2020 ökade antalet sökande till lärarutbildningen mer än det gjort 

de närmast föregående åren. Även höstterminen 2021 sågs en tydlig ökning av 

antalet sökande.46 Det är möjligt att covid-19-pandemin, och det påverkade 

konjunkturläget, gjort att personer i större utsträckning sökte sig till högre utbild-

ning och då även till lärarutbildningen. Det är dock i dagsläget svårt att avgöra 

vad denna utveckling kan bero på, liksom om den håller i sig framöver och i så 

fall hur länge. Om den gör det och fler studenter antas till och påbörjar en lärar-

utbildning, skulle det kunna leda till att fler också avlägger en lärarexamen. Detta 

skulle därmed kunna få en positiv effekt på lärarbristen längre fram. 

De uppföljningar av pandemins konsekvenser som Skolverket har genomfört, 

visar att huvudmän, rektorer och lärare i många fall har upplevt en ökad arbets-

belastning under pandemin. Samtidigt har det framkommit att elevernas even-

tuella kunskapstapp kan innebära ett fortsatt ansträngt läge och en hög arbets-

belastning inom skolväsendet. En negativ påverkan på arbetsmiljön för lärarna till 

följd av pandemin, skulle kunna leda till att fler lärare väljer att lämna yrket 

framöver eller till att presumtiva lärarstudenter avskräcks från att söka till lärar-

utbildningen. I nuläget finns dock inte några tecken på att så skulle vara fallet. 

Olika reformers påverkan på lärarförsörjningen 

Utöver de förutsättningar som ligger till grund för denna prognos, pågår och 

väntas flera reformer som antas kunna påverka lärarförsörjningen. Många av 

dessa beskrivs i regeringens budgetproposition.47 I den föregående lärarprognosen 

gjordes en översiktlig genomgång av satsningar som på olika sätt är kopplade till 

lärarförsörjningen. Många av dessa satsningar är fortsatt aktuella. Som påpekades 

är det i många fall svårt att bedöma i vilken utsträckning olika satsningar kan 

komma att påverka lärarförsörjningen.48 I föreliggande rapport görs därför ingen 

samlad genomgång av olika satsningar. Däremot kommenteras vissa specifika 

satsningar kopplat till att en viss fråga, lärarkategori eller skolform berörs. 

Förutsättningar för fortsatta prognoser  

Detta är den tredje och sista lärarprognosen som publiceras enligt nuvarande 

regeringsuppdrag.49 Enligt Skolverkets instruktion ska myndigheten dock även 

fortsättningsvis göra prognoser om skolans och förskolans behov av legitimerade 

 
46 UKÄ (2021). Nybörjare och examinerade på lärarutbildningarna: stabila nybörjarnivåer och fler examinerade 

2019/20. Dnr 51-00182-21 och SCB (2021). Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad 

nivå, https://www.scb.se/uf0206/ Hämtad 2021-10-11. 
47 Prop. 2021/22:1, Budgetpropositionen 2022, utgiftsområde 16, s. 52ff och 58. 
48 Se kapitel 7 ”Satsningar inom lärarområdet ” i Skolverket (2019). Redovisning av uppdrag att ta fram återkommande 
prognoser över behovet av förskollärare och olika lärarkategorier. 
49 Utbildningsdepartementet. Dnr U2016/02335/S. Uppdrag att ta fram återkommande prognoser över behovet av 

förskollärare och olika lärarkategorier. 

https://www.scb.se/uf0206/
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och behöriga lärare och förskollärare.50 Som Skolverket beskrev i föregående 

lärarprognos, bedömer myndigheten att det från och med 2021 är lämpligast att 

publicera prognoser vart tredje år, i stället för som hittills vartannat år.51 Detta gör 

att lärarprognoser kan tas fram och publiceras i anslutning till de mer omfattande 

befolkningsframskrivningar som presenteras av SCB med detta intervall.52 

 

  

 
50 12 § förordning (2015:1047) med instruktion för Statens skolverk 
51 Skolverket (2019). Redovisning av uppdrag att ta fram återkommande prognoser över behovet av förskollärare och 

olika lärarkategorier, s. 16. 
52 Varje år gör SCB en befolkningsprognos för Sverige fördelad på ålder, kön och födelselandsgrupp. Vart tredje år görs 

en mer omfattande analys av den framtida befolkningsutvecklingen där ett huvudalternativ och alternativa framskriv-

ningar tas fram. För mellanliggande år görs uppföljningar och revideringar. 
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Inledning 

Regeringen gav i maj 2016 Skolverket i uppdrag att i samarbete med Universitets-

kanslersämbetet (UKÄ) utarbeta återkommande prognoser över skolväsendets 

behov av förskollärare och olika lärarkategorier.53 Syftet med uppdraget är bland 

annat att ge ett praktiskt användbart underlag för skolhuvudmännen i deras arbete 

med kompetensförsörjningen samt för universiteten och högskolorna i deras 

arbete med dimensioneringen av förskollärar- och lärarutbildningarna.  

Prognoserna ska visa behovet av behöriga lärare och förskollärare på regional 

respektive nationell nivå. I uppdraget anges att Skolverket ska redovisa hur stor 

del av undervisningen i samtliga årskurser och skolformer i skolväsendet som i 

dag bedrivs av lärare och förskollärare som är behöriga för skolformen, årskursen 

och, i relevanta fall, ämnet eller ämnesområdet. Vidare anges att prognosen ska 

göras på ämnesnivå och ämnesområdesnivå för samtliga skolformer och, i 

relevanta fall, årskurser. Prognosen ska ta hänsyn till behov av lärare utifrån 

utveckling av elevkullar, nyanlända elever, pensionsavgångar samt hur många 

lärare och förskollärare som lämnar respektive återinträder i yrket. Dessutom ska 

antalet sökande och antagna samt genomströmning när det gäller lärarutbildning-

ens olika yrkesexamensprogram, inriktningar och ämnen redovisas. Beslutade och 

aviserade reformer, som kan påverka behovet av förskollärare och olika lärar-

kategorier, ska även uppmärksammas. Ett jämställdhetsperspektiv ska också ingå 

i prognoserna. 

Prognoser görs för följande skol- och verksamhetsformer: förskola, förskoleklass, 

fritidshem, grundskola årskurs 1–3, grundskola årskurs 4–6, grundskola årskurs 

7–9, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbild-

ning på grundläggande nivå, kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå, 

kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare och kommunal vuxen-

utbildning som särskild utbildning.54 Alla lärarkategorier som ingår i uppdraget – 

förskollärare, lärare inom olika skol- och verksamhetsformer, speciallärare och 

specialpedagoger – prognostiseras.  

Prognosen görs på ämnesnivå för grundskolans årskurs 7–9 och för gymnasie-

skolan för de ämnen som ingår i Skolverkets register över pedagogisk personal 

(lärarregistret). Lärarregistret är ett årligt register som omfattar uppgifter om 

pedagogisk personal den 15 oktober respektive år. Eftersom det finns indikationer 

på brister i kvaliteten för uppgifter om tjänstgöringsomfattning per undervisnings-

ämne i lärarregistret har det inte gjorts prognoser på ämnes- eller ämnesområdes-

nivå för övriga skolformer, eller för övriga årskurser i grundskolan. I dessa fall 

redovisas därför endast en prognos över det totala behovet av lärare. 55  

 
53 Utbildningsdepartementet. Dnr U2016/02335/S. Uppdrag att ta fram återkommande prognoser över behovet av 

förskollärare och olika lärarkategorier.   
54 Kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning ges både på grundläggande och gymnasial nivå. Dessa hanteras 

samlat i prognosen. 
55 Se mer om detta i kapitel 10 Fakta om statistiken under avsnitt Ämnesprognoser.  
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Prognosens resultat består av tre delar. Först presenteras det beräknade personal- 

och lärarbehovet i olika skol- och verksamhetsformer. Det beräknade personal- 

och lärarbehovet redovisas som heltidstjänster. Därefter redovisas rekryterings-

behovet som skillnaden mellan det beräknade personalbehovet och den fram-

skrivna tillgången på lärare. Även rekryteringsbehovet uttrycks i heltidstjänster. 

Slutligen presenteras resultat i form av examinationsbehov. Examinationsbehovet 

visar på antal personer som måste examineras med hänsyn tagen till lärarbenägen-

het och tjänstgöringsomfattning för att täcka det framräknade rekryteringsbeho-

vet. Med lärarbenägenhet avses andelen av de nyutexaminerade som antas börja 

arbeta som lärare. Genomsnittlig tjänstgöringsomfattning avser hur mycket en 

lärare i genomsnitt arbetar. Rekryterings- och examinationsbehovet är inte samma 

sak som bristen på behöriga lärare och förskollärare utan anger hur många nyut-

examinerade som behöver rekryteras respektive examineras för att uppfylla det 

framtida lärarbehovet. 56 

I prognosens huvudalternativ antas personal- och lärartäthet vara densamma som 

år 2020. Vidare antas att 43 procent av den pedagogiska personalen i förskolan 

ska vara förskollärare, vilket är en lika stor andel som i dag har en pedagogisk 

högskoleexamen. I fritidshemmet antas att 54 procent ska vara lärare.57 Det är 

samma andel av den pedagogiska personalen i fritidshemmet som i dag har en 

tjänst som lärare. I prognosen redovisas några alternativa beräkningar. För 

förskoleklass och fritidshem redovisas en alternativ beräkning med högre lärar-

täthet respektive personaltäthet. En annan alternativ beräkning redovisas där 

andelen förskollärare i förskolan och andelen lärare i fritidshemmet ökar till 

70 procent om 30 år. Dessutom redovisas alternativa beräkningar på övergripande 

nivå som baseras på befolkningsframskrivningar med högre fruktsamhet och 

högre migration än i huvudalternativet.  

Prognosen utgår från lärarsituationen år 2020 och sträcker sig fram till år 2035. 

Prognoser på lång sikt innebär alltid en viss osäkerhet. Under de senaste åren har 

det dessutom skett ett flertal större förändringar i insamlingen till lärarregistret. 

Efterfrågan på lärare har också under de senaste åren varit mycket stor till följd av 

stora barn- och ungdomskullar, vilket kan ha påverkat hur många som är kvar i 

läraryrket och även hur många som har återgått till läraryrket. Huruvida detta 

mönster kvarstår även när elevkullarna under kommande år börjar minska återstår 

att se.  

I sameskolan, specialskolan och annan pedagogisk verksamhet är elev-

utvecklingen svår att förutsäga och antalet lärare är för få för att möjliggöra 

samma typ av prognos som för övriga skol- och verksamhetsformer. Därför 

beskrivs endast de senaste årens elev- och lärarutveckling och den nuvarande 

lärarsituationen för dessa skol- och verksamhetsformer i denna rapport. Ingen 

prognos görs heller för modersmålslärare. Elevutvecklingen är svår att förutsäga 

samtidigt som antalet modersmålslärare i olika språk är förhållandevis få, 

 
56 I kapitel 4 Framtidens lärarförsörjning jämförs det beräknade rekryteringsbehovet, omräknat till ett 
examinationsbehov uttryckt i personer, med den beräknade examinationen för att beräkna bristen på examinerade från 

ett antal lärarutbildningar. 
57 Långt ifrån alla av dessa är dock behöriga. 
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eftersom dessa är spridda på ett stort antal olika språk. 58 Även för modersmåls-

lärare beskrivs lärarsituationen i dag i kapitel 7 Skol- och verksamhetsformer samt 

lärare som inte ingår i prognosen. 

Disposition 

Rapporten består av två delar. Del I disponeras på följande sätt: 

Det första kapitlet Lärare i dag visar hur lärarkåren ser ut i dag. I detta kapitel 

beskrivs hur lärarkåren såg ut år 2020 utifrån anställningsform och behörighet. 

Här redovisas även lärarnas ålders- och könsfördelning samt kommande pensions-

avgångar i olika skol- och verksamhetsformer och ämnen.  

Nästa kapitel redovisar det framtida personalbehovet i riket i olika skol- och 

verksamhetsformer. Därefter visas det framtida rekryterings- och examinations-

behovet i riket för olika skol- och verksamhetsformer. För grundskolans årskurs 

7–9 och gymnasieskolan redovisas även rekryterings- och examinationsbehovet 

för olika ämnen.  

I kapitlet Framtidens lärarförsörjning jämförs examinationsbehovet med den 

beräknade framtida examinationen för ett antal olika examensprogram och 

inriktningar inom lärarutbildningen. Här redovisas även hur många nybörjare på 

lärarutbildningen som krävs för att uppnå balans mellan tillgång och efterfrågan 

på utbildade lärare. Slutligen visas några andra prognoser och bedömningar av 

arbetsmarknadssituationen inom lärarområdet. 

Det därpå följande kapitlet Lärarutbildningen – sökande, antagna och 

examinerade de senaste läsåren beskriver lärarutbildningen och sökande, antagna 

och examinerade de senaste läsåren. Nästkommande kapitel redovisar regionala 

prognosresultat på en övergripande nivå. Först redovisas lärarsituationen i 

dagsläget, därefter personal- och rekryteringsbehovet i landets samtliga län och 

därefter examinationsbehovet i åtta riksområden.  

Därefter följer en redovisning av elev- och lärarutvecklingen och den nuvarande 

lärarsituationen i de skolformer och verksamheter som inte ingår i prognosen. I 

detta kapitel redovisas även elev- och lärarutvecklingen för modersmålslärare.  

Del II disponeras enligt följande: 

Först beskrivs prognosmodellen och vilka antaganden som ligger till grund för 

prognosen. Rapporten avslutas med ett kapitel med fakta om statistiken. Detta 

kapitel beskriver dels datamaterialet som ligger till grund för prognosen, dels 

statistikens tillförlitlighet. Bilaga 1 redovisar hur klassificeringen av behöriga 

lärare har gjorts i prognosberäkningarna. I den separata tabellbilagan finns 

samtliga resultat för riket och regionerna. 

 
58 Det är också ganska vanligt att modersmålslärarna rapporteras på central kommunal nivå, eftersom de i många fall 
undervisar elever från många olika skolenheter i kommunen, och är svåra att hänföra med tjänstgöringsomfattning till alla 
olika skolenheter. 
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Arbetsfördelning och samråd 

Skolverket har gett sektionen Kompetensförsörjning och arbetsmiljö59 vid 

Statistiska centralbyrån (SCB) i uppdrag att utarbeta prognosen och rapporten. 

Prognosens förutsättningar och dess antaganden har tagits fram i samarbete 

mellan Skolverket, SCB och UKÄ. Skolverket har skrivit kapitlet om lärar-

situationen i skol- och verksamhetsformer som inte ingår i prognosen och 

avsnittet som redogör för könsfördelningen bland lärarna. UKÄ har skrivit 

kapitlet om sökande, antagna och examinerade på lärarutbildningen de senaste 

läsåren. 

Enligt regeringens uppdrag ska Skolverket samråda med Arbetsförmedlingen och 

SCB för att beakta de prognoser som respektive myndighet publicerar. Arbets-

gruppen har träffat medarbetare vid Arbetsförmedlingen vid ett tillfälle i 

september 2021 för att diskutera och inhämta synpunkter för arbetet. 

Skolverket ska enligt uppdraget dessutom i de fall det är relevant, inhämta 

underlag och synpunkter från Universitets- och högskolerådet, Sameskolstyrelsen, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten, universitet och högskolor med examens-

tillstånd för utbildningar som leder till förskollärar-, yrkeslärar-, speciallärar-, 

specialpedagog-, grundlärar- eller ämneslärarexamen, Sveriges Kommuner och 

Regioner (SKR), Friskolornas riksförbund, Idéburna skolors riksförbund, 

Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund samt andra berörda myndigheter och 

organisationer. Som en del av planeringsarbetet träffade arbetsgruppen i mars 

2021 medarbetare vid SKR och diskuterade bland annat presentation och analys 

av prognoserna. 

 

 

  

 
59 Hösten 2021 genomfördes en omorganisation av SCB, vilket har medfört Prognosinstitutet numera heter 

Kompetensförsörjning och arbetsmiljö. 
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1. Lärarna i dag 

Sammanfattning 

År 2020 arbetade närmare 216 000 lärare och förskollärare i de skol- och 

verksamhetsformer som prognosen omfattar. Detta motsvarar närmare 192 000 

heltidstjänster. Av dessa heltidstjänster utgjordes cirka 43 500 av förskollärare i 

förskolan.  

Totalt var 72 procent av lärarna i de aktuella skol- och verksamhetsformerna, 

bortsett från förskola och fritidshem, behöriga år 2020. Det är ungefär samma 

nivå som år 2018. Behörigheten skiljer sig tydligt åt mellan såväl olika skol- och 

verksamhetsformer som mellan ämnen. Jämfört med år 2018 har behörigheten 

sjunkit något i grundsärskolan, gymnasiesärskolan och kommunal vuxen-

utbildning som särskild utbildning, medan den ökat med 1–2 procentenheter i 

grundskolans olika stadier. Omkring 19 procent av lärarkåren, omräknat till 

heltidstjänster, saknade år 2020 behörighet att undervisa i de skolformer och 

ämnen som de i dag undervisar i, men hade en tillsvidareanställning eller 

pedagogisk högskoleexamen. Dessa antas i prognosen arbeta kvar i skolan men 

behöver vidareutbildas för att bli behöriga. Ytterligare 9 procent var visstids-

anställda som saknar pedagogisk högskoleexamen. Dessa antas i prognosen 

ersättas av nyutexaminerade lärare. 

Ett stort antal lärare och förskollärare förväntas gå i pension under prognos-

perioden, omkring fyra av tio är 50 år eller äldre. Det är något fler jämfört med 

arbetsmarknaden i stort men samtidigt är lärarkåren generellt sett yngre i dag än 

för 10–15 år sedan. Det är dock stora skillnader mellan olika skol- och verksam-

hetsformer. Förskollärare och lärare i grundskolan är i genomsnitt yngre. 

Speciallärare, specialpedagoger, yrkeslärare, lärare i grundsärskolan och 

gymnasiesärskolan samt i den kommunala vuxenutbildningen är i genomsnitt 

äldre.   

 

Närmare 216 000 lärare och förskollärare arbetade år 2020 i de skol- och verk-

samhetsformer som prognosen omfattar. Eftersom lärarna i genomsnitt arbetar 

89 procent av en heltidstjänst motsvarar detta nästan 192 000 heltidstjänster.60 Av 

heltidstjänsterna utgjordes cirka 43 500 av förskollärare i förskolan. Utöver dessa 

fanns det även annan pedagogisk personal inom förskola och fritidshem, exempel-

vis barnskötare och fritidsledare, motsvarande drygt 57 000 heltidstjänster i för-

skolan och 10 800 heltidstjänster i fritidshemmet.  

Det totala personalbehovet – det vill säga lärare och förskollärare i de aktuella 

skol- och verksamhetsformerna samt annan pedagogisk personal inom förskola 

och fritidshem – har endast ökat marginellt mellan 2018 och 2020 jämfört med 

ökningen mellan 2016 och 2018, som då var drygt 4 procent.61 Det finns dock 

skillnader mellan olika skolformer. Samtidigt har antalet lärarassistenter nästan 

 
60 Lärare i dag, personalbehov och rekryteringsbehov avser genomgående heltidstjänster om inget annat anges. 
61 Se mer om lärare och förskollärare år 2018 i Skolverket (2019). Lärarprognos 2019. Redovisning av uppdrag om 

prognos över behovet av olika förskollärare och olika lärarkategorier. 
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fördubblats mellan läsåren 2017/18 och 2020/21.62 Sedan år 2018 har det totala 

personalbehovet ökat mest i grundskolans årskurs 4–6 samt i årskurs 7–9 och 

minskat mest i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare samt i 

förskolan. Procentuellt sett är ökningen störst i den kommunala vuxenutbild-

ningen på gymnasial nivå samt i grundsärskolan. Det bör påpekas att personal-

behovet i den kommunala vuxenutbildningen är svårt att mäta då kommunerna 

inte behöver rapportera tjänstgöringsomfattningen för lärare hos de externa 

anordnarna. Tjänstgöringsomfattningen för dessa skattas utifrån hur övriga lärare 

arbetar.63  

Nedan beskrivs 2020 års lärarkår som är utgångspunkt i prognosen. Lärarkåren 

beskrivs utifrån vilken anställningsform lärarna har och hur många lärare som är 

behöriga. Därefter redovisas lärarnas åldersfördelning för att få en bild av 

storleken på de kommande pensionsavgångarna. Slutligen redovisas könsfördel-

ningen bland lärarna.  

Brist på behöriga lärare 

Lärarna delas i denna rapport in i fyra kategorier:  

• Behöriga (legitimerade) lärare. 

• Lärare med pedagogisk högskoleexamen som saknar behörighet (lärar- eller 

förskollärarlegitimation). 

• Tillsvidareanställda lärare som saknar pedagogisk högskoleexamen. 

• Visstidsanställda lärare som saknar pedagogisk högskoleexamen. 

Klassificeringen av om en lärare är behörig eller inte har gjorts med utgångspunkt 

från förskollärar- och lärarlegitimationsregistret.64 En lärare kan vara behörig i ett 

ämne och obehörig i annat ämne som han eller hon undervisar i. De tre första 

kategorierna, det vill säga lärare som är behöriga, har en pedagogisk högskole-

examen eller är tillsvidareanställda antas i prognosen fortsätta arbeta som lärare i 

skolväsendet. Däremot antas den fjärde kategorin, visstidsanställda lärare som 

saknar pedagogisk högskoleexamen, ersättas av nyutexaminerade lärare.65 

Rekrytering till följd av detta ingår i det som i rapporten benämns som ersätt-

ningsrekrytering. År 2020 utgjorde de visstidsanställda lärarna utan pedagogisk 

högskoleexamen närmare 12 000 heltidstjänster, vilket motsvarar cirka 9 procent 

av lärarkåren.66 Denna grupp lärare har minskat något under senare år. År 2018 

utgjorde dessa lärare cirka 13 000 heltidstjänster, motsvarande 10 procent av 

lärarkåren. 

 
62 Lärarassistenter uppgick läsåret 2020/21 till 3 300 heltidstjänster, se Skolverket (2021). Pedagogisk personal i skola 

och vuxenutbildning läsåret 2020/21. 
63 För mer information se kapitel 10 Fakta om statistiken och avsnittet Osäkerhetsfaktorer i prognosen. 
64 För mer information se kapitel 9 Antaganden. 
65 Ett undantag är de som har en tjänst som speciallärare eller specialpedagog. Där antas dessutom 50 procent av dem 

med pedagogisk högskoleexamen eller tillsvidareanställning som saknar behörighet ersättas, se kapitel 9 Antaganden 
och avsnittet Lärarsituationen i utgångsläget. 
66 Avser de skol- och verksamhetsformer som ingår i prognosen, bortsett från förskola och fritidshem. I fritidshemmet 

och förskolan används ett annat beräkningsförfarande, se kapitel 8 Prognosmodellen.  
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I Lärarprognos 2021 antas därutöver ytterligare cirka 2 500 speciallärar- och 

specialpedagogtjänster ingå i ersättningsrekryteringen. Detta gör att lärare som 

antas bli ersatta totalt beräknas till cirka 14 000 heltidstjänster i de aktuella skol- 

och verksamhetsformerna, bortsett från förskola och fritidshem. I fritidshemmet 

var det motsvarande 1 600 heltidstjänster som arbetade som lärare men var viss-

tidsanställda och saknade pedagogisk högskoleexamen år 2020. Även dessa lärare 

antas bli ersatta under de första fem åren. 

Lärare som har en tillsvidareanställning eller en pedagogisk högskoleexamen men 

saknar behörighet antas i prognosen som regel fortsätta att arbeta som lärare i 

skolväsendet, trots att de inte är behöriga. Dessa motsvarade år 2020 cirka 

24 000 heltidstjänster inom de aktuella skol- och verksamhetsformerna, bortsett 

från förskola och fritidshem. Det bör påpekas att de tillsvidareanställda lärarna i 

de allra flesta fall har arbetat som lärare länge och många har även läst pedagogik 

på eftergymnasial nivå, men utan att ha tagit ut en examen.67 

Dessutom fanns det år 2020 i fritidshemmet, räknat i heltidstjänster, drygt 

2 500 lärare som hade pedagogisk högskoleexamen men saknade behörighet samt 

drygt 3 100 lärare som var tillsvidareanställda men saknade pedagogisk högskole-

examen.68 Inom förskolan fanns det samtidigt 2 400 anställda räknat i heltids-

tjänster som hade en pedagogisk högskoleexamen men inte var behöriga förskol-

lärare. Även dessa antas arbeta kvar i fritidshemmet respektive i förskolan.  

Detta visar sammantaget att bristen på behöriga lärare och förskollärare är påtag-

lig i dag. Eftersom det finns krav på legitimation för lärare och förskollärare kvar-

står således, förutom att fylla det framräknade rekryterings- och examinations-

behovet, en stor utmaning avseende behörighetsgivande fortbildning för lärare, 

för att även dessa lärare ska bli behöriga att undervisa i de skolformer och ämnen 

som de i dag undervisar i. 

Behörighet i olika skol- och verksamhetsformer 

Andelen lärare som är behöriga skiljer sig åt mellan olika skol- och verksamhets-

former.69 Totalt sett över samtliga skol- och verksamhetsformer i prognosen, bort-

sett från förskola och fritidshem där indelningen görs delvis annorlunda, uppgick 

andelen behöriga lärare till 72 procent, omräknat till heltidstjänster, år 2020. 

I både grundskolan och gymnasieskolan har andelen behöriga lärare år 2020 ökat 

något, jämfört med föregående år.70 Sedan år 2018 har behörigheten ökat i grund-

skolans stadier med mellan 1–2 procentenheter. Även inom den kommunala 

 
67 Läsåret 2020/21 saknade t.ex. var fjärde lärare i grundskolan, som var obehörig i samtliga undervisningsämnen i 

grundskolan, en pedagogisk högskolexamen men hade en viss eftergymnasial pedagogisk utbildning. Av dessa lärare 

hade en övervägande andel, 78 procent, en eftergymnasial utbildning som var två år eller längre. Skolverket (2021). 

Obehöriga lärare i grundskolan. Läsåret 2020/21. 
68 Behöriga lärare avser i denna prognos de som har en examen på högskolenivå som är avsedd för undervisning eller 

arbete i fritidshemmet. Från och med den 1 juli 2019 gäller inte det tidigare undantaget från legitimationskravet i 

fritidshemmet för de som har en svensk eller utländsk högskoleutbildning för arbete som fritidspedagog eller 

motsvarande. I Lärarprognos 2019 avsåg behöriga inom fritidshemmet de med pedagogisk högskoleexamen.   
69 Läs mer om hur klassificeringen av behöriga lärare har gjorts inom de olika skol- och verksamhetsformerna i 

Bilaga 1. 
70 Skolverket (2021). Pedagogisk personal i skola och vuxenutbildning läsåret 2020/21. 
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vuxenutbildningen på grundläggande nivå har behörighetsläget blivit bättre.71 En 

något högre behörighetsnivå ser man även bland lärare i de allmänna ämnena72 i 

gymnasieskolan samt för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare.  

Lägst andel behöriga lärare finns i grundsärskolan, gymnasiesärskolan och 

kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning, där endast cirka 20–30 

procent är behöriga. Dessutom har behörigheten inom dessa skolformer sjunkit 

sedan år 2018.  

År 2020 hade 38 procent av personalen i fritidshemmet en pedagogisk högskole-

examen, vilket är ungefär samma nivå som år 2018, som var förra prognosens 

startår. År 2020 hade 54 procent en lärartjänst, vilket motsvarar cirka 12 700 hel-

tidstjänster. Andelen av den pedagogiska personalen i fritidshemmet som har en 

lärartjänst har minskat något sedan den förra lärarprognosen, då 57 procent hade 

en lärartjänst. Det är dock långt ifrån alla lärare som är behöriga och behörighets-

nivån är låg i fritidshemmet i dag.73 Cirka 5 400 lärare, omräknat till heltids-

tjänster, är behöriga. Det motsvarar 42 procent av lärartjänsterna.  

Det är även en låg andel behöriga lärare bland dem som undervisar som special-

lärare. Endast 33 procent är behöriga. Behörighetsnivån har dock ökat med cirka 

3 procent sedan år 2018. Den låga behörighetsnivån tyder på att bristen på ut-

bildade speciallärare är stor. Det bör dock påpekas att de allra flesta som saknar 

behörighet bland speciallärarna antingen har en pedagogisk högskoleexamen eller 

en tillsvidareanställning och att andelen visstidsanställda utan pedagogisk hög-

skoleexamen därmed är relativt liten. Bland dem som har en tjänst som special-

pedagog är andelen behöriga 73 procent vilket är en ökning med 4 procentenheter 

sedan år 2018. I prognosen är dock kravet för att ses som behörig specialpedagog 

att man antingen har en speciallärar- eller specialpedagogutbildning. Speciallärare 

och specialpedagoger redovisas i prognosen separat och omfattar då samtliga 

skol- och verksamhetsformer.  

Behörighetsnivån är högst bland lärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 

1–3 samt 4–6. Det beror till viss del på skillnader i hur behöriga lärare i grund-

skolans årskurs 1–3 och 4–6 klassificeras i prognosen jämfört med grundskolans 

årskurs 7–9. Till skillnad från grundskolans årskurs 7–9, liksom hur behörighet 

regleras i behörighetsförordningen74, krävs det i prognosen inte att en lärare i 

grundskolans årskurs 1–3 och 4–6 har behörighet i de ämnen som läraren under-

visar i, utan endast de årskurser som läraren undervisar i, för att bli klassificerad 

som behörig. Totalt är 84 procent av lärarna i förskoleklass, omräknat till heltids-

tjänster, behöriga. Vidare är 87 respektive 80 procent av lärarna i grundskolans 

årskurs 1–3 och 4–6 behöriga. Behörighetsnivån i grundskolans årskurs 7–9 är 

lägre än i grundskolans lägre årskurser, 69 procent. I grundskolans årskurs 1–3 

 
71 I Skolverkets statistik över lärarnas behörighet ingår inte lärare hos de externa anordnarna eftersom de inte rapporteras 

med undervisningsämne. Dessa ingår dock i prognosen eftersom det här endast avses om lärarna är behöriga för 

skolformen, i detta fall kommunal vuxenutbildning, och inte i aktuella ämnen. 
72 I rapporten används allmänna ämnen som en gemensam beteckning för bilaga 4-ämnen och vissa ämnen i 

gymnasieskolan, se mer i kapitel 10 Fakta om statistiken och avsnittet Definitioner och förklaringar. 
73 Denna andel är inte jämförbar med föregående lärarprognos från 2019 där behöriga inom fritidshemmet avsåg de med 

pedagogisk högskoleexamen. 
74 Förordning (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare. 
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och 4–6 uppgår andelen visstidsanställda lärare som saknar pedagogisk högskole-

examen till 5 respektive 11 procent. Dessa antas bli ersatta av behöriga lärare 

under de fem första prognosåren.  

Omkring 7 procent av lärarkåren i grundskolans årskurs 1–3 och omkring 

9 procent i grundskolans årskurs 4–6, utgörs av lärare som inte är behöriga men 

som antingen har en pedagogisk högskoleexamen eller en tillsvidareanställning. 

Dessa lärare antas i prognosen inte ersättas utan antas fortsätta att arbeta som 

lärare. För att uppnå målet att alla lärare ska vara behöriga måste dock dessa 

lärare bli behöriga under prognosperioden. Dessa lärare utgör cirka 1 800 heltids-

tjänster i grundskolans årskurs 1–3 och cirka 2 600 heltidstjänster i grundskolans 

årskurs 4–6.  

Diagram 1. Andel lärare efter behörighet och anställningsform år 2020, fördelat efter skol- 

och verksamhetsform, heltidstjänster. 
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beräkningsförfarande för dessa, se kapitel 9 Antaganden under avsnittet Lärarsituationen i utgångsläget. 

Källa: Bearbetningar av registret över pedagogisk personal (lärarregistret) 
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I grundskolans årskurs 7–9 var cirka 69 procent av lärarna, omräknat till heltids-

tjänster, behöriga år 2020. Omkring 18 procent, motsvarande 5 300 heltidstjäns-

ter, var inte behöriga men hade en pedagogisk högskoleexamen eller en tills-

vidareanställning. Dessa antas fortsätta att arbeta som lärare och bli behöriga 

under prognosperioden. Cirka 13 procent hade en visstidsanställning och saknade 

pedagogisk högskoleexamen. Denna grupp antas bli ersatta av nyutexaminerade 

lärare.  

Det är stora skillnader i behörighetsnivå mellan olika ämnen i grundskolans 

årskurs 7–9. Andelen behöriga lärare är högre i ämnen som historia, idrott och 

hälsa, svenska samt bild, där mellan 78 och 80 procent av lärarna är behöriga i 

dag. I dessa ämnen är även ersättningsrekryteringen för visstidsanställda som 

saknar pedagogisk högskoleexamen något lägre. Ersättningsrekryteringen bland 

lärare i historia, geografi, samhällskunskap och religionskunskap är lägst. Där-

emot är behörighetsnivån väsentligt lägre och ersättningsrekryteringen därför 

betydligt större i ämnen som slöjd, spanska, teknik och fysik. Mellan 51 och 

62 procent av lärarna i dessa ämnen är behöriga. I svenska som andraspråk är 

endast 53 procent av lärarna behöriga. Det är dock en något högre nivå än 

år 2018. 

I gymnasieskolan är andelen behöriga lärare betydligt lägre i yrkesämnen än i 

allmänna ämnen, 55 respektive 77 procent av heltidstjänsterna. Av lärarna i yrkes-

ämnen är drygt 31 procent av 2020 års lärarkår, motsvararande 2 100 heltids-

tjänster, inte behöriga men har en tillsvidareanställning. I allmänna ämnen saknar 

18 procent av lärarkåren, vilket motsvarar 3 800 heltidstjänster, behörighet men 

har en pedagogisk högskoleexamen eller tillsvidareanställning. Dessa lärare antas 

fortsätta arbeta som lärare. För att uppnå full behörighet måste de dock bli 

behöriga under prognosperioden. De visstidsanställda lärarna som saknar 

pedagogisk högskoleexamen antas däremot bli ersatta av nyutexaminerade under 

de första fem prognosåren. Bland yrkeslärare är det motsvarande 14 procent av 

heltidstjänsterna som innehas av lärare som har en visstidsanställning och saknar 

pedagogisk högskoleexamen.75 Bland lärare i allmänna ämnen är det 6 procent.  

Liksom i grundskolans årskurs 7–9 är det stora skillnader i behörighetsnivå 

mellan olika ämnen i gymnasieskolan. Historia, svenska, tyska och franska76 är 

ämnen där andelen behöriga lärare är relativt hög, mellan 81 och 87 procent är i 

dag behöriga. I svenska som andraspråk är andelen behöriga cirka 35 procent. 

Många som undervisar i detta ämne har dock en pedagogisk högskoleexamen men 

saknar behörighet i svenska som andraspråk. Även behörighetsnivån i teknik och 

geografi är låg, endast 50 respektive 54 procent av heltidstjänsterna innehas av 

behöriga lärare. I matematik och naturkunskap är andelen behöriga lärare omkring 

70 procent. I gymnasieskolans allmänna ämnen antas ersättningsrekryteringen 

generellt vara lägre än i grundskolans årskurs 7–9. 

 
75 För yrkeslärare finns det ett undantag från behörighetsreglerna som gör att även obehöriga yrkeslärare får bedriva 

undervisning i yrkesämnen under mer än ett år i sänder, 2 kap. 18 § (skollagen (2010:800). 
76 När ”ämnena” franska, spanska och tyska anges i rapporten avses när dessa ges som moderna språk. 
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Diagram 2. Andel lärare (heltidstjänster) efter behörighet och anställningsform år 2020, 

fördelat efter ämne i grundskolans årskurs 7–9 och gymnasieskolans allmänna ämnen 
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Tabell 1. Behöriga lärare, lärare som saknar behörighet men antas fortsätta arbeta som 

lärare samt lärare som antas bli ersatta under den första femårsperioden. Antal (uttryckt i 

heltidstjänster) och andel i procent av lärarkåren år 2020 

 
Behöriga 

lärare 
Procent Lärare som 

saknar 
behörighet 
men antas 

fortsätta 
arbeta som 

lärare  

Procent Lärare 
som 

antas 
ersättas  

Procent 

Förskoleklass 5 585 84 829 12 231 3 

Grundskola årskurs 1–3 20 303 87 1 828 8 1 247 5 

Grundskola årskurs 4–6 21 920 80 2 569 9 3 019 11 

Grundskola årskurs 7–9 19 759 69 5 257 18 3 764 13 

Grundsärskola 465 19 1 796 73 190 8 

Gymnasieskola, allm. ämnen 16 131 77 3 784 18 1 165 6 

Gymnasieskola, yrkesämnen 3 868 55 2 143 31 1 003 14 

Gymnasiesärskola 418 31 820 60 120 9 

Kommunal vuxenutb. grund. 878 87 61 6 67 7 

Kommunal vuxenutb. gymn. 2 340 63 991 27 379 10 

Komm. vuxenutb. i sv. för inv. 1 462 51 1 074 37 352 12 

Komm. vuxenutb. särsk. utb. 49 30 106 65 7 5 

Speciallärare 1 779 33 1 762 33 1 858 34 

Specialpedagog 3 409 73 625 13 662 14 

Samtliga lärare (exkl. 
förskola och fritidshem) 

98 366 72 23 644 17 14 065* 10 

Kommentar: Förskola och fritidshem ingår inte då beräkningen av dessa sker med ett delvis annat 
beräkningsförfarande, se kapitel 9 Antaganden under avsnittet Lärarsituationen i utgångsläget. 

* Här ingår de visstidsanställda som saknar pedagogisk högskoleexamen men även de speciallärare och 
specialpedagoger som antas bli ersatta, läs mer om detta i kapitel 9 Antaganden under avsnittet Lärarsituationen i 
utgångsläget 

Källa: Bearbetningar av registret över pedagogisk personal (lärarregistret) 

 

Tabell 2. Personalbehov i fritidshem. Antal (uttryckt i heltidstjänster) och andel i procent av 

personalen 2020. 

 Antal Procent 

Lärarbehov  12 660 54 

Därav:   

Behöriga eller med pedagogisk högskoleexamen 7 920 34 

  Därav:   

     behöriga 5 375 23 

     pedagogisk högskoleexamen (ej behöriga) 2 545 11 

Antas bli behöriga  3 134 13 

Antas bli ersatta 1 607 7 

Behov av annan pedagogisk personal 10 849 46 

Totalt personalbehov 23 510 100 

Kommentar: För att uppskatta behovet av lärare i fritidshem utgår man i prognosen från hur stor andel av personalen 
som har en lärartjänst, vilket var 54 procent år 2020. 

Källa: Bearbetningar av registret över pedagogisk personal (lärarregistret), registret över personal i förskolan och 
annan pedagogisk verksamhet samt lärarlegitimationsregistret. 
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Tabell 3. Personalbehov i förskola. Antal (uttryckt i heltidstjänster) och andel i procent av 

personalen 2020. 

 Antal Procent 

Lärarbehov  43 529 43 

Därav:   

 behöriga 41 144 41 

 antas bli behöriga 2 385 2 

Behov av annan pedagogisk personal 57 138 57 

Totalt personalbehov 100 667 100 

Kommentar: I registret över personal i förskolan och annan pedagogisk verksamhet finns ingen uppgift om vilka som 
arbetar som förskollärare. För att uppskatta personalbehovet av förskollärare i förskolan utgår man i prognosen från 
hur stor andel av personalen som har en pedagogisk högskoleexamen, vilket var 43 procent år 2020. 

Källa: Bearbetningar av registret över personal i förskolan och annan pedagogisk verksamhet samt 
förskollärarlegitimationsregistret 

Åldersfördelningen bland lärarna 

De kommande pensionsavgångarna har stor betydelse för det framtida 

rekryteringsbehovet. I detta avsnitt beskrivs lärarkårens åldersfördelning. 

Dessutom redovisas hur stor andel av lärarna och förskollärarna som är 50 år eller 

äldre i olika skol- och verksamhetsformer samt ämnen. De allra flesta av dessa 

väntas gå i pension under prognosperioden. I detta avsnitt ingår endast lärare som 

i prognosen räknas som behöriga eller antas arbeta kvar som lärare (pedagogisk 

högskoleexamen eller tillsvidareanställda). Visstidsanställda lärare som saknar 

pedagogisk högskoleexamen ingår därmed inte. Dessa antas bli ersatta av 

nyutexaminerade lärare under den första femårsperioden. I diagrammet nedan 

redovisas åldersfördelningen bland lärarna i olika skol- och verksamhetsformer. I 

redovisningen av lärarnas åldersfördelning är samtliga tjänster omräknade till 

heltidstjänster. 
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Diagram 3. Åldersfördelning bland lärare (heltidstjänster) i olika skol- och 

verksamhetsformer år 2020. Procent 
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Kommentar: Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå och kommunal vuxenutbildning som särskild 
utbildning har för få observationer för att kunna redovisas. Lärare som arbetar som speciallärare och 
specialpedagoger omfattar samtliga skol- och verksamhetsformer. 

Källa: Bearbetningar av registret över pedagogisk personal (lärarregistret) samt registret över personal i förskolan 
och annan pedagogisk verksamhet. 

År 2020 var det cirka 40 procent av heltidstjänsterna inom de skol- och verk-

samheter som ingår i prognosen som utgjordes av lärare som är 50 år eller äldre, 

vilket är ungefär samma nivå som år 2018 och den förra lärarprognosen. Som en 

jämförelse kan nämnas att cirka 35 procent av samtliga sysselsatta på hela arbets-

marknaden är 50 år eller äldre.77 Det kan även nämnas att lärarna är yngre i dag än 

för exempelvis 10–15 år sedan. Andelen lärare som är 50 år eller äldre var 

exempelvis cirka 50 procent läsåret 2003/2004.78  

Bland förskollärarna är 36 procent 50 år eller äldre. Lärarna i fritidshemmet är 

något äldre än förskollärarna. I fritidshem utgör andelen lärare som är 50 år eller 

 
77 Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS), SCB. År 2019 
78 Bearbetning av registret över pedagogisk personal (lärarregistret). I jämförelsen med år 2003/2004 ingår inte 

förskolan då denna statistik samlades in för första gången år 2014. 



 

41 LÄRARPROGNOS 2021 

äldre 39 procent. I förskoleklass är andelen äldre lärare ännu högre, 45 procent är 

50 år eller äldre. I grundskolan, där de flesta är mellan 35 och 50 år, är lärarna i 

genomsnitt yngst. I grundskolans årskurs 1–3, 4–6 och 7–9 är mellan 31 och 

37 procent av lärarna 50 år eller äldre.  

I grundskolans årskurs 7–9 redovisas ämnesvisa prognoser och de kommande 

pensionsavgångarna väntas skilja sig en hel del mellan olika ämnen. Liksom 

år 2018 är andelen äldre lärare högst i ämnena slöjd, hem- och konsumentkunskap 

samt franska, mellan 48 och 60 procent. Andelen äldre lärare i ämnet svenska som 

andraspråk är 41 procent, vilket är en minskning sedan år 2018. I ämnet idrott och 

hälsa är lärarna yngre och endast 23 procent av lärarna är 50 år eller äldre. Även i 

ämnena historia, samhällskunskap, religionskunskap, engelska, geografi och 

svenska väntas pensionsavgångarna bli mindre än i många andra ämnen. I dessa 

ämnen är endast cirka 30 procent av lärarna 50 år eller äldre. 

Lärare i gymnasieskolans yrkesämnen är i genomsnitt äldre, 56 procent är 50 år 

eller äldre. Äldst är lärarna inom yrkesämneskategorierna el- och energi samt 

bygg- och anläggning där 64 respektive 62 procent är 50 år eller äldre. Pensions-

avgångarna bland yrkeslärarna väntas därmed bli stora under prognosperioden. 

Pensionsavgångarna bland lärare i allmänna ämnen väntas bli mindre eftersom i 

genomsnitt 39 procent är 50 år eller äldre. Pensionsavgångarna väntas bli lägst 

bland lärare i filosofi, religionskunskap och historia där cirka 30 procent är 50 år 

eller äldre. Större pensionsavgångar väntas bland lärare i bild, franska, tyska och 

teknik där mellan 53 och 55 procent är 50 år eller äldre. 

Åldersfördelningen bland lärare i den kommunala vuxenutbildningen på 

gymnasial nivå är snarlik den bland lärare i gymnasieskolans yrkesämnen. Även 

här väntas pensionsavgångarna bli stora. Samma sak gäller bland lärare som 

undervisar i gymnasiesärskolan. Även de som arbetar som speciallärare och 

specialpedagoger är i genomsnitt äldre, mellan 53–57 procent är i dag 50 år eller 

äldre i denna lärargrupp. 
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Diagram 4. Andel lärare (uttryckt i heltidstjänster) i olika skol- och verksamhetsformer som 

är 50 år eller äldre år 2020. Procent 
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Källa: Bearbetningar av registret över pedagogisk personal (lärarregistret) 

Diagram 5. Andel lärare (uttryckt i heltidstjänster) i olika ämnen i grundskolans årskurs 7–9 

som är 50 år eller äldre år 2020. Procent 
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Källa: Bearbetningar av registret över pedagogisk personal (lärarregistret) 
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Diagram 6. Andel lärare (uttryckt i heltidstjänster) i olika ämnen i gymnasieskolan som är 

50 år eller äldre år 2020. Procent 
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Källa: Bearbetningar av registret över pedagogisk personal (lärarregistret) 

Könsfördelningen bland lärarna 

Läraryrket är sedan lång tid tillbaka ett tydligt könssegregerat yrke.79 Kvinnorna 

är i klar majoritet bland lärare i alla skolformer, med undantag för gymnasie-

skolan där könsfördelningen totalt sett är jämn. En generell trend är att andelen 

kvinnliga lärare är större ju yngre elever eller barn som skolformen riktar sig mot. 

I både förskola och förskoleklass är över 90 procent av förskollärarna respektive 

lärarna kvinnor, medan motsvarande andel i gymnasieskolan är 52 procent. 

 
79 Sett till kvantitativ jämställdhet är det vanligt att förhålla sig till det så kallade jämställdhetsintervallet, en andel 
kvinnor och män mellan 40–60 procent. Ett yrke klassificeras vanligtvis som könssegregerat om könsfördelningen ligger 

utanför detta intervall. Se t.ex. SOU 2015:50 Hela lönen, hela tiden. Utmaningar för ett jämställt arbetsliv. 

Slutbetänkande av Delegationen för jämställdhet i arbetslivet. 
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Diagram 7. Könsfördelning tjänstgörande lärare och förskollärare per skol- eller 

verksamhetsform läsåret 2020/21. Procent 

82

82

65

67

52

78

65

74

85

75

74

93

97

18

18

35

33

48

22

35

26

15

25

26

7

3

0 20 40 60 80 100

Komm. vuxenutb. som särsk. utb.

  Komm. vuxenutb. i svenska för invandrare

  Kommunal vuxenutbildning

  Gymnasiesärskola

  Gymnasieskola

  Grundsärskola

Grundskola årskurs 7-9

Grundskola årskurs 4-6

Grundskola årskurs 1-3

  Grundskola

  Fritidshem

  Förskoleklass

  Förskola

Kvinnor Män

 
Kommentar: Som förskollärare i förskolan räknas här personer med förskollärarlegitimation eller med pedagogisk 

högskoleexamen och som är anställda för arbete med barn i förskolan. 

Lärarnas könsfördelning skiljer sig åt mellan olika undervisningsämnen. I grund-

skolan, där andelen kvinnor bland lärarna totalt sett är 75 procent, varierar 

andelen kvinnor i enskilda ämnen mellan 54 och 90 procent. Det är endast i idrott 

och hälsa (54 procent kvinnor) som det är en jämn könsfördelning medan slöjd 

(62 procent kvinnor) är det enda ämne i övrigt som kommer nära. I övriga ämnen 

i grundskolan är andelen kvinnor mellan 73 och 90 procent. 
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Diagram 8. Könsfördelning tjänstgörande lärare i grundskolan per undervisningsämne 

läsåret 2020/21. Procent 
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I gymnasieskolan är lärarnas könsfördelning totalt sett jämn men skillnaderna 

mellan olika ämnen är stora. I de 21 ämnen som är gemensamma för de flesta 

nationella program80 är kvinnorna i majoritet i språkämnena, bild, psykologi och 

biologi medan manliga lärare dominerar i teknik, fysik, filosofi, idrott och hälsa 

samt musik. I övriga av dessa ämnen är könsfördelningen jämn. Bland yrkes-

lärarna finns det än större variation i könsfördelning mellan olika ämnesområden. 

Inom yrkesämneskategorierna VVS och fastighet, bygg och anläggning, el och 

energi samt fordon och transport är mindre än var tionde lärare kvinna. Samtidigt 

finns det endast en mindre andel manliga lärare inom yrkesämneskategorierna 

vård och omsorg och hantverk. Det är endast inom naturbruk och restaurang- och 

livsmedel som könsfördelningen är jämn.  

 
80 Bild, biologi, engelska, filosofi, franska, fysik, geografi, historia, idrott och hälsa, kemi, matematik, 

musik, naturkunskap, psykologi, religionskunskap, samhällskunskap, spanska, svenska, svenska som 

andraspråk, teknik och tyska. 
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Diagram 9. Könsfördelning tjänstgörande lärare i gymnasieskolan per undervisnings–

ämne läsåret 2020/21. Procent 
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Även om könsfördelningen bland lärarna i gymnasieskolan totalt sett är jämn, så 

innebär de stora skillnaderna i undervisningsämnen mellan andelen kvinnliga och 

manliga lärare att det råder en tydlig intern könssegregering81 också i denna skol-

form. 

Om män i högre grad förmås intressera sig för arbete som förskollärare eller 

lärare ökar rekryteringspotentialen. Detta skulle kunna utgöra en viktig del i ett 

arbete för att få fler motiverade personer med goda studieresultat att söka sig till 

 
81 När kvinnor och män med samma yrke väljer olika specialiteter eller inriktning i sitt arbete brukar man tala om en 
intern könssegregering. Se t.ex. SOU 2015:50 Hela lönen, hela tiden. Utmaningar för ett jämställt arbetsliv. Slut-

betänkande av Delegationen för jämställdhet i arbetslivet och SOU 2004:43 Den könsuppdelade Arbetsmarknaden. 

Betänkande av Utredningen om den könssegregerade svenska arbetsmarknaden. 
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lärarutbildning och till läraryrket. En annan viktig aspekt är att en jämnare köns-

fördelning bland lärare skulle kunna bidra positivt till arbetsmiljön då studier 

visar att arbetsmiljön generellt sett är bättre i könsintegrerade än i köns-

segregerade yrken.82 

  

 
82 Se t.ex. SOU 2015:50 Hela lönen, hela tiden. Utmaningar för ett jämställt arbetsliv. Slutbetänkande av Delegationen 

för jämställdhet i arbetslivet 
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2. Personalbehov i riket 

Sammanfattning 

Det totala personalbehovet i aktuella skol- och verksamhetsformer uppgick 

år 2020 till drygt 260 000 heltidstjänster. Behovet av lärare var 192 000 heltids-

tjänster och behovet av övrig personal inom förskola och fritidshem uppgick till 

närmare 68 000 heltidstjänster, varav drygt 57 000 inom förskolan och 10 800 

inom fritidshemmet. Det sammantagna personalbehovet i de skol- och verksam-

hetsformer som ingår i prognosen har varit ungefär oförändrat sedan år 2018. 

Behovet av lärare och förskollärare beräknas minska med drygt 5 000 heltids-

tjänster fram till år 2035. Samtidigt bedöms behovet av annan pedagogisk 

personal inom förskola och fritidshem minska med cirka 3 700 heltidstjänster. 

Nästan hela nedgången av personalbehovet bedöms ske under de närmaste 

10 åren. I slutet av prognosperioden bedöms endast en mindre nedgång ske.  

Behovet av lärare bedöms minska under prognosperioden eftersom antalet barn 

och ungdomar väntas vara färre år 2035 än i dag. Totalt bedöms antalet barn och 

ungdomar upp till 18 år vara nästan 60 000 färre vid prognosperiodens slut. Det 

är bland yngre barn i åldrarna 1–12 år minskningen bedöms ske. Antalet barn i 

åldrarna 13–15 år väntas öka under de närmaste åren för att därefter minska till 

ungefär samma nivå som i dag vid prognosperiodens slut. Samtidigt beräknas 

antalet ungdomar i åldrarna 16–18 år fortsätta att öka för att år 2035 vara ungefär 

10 procent fler än i dag.  

 

I detta kapitel redovisas det beräknade personalbehovet i riket under prognos-

perioden fram till år 2035. Personalbehovet i heltidstjänster visas dels totalt, dels 

per skol- och verksamhetsform. För förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, 

grundsärskola, gymnasiesärskola och kommunal vuxenutbildning (med visst 

undantag för sfi) redovisas det framtida behovet av lärare. För förskolan och 

fritidshemmet redovisas behovet av all pedagogisk personal uppdelat på förskol-

lärare respektive lärare och övrig personal.  

Vid redovisningen av personalbehovet per skol- och verksamhetsform ingår inte 

de som har en tjänst som speciallärare eller specialpedagog. Dessa särredovisas i 

slutet av kapitlet och avser det totala behovet av speciallärar- och specialpedagog-

tjänster i samtliga skol- och verksamhetsformer som ingår i prognosen.  

Faktorer som påverkar personalbehovet 

Personalbehovet inom skola och förskola beror till största delen på befolknings-

utvecklingen, framför allt på barn- och ungdomsgruppens storlek och åldersstruk-

tur. Dessutom bestäms personalbehovet av bland annat utnyttjandegraden och 

personaltätheten. 
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Prognosberäkningarna baseras på SCB:s nationella befolkningsframskrivning från 

år 2021. 

Utnyttjandegraden visar hur stor andel av en viss ålders- eller befolkningsgrupp, 

som nyttjar en skol- eller verksamhetsform. Som huvudregel baseras antagandena 

om utnyttjandegrad på den genomsnittliga utnyttjandegraden under femårs-

perioden 2016–2020. Personaltäthet anges som antal elever per heltidstjänst. 

Denna antas i samtliga skol- och verksamhetsformer ligga kvar på 2020 års nivå.  

Befolkningsutveckling 

Sveriges befolkning bedöms fortsätta att växa under prognosperioden. Totalt 

beräknas befolkningen öka med 6,7 procent fram till år 2035. Antalet barn 

bedöms däremot minska fram till år 2035. Det totala antalet barn och ungdomar i 

Sverige i åldrarna 0–18 år har varit ungefär två miljoner under lång tid. Men 

sedan början av 2010-talet har befolkningen i dessa åldrar ökat starkt. Mellan 

år 2012 och år 2020 uppgick ökningen till närmare 254 000 personer, vilket 

motsvarade en uppgång med 12 procent. Åldersgruppen 0–18 år uppgick till drygt 

2,3 miljoner år 2020. 

Diagram 10. Antalet barn och ungdomar upp till och med 18 år, prognos 2021–2035. 
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Källa: Befolkningsstatistik och befolkningsframskrivning 2021, SCB. 

Denna successiva ökning av antalet barn och ungdomar på senare år har nu 

mattats av och under prognosperioden väntas det totala antalet barn och ungdomar 

minska. Minskningen är störst under de första 10 åren men fortsätter under hela 

prognosperioden. År 2035 beräknas antalet barn och ungdomar i åldrarna 0–18 år 

vara närmare 2 250 000, en minskning med nästan 57 000 eller 2,5 procent sedan 

år 2020.83 Befolkningsutvecklingen skiljer sig dock mellan olika åldersgrupper. 

 
83 Statistiska centralbyrån (2021). Sveriges framtida befolkning 2021–2070. Demografiska rapporter 2021:1 
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Medan antalet yngre barn bedöms minska under prognosperioden, väntas antalet 

barn i åldrarna 13–15 år öka under de närmaste åren för att därefter minska till 

ungefär samma nivå år 2035 som i dag. Antalet ungdomar i åldrarna 16–18 år 

väntas däremot fortsätta att öka och beräknas år 2035 vara nästan 10 procent fler 

än år 2020. 

Diagram 11. Befolkningsförändring i olika åldersgrupper år 2020–2035 i procent 
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Källa: Befolkningsstatistik och Befolkningsframskrivning 2021, SCB. 

Antalet barn i åldrarna 1–5 år har ökat sedan början av 2000-talet. År 2020 upp-

gick antalet till 605 000 barn, vilket var cirka 133 000 fler än år 2000. Under 

prognosperioden fram till år 2035 bedöms antalet barn i förskoleåldern 1–5 år 

minska till drygt 580 000. Minskningen väntas framför allt ske under den första 

hälften av prognosperioden medan antalet barn i åldrarna 1–5 år bedöms öka 

något under slutet av prognosperioden. Även på kort sikt kan osäkerheten vara 

stor när det gäller det beräknade antalet barn i förskoleåldern eftersom denna 

bedömning är helt beroende av hur väl det framtida barnafödandet skattas.  

Antalet barn i förskoleklass- och grundskoleåldrarna 6–15 år minskade under det 

första decenniet på 2000-talet. Det berodde på att de stora barnkullar som föddes 

under åren omkring 1990 då lämnade åldersgruppen samtidigt som de mindre 

födelsekullarna som föddes omkring år 2000 kom in i denna åldersgrupp. De 

senaste 10 åren har antalet barn i åldersgruppen 6–15 år återigen ökat. År 2020 

fanns det närmare 1 240 000 barn i dessa åldrar. Uppgången väntas fortsätta ett 

par år till eftersom antalet barn i åldrarna 13–15 år ökar mellan 2020–2025. 

Därefter planar uppgången ut för att sedan minska under den resterande delen av 

prognosperioden. År 2035 beräknas det finnas närmare 1 170 000 barn i åldrarna 

6–15 år. År 2020 var 13 procent av barnen i åldrarna 6–15 år födda utomlands. 

Denna andel förväntas minska till 9 procent år 2035. 
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Diagram 12. Befolkningsutveckling i olika åldersgrupper 1990–2035, prognos från 2021 
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Källa: Befolkningsstatistik och befolkningsframskrivning 2021, SCB. 

Antalet ungdomar i åldrarna 16–18 år uppgick till nästan 400 000 år 2008 när de 

stora barnkullarna som föddes i början av 1990-talet var i dessa åldrar. Därefter 

minskade denna åldersgrupp successivt med drygt 80 000 personer fram till 

år 2015 när de mindre kullarna som föddes omkring år 2000 kom upp i åldrarna 

16–18 år. Under de senaste åren har antalet personer i åldrarna 16–18 år återigen 

ökat för att år 2020 uppgå till nästan 350 000 personer. Uppgången förväntas 

fortsätta under kommande år för att i början av 2030-talet nå ungefär samma nivå 

som år 2008. Därefter bedöms antalet personer i åldersgruppen minska något fram 

till år 2035. 

År 2013 var 11 procent av ungdomarna i åldrarna 16–18 år födda utomlands och 

år 2020 hade denna andel ökat till 17 procent. Andelen har ökat dels för att antalet 

inrikes födda ungdomar har minskat, dels för att antalet utrikes födda ungdomar 

har ökat. I slutet av prognosperioden bedöms andelen utrikes födda ungdomar i 

åldrarna 16–18 år uppgå till 12 procent.  

Framskrivningen är mer säker för de åldersgrupper som redan var födda vid 

prognosens startår. Förutom osäkerheten avseende dem som ännu inte är födda, 

bidrar även invandring och utvandring till osäkerheten. 
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Personalbehovets utveckling 

Behovet av personal i de olika skol- och verksamhetsformerna beror främst på 

befolkningens storlek och utveckling. Inom förskola och fritidshem har även 

ökningen av andelen barn som är inskrivna i verksamheterna bidragit till ett ökat 

personalbehov sedan början av 2000-talet. 

Huvuddelen av lärarbehovet finns i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan. 

Lärarbehovet i dessa skolformer beror därför på befolkningsutvecklingen i 

åldersgruppen 1–18 år. Den kommunala vuxenutbildningens personalbehov 

förklaras främst av befolkningen i åldrarna 20–64 år.  

För förskola och fritidshem beräknas behovet av all pedagogisk personal under 

prognosperioden 2021–2035, det vill säga förskollärare och lärare i fritidshem 

samt annan pedagogisk personal, exempelvis barnskötare och fritidsledare. För 

alla andra skol- och verksamhetsformer beräknas behovet av lärare. 

Behovet av lärare år 2020 antas överensstämma med antalet tjänstgörande lärare i 

de skol- och verksamhetsformer som ingår i prognosen. Behovet i förskola och 

fritidshem år 2020 omfattar även annan pedagogisk personal. Personalbehovet 

uttrycks i samtliga fall omräknat till antal heltidstjänster. 

Diagram 13. Totalt behov av lärare och förskollärare samt annan pedagogisk personal 

inom förskola och fritidshem, prognos 2021–2035, omräknat till heltidstjänster 

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034
 

Kommentar: Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare beräknas endast för perioden 2021–2025, och 

ingår därför inte i värdena i diagrammet. År 2020 uppgick dessa till cirka 2 900 heltidstjänster. 

Källa: Bearbetningar av registret över pedagogisk personal (lärarregistret) och registret över personal i förskolan 
2014–2020. 

Personalbehovet ökade starkt fram till år 2018. Uppgången följde den kraftiga 

ökningen av antalet barn och ungdomar. Sedan 2018 har det totala personal-

behovet varit i stort sett oförändrat. Mellan år 2014 och år 2020 ökade personal-

behovet i de skol- och verksamhetsformer som ingår i prognosen med närmare 

30 000 heltidstjänster. Den ökning av personalbehovet som har skett har nu 
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avstannat och väntas under prognosperioden vändas till en minskning i takt med 

att antalet barn och ungdomar minskar i befolkningen. Under prognosperioden 

beräknas personalbehovet minska med omkring 9 000 heltidstjänster.  

Sammantaget uppgick det totala personalbehovet inom samtliga skol- och verk-

samhetsformer till 260 000 heltidstjänster år 2020. Lärarbehovet var 192 000 hel-

tidstjänster år 2020. Behovet av övrig personal inom förskola och fritidshem 

uppgick till närmare 68 000 heltidstjänster, varav omkring 57 000 inom förskolan 

och närmare 10 800 inom fritidshemmet. 

Diagram 14. Personalbehov 2018 och 2020 och beräknat personalbehov 2035, omräknat 

till heltidstjänster  
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Kommentar: För förskola och fritidshem ingår all pedagogisk personal, för övriga skolformer ingår lärare. Kommunal 

vuxenutbildning i svenska för invandrare beräknas endast för perioden 2021–2025, och ingår därför inte i värdena i 

diagrammet, år 2020 uppgick dessa till cirka 2 900 heltidstjänster. 

Källa: Bearbetningar av registret över pedagogisk personal (lärarregistret) och registret över personal i förskolan. 

Sedan år 2018, som var startår för den förra lärarprognosen från 2019, har det 

totala antalet lärare, förskollärare och annan pedagogisk personal varit relativt 

oförändrat. Det har dock skett en del förändringar inom de olika skol- och 

verksamhetsformerna. 

Mellan år 2018 och år 2020 minskade antalet lärare i fritidshem med drygt 800 

heltidstjänster. Samtidigt ökade övrig personal i fritidshem med nästan 500 hel-

tidstjänster. Antalet förskollärare ökade med omkring 500 medan övrig personal i 

förskolan minskade med cirka 1 100 heltidstjänster. I grundskolan ökade antalet 

lärare med drygt 1 600 heltidstjänster. Det totala antalet lärare i gymnasieskolan 

var däremot i stort sett oförändrat. 
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Diagram 15. Lärare och annan pedagogisk personal inom förskola och fritidshem, 

omräknat till heltidstjänster, förändring 2018–2020 per skol- och verksamhetsform  
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Källa: Bearbetningar av registret över pedagogisk personal (lärarregistret) och registret över personal i förskolan. 

Under prognosperioden fram till år 2035 bedöms personalbehovet minska från 

dagens nivå i nästan alla skol- och verksamhetsformer som ingår i prognosen 

förutom gymnasieskolan. Minskningen är störst i de skolformer som riktar sig till 

yngre barn och ungdomar. Den största minskningen bedöms förskolan ha, där 

personalbehovet bedöms minska med cirka 6 procent mellan år 2020 och år 2035. 

Personalbehovet inom grundskolan bedöms minska med 4 procent. Nästan hela 

minskningen beräknas ske i årskurs 1–3 och 4–6. Behovet av lärare i årskurs 7–9 

bedöms vara ungefär oförändrat under prognosperioden. Inom gymnasieskolan 

beräknas i stället en ökning av lärarbehovet med omkring 7 procent.  

Det är skillnaderna mellan de olika åldersgruppernas utveckling i SCB:s 

befolkningsframskrivning 2021, som förklarar att utvecklingen av personal-

behovet skiljer sig mellan de olika skolformerna. Antalet födda ökade starkt under 

2000-talets första årtionde men har därefter legat kvar på ungefär samma nivå. 

Under prognosperioden väntas en svag minskning av antalet födda, vilket 

påverkar personalbehovet i skolformer och verksamheter riktade till yngre barn.   

Sammantaget beräknas det totala personalbehovet inom samtliga skol- och verk-

samhetsformer minska med omkring 9 000 heltidstjänster84 mellan år 2020 och år 

2035. Det motsvarar en minskning med drygt 3 procent. Detta kan jämföras med 

att personalbehovet ökade mellan år 2014 och år 2020 med nästan 30 000 heltids-

tjänster. 

 
84 Lärare inom kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare ingår inte i redovisningen av det framtida 

personalbehovet summerat över alla skolformer eftersom lärarbehovet för denna skolform endast beräknas under den 
första femårsperioden fram till år 2025. Beräkningen av det framtida lärarbehovet inom kommunal vuxenutbildning i 

svenska för invandrare är starkt kopplad till befolkningsprognosen över framtida invandring och är därmed även i ett 

relativt kort perspektiv behäftad med stor osäkerhet. 
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Personalbehovet bedöms framför allt minska under de första tio prognosåren. 

Under den första femårsperioden, 2021–2025, beräknas personalbehovet minska 

med 3 300 heltidstjänster. Under nästkommande femårsperiod, 2026–2030, 

beräknas behovet av personal minska med 4 300 heltidstjänster. Under den sista 

femårsperioden, 2031–2035, bedöms personalbehovet stabiliseras något med en 

sammanlagd minskning på drygt 1 200 heltidstjänster.  

Diagram 16. Behov av lärare och annan pedagogisk personal inom förskola och 

fritidshem, omräknat till heltidstjänster, förändring 2020–2035 per skol- och 

verksamhetsform 
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Källa: Bearbetningar av registret över pedagogisk personal (lärarregistret) och registret över personal i förskolan för 

år 2020 

Det sjunkande personalbehovet utgörs av både lärare och annan pedagogisk 

personal. Behovet av lärare och förskollärare i samtliga skol- och verksamhets-

former antas minska med drygt 5 000 heltidstjänster under hela prognosperioden 

fram till år 2035, vilket motsvarar en minskning med 3 procent. Under den första 

femårsperioden väntas en svag ökning i lärarbehovet med drygt 1 200 heltids-

tjänster, medan lärarbehovet beräknas sjunka med 6 300 heltidstjänster under den 

andra och tredje femårsperioden, 2026–2035.  

Andelen förskollärare inom förskolan samt andelen som arbetar som lärare inom 

fritidshem antas i prognosberäkningarna ligga kvar på samma nivå som år 2020, 

det vill säga 43 procent förskollärare och 54 procent lärare inom fritidshem.85 

Behovet av förskollärare i förskolan och lärare i fritidshemmet bedöms minska 

under prognosperioden med cirka 2 500 respektive drygt 500 heltidstjänster. Det 

motsvarar en minskning med 6 respektive 4 procent. Behovet av annan 

pedagogisk personal inom förskola och fritidshem, exempelvis barnskötare och 

 
85 Mer om tillvägagångssättet för förskola och fritidshem finns att läsa i kapitel 9 Antaganden och avsnitt 

Lärarsituationen i utgångsläget. 
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fritidsledare, beräknas samtidigt minska med totalt 3 700 under prognosperioden, 

vilket motsvarar en minskning med 5 procent.  

Tabell 4. Tjänstgörande lärare och annan pedagogisk personal i förskola och fritidshem 

år 2020 samt beräknat behov åren 2025, 2030 och 2035, omräknat till heltidstjänster. 

  2020 2025 2030 2035 Förändring 
% 2020–35 

Förskola, förskollärare 43 529 39 800 39 800 41 000 -6 

Förskola annan pedagogisk personal 57 138 52 300 52 300 53 900 -6 

Fritidshem, lärare 12 660 13 000 12 300 12 100 -4 

Fritidshem annan pedagogisk personal 10 849 11 200 10 600 10 400 -4 

Förskoleklass 6 645 6 400 6 000 6 200 -7 

Grundskola årskurs 1–3 23 378 23 400 21 700 21 800 -7 

Grundskola årskurs 4–6 27 508 27 600 26 800 25 300 -8 

Grundskola årskurs 7–9 28 781 30 500 30 100 28 500 -1 

Grundsärskola 2 451 2 200 2 100 2 000 -17 

Gymnasieskola, allmänna ämnen 21 080 22 500 22 900 22 400 6 

Gymnasieskola, yrkesämnen 7 014 7 600 7 800 7 700 9 

Gymnasiesärskola 1 358 1 500 1 500 1 500 10 

Kommunal vuxenutbildning 
grundläggande nivå 

1 006 1 000 1 000 1 100 7 

Kommunal vuxenutbildning       
gymnasial nivå 

3 710 3 500 3 500 3 600 -3 

Kommunal vuxenutbildning  

som särskild utbildning 

163 200 200 200 16 

Speciallärare 5 399 6 100 5 900 5 800 7 

Specialpedagoger 4 696 5 400 5 300 5 100 9 

Totalt 257 364 254 000 249 800 248 500 -3 

    därav Lärare 189 377 190 600 187 000 184 300 -3 

    därav Övrig personal 67 987 63 400 62 800 64 300 -5 

Lärare i kommunal vuxenutbildning i 
svenska för invandrare 

2 888 1 800 
  

 
Lärare totalt 192 265 192 400 

  

 
Samtliga 260 252 255 800 

  

  
Kommentar: Behovet av lärare inom kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare beräknas endast för den 

första perioden, år 2021–2025. Svenska som andraspråk i gymnasieskolan ingår i gymnasieskolans allmänna ämnen 

och bidrar till att den procentuella ökningen är något lägre där än i yrkesämnen.  

Källa: Bearbetningar av registret över pedagogisk personal (lärarregistret), registret över personal i förskolan och 

annan pedagogisk verksamhet. 

Under de två första femårsperioderna bedöms behovet av övrig personal inom 

förskola och fritidshem sammantaget minska med närmare 5 200 heltidstjänster 

och under den sista femårsperioden öka med drygt 1 400 heltidstjänster. 

Störst procentuell ökning av lärarbehovet, omräknat till heltidstjänster, finns inom 

gymnasieskolan, gymnasiesärskolan samt för speciallärare och specialpedagoger. 

Inom gymnasieskolan beräknas behovet av lärare öka med cirka 7 procent under 

prognosperioden, vilket motsvarar en ökning på omkring 1 900 heltidstjänster. 

Behovet av lärare inom gymnasieskolan bedöms öka med cirka 1 300 lärare i 

allmänna ämnen och cirka 650 yrkeslärare, omräknat till heltidstjänster. Bedöm-

ningarna av det framtida lärarbehovet i gymnasieskolan gäller under förutsättning 
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att elevernas val av program, inriktningar och kurser fortsätter att vara desamma 

som i dag. 

Lärarbehovet inom gymnasiesärskolan bedöms öka med 10 procent, vilket mot-

svarar närmare 130 heltidstjänster. Behovstillväxten inom såväl gymnasieskolan 

som gymnasiesärskolan bedöms ske under de första tio prognosåren. 

Behovet av speciallärar- och specialpedagogtjänster bedöms öka med 8 procent 

fram till år 2035. Det motsvarar cirka 800 fler heltidstjänster. Vid beräkningen av 

det framtida behovet av speciallärar- och specialpedagogtjänster har viss hänsyn 

tagits till bristsituationen i utgångsläget. Det betyder att bakom behovstillväxten 

ligger även ett antagande om att det i dag finns ett antal vakanta speciallärar- och 

specialpedagogtjänster. Dessa uppskattas i prognosberäkningarna till drygt 1 200 

heltidstjänster, och kan ses som en brist i utgångsläget. Dessa vakanta tjänster 

inkluderas i beräkningarna över det ökade behovet. För mer information om 

speciallärare och specialpedagoger, se kapitel 9 Antaganden.  

Mellan år 2020 och år 2035 bedöms behovet av lärare i förskoleklassen minska 

med cirka 400 heltidstjänster, vilket motsvarar 7 procent. I grundskolan beräknas 

lärarbehovet minska med cirka 4 100 heltidstjänster eller 5 procent under samma 

period. Nästan hela minskningen väntas ske i årskurs 1–3 och 4–6, där behovet av 

lärare beräknas minska med 7 respektive 8 procent. Behovet av lärare i grund-

skolans årskurs 7–9 väntas öka något under den första femårsperioden för att 

därefter minska under de två sista femårsperioderna till ungefär samma nivå som 

år 2020. 

Lärarbehovet inom den kommunala vuxenutbildningen bedöms samtidigt öka 

med 7 procent på grundläggande nivå och minska med 3 procent på gymnasial 

nivå. Detta motsvarar en ökning med knappt 100 heltidstjänster respektive en 

minskning med drygt 100 heltidstjänster inom den kommunala vuxenutbildningen 

på grundläggande respektive gymnasial nivå. 

Befolkningsframskrivningens effekter på 

personalbehovet 

Behovet av lärare och annan pedagogisk personal beror huvudsakligen på elev-

gruppernas storlek och sammansättning. Det betyder att vid en beräkning av det 

framtida lärarbehovet har befolkningsprognosen mycket stor betydelse. De skill-

nader som finns i personalbehov mellan denna lärarprognos och 2019 års lärar-

prognos beror därför i huvudsak på att den förväntade befolkningsutvecklingen i 

SCB:s befolkningsframskrivning 2021 skiljer sig starkt från befolkningsfram-

skrivningen 2019. Befolkningsframskrivning 2019 bedömde en fortsatt ökning av 

antalet barn och ungdomar under prognosperioden.  

I befolkningsframskrivning 2021 antas i stället en minskning av det totala antalet 

barn och ungdomar från dagens nivå fram till år 2035. Detta medför att behovet 
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av lärare beräknas minska under prognosperioden. Skillnaderna mellan befolk-

ningsframskrivningarna är de antaganden som gjorts för det framtida barna-

födandet, migrationen och dödligheten, där de två förstnämnda faktorerna har 

störst betydelse för barn- och ungdomsgruppens storlek. 

Diagram 17. Befolkningsframskrivning 2019 och 2021, förändring i procent per 

åldersgrupp under en period av 15 år 
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Kommentar: Befolkningsframskrivning 2019 avser förändringen mellan år 2018–2033 och Befolkningsframskrivning 

2021 avser förändringen mellan år 2020–2035. 

Källa: Befolkningsframskrivning 2019 och 2021, SCB. 

Befolkningsframskrivning 2021 antar en lägre invandring än den befolknings-

framskrivning som gjordes 2019. Invandringen påverkar efterfrågan på lärare 

direkt genom ett mindre antal invandrade barn och ungdomar och indirekt genom 

ett lägre antal födda då kvinnorna i barnafödande åldrar blir färre.  

År 2035 beräknas antalet barn och ungdomar i åldrarna 1–18 år vara cirka 

2 130 000. Sammantaget bedöms antalet barn och ungdomar i befolknings-

framskrivning 2021 minska med närmare 60 000 personer mellan år 2020 och 

år 2035, vilket motsvarar en nedgång med 3 procent under prognosperioden. 

Antalet barn och ungdomar bedöms vara cirka 180 000 färre år 2033 i denna 

befolkningsframskrivning än i den som användes i lärarprognosen år 2019. 
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Diagram 18. Totalt behov av lärare, förskollärare och annan pedagogisk personal i 

förskola och fritidshem, samtliga skol- och verksamhetsformer, faktiska tal 2015–2020, 

lärarprognos 2019 och 2021 
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Kommentar: Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare beräknas endast för perioden 2021–2025, och 

ingår därför inte i värdena i diagrammet, år 2020 uppgick dessa till cirka 2 900 heltidstjänster. 

Personalbehov per skol- och verksamhetsform 

I detta avsnitt redovisas hur personal- och lärarbehovet bedöms utvecklas under 

prognosperioden fram till år 2035 i de olika skol- och verksamhetsformerna. Här 

visas även den framtida elevutvecklingen fram till år 2035.  

På kommande sidor presenteras även alternativa scenarion. Ett alternativ visar hur 

personalbehovet påverkas om andelen förskollärare i förskolan respektive lärare i 

fritidshemmet ökar till en nivå på 70 procent om 30 år. Ett annat alternativ visar 

hur personalbehovet utvecklas om personaltätheten i fritidshem och förskoleklass 

ökar från dagens nivå.  

Personalbehov i förskolan 

Minskat antal förskolebarn  

Antalet barn i förskolan har ökat betydligt under de senaste 20 åren. År 2000 var 

316 000 barn inskrivna i förskolan. Under åren därefter ökade antalet barn i 

förskolan varje år till en toppnivå år 2019 på 522 000 inskrivna barn. Detta 

betyder att antalet barn i förskolan i dag är ungefär 200 000 fler än i början av 

2000-talet. År 2020 minskade antalet barn i förskolan något till 518 000.  

Under 2000-talet har även utnyttjandegraden ökat, det vill säga andelen barn i 

åldersgruppen 1–5 år som är inskrivna i förskolan. År 2000 var 66 procent av alla 

barn i åldern 1–5 år inskrivna i förskolan jämfört med 85 procent år 2020. Om 

utnyttjandegraden hade varit densamma år 2000 som år 2020, alltså 85 procent, 

hade cirka 80 000 fler barn varit inskrivna i förskolan år 2000. Det betyder att den 

ökade utnyttjandegraden förklarar nästan hälften av ökningen av antalet barn i 
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förskolan sedan år 2000, medan befolkningstillväxten i åldrarna 1–5 år svarar för 

hälften av uppgången. 

Under prognosperioden fram till år 2035 bedöms antalet inskrivna barn i 

förskolan minska med ungefär 5 procent i takt med att antalet barn i förskole-

åldern minskar i befolkningen. Antalet inskrivna barn i förskolan väntas minska 

fram till år 2027 till drygt 470 000 barn. Under åren därefter bedöms antalet 

inskrivna barn återigen börja öka för att nå en nivå av närmare 495 000 i slutet av 

prognosperioden år 2035. Utnyttjandegraden antas under hela prognosperioden 

uppgå till genomsnittet för åren 2016–2020, som var cirka 85 procent.  

Diagram 19. Antal inskrivna barn i förskolan 2000–2020 samt prognos 2021–2035 
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Källa: Antal inskrivna barn i förskolan 2000–2020, Skolverket 

Personalbehovet minskar under prognosperioden 

För förskolan beräknas behovet av all pedagogisk personal. Här ingår dels 

förskollärare, dels annan pedagogisk personal inom förskolan (exempelvis 

barnskötare). Vid beräkningen av behovet av förskollärare antas 43 procent av 

personalen inom förskolan vara förskollärare. Det motsvarar 2020 års nivå.86 En 

alternativ prognosberäkning görs där andelen förskollärare ökar successivt till 

70 procent på 30 års sikt. 

Det totala behovet av pedagogisk personal inom förskolan beräknas följa utveck-

lingen av antalet barn i åldrarna 1–5 år. Detta medför att personalbehovet inom 

förskolan väntas minska under den första halvan av prognosperioden för att där-

efter återigen öka svagt. Personalbehovet inom förskolan bedöms dock vara lägre 

år 2035 än vad det var år 2020. År 2035 bedöms personalbehovet inom förskolan 

uppgå till omkring 95 000 heltidstjänster jämfört med närmare 101 000 heltids-

tjänster år 2020, det vill säga en minskning med nästan 6 000 heltidstjänster.  

 
86 Lärarprognos 2019 baserades på 2018 års andel av personalen som hade pedagogisk högskoleexamen, vilken också 

var cirka 43 procent. 
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Behov av förskollärare 

I prognosens huvudscenario antas andelen av personalen inom förskolan som är 

förskollärare vara densamma år 2035 som år 2020, det vill säga 43 procent. 

Behovet av förskollärare bedöms minska något under prognosperioden. År 2035 

beräknas cirka 41 000 förskollärare, omräknat till heltidstjänster, efterfrågas 

jämfört med närmare 43 500 år 2020. Det motsvarar en minskning på närmare 

6 procent under prognosperioden.  

Om andelen förskollärare i stället antas öka successivt till att utgöra 70 procent av 

personalstyrkan inom förskolan om 30 år, vilket ger en nivå på cirka 57 procent år 

2035, beräknas efterfrågan på förskollärare öka kraftigt från cirka 43 500 till om-

kring 53 700 heltidstjänster mellan år 2020 och år 2035. Det innebär en ökning av 

behovet med cirka 10 000 heltidstjänster, en uppgång med 23 procent. 

Diagram 20. Förskola. Personalbehov 2015–2020 och beräknat personalbehov 2021–

2035, omräknat till heltidstjänster 
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Källa: Bearbetningar av registret över personal i förskolan för år 2015–2020. 

Personalbehov i fritidshemmet 

Antalet inskrivna barn minskar 

Andelen av barnen i åldrarna 6–12 år som är inskrivna i fritidshemmet har ökat 

sedan år 2000. Detta har medfört en mycket kraftig uppgång av antalet barn i 

fritidshem, trots att det totala antalet barn i dessa åldrar har ökat i betydligt mindre 

omfattning. År 2000 var 39 procent av barnen i åldrarna 6–12 år inskrivna i 

fritidshem jämfört med en andel omkring 57 procent i genomsnitt under de 

senaste fem åren. 

Omkring en halv miljon barn i åldrarna 6–12 år är i dag inskrivna i fritidshemmet. 

År 2020 var 480 000 barn inskrivna jämfört med 342 000 barn år 2003. Det är en 

ökning med nästan 140 000 barn. Eftersom antalet barn i åldrarna 6–12 år väntas 



 

62 LÄRARPROGNOS 2021 

minska under prognosperioden, beräknas även antalet barn inskrivna i fritidshem 

minska. Nedgången bedöms till 19 000 barn eller 4 procent under prognos-

perioden, vilket betyder att år 2035 beräknas antalet inskrivna barn i fritidshem 

uppgå till drygt 460 000. 

Diagram 21. Antal inskrivna barn i fritidshem 2000–2020 samt prognos 2021–2035 
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Källa: Antal inskrivna barn i fritidshem 2000–2020, Skolverket. 

Personalbehovet bedöms minska med 1 000 heltidstjänster  

Liksom för förskolan beräknas behovet av all pedagogisk personal även för 

fritidshemmet. Här ingår således både lärare och annan pedagogisk personal, till 

exempel fritidsledare. Behovet av lärare inom fritidshem bestäms utifrån hur stor 

andel av personalen som har en tjänst som lärare i dag. År 2020 var den andelen 

54 procent, vilket är en nedgång sedan år 2018 som lärarprognos 2019 baserades 

på. Då utgjorde lärarna 57 procent av den pedagogiska personalen. Alla lärare är 

dock inte behöriga. Andelen lärare inom fritidshem antas under prognosperioden 

ligga kvar på 2020 års nivå. En alternativ prognosberäkning görs där andelen 

lärare antas öka successivt till 70 procent om 30 år.  

Det totala behovet av all pedagogisk personal inom fritidshem beräknas under 

prognosperioden minska från 23 500 till 22 500 heltidstjänster, vilket motsvarar 

en nedgång med 4 procent eller 1 000 heltidstjänster.  

Behov av lärare inom fritidshem 

Om andelen lärare inom fritidshemmet kvarstår på 2020 års nivå, det vill säga 

54 procent, beräknas lärarbehovet minska från närmare 12 700 heltidstjänster 

år 2020 till drygt 12 100 heltidstjänster år 2035. Det betyder en minskning med 

cirka 500 heltidstjänster under prognosperioden, vilket motsvarar en minskning 

med 4 procent. Om i stället andelen lärare antas öka successivt till 70 procent om 

30 år, vilket skulle innebära cirka 62 procent år 2035, beräknas behovet av lärare 

inom fritidshem växa med cirka 1 300 heltidstjänster eller 10 procent under 

prognosperioden.  
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I en annan alternativ beräkning antas personaltätheten i fritidshemmet öka från 

2020 års nivå, som var 20,4 elever per heltidstjänst, till den högsta nivån som 

uppmätts under 2000-talet, det vill säga 17,4 elever per heltidstjänst, vilket var 

år 2001. Om den högre personaltätheten antas uppnås inom fem år, innebär det att 

personalbehovet kommer att öka med cirka 2 900 heltidstjänster under prognos-

perioden, 2021–2035, jämfört med en minskning med cirka 1 000 i huvud-

alternativet. Om personaltätheten ökar och andelen lärare inom fritidshem ligger 

kvar på 2020 års nivå, det vill säga 54 procent, innebär detta att behovet av lärare 

inom fritidshem kommer att öka med 1 600 heltidstjänster, jämfört med en 

minskning med 500 i huvudalternativet.  

Diagram 22. Fritidshem. Personalbehov 2015–2020 och beräknat personalbehov 2021–

2035, omräknat till heltidstjänster 
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Källa: Bearbetningar av registret över pedagogisk personal (lärarregistret) för år 2015–2020. 

Lärarbehov i förskoleklassen 

Antalet elever i förskoleklass bedöms minska  

År 2020 var 123 500 elever inskrivna i förskoleklass. Antalet elever i förskole-

klass bedöms minska till närmare 116 000 år 2035, det vill säga nästan 8 000 eller 

cirka 6 procent färre än i dag. Antalet elever i förskoleklass har ökat starkt sedan 

mitten av det första decenniet på 2000-talet. Under perioden 2005–2020 ökade 

antalet elever i förskoleklass med omkring 35 000 barn, vilket motsvarar en upp-

gång med 40 procent. De senaste åren har antalet elever i förskoleklass dock varit 

ungefär oförändrat, något som väntas gälla ytterligare några år innan antalet 

elever bedöms börja minska.  
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Diagram 23. Antal inskrivna barn i förskoleklass 2000–2020 samt prognos 2021–2035 
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Källa: Elevstatistiken 2000–2020, Skolverket. 

Andelen 6-åringar som går i förskoleklass har ökat gradvis sedan införandet av 

skolformen på 1990-talet. I dag är nästan alla 6-åringar inskrivna i förskole-

klassen. Under prognosperioden antas förskoleklassen ha samma utnyttjandegrad 

som grundskolan eftersom deltagande i förskoleklassen är obligatoriskt sedan 

hösten 2018. Barn som är bosatta i Sverige har som huvudregel tioårig skolplikt 

från och med höstterminen det år de fyller 6 år.  

Något minskat lärarbehov  

Behovet av lärare i förskoleklassen följer utvecklingen av antalet 6-åringar i 

befolkningen. Behovet av lärare i förskoleklass beräknas minska från drygt 

6 600 heltidstjänster år 2020 till 6 200 heltidstjänster år 2035. Det motsvarar en 

minskning med närmare 450 lärare omräknat till heltidstjänster. 

Diagram 24. Förskoleklass. Lärarbehov 2018–2020 och beräknat lärarbehov 2021–2035, 

omräknat till heltidstjänster 
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Källa: Bearbetningar av registret över pedagogisk personal (lärarregistret) för år 2018–2020. 
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En tioårig grundskola 

Utredningen om en tioårig grundskola har lämnat förslag om att förskoleklassen 

ska upphöra som egen skolform och att grundskolan och motsvarande skolformer 

ska utökas med ett år genom en ny första årskurs.87 Detta innebär också nya krav 

på undervisningen och verksamhetens utformning. I föregående lärarprognos 

gjordes en alternativ beräkning för effekterna av införandet av en tioårig grund-

skola.88 Denna gjordes innan utredningen lämnat sina förslag. Prognosen då ut-

gick från en utveckling mot motsvarande lärartäthet och förutsättningar i övrigt 

som i grundskolans årskurs 1–3. En viktig aspekt är här att utredningens föreslag 

är att den garanterade undervisningstiden i lågstadiet ska utökas med 534 timmar. 

Detta är fler än de 525 timmar som förskoleklassen i dag minst ska omfatta under 

ett läsår, men färre än till exempel de 617 timmar som var medianvärdet för den 

planerade undervisningstiden i grundskolans årskurs 1 läsåret 2020/21.89 Även om 

kraven för den nya årskurs ett och omorganiseringen av förskoleklassen förmod-

ligen kommer att medföra ett ökat lärarbehov, kommer det totala behovet av 

lärare räknat i heltidstjänster sannolikt därmed vara lägre än vad som antogs i 

lärarprognosen 2019.90  

Ytterligare en viktig aspekt är att införandet av en tioårig grundskola kan komma 

att påverka tillgången på lärare i såväl förskolan som i grundskolan, därmed även 

behovet av nyutexaminerade förskollärare respektive grundlärare med en examen 

med inriktning mot arbete i förskoleklass och årskurs 1–3. Utredningen föreslår 

att som regel ska endast motsvarande dagens grundlärarexamen med inriktning 

mot arbete i förskoleklass och årskurs 1–3 ge behörighet att undervisa i det nya 

lågstadiet. Även om vissa förskollärare föreslås få fler möjligheter att bli behöriga 

att undervisa i det nya lågstadiet, är detta en skillnad jämfört med dagens bestäm-

melser där även förskollärare är behöriga att undervisa i förskoleklassen.91 På sikt 

kan därför en tioårig grundskola enligt förslaget medföra att fler lärare med 

förskollärarutbildning, än vad som antas i prognosen, lämna förskoleklassen. Om 

dessa förskollärare, i stället för att fortbilda sig för att bli behöriga i det nya 

lågstadiet väljer att söka sig till förskolan, får detta flera konsekvenser. Dels 

innebär det att behovet av nyutexaminerade förskollärare minskar, dels innebär 

det att behovet av nyutexaminerade grundlärare med inriktning mot arbete i 

förskoleklass och årskurs 1–3 ökar. 

 
87 SOU 2021:33. En tioårig grundskola – Införandet av en ny årskurs 1 i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan 

och sameskolan. 
88 Skolverket (2019). Redovisning av uppdrag att ta fram återkommande prognoser över behovet av förskollärare och 

olika lärarkategorier, s. 60. 
89 Skolverkets statistik. Tabell 10 A grundskolan. Planerad undervisningstid åk 1–9, läsåret 2020/21, samtliga 
huvudmän fördelat på kommunal respektive enskild huvudman. Skolverket har i sitt remissyttrande också framfört att 

myndigheten ser behov av att ytterligare timmar relativt förslaget tillförs lågstadiet om syftet med reformen ska nås. 

Skolverket (2021). Yttrande över En tioårig grundskola – införandet av en ny årskurs 1 i grundskolan, grundsärskolan, 

specialskolan och sameskolan (SOU 2021:33). Dnr U2021/02645 
90 Motsvarande alternativa prognosberäkning som gjordes i föregående prognos, där lärartätheten i förskoleklassen antas 

vara densamma som i grundskolans årskurs 1–3 utifrån nuvarande förutsättningar, ger att behovet av lärare i det som i 

dag är förskoleklassen skulle öka med 700 heltidstjänster under prognosperioden, i stället för att minska med närmare 

450. Det är dock som beskrivs sannolikt en överskattning av det ändrade behovet vid ett införande. 
91 Av dem som läsåret 2019/20 var anställda för arbete med elever i förskoleklassen hade cirka 40 procent en 

förskollärarexamen. SOU 2021:33. En tioårig grundskola – Införandet av en ny årskurs 1 i grundskolan, 

grundsärskolan, specialskolan och sameskolan, s. 237f. 
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Lärarbehov i grundskolan  

Minskning av antalet elever i årskurs 1–3 och 4–6 

I prognosberäkningarna delas grundskolan in i tre delar som följer de tre 

stadierna, årskurs 1–3, årskurs 4–6 och årskurs 7–9. Antalet elever i grundskolans 

tre stadier följer barngruppernas storlek. Efter en nedgång i samtliga stadier under 

2000-talets första år har antalet elever ökat starkt i samtliga tre stadier under de 

senaste åren. Mellan år 2010 och år 2020 ökade antalet elever i grundskolan med 

mer än 210 000 barn, vilket motsvarar en ökning med 24 procent. Denna starka 

uppgång väntas under kommande år avta och vändas till en minskning. Detta är 

särskilt tydligt i de lägre årskurserna 1–3 respektive 4–6. Antalet elever i årskurs 

7–9 väntas fortsätta att öka ytterligare några år fram till slutet av 2020-talet för att 

därefter åter minska för att år 2035 nå ungefär samma nivå som år 2020. 

År 2020 gick 1 097 000 elever i grundskolan. Under prognosperioden beräknas 

antalet elever minska med cirka 55 000 till totalt 1 042 000 elever år 2035, vilket 

motsvarar en minskning med 5 procent. I stort sett hela nedgången bedöms ske i 

grundskolans årskurs 1–3 och 4–6. 

I grundskolans årskurs 1–3 beräknas antalet elever minska med cirka 23 000 eller 

6 procent under prognosperioden. I årskurs 4–6 bedöms antalet elever minska 

något mer, cirka 31 000 elever eller 8 procent. I årskurs 7–9 beräknas antalet 

elever år 2035 endast vara cirka 1 000 färre än år 2020.  

Diagram 25. Antal elever i grundskolans årskurser 1–3, 4–6 och 7–9 under åren 2000–

2020 samt prognos 2021–2035 
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Källa: Elevstatistiken 2000–2020, Skolverket. 

Lärarbehovet minskar under de närmaste åren 

Behovet av lärare i grundskolan följer utvecklingen av antalet barn i åldrarna     

7–15 år. Lärartätheten antas ligga kvar på 2020 års nivå. Under prognosperioden 

beräknas behovet av lärare inom grundskolan minska med cirka 4 100 heltids-

tjänster, från 79 700 år 2020 till omkring 75 600 år 2035. Det motsvarar en 
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minskning med 5 procent. Lärarbehovet minskar under de två sista perioderna, 

år 2026–2035. Under de första prognosåren fram till år 2025 ökar fortfarande 

lärarbehovet, framför allt i grundskolans årskurs 7–9. 

Behovet av lärare inom grundskolans årskurs 1–3 beräknas minska under 

prognosperioden med 1 500 lärare, omräknat till heltidstjänster, från 23 400 

år 2020 till 21 800 år 2035. Det betyder att behovet väntas minska med närmare 

7 procent.  

Inom grundskolans årskurs 4–6 beräknas behovet av lärare minska med 

2 200 heltidstjänster, från 27 500 år 2020 till närmare 25 300 år 2035, en 

minskning med 8 procent. 

I grundskolans årskurs 7–9 beräknas behovet av lärare minska något med 

300 heltidstjänster, från 28 800 år 2020 till 28 500 år 2035, en minskning med 

1 procent. Lärarbehovet i de olika ämnena beräknas minska i samma takt, med 

undantag av behovet av lärare i svenska som andraspråk som följer utvecklingen 

av antalet utrikes födda elever.  

 

Diagram 26. Grundskola. Lärarbehov 2015–2020 och beräknat lärarbehov 2021–2035, 

omräknat till heltidstjänster  
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Kommentar: Förändring i lärarregistret år 2017 till följd av förändrad insamlingsmetod medför ett tidsseriebrott mellan 
2016 och 2017 för grundskolans årskurs 4–6 och 7–9, se mer om detta i kapitel 10 Fakta om statistiken och avsnittet 
Förändringar som påverkar jämförbarheten. 

Källa: Bearbetningar av registret över pedagogisk personal (lärarregistret) för år 2015–2020. 

Speciallärare och specialpedagoger ingår inte i beräkningarna av det totala lärar-

behovet i grundskolan eftersom de redovisas separat. År 2020 var 8,6 procent av 

lärartjänsterna i grundskolan, omräknat till heltidstjänster, speciallärar- eller 

specialpedagogtjänster. Detta motsvarade cirka 7 500 heltidstjänster.  
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Översyn av timplaner 

Skolverket har redovisat förslag om ändringar i timplanen för grundskolan och 

motsvarande skolformer.92 Förslaget innebär inte någon ändring av den totala 

undervisningstiden, däremot att timmarna för elevens val tas bort och i stället 

fördelas till de samhällsorienterande och de naturorienterande ämnena, samt i viss 

mån även till de så kallade praktisk-estetiska ämnena. Detta innebär att det totala 

behovet av lärare inte påverkas vid ett införande, men att behovet av lärare i 

nämnda ämnen skulle kunna öka relativt de beräknade behov för olika ämnen i 

årskurs 7–9 som redovisas. 

Lärarbehov i gymnasieskolan  

Ökning av antalet gymnasieelever 

Antalet elever i gymnasieskolan ökade kraftigt under 2000-talets första decen-

nium. Därefter minskade antalet elever fram till år 2015. Under de senaste åren 

har antalet gymnasieelever återigen ökat, de väntas fortsätta att öka starkt fram till 

mitten av 2020-talet. Under återstoden av prognosperioden bedöms därefter 

antalet elever i gymnasieskolan ligga kvar på ungefär samma nivå. Elevantalet 

beräknas öka med närmare 34 000 under prognosperioden, från 361 000 år 2020 

till närmare 395 000 år 2035. 

Diagram 27. Antal elever i gymnasieskolan 2000–2020 samt prognos 2021–2035 
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Källa: Elevstatistiken 2000–2020, Skolverket. 

Behovet av gymnasielärare ökar under de närmaste åren 

Behovet av lärare inom gymnasieskolan beräknas öka med 1 900 heltidstjänster 

under prognosperioden, från 28 100 till 30 000 heltidstjänster mellan år 2020 och 

 
92 Skolverket (2021). Redovisning av uppdrag om översyn av timplanen för grundskolan och motsvarande skolformer. 
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år 2035. Det innebär en ökning under prognosperioden med 7 procent. Lärar-

behovet bedöms öka fram till mitten av 2020-talet för att därefter vara ungefär 

oförändrat fram till år 2035. 

Behovet av lärare i gymnasieskolans olika ämnen beräknas ha samma öknings-

takt, med undantag av lärare i svenska som andraspråk som följer elevutveck-

lingen av utrikes födda. År 2020 uppgick antalet lärare i svenska som andraspråk 

till omkring 1 100, omräknat till heltidstjänster. Behovet av lärare i svenska som 

andraspråk har minskat sedan år 2016 då antalet lärare i detta ämne var cirka 

2 000. Nedgången bedöms fortsätta och under den första prognosperioden, år 

2021–2025, beräknas behovet av lärare i svenska som andraspråk minska till 

omkring 750 heltidstjänster.  

Antalet elever per heltidstjänst, det vill säga personaltätheten, antas vara den-

samma som år 2020. Det betyder att den program- och ämnesstruktur som fanns i 

gymnasieskolan år 2020 och andelen elever inom respektive program och ämne år 

2020 antas ligga kvar på denna nivå under hela prognosperioden. Det innebär att 

elevernas val av program, inriktningar och kurser inte antas förändras jämfört 

med situationen år 2020. Detta gäller för både högskoleförberedande program och 

yrkesprogram. År 2020 omfattade 25 procent av lärartjänsterna i gymnasieskolan, 

omräknat till heltidstjänster, olika yrkesämnen. Yrkesämnena antas ligga kvar på 

denna andel under hela prognosperioden.  

Behovet av lärare inom gymnasieskolans allmänna ämnen beräknas öka från 

21 100 år 2020 till närmare 22 400 år 2035. För gymnasieskolans yrkesämnen 

beräknas lärarbehovet öka från 7 000 till närmare 7 700 under prognosperioden.  

Speciallärare och specialpedagoger ingår inte i beräkningarna. Dessa beräknas 

separat. I gymnasieskolan utgjorde dessa drygt 4 procent av gymnasielärarna 

år 2020, vilket motsvarade cirka 1 200 heltidstjänster. 
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Diagram 28. Gymnasieskolan. Lärarbehov 2015–2020 och beräknat lärarbehov 2021–

2035, omräknat till heltidstjänster 
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Källa: Bearbetningar av registret över pedagogisk personal (lärarregistret) för år 2015–2020 

Lärarbehov i grundsärskolan, gymnasiesärskolan och 

kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning 

Grundsärskolan  

Andelen barn som går i grundsärskolan har minskat sedan början av 2000-talet, då 

cirka 1,5 procent av barnen i åldrarna 7–15 år var inskrivna i grundsärskolan. 

Under de senaste två åren har återigen en viss ökning skett. Under prognos-

perioden antas andelen barn i grundsärskolan uppgå till drygt en procent, vilket är 

genomsnittet för de senaste fem åren. År 2020 var 13 500 barn inskrivna i grund-

särskolan. I slutet av prognosperioden väntas antalet uppgå till omkring 11 200 

elever.  

Liksom i övriga skolformer finns det två typer av lärartjänster i grundsärskolan, 

dels vanliga lärartjänster, dels speciallärar- och specialpedagogtjänster. Det totala 

antalet lärare inom grundsärskolan uppgick till drygt 3 200 heltidstjänster år 2020. 

Av dessa utgjorde de vanliga lärartjänsterna cirka 2 450 och speciallärar- och 

specialpedagogtjänsterna drygt 750 heltidstjänster. År 2020 var 24 procent av 

lärartjänsterna i grundsärskolan speciallärar- och specialpedagogtjänster.  

Behovet av vanliga lärartjänster inom grundsärskolan beräknas minska med 400 

heltidstjänster under prognosperioden till drygt 2 000 år 2035. Lärartätheten antas 

vara densamma som år 2020. Det framtida behovet av speciallärar- och special-

pedagogtjänster redovisas senare i detta kapitel. 
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Diagram 29. Antal elever i grundsärskolan, gymnasiesärskolan och kommunal 

vuxenutbildning som särskild utbildning 2000–2020 samt prognos 2021–2035 
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Kommentar: Andelen barn i grundsärskolan har ökat de senaste två åren. I prognosen antas andelen barn som går i 
grundsärskolan uppgå till ett genomsnitt för åren 2016–2020, vilket är en något lägre andel än år 2020.  

Källa: Elevstatistiken 2000–2020, Skolverket 

Gymnasiesärskolan  

Gymnasiesärskolan är fyraårig och riktar sig till ungdomar i åldersgruppen 16–

19 år. I prognosen antas utnyttjandegraden vara 1,4 procent av åldersgruppen, 

vilket är ett genomsnitt för åren 2016–2020. Antalet elever i gymnasiesärskolan 

ökade liksom antalet elever i gymnasieskolan i början av 2000-talet till följd av 

ökade ungdomskullar. År 2009 började antalet elever i gymnasiesärskolan minska 

men har under de senaste åren återigen börjat öka. Elevantalet väntas öka med 

cirka 650 under prognosperioden, till följd av fler ungdomar i befolkningen, från 

omkring 6 600 elever år 2020 till 7 200 elever år 2035. 

Det totala antalet lärare i gymnasiesärskolan uppgick till 1 660 heltidstjänster 

år 2020. Av dessa utgjorde de vanliga lärartjänsterna drygt 1 350 och speciallärar- 

och specialpedagogtjänsterna cirka 300 heltidstjänster. År 2020 var således 

18 procent av lärartjänsterna i gymnasiesärskolan speciallärar- och special-

pedagogtjänster.  

Behovet av vanliga lärartjänster beräknas öka med omkring 130 heltidstjänster 

under prognosperioden, till närmare 1 500 år 2035. Lärartätheten antas vara 

densamma som under 2020. Lärarbehovet ökar främst under de första prognos-

åren. Därefter avtar uppgången för att sedan ligga kvar på ungefär samma nivå 

under prognosens sista år. Det framtida behovet av speciallärar- och special-

pedagogtjänster redovisas senare i detta kapitel. 

Kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning 

Kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning finns på grundläggande och 

gymnasial nivå. I prognosen redovisas dessa tillsammans. Andelen personer i 
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åldrarna 20–64 år som är inskrivna i kommunal vuxenutbildning som särskild 

utbildning har minskat under 2000-talet. Andelen inskrivna antas uppgå till 

0,06 procent av befolkningen i åldrarna 20–64 år, vilket är ett genomsnitt för åren 

2016–2020.  

Antalet elever i kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning var cirka 

3 300 år 2020. Under prognosperioden antas antalet elever öka till följd av att 

befolkningen i åldersgruppen 20–64 år växer. Vid prognosperiodens slut beräknas 

3 800 elever vara inskrivna i kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning.  

Det totala antalet lärare inom kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning 

uppgick till cirka 240 heltidstjänster år 2020. Av dessa utgjorde de vanliga lärar-

tjänsterna drygt 160. Speciallärar- och specialpedagogtjänsterna uppgick till cirka 

75 heltidstjänster, vilket motsvarar 32 procent av samtliga lärartjänster.  

Behovet av vanliga lärartjänster beräknas öka med omkring 25 heltidstjänster 

under prognosperioden, till närmare 190 år 2035. Lärartätheten antas vara den-

samma som under år 2020. Det framtida behovet av speciallärar- och special-

pedagogtjänster redovisas senare i detta kapitel. 

Diagram 30. Antal lärartjänster respektive speciallärar- och specialpedagogtjänster inom 

grundsärskolan, gymnasiesärskolan och kommunal vuxenutbildning som särskild 

utbildning år 2020 och behovet år 2035, omräknat till heltidstjänster 
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Källa: Bearbetningar av registret över pedagogisk personal (lärarregistret) för år 2020. 

Det totala behovet av vanliga lärartjänster inom grundsärskolan, gymnasie-

särskolan och kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning beräknas 

minska med sammanlagt 250 heltidstjänster under prognosperioden, från närmare 

4 000 år 2020 till drygt 3 700 heltidstjänster år 2035. Nedgången bedöms ske 

inom grundsärskolan. Under samma period bedöms antalet speciallärar- och 

specialpedagogtjänster inom grundsärskolan, gymnasiesärskolan och kommunal 

vuxenutbildning som särskild utbildning öka med omkring 160 heltidstjänster, 
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från cirka 1 130 till närmare 1 300 heltidstjänster. Prognosberäkningarna av det 

kommande behovet av speciallärar- och specialpedagogtjänster tar i viss mån 

hänsyn till dagens bristsituation, vilket betyder att dessa tjänster antas öka 

procentuellt sett något mer än övriga lärartjänster. 

Diagram 31. Grundsärskolan, gymnasiesärskolan och kommunal vuxenutbildning som 

särskild utbildning. Lärarbehov 2015–2020 och beräknat lärarbehov 2021–2035, omräknat 

till heltidstjänster (exklusive tjänster som speciallärare och specialpedagog) 
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Källa: Bearbetningar av registret över pedagogisk personal (lärarregistret) för år 2015–2020. 

Lärarbehov i kommunal vuxenutbildning på grundläggande 

och gymnasial nivå 

Det är svårt att mäta behovet av lärare i den kommunala vuxenutbildningen 

(komvux). En anledning är att det ofta saknas uppgift om tjänstgöringsomfattning 

bland lärare som är anställda av externa anordnare. Där tjänstgöringsomfattningen 

saknas måste denna skattas.93 

Grundläggande nivå 

Inom komvux på grundläggande nivå erbjuds studier för vuxna som saknar 

kunskaper motsvarande grundskolan. Det stora flertalet av dem som studerar 

inom den komvux på grundläggande nivå är utlandsfödda som har invandrat 

under de senaste åren. Invandringen har varit hög under senare år vilket har 

medfört en stark ökning av antalet elever i denna skolformsdel. Under de första 

prognosåren bedöms antalet elever minska något till följd av lägre förväntad 

invandring. Därefter väntas antalet elever återigen öka till en nivå år 2035 som är 

nästan lika stor som år 2019. År 2019 var antalet elever i denna skolformsdel 

cirka 60 700.94 I slutet av prognosperioden beräknas omkring 59 400 studera inom 

den komvux på grundläggande nivå. 

 
93 För mer information, se kapitel 10 Fakta om statistiken och avsnitt Osäkerhetsfaktorer i prognosen. 
94 Från och med 2020 års elevstatistik förändrades uppgifterna om elevantal i den kommunala vuxenutbildningen. I 

tidigare års statistik har elevantalet på grundläggande och gymnasial nivå avsett elevernas huvudsakliga nivå. En elev 
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Diagram 32. Antal elever i kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå 2000–2019, 

prognos 2020–2035 
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Kommentar: Prognosberäkningarna över den kommunala vuxenutbildningen baseras på statistik till och med 
år 2019. Det betyder att prognosen över antalet elever i kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå är 
beräknad enligt den tidigare definitionen av antalet elever och är därmed inte jämförbar med 2020 års elevstatistik.  

Källa: Elevstatistiken 2000–2019, Skolverket. 

Antalet lärare, omräknat till heltidstjänster, inom komvux på grundläggande nivå 

har minskat något under de senaste åren. Svårigheterna med att skatta de externa 

anordnarnas tjänstgöringsomfattning kan dock påverka jämförelsen över tid. 

Under prognosperioden bedöms lärarbehovet öka från omkring 1 000 till 

1 080 heltidstjänster, vilket motsvarar en ökning med 7 procent.  

Gymnasial nivå 

Inom komvux på gymnasial nivå erbjuds studier för vuxna som saknar kunskaper 

motsvarande gymnasieskolan. Det är betydligt fler som studerar på gymnasial 

nivå än på grundläggande nivå. Det är också en jämnare fördelning mellan inrikes 

och utrikes födda elever. 

Antalet elever i komvux på gymnasial nivå ökade mellan år 2007 och år 2019. 

Under de första prognosåren väntas antalet elever minska något för att sedan öka 

igen under resten av prognosperioden. År 2035 beräknas antalet elever i komvux 

på gymnasial nivå uppgå till drygt 200 00095, det vill säga ungefär samma nivå 

som år 2019.  

 
som hade läst lite på gymnasial nivå och mer på grundläggande nivå räknades bara som elev på grundläggande nivå och 

inte på gymnasial nivå. Från och med 2020 års elevstatistik räknas i stället eleven på både gymnasial och grundläggande 

nivå. Prognosberäkningarna över den kommunala vuxenutbildningen baseras på statistik till och med år 2019. Detta 
betyder att prognosen över antalet elever i kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå är beräknad enligt den 

tidigare definitionen och är därmed inte jämförbar med elevstatistiken för år 2020. 
95 Se föregående fotnot 
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Diagram 33. Antal elever i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå 2000–2019, 

prognos 2020–2035 
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Kommentar: Prognosberäkningarna över den kommunala vuxenutbildningen baseras på statistik till och med 
år 2019. Det betyder att prognosen över antalet elever i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå är beräknad 
enligt den tidigare definitionen av antalet elever och är därmed inte jämförbar med 2020 års elevstatistik.  

Källa: Elevstatistiken 2000–2020, Skolverket. 

Diagram 34. Kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå. 

Lärarbehov 2020 och beräknat lärarbehov 2021–2035, omräknat till heltidstjänster 
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Källa: Bearbetningar av registret över pedagogisk personal (lärarregistret) för år 2020. 

 

År 2020 uppgick antalet lärare inom komvux på gymnasial nivå till drygt 3 700, 

omräknat till heltidstjänster. Behovet beräknas minska något till 3 600 heltids-

tjänster år 2035, vilket motsvarar en minskning med 3 procent.  
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Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare  

Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) är en utbildning som 

syftar till att ge vuxna personer med annat modersmål än svenska, kunskaper i det 

svenska språket. Behovet av lärare inom sfi grundar sig på hur många som väntas 

invandra under prognosåret och året dessförinnan. I länsprognoserna kommer 

behovet av lärare i denna skolformsdel styras av i vilket län de som invandrar 

väntas bli folkbokförda i vid årets slut. 

Diagram 35. Antal elever i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare 2000–2020, 

prognos 2021–2025 
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Källa: Skolverket 2000–2020. 

Beräkningarna av det framtida lärarbehovet inom sfi är starkt kopplad till prog-

nosen över den framtida invandringen och därmed, även i ett kortare perspektiv, 

förenad med stor osäkerhet. Prognosen över antalet elever i sfi sträcker sig fram 

till år 2025. Längre än så är det inte meningsfullt att göra en prognos eftersom 

osäkerheten om invandringens storlek därefter blir allt för stor. Eftersom prog-

nosen över invandringens storlek är osäker, framför allt på lång sikt, redovisas 

behovet av lärare inom sfi endast för de första fem prognosåren. 

Antalet elever som läser inom sfi uppgick till 163 000 år 2017. Därefter har 

antalet elever minskat till följd av lägre invandring. År 2020 uppgick antalet 

elever till 137 000. Under kommande år bedöms antalet elever sjunka successivt 

till en nivå av cirka 90 000 år 2025.  

Behovet av lärare inom sfi har också minskat under de senaste åren och uppgick 

år 2020 till 2 900 heltidstjänster. Behovet bedöms fortsätta att minska under 

kommande år till följd av att invandringen förväntas minska.96 År 2025 beräknas 

behovet av lärare inom sfi uppgå till 1 800 heltidstjänster. 

 
96 SCB baserar delvis antagandena om invandringens utveckling de närmaste åren på Migrationsverkets prognoser.   
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Diagram 36. Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare. Lärarbehov 2015–2020 

och beräknat lärarbehov 2021–2025, omräknat till heltidstjänster 
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Källa: Bearbetningar av registret över pedagogisk personal (lärarregistret) för år 2015–2020. 

Behov av speciallärar- och specialpedagogtjänster 

År 2020 fanns det 5 400 lärare som arbetade som speciallärare, omräknat till hel-

tidstjänster. Behovet av speciallärare är dock större än så. Det finns ett ytterligare 

behov av utbildade speciallärare i grund- och gymnasiesärskolan samt inom 

kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning. Behovet av dem som har en 

lärartjänst i dessa skolformer redovisas under respektive skolform. Antalet 

specialpedagogtjänster var 4 700 år 2020. De flesta speciallärar- och special-

pedagogtjänster finns i grundskolan. År 2020 fanns cirka 77 procent av special-

lärartjänsterna och cirka 72 procent av specialpedagogtjänsterna i grundskolan. 

Omkring 13 procent av speciallärartjänsterna och 9 procent av specialpedagog-

tjänsterna fanns samma år inom grundsärskolan, gymnasiesärskolan och 

kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning.97 

Behovet av speciallärartjänster beräknas öka från 5 400 till 6 100 heltidstjänster 

mellan år 2020 och år 2025, och sedan minska under resten av prognosperioden 

till 5 700 år 2035. Personalbehovet för specialpedagoger bedöms öka i ungefär 

samma omfattning procentuellt sett, från cirka 4 700 år 2020 till närmare 5 400 

heltidstjänster år 2025, för att därefter minska något under resten av prognos-

perioden till en nivå av 5 100 år 2035.  

Behovet av speciallärare och specialpedagoger väntas öka i samtliga skol- och 

verksamhetsformer, men uttryckt i antal lärare är ökningen störst inom grund-

skolan och gymnasieskolan eftersom de flesta speciallärare och specialpedagoger 

redan i dag arbetar inom dessa skolformer. 

 
97 Här ingår inte de som har en lärartjänst inom grundsärskolan, gymnasiesärskolan och kommunal vuxenutbildning som 

särskild utbildning. Denna grupp redovisas i ett separat avsnitt i detta kapitel.  
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Diagram 37. Speciallärartjänster. Antal lärare 2020 och beräknat behov 2035 per skolform, 

omräknat till heltidstjänster 
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Diagram 38. Specialpedagogtjänster. Antal lärare 2020 och beräknat behov 2035 per 

skolform, omräknat till heltidstjänster 
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Kommentar: Diagrammen ovan avser de som har en tjänst som speciallärare respektive specialpedagog. De lärare 
som har en lärartjänst inom grundsärskolan, gymnasiesärskolan eller kommunal vuxenutbildning som särskild 
utbildning ingår således inte i denna redovisning. För att se behovet av dessa lärare, se avsnittet om lärarbehov inom 
grundsärskolan, gymnasiesärskolan och kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning. Inom förskola och 
fritidshem finns det inga uppgifter om lärarna arbetar som speciallärare eller specialpedagoger. För kommunal 
vuxenutbildning i svenska för invandrare redovisas bara år 2020 eftersom denna prognos endast sträcker sig fram till 

år 2025. 

Källa: Bearbetningar av registret över pedagogisk personal (lärarregistret) för år 2020 

Ungefär hälften av behovstillväxten under prognosperioden bedöms utgöras av ett 

personalbehov som inte är uppfyllt i dagsläget. För vissa skol- och verksamhets-

former i några län saknas speciallärare och specialpedagoger i lärarregistret för år 

2020. Avsaknaden av dessa lärare förklaras sannolikt av en bristsituation. Det har 

troligtvis varit svårt att rekrytera speciallärare och specialpedagoger i delar av 

landet. I prognosen antas behovet av speciallärare och specialpedagoger finnas i 
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ungefär samma utsträckning i alla län. Detta betyder att bakom den starka behovs-

tillväxten under det första prognosåret ligger ett antagande om att det i dag finns 

ett antal vakanta speciallärar- och specialpedagogtjänster. Prognosen tar därmed i 

viss mån hänsyn till dagens bristsituation. Det ej uppfyllda personalbehovet av 

speciallärare och specialpedagoger uppskattas till cirka 1 200 heltidstjänster i 

utgångsläget.98  

Diagram 39. Speciallärar- och specialpedagogtjänster. Behov 2015–2020 och beräknat 

behov 2021–2035, omräknat till heltidstjänster 
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Kommentar: Behovet ökar starkast under det första prognosåret, vilket beror på att prognosberäkningarna har tagit 
viss hänsyn till bristsituationen i utgångsläget.  

Källa: Bearbetningar av registret över pedagogisk personal (lärarregistret) för år 2015–2020. 

  

 
98 Läs mer om antagandena i kapitel 9 Antaganden. 
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3. Rekryterings- och examinationsbehov 

i riket 

Sammanfattning 

Totalt sett över hela prognosperioden fram till år 2035 beräknas ett rekryterings-

behov på cirka 131 000 lärare och förskollärare, omräknat till heltidstjänster. Det 

betyder att det årliga rekryteringsbehovet bedöms uppgå till i genomsnitt 8 700 

heltidstjänster.  

Det totala rekryteringsbehovet beräknas under åren 2021–2025 bli drygt 57 000 

heltidstjänster, under åren 2026–2030 cirka 35 000 heltidstjänster och under åren 

2031–2035 cirka 39 000 heltidstjänster. Att rekryteringsbehovet beräknas vara 

störst de första fem åren beror till stor del på att ersättningsrekryteringen för de 

visstidsanställda lärarna som saknar pedagogisk högskoleexamen antas ske 

under dessa år.  

Det framtida rekryteringsbehovet beror framför allt på rekrytering i samband med 

pensionsavgångar men även på hur lärarbehovet utvecklas framöver. I vissa skol- 

och verksamhetsformer är en annan viktig orsak att lärare slutar arbeta i skolan. 

Detta är extra tydligt bland yrkeslärare. Det är också delvis därför rekryterings-

behovet, i förhållande till 2020 års lärarkår, är störst på lärare till gymnasieskolans 

yrkesämnen. Men det beror också på att yrkeslärarna i genomsnitt är betydligt 

äldre än andra lärarkategorier. 

För att tillgodose rekryteringsbehovet av lärare och förskollärare fram till år 2035 

krävs det att totalt cirka 153 000 lärare och förskollärare examineras. Det motsva-

rar en årlig examination på närmare 10 200. Uppdelat på olika lärarkategorier 

behövs det en årlig examination på ungefär 2 800 förskollärare, 2 700 grundlärare, 

3 000 ämneslärare, 890 yrkeslärare, 570 speciallärare och 370 specialpedagoger. 

 

I detta kapitel redovisas det beräknade rekryterings- och examinationsbehovet för 

de olika skol- och verksamhetsformerna för respektive femårsperiod (2021–2025, 

2026–2030 och 2031–2035). Om rekryteringen av nyutexaminerade lärare inte 

lyckas under den första femårsperioden, flyttas det återstående rekryterings-

behovet över till nästkommande femårsperiod. För grundskolans årskurs 7–9 samt 

för gymnasieskolan redovisas även rekryterings- och examinationsbehov för olika 

ämnen. Vid redovisningen av rekryterings- och examinationsbehov per skol- och 

verksamhetsform ingår inte de som har en speciallärar- eller specialpedagogtjänst. 

Dessa redovisas separat och avser då det totala behovet av denna kompetens i 

samtliga skol- och verksamhetsformer. 

Rekryteringsbehovet mäts i antal heltidstjänster och anger hur många nyutexami-

nerade lärare och förskollärare som behöver rekryteras för att uppfylla det fram-

tida behovet av lärare. Vid beräkningarna av rekryteringsbehov tas ingen hänsyn 

till den framtida examinationen. Rekryteringsbehovet ska därmed inte tolkas som 

bristen på behöriga lärare. Rekryteringsbehovet avser nyrekrytering då elevkul-

larna blir större samt rekrytering efter de lärare som lämnar yrket på grund av 
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antingen pensionsavgång eller annan anledning. Rekryteringsbehovet avser även 

ersättningsrekrytering, till exempel för de lärare som i dag är visstidsanställda och 

saknar pedagogisk högskoleexamen och därmed antas ersättas under prognos-

periodens fem första år. Hänsyn tas till att personer, som redan har en lärar-

examen men inte arbetar som lärare, kan komma att återgå till läraryrket. 

Rekryteringsbehovet avser således endast behovet av nyutexaminerade lärare.  

För att sedan översätta rekryteringsbehovet – i heltidstjänster – till ett 

examinationsbehov – i antal personer – tas hänsyn till den genomsnittliga 

tjänstgöringsomfattningen och hur stor andel av de examinerade lärarna som 

väntas börja arbeta som lärare.99 

Totalt rekryteringsbehov i de olika skol- och 

verksamhetsformerna 

År 2020 arbetade drygt 216 000 lärare i de skol- och verksamhetsformer som 

prognosen omfattar, vilket motsvarar 192 000 heltidstjänster. Av dessa heltids-

tjänster utgjorde cirka 43 500 förskollärare100 som arbetade i förskolan. 

Det totala rekryteringsbehovet beräknas under perioden 2021–2025 bli drygt 

57 000 heltidstjänster, under 2026–2030 cirka 35 000 heltidstjänster och under 

2031–2035 cirka 39 000 heltidstjänster. Totalt över hela prognosperioden fram till 

år 2035 innebär det ett totalt rekryteringsbehov på cirka 131 000 heltidstjänster. 

Det motsvarar ett årligt rekryteringsbehov på 8 700. Det framtida rekryterings-

behovet beror framför allt på rekrytering i samband med pensionsavgångar. I 

vissa skol- och verksamhetsformer är en annan viktig orsak till rekrytering att 

lärare slutar arbeta i skolan. Detta är extra tydligt bland yrkeslärare.  

Att rekryteringsbehovet är större den första femårsperioden beror delvis på att 

visstidsanställda som saknar pedagogisk högskoleexamen antas bli ersatta av 

nyutexaminerade under dessa år. Totalt motsvarar det, bortsett från förskolan och 

fritidshemmet, cirka 12 000101 heltidstjänster.  

Förskolan har det största rekryteringsbehovet, vilket också beror på att antalet 

lärare är störst i denna skolform. Under hela prognosperioden, 2021–2035, 

beräknas rekryteringsbehovet av förskollärare motsvara drygt 37 000 heltids-

tjänster. Det motsvarar ett årligt rekryteringsbehov av cirka 2 400 heltidstjänster. 

Detta gäller under förutsättning att andelen förskollärare i förskolan är densamma 

som den var år 2020, vilket är ungefär samma nivå som år 2018, det vill säga 

43 procent. Rekryteringsbehovet av lärare till fritidshemmet beräknas till cirka 

5 900 heltidstjänster fram till år 2035 under förutsättning att andelen som arbetar 

som lärare i fritidshemmet är densamma som år 2020, 54 procent. Andelen lärare 

i fritidshemmet är närmare 3 procentenheter lägre än i lärarprognos 2019.  

 
99 Läs mer om detta i kapitel 9 Antaganden och avsnitt Examinationsbehov. 
100 Inklusive 2 400 med pedagogisk högskoleexamen utan behörighet för förskolan.  
101 Utöver det antas 50 procent av de som arbetar som speciallärare respektive specialpedagoger men som saknar 

behörighet ersättas. För mer information se kapitel 9 Antaganden och avsnittet Lärarsituationen i utgångsläget. 
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I förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3 beräknas rekryteringsbehovet uppgå 

till totalt drygt 14 000 heltidstjänster under prognosperioden. I grundskolans 

årskurs 4–6 bedöms rekryteringsbehovet bli cirka 13 800 heltidstjänster. Det 

motsvarar ett årligt rekryteringsbehov av cirka 930 respektive 920 heltidstjänster.  

I grundskolans årskurs 7–9 beräknas rekryteringsbehovet bli cirka 19 500 heltids-

tjänster eller drygt 1 300 per år. I gymnasieskolan beräknas rekryteringsbehovet i 

yrkesämnen uppgå till cirka 10 800 heltidstjänster och i allmänna ämnen till cirka 

13 400 heltidstjänster. Det motsvarar ett årligt behov på 720 respektive 890 hel-

tidstjänster. Rekryteringsbehovet i övriga skol- och verksamhetsformer (grundsär-

skola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå 

respektive gymnasial nivå, kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare 

och kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning) väntas uppgå till totalt 

cirka 6 700 heltidstjänster, eller 450 per år.  

Diagram 40. Totalt rekryteringsbehov av lärare i olika skol- och verksamhetsformer 2021–

2025, 2026–2030 och 2031–2035, omräknat till heltidstjänster  
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Kommentar: Övriga skol-/verksamhetsformer avser grundsärskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning på 

grundläggande nivå, kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå, kommunal vuxenutbildning i svenska för 

invandrare och kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning. 

Rekryteringsbehovet till speciallärar- respektive specialpedagogtjänster, sett över 

alla skol- och verksamhetsformer, väntas uppgå till totalt 5 900 (400 per år) 

respektive 4 600 (310 per år) heltidstjänster fram till och med år 2035. 

Rekryteringsbehovet av speciallärar- och specialpedagogtjänster är extra stort den 
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första femårsperioden, vilket beror på en betydande brist på denna kompetens 

redan i dag som prognosen till viss del tar hänsyn till.102 

Personaltätheten, det vill säga antal elever per lärare eller barn per förskollärare 

(uttryckt i heltidstjänster), förutsätts i huvudalternativet vara densamma som 

år 2020. Alternativa beräkningar görs för fritidshemmet, där personaltätheten 

antas öka till den högsta nivå som uppmätts under 2000-talet. Detta antas ske 

redan under den första femårsperioden. Alternativa beräkningar görs även för 

förskolan och fritidshemmet där andelen förskollärare i förskolan respektive 

andelen lärare i fritidshemmet successivt ökar till 70 procent om 30 år. I samband 

med dessa alternativa prognosberäkningar visas även ett annat alternativ med 

högre kvarvaro och återgång inom förskola. Dessa alternativa beräkningar 

redovisas under respektive skolform.  

I förhållande till 2020 års lärarkår i de olika skol- och verksamhetsformerna är 

rekryteringsbehovet allra störst av lärare till gymnasieskolans yrkesämnen. Detta 

beror dels på att yrkeslärare är äldre, dels på att kvarvaron och återgången bland 

yrkeslärare är lägre än i övriga skol- och verksamhetsformer. Rekryterings-

behovet till gymnasieskolans allmänna ämnen är betydligt mindre i förhållande 

till 2020 års lärarkår, jämfört med gymnasieskolans yrkesämnen. I förskolan är 

rekryteringsbehovet något större i förhållande till 2020 års lärarkår än genomsnit-

tet, vilket delvis förklaras av en något lägre kvarvaro och återgång bland förskol-

lärare. I förskoleklassen och fritidshemmet är rekryteringsbehovet däremot 

mindre.  

I grundskolan är rekryteringsbehovet i förhållande till 2020 års lärarkår lägst i 

årskurs 1–3 och något högre i årkurs 7–9. I grundskolans årskurs 7–9 är rekryte-

ringsbehovet extra stort under den första femårsperioden. Det beror på att en stor 

andel av lärarna är visstidsanställda som saknar pedagogisk högskoleexamen, 

vilka antas ersättas av nyutexaminerade lärare under de första fem åren. En annan 

orsak är att antalet barn i åldrarna 13–15 år ökar under den första prognos-

perioden.  

Under den andra femårsperioden är rekryteringsbehovet till grundskolans årskurs 

1–3 betydligt mindre. Det beror på att antalet barn i åldersgruppen 7–9 år antas 

minska under denna prognosperiod medan utvecklingen av antalet barn i hög-

stadieåldern 13–15 år däremot antas vara relativt stabil. 

 
102 För mer information se kapitel 9 Antaganden under avsnitten Personaltäthet och antal elever per heltidstjänst samt 

Lärarsituationen i utgångsläget. 
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Diagram 41. Rekryteringsbehov i olika skol- och verksamhetsformer 2021–2025, 2026–

2030 och 2031–2035, procent av 2020 års lärarkår 

 

Kommentar: Övriga skol-/verksamhetsformer avser grundsärskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning på 

grundläggande nivå, kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå, kommunal vuxenutbildning i svenska för 

invandrare och kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning. 

Examinationsbehov efter lärarutbildningens 

inriktning 

Rekryteringsbehovet anges i antal heltidstjänster medan examinationsbehovet, 

som visar hur många lärare som behöver examineras för att möta det beräknade 

rekryteringsbehovet, anges i antal personer. För att beräkna examinationsbehovet 

i antal personer har rekryteringsbehovet uttryckt i heltidstjänster dividerats med 

ett antagande om den genomsnittliga tjänstgöringsomfattningen och med lärar-

benägenheten. En lärare antas under prognosperioden ha en genomsnittlig tjänst-

göringsomfattning på cirka 91 procent. Lärarbenägenheten, det vill säga andelen 

av de examinerade lärarna som börjar arbeta som lärare, har antagits vara mellan 

89 och 98 procent.103  

För att täcka det beräknade rekryteringsbehovet krävs en total examination av 

cirka 67 000 lärare och förskollärare år 2021–2025, närmare 41 000 år 2026–2030 

och 45 000 år 2031–2035. Totalt över hela prognosperioden fram till år 2035 

måste således cirka 153 000 lärare och förskollärare examineras vilket motsvarar 

en årlig examination av närmare 10 200. 

Av det totala examinationsbehovet på 153 000 utgörs drygt 41 000 av förskol-

lärare. Det motsvarar en årlig examination på cirka 2 800 förskollärare under 

prognosperioden. Därutöver finns ett totalt examinationsbehov på cirka 6 700 

grundlärare med inriktning mot fritidshem, vilket motsvarar en årlig examination 

på 450. Det framtida examinationsbehovet av grundlärare med inriktning mot 

arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3 beräknas till 16 200, och för 

 
103 I kapitel 9 Antaganden redovisas hur lärarbenägenheten varierar mellan olika skol- och verksamhetsformer. 
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grundlärare med inriktning mot årskurs 4–6 till 17 000. Det årliga examinations-

behovet beräknas därmed uppgå till i genomsnitt 1 100 vardera för dessa två 

inriktningar.  

För att täcka rekryteringsbehovet under prognosperioden i grundskolans årskurs 

7–9, gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen behöver cirka 

24 500 ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7–9 respektive 

20 000 ämneslärare med inriktning mot gymnasieskolan examineras. Det innebär 

en årlig examination på totalt cirka 3 000 ämneslärare. Examinationsbehovet av 

yrkeslärare beräknas till cirka 13 400 över hela prognosperioden, vilket motsvarar 

en årlig examination på 890 yrkeslärare. Slutligen finns ett examinationsbehov av 

cirka 8 500 speciallärare och 5 500 specialpedagoger under prognosperioden. Det 

kommer således att krävas en årlig examination på totalt cirka 940 speciallärare 

och specialpedagoger för att täcka det framtida behovet, uppdelat på 570 special-

lärare och 370 specialpedagoger. 

Diagram 42. Totalt examinationsbehov av lärare efter inriktning 2021–2025, 2026–2030 

och 2031–2035, antal personer 
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Diagram 43. Årligt examinationsbehov av lärare efter inriktning, totalt under perioden 

2021–2035 

 

För att beräkna examinationsbehovet för de olika examensinriktningarna på lärar-

utbildningen har följande antaganden gjorts. Rekryteringsbehovet till grund-

särskolan antas till hälften täckas upp av speciallärare och till en fjärdedel av 

grundlärare med inriktning mot årskurs 1–3 respektive 4–6. Rekryteringsbehovet 

till gymnasiesärskolan antas till häften tillgodoses av grundlärare med inriktning 

mot årskurs 4–6 och till hälften av speciallärare. Rekryteringsbehovet till 

kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning antas bli tillgodosett av 

grundlärare med inriktning mot årskurs 4–6. Rekryteringsbehovet av lärare till 

den kommunala vuxenutbildningen på grundläggande nivå antas bli tillgodosett 

av grundlärare med inriktning mot 7–9 och behovet av lärare till den kommunala 

vuxenutbildningen på gymnasial nivå och i svenska för invandrare antas bli 

tillgodosett av ämneslärare med inriktning mot gymnasieskolan. 

Rekryterings- och examinationsbehov per skol- 

och verksamhetsform 

På följande sidor redovisas rekryteringsbehov och examinationsbehov för de skol- 

och verksamhetsformer och ämnen som ingår i prognosen. Det är här viktigt att 

notera att det examinationsbehov som redovisas per skol- och verksamhetsform 

endast avser behovet som finns i den specifika skol- eller verksamhetsformen. 

Exempelvis är examinationsbehovet av ämneslärare till gymnasieskolan 16 100. 

Därutöver finns det ett behov av 3 900 ämneslärare för att täcka rekryterings-

behovet till den kommunala vuxenutbildningen på gymnasial nivå. Detta behov 

av ämneslärare redovisas under rubriken kommunal vuxenutbildningen på 

gymnasial nivå. 

Rekryterings- och examinationsbehov till förskolan 

År 2020 uppgick den pedagogiska personalen i förskolan till cirka 101 000 hel-

tidstjänster. Behovet av förskollärare i förskolan bestäms utifrån hur stor andel av 

den pedagogiska personalen som har en pedagogisk högskoleexamen. År 2020 
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hade 43 procent av personalen en pedagogisk högskoleexamen, vilket motsvarade 

43 500 heltidstjänster. Av dessa saknade 2 400 behörighet för just förskolan, 

vilket de antas få under prognosperioden. Det rekryterings- och examinations-

behov som redovisas här avser endast förskollärare. Barnskötare och annan 

pedagogisk personal som arbetar i förskolan ingår således inte i rekryterings-

behovet.  

I prognosberäkningarna antas att andelen förskollärare ligger kvar på 43 procent 

under hela prognosperioden. Totalt under hela prognosperioden fram till år 2035 

beräknas rekryteringsbehovet uppgå till drygt 36 700 heltidstjänster, vilket mot-

svarar ett årligt rekryteringsbehov på närmare 2 500 heltidstjänster. Rekryterings-

behovet är minst under den första femårsperioden, 2021–2025, och störst under 

den sista femårsperioden, 2031–2035. Det beror på att antalet barn i förskole-

åldern bedöms minska under den första prognosperioden och öka under den sista 

prognosperioden. Det råder dock alltid ett visst mått av osäkerhet vid bedöm-

ningen av antalet barn i förskoleåldrarna eftersom denna är helt beroende av hur 

väl det framtida barnafödandet skattas. I förhållande till 2020 års lärarkår i för-

skolan är rekryteringsbehovet något större än i flera andra skol- och verksam-

hetsformer.  

En stor del av rekryteringsbehovet beror på kommande pensionsavgångar, efter-

som närmare fyra av tio förskollärare i dag är 50 år eller äldre.104 En förklaring till 

det relativt stora rekryteringsbehovet i förskolan är att kvarvaron och återgången 

som observerats under de sista åren är något lägre än i flera andra skol- och 

verksamhetsformer.105 För att täcka rekryteringsbehovet av förskollärare till 

förskolan behöver drygt 41 400 förskollärare examineras under prognosperioden 

vilket motsvarar en årlig examination på 2 800 förskollärare.  

Större andel förskollärare 

I en alternativ prognosberäkning antas andelen förskollärare öka successivt till 

70 procent om 30 år. Det betyder att andelen förskollärare år 2035 uppgår till 

57 procent av den pedagogiska personalen i stället för 43 procent, som i 

prognosens huvudalternativ. Det totala rekryteringsbehovet av förskollärare blir 

då betydligt högre, nästan 55 000 under hela prognosperioden jämfört med 

36 700 i huvudalternativet. Det motsvarar drygt 3 700 heltidstjänster per år under 

prognosperioden. För att täcka rekryteringsbehovet krävs i detta fall en årlig 

examination av förskollärare på cirka 4 100 jämfört med 2 800 i huvud-

alternativet. Totalt under prognosperioden betyder det att 61 900 förskollärare 

behöver examineras. 

 
104 Andelen äldre är genomgående för alla skol- och verksamhetsformer baserad på de lärare som ses som en tillgång i 
prognosen. Lärare som är visstidsanställda och saknar pedagogisk högskoleexamen ingår i det antal som ska 

”ersättningsrekryteras”. 
105 Se mer i kapitel 9 Antaganden under avsnittet Kvarvaro och återgång. 
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Diagram 44. Förskola. Rekryterings- och examinationsbehov av förskollärare 2021–2025, 

2026–2030 och 2031–2035  
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Rekryterings- och examinationsbehov till fritidshemmet 

År 2020 uppgick den pedagogiska personalen i fritidshem till 23 500 heltids-

tjänster. Det rekryterings- och examinationsbehov som redovisas här avser endast 

lärare. Annan pedagogisk personal inom fritidshemmet, som fritidsledare, ingår 

således inte. I prognosberäkningarna bestäms behovet av lärare utifrån hur stor 

andel av den pedagogiska personalen i fritidshemmet som i dag har en lärar-

tjänst.106 År 2020 hade 54 procent en lärartjänst, vilket motsvarar 12 700 heltids-

tjänster. Andelen av den pedagogiska personalen som har en lärartjänst har 

minskat något sedan den förra lärarprognosen, då 57 procent hade en lärartjänst.  

Den framskrivna tillgången på lärare i fritidshemmet beräknas utifrån vilka lärare 

som räknas som tillgång. I denna prognos, liksom i föregående lärarprognos, ses 

även lärare som inte är behöriga men har en pedagogisk högskoleexamen eller en 

tillsvidareanställning som en tillgång i prognosberäkningarna. Det är dock långt 

ifrån alla lärare i fritidshemmet som är behöriga. Behörighetsnivån är låg i dag, 

cirka 5 400 lärare är behöriga (omräknat till heltidstjänster), vilket motsvarar 

42 procent av antalet lärartjänster inom fritidshemmet. Det innebär att den 

framtida rekryteringsbehovet av lärare kan underskattas. 

Totalt under hela prognosperioden fram till år 2035 beräknas rekryteringsbehovet 

inom fritidshemmet uppgå till drygt 5 800 heltidstjänster, vilket motsvarar cirka 

390 heltidstjänster per år. Det årliga rekryteringsbehovet under de tre femårs-

perioderna är 710, 180 respektive cirka 280 heltidstjänster. Behovet är störst 

under de första prognosåren, vilket beror på ersättningsrekryteringen av visstids-

anställda lärare i fritidshemmet. Förutom ersättningsrekryteringen beror en stor 

del av rekryteringsbehovet på kommande pensionsavgångar eftersom drygt fyra 

av tio lärare i fritidshemmet i dag är 50 år eller äldre. Rekryteringsbehovet blir 

 
106 För mer information om beräkningssätt se kapitel 10 Fakta om statistiken och avsnittet Förändringar som påverkar 

jämförbarheten. 
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väsentligt lägre under den andra och tredje femårsperioden. Detta förklaras till 

stor del av ett minskat behov av personal inom fritidshemmet. Antalet barn i 

åldrarna 6–12 år förväntas minska under hela prognosperioden och minskningen 

bedöms bli störst under den andra femårsperioden.  

För att täcka rekryteringsbehovet i fritidshemmet krävs att totalt 6 700 lärare 

examineras under prognosperioden. Det motsvarar en årlig examination på 

450 lärare.  

Diagram 45. Fritidshem. Rekryterings- och examinationsbehov av lärare 2021–2025, 

2026–2030 och 2031–2035 enligt olika alternativ 
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Ökad lärartäthet 

I dag är personaltätheten i fritidshemmet 20,4 elever per heltidstjänst. I denna 

nivå ingår all pedagogisk personal, både lärare och annan pedagogisk personal, 

såsom fritidsledare. För fritidshemmet redovisas i en alternativ beräkning hur en 

ökad personaltäthet skulle påverka rekryteringsbehovet. Personaltätheten antas 

öka under den första femårsperioden till den högsta nivån som har uppmätts under 

2000-talet, vilket var 17,4 elever per heltidstjänst år 2001. En högre personaltäthet 

skulle därmed medföra ett ökat rekryterings- och examinationsbehov av lärare 

under de första fem åren. Totalt under prognosperioden blir rekryteringsbehovet 

av lärare ytterligare 2 200 heltidstjänster fram till år 2035. Det betyder att det 

årliga rekryteringsbehovet i detta alternativ blir cirka 540 heltidstjänster under 

prognosperioden, vilket skulle kräva en årlig examination på 620 lärare. 

Större andel lärare 

I en annan alternativ prognosberäkning antas behovet av lärare öka till 70 procent 

om 30 år. Det betyder att andelen lärare av all pedagogisk personal i fritidshem-

met skulle vara 62 procent år 2035 i stället för 54 procent, som i huvudalter-

nativet. Det totala rekryteringsbehovet fram till och med år 2035 skulle då bli 

7 700 heltidstjänster, vilket motsvarar i genomsnitt 520 heltidstjänster per år. För 

att täcka detta behov krävs att cirka 600 grundlärare med inriktning mot fritids-

hem examineras årligen jämfört med 450 examinerade i huvudalternativet. 
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Diagram 46. Fritidshem. Årligt rekryterings- och examinationsbehov av lärare enligt olika 

alternativ 
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Rekryterings- och examinationsbehov till förskoleklassen 

År 2020 var antalet heltidstjänster i förskoleklass cirka 6 600. Rekryterings-

behovet av lärare till förskoleklassen beräknas uppgå till drygt 4 400 heltids-

tjänster under hela prognosperioden fram till år 2035. Det motsvarar 290 heltids-

tjänster per år. Skillnaden mellan den första och tredje femårsperioden är liten 

medan rekryteringsbehovet under den andra femårsperioden är lägst. En stor del 

av skillnaderna i rekryteringsbehov mellan femårsperioderna förklaras av att 

efterfrågan på lärare minskar under den andra femårsperioden eftersom antalet   

6-åringar bedöms minska under dessa år. I slutet av prognosperioden väntas 

antalet 6-åringar återigen öka. En stor del av rekryteringsbehovet beror på 

kommande pensionsavgångar eftersom cirka 45 procent av lärarna i dag är 50 år 

eller äldre. En mindre del beror på ersättningsrekrytering av lärare som i dag har 

visstidsanställning och saknar pedagogisk högskoleexamen. Ersättnings-

rekryteringen antas ske under den första femårsperioden. 

För att täcka det beräknade rekryteringsbehovet krävs det att totalt 330 lärare107 

examineras årligen. Totalt under prognosperioden motsvarar det ett examinations-

behov på cirka 5 000 lärare.  

Ökad lärartäthet 

För förskoleklassen redovisas även hur en ökad lärartäthet påverkar rekryterings-

behovet. Lärartätheten antas i detta alternativ öka från dagens nivå på 18,6 elever 

per lärare, uttryckt i heltidstjänster, till samma nivå som i grundskolans årskurs  

1–3 år 2020 (15,7 elever per lärare). Detta är en alternativ beräkning för att se 

vilken effekt ett införande av en tioårig grundskola skulle kunna få på lärar-

behovet. Ökningen av lärartätheten antas ske under den första femårsperioden. 

Rekryteringsbehovet ökar i detta alternativ med 110 heltidstjänster per år jämfört 

med huvudalternativet. Det betyder att det totala rekryteringsbehovet under hela 

 
107 Även förskollärare är behöriga att undervisa i förskoleklass. När balansläget redovisas i prognosen antas dock 

behovet i förskoleklass täckas av grundlärare med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1–3. 
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prognosperioden blir 6 000, motsvarande 400 per år i genomsnitt. En ökad lärar-

täthet kräver en årlig examination av cirka 460 lärare. Det motsvarar ett totalt 

examinationsbehov på 6 800 lärare under hela prognosperioden. 

Diagram 47. Förskoleklass. Rekryterings- och examinationsbehov av lärare 2021–2025, 

2026–2030 och 2031–2035 
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Rekryterings- och examinationsbehov till grundskolans 

årskurs 1–3 

Antalet heltidstjänster i grundskolans årskurs 1–3 var cirka 23 400 år 2020. 

Rekryteringsbehovet i förhållande till 2020 års lärarkår väntas bli mindre än för 

många andra skol- och verksamhetsformer. Det totala rekryteringsbehovet 

beräknas uppgå till cirka 9 600 heltidstjänster under prognosperioden fram till 

år 2035. Det årliga rekryteringsbehovet beräknas uppgå till i genomsnitt 640 

heltidstjänster under prognosperioden.  

Under de tre femårsperioderna är rekryteringsbehovet ungefär 920 heltidstjänster 

per år 2021–2025, 270 per år 2026–2030 och 730 per år 2031–2035. 

Rekryteringsbehovet är större de första fem åren, vilket beror på att visstids-

anställda som saknar pedagogisk högskoleexamen antas bli ersatta under dessa år. 

Rekryteringsbehovet under den sista femårsperioden är större än rekryterings-

behovet under den andra femårsperioden eftersom lärarbehovet väntas vara 

ungefär oförändrat under den andra femårsperioden för att under de sista 

prognosåren börja öka igen i takt med att antalet barn i åldrarna 7–9 år ökar.  

Att rekryteringsbehovet i grundskolans årskurs 1–3 är något mindre än i vissa 

andra skol- och verksamhetsformer beror på att lärarna i denna skolform är 

relativt unga, endast en av tre lärare är 50 år eller äldre. En annan förklaring är att 

lärarnas kvarvaro och återgång är högre än i flera andra skol- och verksamhets-

former.  

För att tillgodose det framräknade rekryteringsbehovet i grundskolans årskurs 1–3 

krävs en total examination på 11 000 lärare fram till år 2035. Totalt under hela 
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prognosperioden betyder det ett årligt examinationsbehov på i genomsnitt 

730 lärare. 

Diagram 48. Grundskolans årskurs 1–3. Rekryterings- och examinationsbehov av lärare 

2021–2025, 2026–2030 och 2031–2035 
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Rekryterings- och examinationsbehov till grundskolans 

årskurs 4–6 

År 2020 var antalet heltidstjänster i grundskolans årskurs 4–6 cirka 27 500. 

Rekryteringsbehovet beräknas uppgå till 13 800 heltidstjänster under hela 

prognosperioden fram till år 2035. Det motsvarar ett genomsnittligt årligt 

rekryteringsbehov på ungefär 920 heltidstjänster. Rekryteringsbehovet väntas 

årligen bli 1 400, 650 respektive 620 under de tre femårsperioderna. Att 

rekryteringsbehovet är markant större de första fem åren beror på att viss-

tidsanställda som saknar pedagogisk högskoleexamen antas bli ersatta av 

nyutexaminerade under dessa år. Visstidsanställda som saknar pedagogisk 

högskoleexamen uppgick år 2020 till 3 000 heltidstjänster, vilket motsvarade 

11 procent av 2020 års lärarkår i grundskolans årskurs 4–6. En stor del av 

rekryteringsbehovet beror på kommande pensionsavgångar och en mindre del på 

ersättningsrekryteringen.  

För att täcka det framräknade rekryteringsbehovet i grundskolans årskurs 4–6 

krävs en total examination på 15 700 lärare fram till år 2035. Det motsvarar en 

årlig examination på i genomsnitt 1 050. 



 

93 LÄRARPROGNOS 2021 

Diagram 49. Grundskolans årskurs 4–6. Rekryterings- och examinationsbehov av lärare 

2021–2025, 2026–2030, 2031–2035 
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Rekryterings- och examinationsbehov till grundskolans 

årskurs 7–9 

År 2020 var antalet heltidstjänster i grundskolans årskurs 7–9 cirka 28 800. 

Rekryteringsbehovet beräknas uppgå till cirka 19 500 heltidstjänster under hela 

prognosperioden fram till år 2035. Det motsvarar ett årligt genomsnitt på drygt 

1 300. Uppdelat efter femårsperiod motsvarar detta närmare 2 100 heltidstjänster 

per år den första femårsperioden och närmare 1 000 per år under den andra och 

800 under den tredje femårsperioden. Att rekryteringsbehovet är markant större 

under de första fem åren beror på att visstidsanställda som saknar pedagogisk 

högskoleexamen antas bli ersatta av nyutexaminerade under dessa år. Dessa 

lärare, som antas bli ersatta, uppgår till 3 800 heltidstjänster, vilket motsvarar 

13 procent av 2020 års lärarkår i grundskolans årskurs 7–9. Det högre rekryte-

ringsbehovet under den första femårsperioden beror även på att efterfrågan väntas 

öka något i början av prognosperioden. En stor del av det totala rekryterings-

behovet beror på kommande pensionsavgångar och en mindre del beror på ersätt-

ningsrekrytering av dem som saknar pedagogisk högskoleexamen och är visstids-

anställda. Kvarvaron och återgången är lägre bland ämneslärare med inriktning 

mot årskurs 7–9 än i flera andra skol- och verksamhetsformer, vilket också bidrar 

till ett ökat rekryteringsbehov.  

För att täcka det framräknade rekryteringsbehovet i grundskolans årskurs 7–9 

krävs en total examination på 23 400 ämneslärare fram till år 2035. Det motsvarar 

en årlig examination på totalt cirka 1 600 ämneslärare. 
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Diagram 50. Grundskolans årskurs 7–9. Rekryterings- och examinationsbehov av lärare 

2021–2025, 2026–2030, 2031–2035 
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Ämnesprognoser i grundskolans årskurs 7–9 

För grundskolans årskurs 7–9 görs även prognoser per ämne. Här redovisas de 

övergripande resultaten. Rekryterings- och examinationsbehovet för samtliga 

ämnen under de tre perioderna 2021–2025, 2026–2030 och 2031–2035 redovisas i 

Tabellbilagan.  

I kommande diagram redovisas hur stort rekryteringsbehovet beräknas bli per 

ämne i förhållande till 2020 års lärarkår. Rekryteringsbehovet av lärare i svenska 

som andraspråk redovisas längst ned i diagrammet och avser endast den första 

femårsperioden då ingen prognos görs för de sista tio prognosåren.108 De ämnen 

som har störst totalt rekryteringsbehov i förhållande till 2020 års lärarkår 

redovisas längst upp i diagrammet och de ämnen som har minst rekryteringsbehov 

redovisas längst ned. Jämfört med 2020 års lärarkår beräknas det framtida 

rekryteringsbehovet vara störst i slöjd samt hem- och konsumentkunskap. 

Rekryteringsbehovet är också stort i exempelvis franska, spanska, teknik och 

tyska. Behovstillväxten i olika ämnen antas vara densamma under prognos-

perioden. Att rekryteringsbehovet skiljer sig mellan olika ämnen beror på lärarnas 

åldersstruktur och därmed hur många som väntas gå i pension under prognos-

perioden. Skillnaderna beror även på att ersättningsrekryteringen av visstids-

anställda som saknar pedagogisk högskoleexamen skiljer sig mellan olika ämnen. 

Det ser man tydligt då skillnaden i rekryteringsbehov är som störst de första fem 

åren. Exempelvis är det 24 respektive 23 procent av lärarna i spanska respektive 

slöjd som antas ersättningsrekryteras den första femårsperioden. Vidare är mer än 

45 procent av lärarna i slöjd, hem- och konsumentkunskap samt franska 50 år 

eller äldre vilket bidrar till ett förhållandevis stort rekryteringsbehov i dessa 

ämnen.  

 
108 Då prognosen över antal som invandrar är osäker, framför allt på lång sikt, redovisas behovet av lärare i svenska som 

andraspråk endast för den första femårsperioden. 
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Diagram 51. Rekryteringsbehov per ämne i grundskolans årskurs 7–9 under åren 2021–

2035. Procent av 2020 års lärarkår i respektive ämne 
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* Prognos för svenska som andraspråk görs endast för den första femårsperioden 2021–2025 

Minst rekryteringsbehov i förhållande till 2020 års lärarkår är det på lärare i 

idrott- och hälsa, historia, samhällskunskap och religionskunskap. I dessa ämnen 

väntas pensionsavgångarna bli betydligt mindre. Dessutom är även ersättnings-

rekryteringen för dem utan pedagogisk högskoleexamen som har en visstids-

anställning lägre i dessa ämnen. 

I kommande diagram visas rekryteringsbehovet i antal heltidstjänster per år under 

den första femårsperioden 2021–2025 respektive under prognosens sista tio år, 

2026–2035. De ämnen som har störst totalt rekryteringsbehov redovisas överst i 

diagrammet och de ämnen som har minst rekryteringsbehov redovisas längst ned. 

Rekryteringsbehovet är högre under den första femårsperioden eftersom lärare 

som är visstidsanställda och saknar pedagogisk högskoleexamen antas bli ersatta 

under denna period. Det beror även på att efterfrågan på lärare ökar under de 

första prognosåren eftersom antalet ungdomar i åldrarna 13–15 år då blir fler. 
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Diagram 52. Grundskolans årskurs 7–9. Rekryteringsbehov per år i olika ämnen under 

perioderna 2021–2025 och 2026–2035. Heltidstjänster  
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* Prognos för svenska som andraspråk görs endast för den första femårsperioden 2021–2025 

Rekryteringsbehovet är antalsmässigt störst i matematik där det årliga rekryte-

ringsbehovet väntas uppgå till 280 heltidstjänster under åren 2021–2025 och 

130 heltidstjänster under perioden 2026–2035. I svenska och engelska beräknas 

rekryteringsbehovet bli cirka 180 heltidstjänster per år under 2021–2025 och 90 

respektive 80 heltidstjänster per år under 2026–2035. I slöjd väntas rekryterings-

behovet bli motsvarande 220 heltidstjänster per år under den första femårs-

perioden och 80 per år under de sista tio prognosåren. I idrott och hälsa samt hem- 

och konsumentkunskap väntas rekryteringsbehovet bli 140 respektive 110 heltids-

tjänster per år under 2021–2025 för att under de sista tio åren uppgå till 50 hel-

tidstjänster per år. 

I kommande diagram redovisas hur många lärare som årligen måste examineras 

för att täcka rekryteringsbehovet i de olika ämnena. Examinationsbehovet tar 

hänsyn till lärarbenägenheten, det vill säga hur stor andel av de examinerade 

lärarna som börjar arbeta som lärare, och stannar kvar i läraryrket under åtmin-

stone något år, samt hur stor tjänstgöringsomfattning lärarna antas ha i de olika 

ämnena.109 Då en lärare i grundskolans årskurs 7–9 vanligtvis arbetar i flera 

ämnen är tjänstgöringsomfattningen per ämne låg och examinationsbehovet i 

antal personer blir förhållandevis stort. Tjänstgöringsomfattningen mellan olika 

ämnen varierar kraftigt till följd av skillnader mellan hur många ämnen en lärare 

 
109 Lärarbenägenheten antas vara 92 procent för nyutexaminerade ämneslärare mot grundskolans årskurs 7–9 i samtliga 

ämnen. Tjänstgöringsomfattningen per ämne varierar mellan 30 och 60 procent och redovisas i kapitel 9 Antaganden 

under avsnittet Tjänstgöringsomfattning. 
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undervisar i. Exempelvis kan en lärare i matematik undervisa en betydligt större 

del av sin tjänst i just ämnet matematik till skillnad från en fysiklärare där det är 

vanligare att kombinera med andra ämnen. Detta leder till att det relativt sett 

krävs fler lärare i fysik än i matematik för att täcka rekryteringsbehovet uttryckt i 

antal heltidstjänster.  

För att exempelvis täcka rekryteringsbehovet i matematik på 130 heltidstjänster 

per år under perioden 2026–2035 beräknas det komma att behövas en årlig 

examination på cirka 260 matematiklärare. På samma sätt behöver det examineras 

cirka 120 lärare i fysik årligen under perioden 2026–2035 för att täcka behovet av 

närmare 30 heltidstjänster i fysik.110 Matematiklärarna och fysiklärarna är många 

gånger samma personer. Av den anledningen kan inte examinationsbehovet för de 

olika ämnena summeras.  

Diagram 53. Grundskolans årskurs 7–9. Årligt examinationsbehov i olika ämnen under 

perioderna 2021–2025 och 2026–2035. Antal personer 
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* Prognos för svenska som andraspråk görs endast för den första femårsperioden 2021–2025 

Rekryterings- och examinationsbehov till gymnasieskolan 

Gymnasieskolans allmänna ämnen 

År 2020 var antalet heltidstjänster i gymnasieskolans allmänna ämnen cirka 

21 100. Rekryteringsbehovet beräknas uppgå till cirka 13 400 heltidstjänster 

 
110 Detta gäller under förutsättning att lärare i matematik har en tjänstgöringsomfattning i ämnet som motsvarar 

55 procent av heltid och att lärare i fysik har en tjänstgöringsomfattning i ämnet som motsvarar 30 procent av heltid. 
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under hela prognosperioden fram till år 2035. Det betyder att det årliga rekryte-

ringsbehovet i genomsnitt är närmare 890 heltidstjänster. Liksom i grundskolans 

årskurs 7–9 är rekryteringsbehovet förhållandevis stort under de första fem 

prognosåren. Rekryteringsbehovet under de tre femårsperioderna är cirka 

1 200 heltidstjänster per år under perioden 2021–2025, 780 per år under perioden 

2026–2030 och 670 per år under perioden 2031–2035. Under den första fem-

årsperioden antas de som är visstidsanställda och saknar pedagogisk högskole-

examen ersättas av nyutexaminerade, vilket medför att rekryteringsbehovet då är 

som störst. De lärare som antas bli ersatta, utgör cirka 1 200 heltidstjänster, vilket 

motsvarar 6 procent av 2020 års lärarkår. En stor del av det totala rekryterings-

behovet förklaras av kommande pensionsavgångar eftersom cirka fyra av tio 

ämneslärare i gymnasieskolan är 50 år eller äldre. Rekryteringsbehovet förklaras 

även av en ökad efterfrågan av lärare inom gymnasieskolan samt ersättnings-

rekryteringen.   

För att täcka det framräknade rekryteringsbehovet i gymnasieskolans allmänna 

ämnen, uttryckt i heltidstjänster, krävs det en total examination på 16 100 ämnes-

lärare under hela prognosperioden. Det motsvarar en årlig examination på drygt 

1 100 ämneslärare. 

Diagram 54. Gymnasieskolans allmänna ämnen. Rekryterings- och examinationsbehov av 

lärare 2021–2025, 2026–2030 och 2031–2035  
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Ämnesprognoser för gymnasieskolans allmänna ämnen 

Även för gymnasieskolan görs ämnesprognoser. Här redovisas de övergripande 

resultaten för allmänna ämnen. Rekryterings- och examinationsbehovet för samt-

liga ämnen under de tre perioderna 2021–2025, 2026–2030 och 2031–2035 

redovisas i Tabellbilagan. Prognosen över examinationsbehovet av lärare i 

allmänna ämnen inom gymnasieskolan bygger på antagandet att eleverna även 

fortsättningsvis väljer program, inriktningar och kurser som år 2020.  

I kommande diagram redovisas hur stort rekryteringsbehovet beräknas bli i de 

olika ämnena under åren 2021–2035 i förhållande till 2020 års lärarkår. Rekryte-

ringsbehovet av lärare i svenska som andraspråk redovisas längst ned i diagram-

met och avser endast den första femårsperioden då ingen prognos görs för de sista 



 

99 LÄRARPROGNOS 2021 

tio prognosåren.111 Därefter redovisas de ämnen som har störst totalt rekryterings-

behov i förhållande till 2020 års lärarkår längst upp i diagrammet och de ämnen 

som har minst rekryteringsbehov redovisas längst ned. Skillnaden mellan ämnena 

är som störst den första femårsperioden då de lärare som är visstidsanställda och 

saknar pedagogisk högskoleexamen antas bli ersatta.   

I förhållande till 2020 års lärarkår är det framtida rekryteringsbehovet störst i 

ämnen som teknik, bild, tyska och franska.  

Diagram 55. Gymnasieskolans allmänna ämnen. Rekryteringsbehov per ämne under åren 

2021–2035. Procent av 2020 års lärarkår i respektive ämne 
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Kommentar: För beskrivning av vilka ämnen som ingår i benämningarna Övriga ämnen, Övriga språk och Övriga 

bilaga 4-ämnen, se kapitlet Fakta om statistiken.  

* Prognos för svenska som andraspråk görs endast för den första femårsperioden 2021–2025. Behovet av lärare i 
svenska som andraspråk bedöms minska fram till år 2025. Detta medför att tillgången på lärare i svenska som 
andraspråk beräknas vara tillräckligt stor för att tillgodose det kommande lärarbehovet, vilket innebär att det inte 
bedöms finnas något ytterligare rekryteringsbehov fram till år 2025. 

Rekryteringsbehovet av lärare till ämnen som filosofi, religionskunskap, historia, 

psykologi, svenska och samhällskunskap är betydligt lägre i förhållande till 2020 

års lärarkår. Lärarbehovet väntas växa i samma omfattning i alla ämnen. Att 

rekryteringsbehovet skiljer sig mellan olika ämnen beror delvis på att den så 

kallade ersättningsrekryteringen är olika stor i olika ämnen. Men det beror även 

på hur åldersfördelningen bland lärarna ser ut och hur många som väntas gå i 

 
111 Eftersom prognosen över antalet som invandrar är osäker, framför allt på lång sikt, redovisas behovet av lärare i 

svenska som andraspråk endast för den första femårsperioden. 
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pension under prognosperioden. I kapitel 1 Lärarna i dag konstaterades att 

pensionsavgångarna väntas bli lägst bland lärare i filosofi, religionskunskap och 

historia där cirka 30 procent av lärarna är 50 år eller äldre. Det återspeglas även i 

diagrammet där rekryteringsbehovet visas som andel av 2020 års lärarkår. 

I nästkommande diagram visas rekryteringsbehovet per år, uttryckt i antal heltids-

tjänster, under den första femårsperioden 2021–2025 samt under prognosens sista 

tio år, 2026–2035. De ämnen som har störst totalt rekryteringsbehov redovisas 

överst i diagrammet och de ämnen som har minst rekryteringsbehov redovisas 

längst ned. Rekryteringsbehovet är högre under den första femårsperioden 

eftersom lärare som är visstidsanställda och saknar pedagogisk högskoleexamen 

då antas bli ersatta. 

Diagram 56. Gymnasieskolans allmänna ämnen, rekryteringsbehov per år i olika ämnen 

under perioderna 2021–2025 och 2026–2035. Heltidstjänster 
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Kommentar: För beskrivning av vilka ämnen som ingår i benämningarna Övriga ämnen, Övriga språk och Övriga 
bilaga 4-ämnen, se kapitlet Fakta om statistiken. 

* Prognos för svenska som andraspråk görs endast för den första femårsperioden 2021–2025 

Rekryteringsbehovet är antalsmässigt störst i matematik där det årliga rekryte-

ringsbehovet väntas uppgå till närmare 200 heltidstjänster under 2021–2025 och 

120 heltidstjänster under perioden 2026–2035. I svenska och engelska beräknas 

det årliga rekryteringsbehovet bli 120 respektive 130 heltidstjänster under den 

första femårsperioden. Under de sista tio prognosåren bedöms det årliga rekryte-

ringsbehovet av lärare i svenska respektive engelska uppgå till närmare 80 hel-

tidstjänster vardera. I samhällskunskap respektive idrott och hälsa väntas rekryte-

ringsbehovet uppgå till 70 respektive 80 heltidstjänster per år under 2021–2025 

och drygt 50 respektive 40 heltidstjänster per år under perioden 2026–2035.  
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I kommande diagram redovisas hur många lärare som årligen måste examineras 

för att täcka rekryteringsbehovet i de olika ämnena. Examinationsbehovet tar 

hänsyn till lärarbenägenheten, det vill säga hur stor andel av de examinerade 

lärarna som börjar arbeta som lärare, och stannar kvar i läraryrket under 

åtminstone något år, samt hur stor tjänstgöringsomfattning lärarna antas ha i de 

olika ämnena.112 

Då en lärare i gymnasieskolan vanligtvis arbetar i flera ämnen är tjänstgörings-

omfattningen per ämne till synes låg. Detta medför att examinationsbehovet blir 

förhållandevis stort i antal personer räknat. Tjänstgöringsomfattningen varierar 

kraftigt mellan olika ämnen och är en följd av skillnader i hur många ämnen 

lärare undervisar i. Exempelvis kan en lärare i matematik undervisa en betydligt 

större del av sin tjänst i just ämnet matematik till skillnad från en fysiklärare där 

det är vanligare att kombinera med andra ämnen. Detta leder till att det relativt 

sett krävs fler lärare i fysik än i matematik för att täcka rekryteringsbehovet. 

Diagram 57. Gymnasieskolans allmänna ämnen. Årligt examinationsbehov i olika ämnen 

under perioderna 2021–2025 och 2026–2035. Antal personer  
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Kommentar: För beskrivning av vilka ämnen som ingår i benämningarna Övriga ämnen, Övriga språk och Övriga 
bilaga 4-ämnen, se kapitlet Fakta om statistiken. 

* Prognos för svenska som andraspråk görs endast för den första femårsperioden 2021–2025 

För att täcka rekryteringsbehovet av 120 heltidstjänster per år i exempelvis 

matematik under perioden 2026–2035 krävs att cirka 190 lärare i matematik 

 
112 Lärarbenägenheten antas vara 92 procent för alla allmänna ämnen. Tjänstgöringsomfattningen per ämne varierar 

mellan 30 och 65 procent och redovisas i kapitel 9 Antaganden under avsnittet Tjänstgöringsomfattning. 
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examineras årligen. Samtidigt krävs det att cirka 60 fysiklärare examineras årligen 

under perioden 2026–2035 för att täcka rekryteringsbehovet av cirka 25 heltids-

tjänster per år i ämnet fysik.113 Dessa matematiklärare och fysiklärare är många 

gånger samma personer då det är vanligt att kombinera dessa ämnen i sin utbild-

ning. Av den anledningen kan examinationsbehovet för de olika ämnena inte 

summeras. 

Gymnasieskolans yrkesämnen 

År 2020 var antalet heltidstjänster i gymnasieskolans yrkesämnen drygt 7 000. 

Rekryteringsbehovet beräknas bli mycket stort i förhållande till 2020 års lärarkår i 

yrkesämnen och väntas uppgå till cirka 10 800 heltidstjänster under hela prognos-

perioden fram till år 2035. Det motsvarar cirka 720 heltidstjänster per år under 

prognosperioden. Rekryteringsbehovet blir något större de första fem åren 

beroende på att ersättningsrekryteringen av yrkeslärare som är visstidsanställda 

och saknar pedagogisk högskoleexamen antas ske under dessa år. År 2020 

uppgick denna grupp till cirka 1 000 heltidstjänster, vilket motsvarar 14 procent 

av dagens lärarkår av yrkeslärare. Den främsta förklaringen till det stora 

rekryteringsbehovet av lärare i yrkesämnen är den förhållandevis låga kvarvaron 

och återgången bland yrkeslärare. En betydande del beror även på kommande 

pensionsavgångar då hela sex av tio yrkeslärare i dag är 50 år eller äldre. 

Rekryteringsbehovet beror också på ersättningsrekrytering.  

För att täcka det framräknade rekryteringsbehovet i gymnasieskolans yrkesämnen, 

uttryckt i heltidstjänster, krävs en total examination på cirka 13 400 yrkeslärare 

under hela prognosperioden fram till år 2035. Det motsvarar en årlig examination 

på i genomsnitt 890 yrkeslärare. 

Diagram 58. Gymnasieskolans yrkesämnen. Rekryterings- och examinationsbehov av 

lärare 2021–2025, 2026–2030 och 2031–2035 
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113 Detta under förutsättning att lärare i matematik har en tjänstgöringsomfattning i ämnet på 65 procent av heltid och att 

lärare i fysik har en tjänstgöringsomfattning i ämnet som motsvarar på 40 procent av heltid i ämnet inom 

gymnasieskolan. 
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Högre kvarvaro 

En alternativ beräkning görs för att visa examinationsbehovet av yrkeslärare om 

de yrkeslärare som finns i gymnasieskolan i dag stannar kvar i större utsträckning. 

Om kvarvarofrekvensen för yrkeslärarna ökar och närmar sig kvarvarofrekvensen 

för gymnasielärarna i allmänna ämnen i en sådan utsträckning att skillnaden 

mellan de båda gruppernas kvarvarofrekvens halveras, minskar det beräknade 

examinationsbehovet påtagligt. För att täcka rekryteringsbehovet av yrkeslärare 

krävs i sådana fall en examination på cirka 10 500 yrkeslärare i stället för 13 400 i 

huvudalternativet. Det är en minskning av examinationsbehovet med cirka 20 

procent, och det skulle innebära att det under prognosperioden behövs en årlig 

genomsnittlig examination på cirka 700 i stället för 890 i huvudalternativet.  

Ämnesprognoser för gymnasieskolans yrkesämnen 

Även för gymnasieskolans yrkesämnen görs ämnesprognoser. Här redovisas det 

övergripande resultatet för olika grupper av yrkesämnen. Rekryterings- och 

examinationsbehovet för de tre perioderna 2021–2025, 2026–2030 och 2031–

2035 redovisas i Tabellbilagan.  

Prognosen över examinationsbehovet av yrkeslärare inom gymnasieskolan bygger 

på antagandet att eleverna även fortsättningsvis väljer program, inriktningar och 

kurser som år 2020.  

I följande diagram redovisas hur stort rekryteringsbehovet beräknas bli 2021–

2035 i förhållande till 2020 års lärarkår i de olika yrkesämnena. De ämnen som 

har störst totalt rekryteringsbehov i förhållande till dagens behov av lärare 

redovisas överst i diagrammet och de ämnen som har minst rekryteringsbehov 

redovisas längst ned. Rekryteringsbehovet är stort för alla yrkesämnen och det är 

relativt små skillnader mellan de olika yrkesämnena. 
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Diagram 59. Gymnasieskolans yrkesämnen. Rekryteringsbehov per ämne 2021–2035. 

Procent av 2020 års lärarkår i respektive ämne 
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Kommentar: Övriga yrkesämnen inkluderar bland annat programmen hotell och turism samt VVS och fastighet. 

I kommande diagram visas det årliga rekryteringsbehovet under den första 

femårsperioden 2021–2025 samt under prognosens sista tio år, 2026–2035. 

Rekryteringsbehovet är högre under den första femårsperioden eftersom lärare 

som är visstidsanställda och saknar pedagogisk högskoleexamen antas bli ersatta 

under denna period. Ersättningsrekryteringen är förhållandevis stor i samtliga 

yrkesämnen förutom i yrkesämnen knutna till barn- och fritidsprogrammet samt 

restaurang- och livsmedelsprogrammet.  

Rekryteringsbehovet är antalsmässigt störst för yrkesämnen på fordons- och 

transportprogrammet, bygg- och anläggningsprogrammet samt el- och energi-

programmet. Rekryteringsbehovet av yrkeslärare till de nämnda yrkesprogram-

men väntas uppgå till mellan 120 och 155 heltidstjänster per år under perioden 

2021–2025 och mellan 75 och 100 heltidstjänster per år under prognosens sista tio 

år 2026–2035. Dessa nationella program hör också till de största yrkesprogram-

men. I yrkesämnen knutna till barn- och fritidsprogrammet och lärare i hantverks-

ämnen är rekryteringsbehovet lägre, i genomsnitt cirka 40 heltidstjänster per år 

under hela prognosperioden. 

I yrkesämnen inom handels- och administrationsprogrammet respektive industri-

tekniska programmet beräknas rekryteringsbehovet bli i genomsnitt närmare 

50 heltidstjänster per år under hela prognosperioden. 
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Diagram 60. Rekryteringsbehov per år i olika yrkesämnen under perioderna 2021–2025 

och 2026–2035. Heltidstjänster 
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Kommentar: Övriga yrkesämnen inkluderar bland annat programmen hotell och turism samt VVS och fastighet 

I kommande diagram redovisas hur många yrkeslärare som årligen måste 

examineras för att täcka rekryteringsbehovet i de olika yrkesämnena. 

Examinationsbehovet följer samma mönster som rekryteringsbehovet för de olika 

yrkesprogrammen. Här antas att en yrkeslärare fullt ut, med hela sin tjänst-

göringsomfattning, går in och täcker upp behovet i de specifika yrkesämnena. Av 

den anledningen går det att summera examinationsbehovet för de olika yrkes-

ämnena, till skillnad från ämnesprognoserna i gymnasieskolans allmänna ämnen 

och grundskolans årskurs 7–9.  

Diagram 61. Årligt examinationsbehov i olika yrkesämnen under perioderna 2021–2025 

och 2026–2035. Antal personer 
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Kommentar: Övriga yrkesämnen inkluderar bland annat programmen hotell och turism samt VVS och fastighet. 
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Rekryterings- och examinationsbehov till grundsärskolan 

I grundsärskolan finns det två typer av lärartjänster, liksom i övriga skolformer. 

Det är dels vanliga lärartjänster, dels speciallärar- och specialpedagogtjänster. 

År 2020 uppgick antalet vanliga lärartjänster i grundsärskolan till närmare 2 500 

heltidstjänster och antalet speciallärar- och specialpedagogtjänster till totalt cirka 

750 heltidstjänster. Här redovisas endast rekryteringsbehovet av vanliga lärar-

tjänster. Speciallärar- och specialpedagogtjänsterna redovisas, precis som för 

övriga skolformer, i avsnittet speciallärar- och specialpedagogtjänster. 

Rekryteringsbehovet beräknas uppgå till cirka 1 100 heltidstjänster under hela 

prognosperioden fram till och med år 2035, vilket ger ett årligt genomsnittligt 

rekryteringsbehov på 70 heltidstjänster. Rekryteringsbehovet är större under de 

första fem prognosåren än under den andra femårsperioden, vilket beror på att 

visstidsanställda som saknar pedagogisk högskoleexamen antas bli ersatta av 

nyutexaminerade under dessa år. Dessa utgör 190 heltidstjänster, vilket motsvarar 

8 procent av 2020 års lärarkår i grundsärskolan.  

En stor del av det totala rekryteringsbehovet förklaras av kommande pensions-

avgångar eftersom cirka hälften av lärarna i grundsärskolan är 50 år eller äldre.  

För att täcka det framräknade rekryteringsbehovet i grundsärskolan behövs det en 

total examination på 1 300 lärare under hela prognosperioden. Det motsvarar ett 

årligt genomsnitt på 80 examinerade.  

Behörighetsläget i grundsärskolan är mycket lågt i dag, endast cirka 20 procent är 

behöriga. De visstidsanställda som saknar pedagogisk högskoleexamen antas bli 

ersatta. Men kvar finns dock de med pedagogisk högskoleexamen som saknar 

behörighet, vilka motsvarar totalt drygt 1 800 heltidstjänster. För att uppnå full 

behörighet i grundsärskolan behöver, utöver examinationsbehovet, dessa lärare 

vidareutbildas. 

Diagram 62. Grundsärskolan. Rekryterings- och examinationsbehov av lärare 2021–2025, 

2026–2030 och 2031–2035 
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Rekryterings- och examinationsbehov till 

gymnasiesärskolan 

På samma sätt som i övriga skolformer finns det i gymnasiesärskolan två typer av 

lärartjänster, dels vanliga lärartjänster, dels speciallärar- och specialpedagog-

tjänster. År 2020 uppgick antalet vanliga lärartjänster i gymnasiesärskolan till 

närmare 1 400 heltidstjänster och antalet speciallärar- och specialpedagogtjänster 

till nästan 270 heltidstjänster. Här redovisas endast rekryteringsbehovet av 

vanliga lärartjänster i gymnasiesärskolan. Speciallärar- och specialpedagog-

tjänsterna redovisas, liksom för övriga skolformer, i avsnittet speciallärar- och 

specialpedagogtjänster. 

Rekryteringsbehovet beräknas uppgå till cirka 1 300 heltidstjänster under hela 

prognosperioden fram till år 2035, vilket motsvarar ett årligt genomsnitt på 

85 heltidstjänster. Rekryteringsbehovet är störst den första femårsperioden 

beroende på att visstidsanställda som saknar pedagogisk högskoleexamen antas 

bli ersatta under dessa år. En stor del av det totala rekryteringsbehovet förklaras 

av kommande pensionsavgångar eftersom nästan sex av tio lärare i gymnasie-

särskolan är 50 år eller äldre.  

För att täcka det framräknade rekryteringsbehovet i gymnasiesärskolan beräknas 

det komma att behövas en total examination på nästan 1 500 lärare under hela 

prognosperioden, vilket betyder ett årligt genomsnitt på 100 examinerade. 

Behörigheten i gymnasiesärskolan är i dagsläget mycket låg, endast 31 procent är 

behöriga. De visstidsanställda som saknar pedagogisk högskoleexamen antas bli 

ersatta. Men kvar finns de som har pedagogisk högskoleexamen men saknar 

behörighet, vilka uppgår till totalt 820 heltidstjänster. För att uppnå full behörig-

het i gymnasiesärskolan behöver, utöver examinationsbehovet, dessa lärare 

vidareutbildas. 

Diagram 63. Gymnasiesärskolan. Rekryterings- och examinationsbehov av lärare 2021–

2025, 2026–2030 och 2031–2035 
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Rekryterings- och examinationsbehov till kommunal 

vuxenutbildning som särskild utbildning 

År 2020 var antalet heltidstjänster inom kommunal vuxenutbildning som särskild 

utbildning cirka 160. Rekryteringsbehovet beräknas uppgå till drygt 210 heltids-

tjänster under hela prognosperioden fram till år 2035. En mycket stor del av 

rekryteringsbehovet kan förklaras av kommande pensionsavgångar då närmare 

åtta av tio lärare inom kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning är 

50 år eller äldre. 

Diagram 64. Kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning. Rekryterings- och 

examinationsbehov av lärare 2021–2025, 2026–2030 och 2031–2035  
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För att täcka det framräknade rekryteringsbehovet till kommunal vuxenutbildning 

som särskild utbildning krävs en total examination av 260 lärare under hela 

prognosperioden. 

Rekryterings- och examinationsbehov till kommunal 

vuxenutbildning 

Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå  

År 2020 uppgick antalet heltidstjänster i den kommunala vuxenutbildningen på 

grundläggande nivå till närmare 1 000. Rekryteringsbehovet beräknas uppgå till 

cirka 940 heltidstjänster under hela prognosperioden fram till och med år 2035. 

Det motsvarar i genomsnitt ungefär 60 heltidstjänster per år. Att rekryterings-

behovet är större de första fem åren beror på att visstidsanställda som saknar 

pedagogisk högskoleexamen antas bli ersatta av nyutexaminerade under dessa år. 

En stor del av rekryteringsbehovet kan förklaras av kommande pensionsavgångar 

då drygt hälften av lärarna inom den kommunala vuxenutbildningen på grundläg-

gande nivå är 50 år eller äldre. En mindre del beror på ersättningsrekryteringen.  

För att täcka det framräknade rekryteringsbehovet i den kommunala vuxenutbild-

ningen på grundläggande nivå krävs det en total examination på närmare 1 100 

lärare under hela prognosperioden. Det motsvarar en årlig examination av drygt 

75 lärare. 
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Diagram 65. Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå. Rekryterings- och 

examinationsbehov av lärare 2021–2025, 2026–2030 och 2031–2035 
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Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå  

År 2020 var antalet heltidstjänster i den kommunala vuxenutbildningen på 

gymnasial nivå drygt 3 700. Rekryteringsbehovet beräknas uppgå till cirka 

3 200 heltidstjänster under hela prognosperioden fram till år 2035, vilket betyder 

ett årligt rekryteringsbehov på i genomsnitt 210 heltidstjänster.  

Det som påverkar rekryteringsbehovet mest är de kommande pensionsavgång-

arna. Nästan sex av tio lärare inom den kommunala vuxenutbildningen på 

gymnasial nivå är i dag 50 år eller äldre. De flesta av dessa antas gå i pension 

under prognosperioden. Även ersättningsrekryteringen bidrar till viss del till 

rekryteringsbehovet. 

För att täcka det framräknade rekryteringsbehovet i den kommunala vuxenutbild-

ningen på gymnasial nivå krävs en total examination på drygt 3 900 lärare under 

hela prognosperioden, vilket betyder ett årligt genomsnitt på 260 examinerade. 

Diagram 66. Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå. Rekryterings- och 

examinationsbehov av lärare 2021–2025, 2026–2030 och 2031–2035 
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Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare 

Behovet av lärare i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare ökade 

starkt fram till år 2018 till följd av ökad invandring. Detta år uppgick antalet 

lärare till cirka 3 600 heltidstjänster. De senaste två åren har behovet åter minskat 

och det totala antalet lärare uppgick till cirka 2 900 heltidstjänster år 2020.  

Beräkningen av det framtida rekryterings- och examinationsbehovet inom 

kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare är starkt kopplad till 

befolkningsframskrivningen över framtida invandring och är därmed även i ett 

relativt kort perspektiv förenad med stor osäkerhet. Av detta skäl redovisas en 

prognos över rekryterings- och examinationsbehovet av lärare inom kommunal 

vuxenutbildning i svenska för invandrare endast för åren 2021–2025. Lärar-

behovet bedöms minska kraftigt redan under det första prognosåret, till följd av 

minskad invandring, och väntas därefter ligga kvar på en ungefär oförändrad nivå 

fram till år 2025. Detta medför att tillgången på lärare i kommunal vuxenutbild-

ning i svenska för invandrare beräknas vara tillräckligt stor för att tillgodose det 

kommande lärarbehovet, vilket innebär att det inte bedöms finnas något ytter-

ligare rekryteringsbehov fram till år 2025.  

Behörighetsläget är mycket lågt i dag, endast cirka 50 procent av lärarna är 

behöriga. De visstidsanställda som saknar pedagogisk högskoleexamen antas bli 

ersatta. Kvar finns de lärare som har pedagogisk högskoleexamen men saknar 

behörighet, vilka uppgår till totalt 1 100 heltidstjänster. För att uppnå full behörig-

het i hela lärarkåren i svenska för invandrare behöver utöver examinationsbehovet 

dessa lärare vidareutbildas. Omkring hälften av lärarna är 50 år eller äldre.  

Rekryterings- och examinationsbehov av speciallärar- och 

specialpedagogtjänster  

Behovet av speciallärar- och specialpedagogtjänster redovisas totalt för alla skol- 

och verksamhetsformer tillsammans. År 2020 uppgick antalet speciallärar- och 

specialpedagogtjänster till 5 400 respektive 4 700. Rekryteringsbehovet beräknas 

uppgå till cirka 6 000 speciallärartjänster och 4 600 specialpedagogtjänster under 

hela prognosperioden fram till år 2035. Det årliga rekryteringsbehovet av special-

lärartjänster väntas därmed bli i genomsnitt 400 heltidstjänster under prognos-

perioden. Årligt rekryteringsbehov av specialpedagogtjänster beräknas i genom-

snitt uppgå till 300 heltidstjänster. Rekryteringsbehovet är betydligt större den 

första femårsperioden. Det beror på att viss hänsyn har tagits till den bristsituation 

som bedöms finnas i dagsläget.114 En stor del av rekryteringsbehovet beror även 

på kommande pensionsavgångar då runt 55 procent av dem som har en tjänst som 

speciallärare eller specialpedagog i dag är 50 år eller äldre. Många av dessa 

väntas gå i pension under prognosperioden. 

För att täcka det framräknade rekryteringsbehovet krävs det en total examination 

på cirka 7 100 speciallärare och 5 500 specialpedagoger under prognosperioden. 

 
114 Se kapitel 9 Antaganden och avsnitten Personaltäthet och antal elever per heltidstjänst respektive Lärarsituationen i 

utgångsläget. 
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Det motsvarar en årlig examination på cirka 480 speciallärare respektive 

370 specialpedagoger.  

Rekryteringsbehovet avser här endast speciallärar- och specialpedagogtjänster. 

Därutöver finns det ett ytterligare behov av vanliga lärartjänster i grundsärskolan 

och gymnasiesärskolan. Även delar av detta behov ska täckas av utbildade 

speciallärare. Rekryteringsbehovet av vanliga lärartjänster i grund- och gymnasie-

särskolan redovisades tidigare i detta kapitel under respektive skolform. 

Diagram 67. Speciallärar- och specialpedagogtjänster. Rekryterings- och 

examinationsbehov 2021–2025, 2026–2030 och 2031–2035 
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4. Framtidens lärarförsörjning 

Sammanfattning 

Under prognosperioden fram till år 2035 beräknas totalt cirka 141 000 lärare och 

förskollärare examineras, vilket motsvarar en årlig examination på cirka 9 400. Det 

framtida examinationsbehovet av lärare och förskollärare beräknas samtidigt 

uppgå till totalt cirka 153 000 eller 10 200 per år. Det betyder att det väntas bli 

brist på cirka 12 000 nyutexaminerade lärare och förskollärare år 2035. För att 

undvika en framtida bristsituation behöver antalet examinerade lärare och 

förskollärare öka med cirka 800 per år.  

Med dagens examensfrekvenser skulle det krävas 15 900 nybörjare på lärarutbild-

ningen per år under hela prognosperioden för att uppnå det framtida examina-

tionsbehovet. Antalet nybörjare skulle således behöva vara cirka 10 procent eller 

1 400 fler varje år jämfört med läsåret 2019/20.  

Lärare som inte är behöriga men som har en pedagogisk högskoleexamen eller 

tillsvidareanställning antas i prognosen fortsätta att arbeta som lärare. För att 

uppnå full behörighet behöver, utöver det examinationsbehov som prognosen 

visar, även dessa lärare vidareutbildas. Dessa lärare omfattade cirka 24 000 hel-

tidstjänster år 2020, vilket motsvarar 17 procent av 2020 års lärarkår i de aktuella 

skol- och verksamhetsformerna (bortsett från förskola och fritidshem). Därutöver 

fanns det 2 400 förskollärare i förskolan och 5 700 lärare i fritidshem som behöver 

vidareutbildas för att uppnå full behörighet. Om även dessa lärare och förskol-

lärare skulle ersättas av nyutexaminerade lärare skulle den totala bristen på 

12 000 lärare bli ännu större. 

 

I detta kapitel redovisas den beräknade framtida examinationen för ett antal 

program och inriktningar på lärarutbildningen. Den framtida examinationen 

jämförs därefter med examinationsbehovet för att få en uppfattning om vilka 

obalanser som finns mellan behovet av utbildade och antalet examinerade, om 

nuvarande mönster i antal nybörjare och examensfrekvenser består. Därefter visas 

hur många nybörjare som skulle behövas för att tillgodose examinationsbehovet 

för de olika programmen och inriktningarna inom lärarutbildningen. Till sist ges 

en kortare beskrivning av andra prognoser som görs inom lärarområdet. 

Lärarna delas i lärarutbildningen in i följande grupper: förskollärare, grundlärare 

med inriktning mot arbete i fritidshem, grundlärare med inriktning mot förskole-

klass och årskurs 1–3, grundlärare med inriktning mot årskurs 4–6, ämneslärare 

med inriktning mot årskurs 7–9, ämneslärare med inriktning mot gymnasieskolan, 

yrkeslärare, speciallärare samt specialpedagoger. 

Det framtida behovet av lärare i grundsärskolan antas till hälften bli tillgodosett 

av speciallärare, en fjärdedel av grundlärare med inriktning mot årskurs 1–3 och 

en fjärdedel av grundlärare med inriktning mot årskurs 4–6. Behovet i gymnasie-

särskolan antas till häften tillgodoses av speciallärare och till hälften av grund-

lärare med inriktning mot årskurs 4–6. Behovet i kommunal vuxenutbildning som 
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särskild utbildning antas bli tillgodosett av grundlärare med inriktning mot 

årskurs 4–6. Behovet i kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå antas 

bli tillgodosett av ämneslärare med inriktning mot årskurs 7–9 medan behovet i 

kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och kommunal vuxenutbildning i 

svenska för invandrare antas bli tillgodosett av ämneslärare med inriktning mot 

gymnasieskolan. 

Antal nybörjare och examensfrekvenser  

Den beräknade framtida examinationen utgår från antaganden om antal nybörjare 

och andel examinerade efter lärarinriktning. Antalet nybörjare på de olika 

programmen och inriktningarna inom lärarutbildningen antas under hela prognos-

perioden ligga kvar på samma nivå som läsåret 2019/20. Totalt antas 14 500 

nybörjare på lärarutbildning varje läsår. Vidareutbildning av lärare som saknar 

lärarexamen (VAL) ingår inte i detta antal då dessa redan arbetar som lärare och i 

många fall ses som en tillgång i prognosen.115 De examensfrekvenser som 

observerats de senaste åren för män och kvinnor på de olika programmen och 

inriktningarna inom lärarutbildningen antas gälla även framöver.116 

Tabell 5. Antaganden om antal nybörjare per läsår samt antaganden om 

examensfrekvenser för kvinnor och män i procent 

Lärarexamen Antal 
nybörjare. 

Prognos 
2021–2035 

Examens- 
frekvens %, 

kvinnor. 
Prognos 

2021–2035 

Examens- 
frekvens %, 

män. 
Prognos 

2021–2035 

Förskollärarexamen 3 520 71 53 

Grundlärarexamen med inr. mot fritidshem 910 71 53 

Grundlärarexamen med inr. mot förskoleklass och årskurs 1–3 1 920 71 53 

Grundlärarexamen med inr. mot årskurs 4–6 1 360 71 53 

Ämneslärarexamen med inr. mot årskurs 7–9 1 140 56 46 

Ämneslärarexamen med inr. mot gymnasieskolan 3 590 56 46 

Yrkeslärarexamen 680 76 78 

Speciallärarexamen 710 83 67 

Specialpedagogexamen 690 77 67 

Totalt  14 500   

Antal examinerade jämfört med 

examinationsbehovet 

Årets lärarprognos visar en lägre framtida lärarbrist än i den föregående lärar-

prognosen från år 2019117. Det beror framför allt på att årets lärarprognos baseras 

på en annan befolkningsframskrivning med lägre antaganden över barnafödande 

 
115 VAL är en satsning som sedan 2007 ger yrkesverksamma lärare och förskollärare en möjlighet att få legitimation och 

uppnå behörighet. Totalt handlar det om cirka 700 nybörjare som via olika variabler kan urskiljas ur statistiken. Det kan 

dock finnas fler som man inte kan härleda till specifikt VAL. Mer information i kapitel 9 Antaganden.  
116 Den nuvarande lärarutbildningen startade hösten 2011 och det är därför ännu för tidigt att beräkna examens-

frekvenser för lärarutbildningens alla program och inriktningar. Antaganden om examensfrekvens måste därför delvis 
göras baserat på den äldre lärarutbildningen. 
117 För jämförelse se Skolverket (2019). Lärarprognos 2019. Redovisning av uppdrag att ta fram återkommande 

prognoser över behovet av förskollärare och olika lärarkategorier. 
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och invandring.118 I SCB:s befolkningsframskrivning 2021 bedöms antalet barn 

och ungdomar minska under prognosperioden till skillnad mot den befolknings-

framskrivning som låg till grund för lärarprognos 2019, där antalet barn och 

ungdomar väntades fortsätta att öka.  

Diagram 68. Beräknat examinationsbehov och beräknad examination 2021–2035, efter 

program och inriktning på lärarutbildningen 
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Det bedöms dock bli fortsatt brist på lärare, och inom vissa skol- och verk-

samhetsformer kan bristen bli betydande. Totalt sett bedöms det framtida 

examinationsbehovet vara större än den beräknade examinationen under 

prognosperioden. Med nuvarande nivå av antal nybörjare och examensfrekvenser 

beräknas antalet examinerade lärare och förskollärare uppgå till totalt cirka 

141 000 personer fram till år 2035. Det motsvarar en årlig examination på cirka 

9 400. Samtidigt väntas det framtida examinationsbehovet uppgå till totalt 

153 000 lärare, vilket motsvarar ett årligt examinationsbehov på närmare 

10 200 lärare och förskollärare. Det betyder att bristen på behöriga lärare och 

förskollärare bedöms uppgå till cirka 12 000 år 2035. Detta gäller under 

förutsättning att nuvarande mönster består vad gäller exempelvis lärartäthet, 

utnyttjandegrad och hur många lärare som är kvar och återinträder i yrket. För att 

täcka det framtida examinationsbehovet skulle det således krävas att ytterligare 

800 lärare och förskollärare examineras varje år.  

Ett antal alternativa prognosberäkningar har gjorts. Bland annat har alternativ med 

högre fruktsamhet och högre migration beräknats. I dessa alternativa beräkningar 

ökar det årliga examinationsbehovet till 11 000 respektive 10 700 under prognos-

perioden. Det betyder att bristen på behöriga lärare skulle öka till omkring 30 000 

respektive 20 000 år 2035. 

 
118 Statistiska centralbyrån (2021). Sveriges framtida befolkning 2021–2070. Demografiska rapporter 2021:1 
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Risk för brist i grundskolans årskurs 4–6 

För grundlärare med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1–3 beräknas den 

framtida examinationen bli större än examinationsbehovet under prognos-

perioden. Det betyder att det nu kan komma att finnas möjligheter att öka 

behörigheten särskilt inom förskoleklassen och grundskolans årskurs 1–3. I 

prognosberäkningarna antas en del lärare, som i dag inte är behöriga att undervisa 

i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3, fortsätta arbeta i dessa skolformer 

och inte bli ersatta. Denna grupp utgörs av lärare som inte är behöriga men som 

antingen har pedagogisk högskoleexamen eller tillsvidareanställning. Dessa 

uppgick till närmare 2 700 lärare år 2020. 

Inom grundskolans årskurs 4–6 beräknas däremot examinationsbehovet av lärare 

vara större än det beräknade antalet examinerade lärare under prognosperioden 

fram till år 2035. Examinationsbehovet bedöms överstiga examinationen med 

cirka 3 700 lärare år 2035. Antalet lärare i grundskolans årskurs 4–6, som i dag 

inte är behöriga men har pedagogisk högskoleexamen eller tillsvidareanställning, 

och antas arbeta kvar som lärare, uppgår till 2 600. För att uppnå full behörighet 

behöver, utöver det examinationsbehov som prognosen visar, även dessa lärare 

vidareutbildning. 

Risk för stor brist på ämneslärare med inriktning mot 

grundskolans årskurs 7–9 och yrkeslärare 

Den framtida examinationen av ämneslärare beräknas totalt uppgå till drygt 

37 000 under prognosperioden om nuvarande mönster består. Det är cirka 7 000 

färre än vad som skulle behöva examineras för att uppnå en balanserad situation. 

Av den framtida examinationen av ämneslärare beräknas drygt 28 000 vara 

ämneslärare med inriktning mot gymnasieskolan och drygt 9 000 ämneslärare 

med inriktning mot grundskolans årskurs 7–9.  

Om man delar upp ämneslärarna efter nivåinriktning är det tydligt att den beräk-

nade examinationen av ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7–9 

kraftigt understiger examinationsbehovet medan antalet examinerade ämneslärare 

med inriktning mot gymnasieskolan däremot är högre än examinationsbehovet i 

gymnasieskolan.119 Balansläget kan inte redovisas för olika ämnen på ämnes-

lärarprogrammet eftersom ingen prognos görs över den framtida examinationen 

per ämne.  

För yrkeslärare väntas den framtida examinationen bli betydligt lägre än 

examinationsbehovet. Det finns därför risk för en påtaglig brist på utbildade 

yrkeslärare. Bristen på yrkeslärare beräknas uppgå till närmare 6 000 år 2035, om 

nuvarande mönster består. Bristen beror till stor del på att många yrkeslärare 

 
119 En ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan ger även behörighet att undervisa i grundskolans 

årskurs 7–9. 2 kap. 8 § förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare. 
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lämnar skolan, det vill säga att kvarvaron antas vara relativt låg. Om kvarvaron 

för yrkeslärare skulle öka120 minskar bristen från 6 000 till 3 000. 

Om nuvarande mönster består beräknas den framtida examinationen på special-

lärare och specialpedagoger vara tillräckligt stor för att täcka examinations-

behovet fram till år 2035. Enligt prognosberäkningarna kan den framtida 

examinationen på specialpedagoger komma att överstiga examinationsbehovet 

något med nuvarande mönster. Antalet nybörjare har ökat starkt under det senaste 

decenniet, vilket främst beror på att speciallärarutbildningen återinfördes år 2008 

efter ett uppehåll sedan 1990-talets början. Samtidigt råder det i dag brist på 

speciallärare och specialpedagoger121, vilket medför att det bedöms finnas ett 

antal vakanta tjänster i dagsläget som inte har kunnat tillsättas på grund av brist-

situationen. Till viss del beaktas dagens bristsituation i prognosberäkningarna.122 

Det bör dock påpekas att det är svårt att fånga dagens brist på speciallärare och 

specialpedagoger.  

Risk för viss brist på förskollärare 

Examinationsbehovet av förskollärare överstiger den beräknade examinationen 

under prognosperioden med cirka 3 800 enligt prognosens huvudalternativ. I 

huvudalternativet antas andelen förskollärare av samtlig pedagogisk personal 

inom förskolan vara densamma som i dag, det vill säga 43 procent. I en alternativ 

prognosberäkning antas andelen förskollärare öka successivt till 70 procent om 

30 år. Examinationsbehovet ökar kraftigt om denna högre andel förskollärare ska 

kunna uppnås. Men samtidigt minskar behovet av övrig personal inom förskolan, 

exempelvis barnskötare. Ett sätt att uppnå fler förskollärare skulle då kunna vara 

att vidareutbilda barnskötare. 

Jämfört med andra skol- och verksamhetsformer antas förskollärare i något högre 

utsträckning än andra lärarkategorier lämna förskolan för antingen arbete i andra 

skolformer eller arbete utanför skolan. Om fler förskollärare skulle stanna kvar i 

förskolan blir examinationsbehovet lägre och en mer balanserad arbetsmarknads-

situation väntas. Men om 70 procent förskollärare i förskolan ska kunna uppnås 

om 30 år finns det trots högre kvarvarotal risk för stor brist på behöriga förskol-

lärare.  

 
120 Kvarvarofrekvensen för yrkeslärarna antas närma sig kvarvarofrekvensen för gymnasielärarna i allmänna ämnen i en 

sådan utsträckning att avståndet mellan de båda gruppernas kvarvarofrekvens halveras. I genomsnitt handlar det om 

cirka 3 procentenheter.  
121 Se Arbetskraftsbarometern 2020, SCB 
122 Mer om detta i kapitel 9 Antaganden och avsnitten Personaltäthet och antal elever per heltidstjänst samt 

Lärarsituationen i utgångsläget. 
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Diagram 69. Beräknat examinationsbehov och beräknad examination av förskollärare 

2021–2035, enligt olika alternativ 
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Kommentar: I alternativet högre kvarvaro antas kvarvarofrekvensen för förskollärarna närmar sig kvarvarofrekvensen 
för grundskolans årskurs 1–3 i en sådan utsträckning att skillnaden mellan de båda skolformernas kvarvarofrekvens 
halveras. 

Behovet i fritidshemmet minskar  

Personalbehovet i fritidshemmet bedöms minska relativt kraftigt under prognos-

perioden till följd av att antalet barn i åldrarna 6–12 år väntas minska med cirka 

8 procent fram till år 2035.123 Detta medför att examinationsbehovet är lägre i 

årets prognos än i lärarprognos 2019.124  

Årets prognos visar att den beräknade examinationen av grundlärare med inrikt-

ning mot fritidshem väntas vara tillräckligt stor för att täcka det kommande 

examinationsbehovet under prognosperioden. Detta gäller under förutsättning att 

nuvarande mönster består vad gäller exempelvis personaltäthet och andelen lärare 

i fritidshem. Såväl personaltätheten som andelen lärare i fritidshemmet har 

minskat. Om personaltätheten skulle vara lika stor som i början av 2000-talet, 

beräknas examinationsbehovet överstiga den beräknade examinationen. Det 

skulle i så fall komma att betyda en fortsatt brist på grundlärare med inriktning 

mot fritidshem. Om andelen lärare skulle öka från dagens nivå av 54 procent till 

70 procent om 30 år väntas den beräknade examinationen överensstämma med 

behovet relativt väl. 

Det bör dock påpekas att behörigheten i fritidshemmet är låg. Omkring 54 procent 

av den pedagogiska personalen i fritidshem hade en lärartjänst år 2020. Det mot-

svarar 12 700 heltidstjänster. Av dessa var 5 400 behöriga, vilket motsvarar 

42 procent av lärartjänsterna. I prognosberäkningarna antas lärare som har en 

tillsvidareanställning eller en pedagogisk högskoleexamen, men som saknar 

behörighet fortsätta arbeta som lärare i fritidshem. Dessa utgjorde 5 700 heltids-

tjänster, varav endast 2 500 hade en pedagogisk högskoleexamen.125 För att uppnå 

 
123 Befolkningsframskrivning 2021, SCB. 
124 Befolkningsframskrivning 2019 visade på en ökning av antalet barn i åldern 6–12 med cirka 5 procent mellan 
prognosens startår och slutår. Se Befolkningsframskrivning 2019, SCB. 
125 Ytterligare 1 600 var år 2020 visstidsanställda utan pedagogisk högskoleexamen och antas i huvudalternativet 

ersättas. 
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att samtliga lärare i fritidshem är behöriga, det vill säga 54 procent av den 

pedagogiska personalen, krävs således att dessa lärare genomgår vidareutbildning. 

Om även dessa lärare i stället skulle ersätts av nyutexaminerade under prognos-

perioden, skulle antalet examinerade inte vara tillräckligt stort för att täcka 

behovet av lärare och en bristsituation skulle uppstå.  

Diagram 70. Beräknat examinationsbehov och beräknad examination av grundlärare med 

inriktning mot arbete i fritidshem 2021–2035, enligt olika alternativ 
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Stor brist på behöriga lärare redan i dag 

Bristen på behöriga lärare är stor redan i dag. Omkring 72 procent av lärarna var 

år 2020 behöriga att undervisa i den skolform och det ämne de arbetade i 

(exklusive fritidshemmet). Ytterligare 12 procent hade en pedagogisk högskole-

examen men var inte behöriga.   

I prognosen hanteras en viss del av den brist som finns på behöriga lärare i dag. 

Visstidsanställda lärare som saknar pedagogisk högskoleexamen antas bli ersatta 

av behöriga lärare och ingår därmed i rekryteringsbehovet. Dessa motsvarar cirka 

12 000 heltidstjänster i skolan (exklusive fritidshemmet), vilket är cirka 9 procent 

av 2020 års lärarkår.126  

De lärare som inte är behöriga men som har en pedagogisk högskoleexamen eller 

tillsvidareanställning antas däremot i prognosberäkningarna som regel fortsätta att 

arbeta i skolan. För att uppnå full behörighet behöver, utöver det examinations-

behov som prognosen visar, även dessa lärare vidareutbildas. Dessa lärare 

utgjorde tillsammans cirka 24 000 heltidstjänster år 2020, vilket motsvarade 

17 procent av 2020 års lärarkår.127  

 
126 Därutöver antas ytterligare cirka 2 500 som har tjänst som speciallärare och specialpedagog, omräknat till 

heltidstjänster, bli ersatta. Läs mer om speciallärare och specialpedagoger som antas bli ersatta i kapitel 9 Antaganden 

under avsnittet Lärarsituationen i utgångsläget. Se även tabell 1 i kapitel 1 Lärarna i dag. 
127 Eftersom ett särskilt antagande görs för speciallärar- och specialpedagogtjänsterna, se ovanstående noter, motsvarar 
andelen som i prognosen antas behöva vidareutbildas inte exakt den andel som inte är behöriga men som har en 

pedagogisk högskoleexamen eller tillsvidareanställning. De beräknade andelarna framgår i tabell 1 i kapitel 1 Lärarna i 

dag. 
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Därutöver finns det 2 400 förskollärare i förskolan och 5 700 lärare i fritidshem 

som behöver vidareutbildas för att uppnå behörighetsnivån enligt huvudalter-

nativet. Om även dessa lärare och förskollärare skulle ersättas av nyutexamine-

rade lärare skulle den totala bristen på 12 000 lärare och förskollärare bli ännu 

större. 

Lärare som arbetar utanför skolan 

Totalt är det cirka 47 000 personer i åldern 20–60 år, som har en lärarutbildning 

men varken fanns i lärarregistret eller i registret över personal i förskolan under 

något av åren 2018–2020. En del av dessa arbetar inom utbildningsväsendet men 

utanför skolan. Det gällde drygt 18 000 av de 47 000 personerna med lärarutbild-

ning. Bland dem som inte arbetade inom utbildningsområdet, cirka 29 000 perso-

ner, var vård och omsorg samt offentlig förvaltning de vanligaste närings-

grenarna.   

De lärare och förskollärare som lämnat läraryrket inom skolan behöver nödvän-

digtvis inte vara omatchade på arbetsmarknaden då lärares kompetens även 

behövs inom andra näringsgrenar, exempelvis offentlig förvaltning. Tvärtom är 

matchningen bland utbildade lärare generellt sett hög. Cirka 93 procent av alla 

utbildade lärare har ett yrke som helt eller delvis matchar deras utbildning.128 Det 

är en hög andel jämfört med många andra utbildningsgrupper. Lägst matchning är 

det bland yrkeslärare och det kanske är där den största outnyttjade resursen finns.  

Nybörjarbehov  

Enligt prognosen skulle det krävas att 153 000 lärare och förskollärare examineras 

under prognosperioden för att uppnå balans. Det motsvarar en examination på 

cirka 10 200 per år. I följande avsnitt redovisas hur många nybörjare som skulle 

krävas för att uppnå det beräknade examinationsbehovet fram till år 2035. 

Eftersom inte alla som påbörjar en lärarutbildning tar examen krävs ett större 

antal nybörjare än examinerade för att uppfylla det beräknade examinations-

behovet. Avhoppen på flera av lärarutbildningens program och inriktningar är 

stora. Störst är avhoppen på de båda inriktningarna inom ämneslärarprogrammet. 

Vilka examensfrekvenser som antas för de olika programmen och inriktningarna 

inom lärarutbildningen redovisades tidigare i detta kapitel. 

Antagandena över examensfrekvenserna är viktiga eftersom de avgör hur många 

nybörjare en utbildning behöver ha för att kunna uppnå ett bestämt antal examine-

rade. Att räkna om examinationsbehovet till ett nybörjarbehov har också den 

fördelen att den årliga nybörjarstatistiken kan relateras till ett beräknat nybörjar-

behov. 

 
128 SCB (2019). Regionala matchningsindikatorer. Efterfrågan och matchning. 



 

120 LÄRARPROGNOS 2021 

Nybörjarbehov enligt huvudalternativet 

Antalet nybörjare på lärarutbildningen har ökat sedan läsåret 2011/12. De sista 

fem läsåren har antalet nybörjare legat på de högsta nivåerna sedan läsåret 

2003/04.129 De nybörjartal som prognosen grundar sig på är det antal nybörjare 

som gällde läsåret 2019/20. Från och med läsåret 2019/20 beräknas därmed totalt 

14 500 nybörjare påbörja lärarutbildningen varje år.130 Prognosberäkningarna 

visar att det skulle krävas en årlig examination på i genomsnitt 10 200 lärare och 

förskollärare för att täcka examinationsbehovet fram till år 2035. Under förutsätt-

ning att examensfrekvenserna ligger kvar på nuvarande nivåer motsvarar det en 

nivå av antal nybörjare på i genomsnitt 15 900 per år under hela prognosperioden.  

I SCB:s befolkningsframskrivning 2021 som är starkt kopplad till beräkningen av 

det framtida rekryterings- och examinationsbehovet av lärare och förskollärare 

bedöms antalet barn och ungdomar i åldrarna upp till 18 vara nästan 60 000 färre 

år 2035 än år 2020. Denna minskning av antalet barn och ungdomar tillsammans 

med ett förhållandevis högt antal nybörjare på lärarutbildningen under de senaste 

åren medför att den brist på lärare som tidigare prognoser har visat, inte är lika 

påtaglig längre.131 Enligt prognosberäkningarna skulle antalet nybörjare behöva 

vara cirka 10 procent eller 1 400 fler varje år jämfört med läsåret 2019/20 för att 

examinationsbehovet ska kunna tillgodoses. Eftersom det tar några år för dem 

som påbörjar en lärarutbildning att examineras skulle det i början av prognos-

perioden behövas fler nybörjare och under prognosens sista år något färre än 

15 900 för att täcka behovet fram till just år 2035.  

Det beräknade antalet nybörjare understiger det framtida nybörjarbehovet på 

förskollärarutbildningen, där antalet nybörjare skulle behöva vara cirka 

10 procent fler varje år jämfört med läsåret 2019/20. För grundlärarutbildningen 

med inriktning mot förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3, grundlärar-

utbildningen med inriktning mot fritidshem samt speciallärar- och special-

pedagogutbildningen bedöms däremot det framtida nybörjarbehovet vara 

tillgodosett av det beräknade antalet nybörjare under prognosperioden.  

Det beräknade antalet nybörjare på grundlärarutbildningen med inriktning mot 

årskurs 4–6 är lägre än det framtida behovet. För grundlärare med denna 

inriktning skulle nybörjarna behöva öka med cirka 30 procent.  

Nybörjarbehovet på ämneslärarutbildningen skiljer sig åt beroende på inriktning. 

Det beräknade antalet nybörjare på ämneslärarutbildningen med inriktning mot 

gymnasieskolan bedöms vara större än det uppskattade nybörjarbehovet. Det 

motsatta gäller för ämneslärarutbildningen med inriktning mot grundskolans 

årskurs 7–9, där det beräknade antalet nybörjare inte bedöms vara tillräckligt för 

att täcka nybörjarbehovet. Eftersom ämneslärarutbildningen med inriktning mot 

gymnasieskolan även ger behörighet att undervisa i grundskolans årskurs 7–9 är 

 
129 Mer om utvecklingen för specifika lärarutbildningar finns att läsa i kapitel 5 Lärarutbildningen – sökande, antagna 

och examinerade de senaste läsåren. 
130 Avser nybörjare förutom Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen (VAL). För mer information se kapitel 
10 Antaganden och avsnitt Nybörjare och examensfrekvenser 
131 För mer information se Skolverket (2019). Lärarprognos 2019. Redovisning av uppdrag att ta fram återkommande 

prognoser över behovet av förskollärare och olika lärarkategorier. 
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det möjligen mer relevant att redovisa ämneslärarutbildningen med inriktning mot 

grundskolans årskurs 7–9 respektive mot gymnasieskolan tillsammans. Resultatet 

blir att ämneslärarutbildningen som helhet skulle behöva ha cirka 20 procent fler 

nybörjare än vad utbildningen har i dag.  

Det beräknade antalet nybörjare väntas understiga det framtida nybörjarbehovet 

mycket kraftigt på yrkeslärarutbildningen. Yrkeslärarutbildningen skulle behöva 

ha cirka 70 procent fler nybörjare än vad utbildningen har i dag för att tillgodose 

det framtida behovet. 

Nybörjarbehov med högre migration och högre fruktsamhet 

Lärarprognos 2021 utgår från SCB:s senaste befolkningsframskrivning från 

år 2021.132 Jämfört med SCB:s befolkningsframskrivning 2019133 som låg till 

grund för den förra lärarprognosen har förändringar skett i antagandena om 

invandring och fruktsamhet, vilka nu ligger på lägre nivåer.  

Beräkningen av det framtida rekryterings- och examinationsbehovet av lärare är 

starkt kopplad till det förväntade antalet barn och ungdomar. SCB:s befolknings-

framskrivning 2021 skiljer sig förhållandevis kraftigt från befolkningsframskriv-

ning 2019 vad gäller den kommande utvecklingen av antalet barn och ungdomar. 

I befolkningsframskrivning 2019 bedömdes antalet barn och ungdomar i åldrarna 

upp till 18 fortsätta att öka relativt starkt under kommande år, medan antalet barn 

och ungdomar i denna åldersgrupp i befolkningsframskrivning 2021 väntas 

minska under prognosperioden. 

Bedömningen av antalet barn och elever i skol- och verksamhetsformer riktade till 

yngre barn under prognosperioden är beroende av hur väl det framtida barna-

födandet skattas. Förutom osäkerheten avseende dem som ännu inte är födda, 

bidrar även invandring och utvandring till osäkerheten. Bedömningarna av 

migrationens storlek är även i ett relativt kort perspektiv behäftad med stor 

osäkerhet.  

SCB:s befolkningsframskrivning 2021 presenterar även några alternativa 

scenarier med högre respektive lägre fruktsamhet och migration. I årets lärar-

prognos görs därför beräkningar för hur lärarbehovet skulle komma att utvecklas 

om fruktsamheten respektive migrationen blir högre än i huvudalternativet.  

I befolkningsframskrivningens alternativ med högre fruktsamhet antas fruktsam-

hetstalet från och med år 2030 vara detsamma som det genomsnittliga fruktsam-

hetstalet för de 25 år då fruktsamhetstalen var som högst under perioden 1970–

2020. För åren 2021–2029 sker en gradvis upptrappning till denna nivå. I alter-

nativet med högre migration än i befolkningsframskrivningens huvudantagande 

antas invandringen ligga på en högre nivå.134  

 
132 Statistiska centralbyrån (2021). Sveriges framtida befolkning 2021–2070, Demografiska rapporter 2021:1 
133 Statistiska centralbyrån (2019). Sveriges framtida befolkning 2019–2070, Statistiska meddelanden  

 BE 18 SM 1901. 
134 Statistiska centralbyrån (2021). Sveriges framtida befolkning 2021–2070, Demografiska rapporter 2021:1 
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I diagrammet nedan redovisas nybörjarbehovet enligt huvudalternativet och ett 

par alternativa beräkningar utifrån högre fruktsamhet respektive högre migration 

för samtliga skolformer. I alternativet med högre migration blir nybörjarbehovet 

något större för samtliga lärarutbildningar medan alternativet med högre frukt-

samhet ger större nybörjarbehov för lärarutbildningar inriktade mot yngre barn.  

Diagram 71. Ytterligare antal nybörjare som krävs för att täcka examinationsbehovet i 

prognosens huvudalternativ och alternativen med högre fruktsamhet och högre migration. 
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Alternativet med högre fruktsamhet innebär att antalet nybörjare på lärarutbild-

ningarna behöver vara 20 procent fler än i dag, jämfört med 10 procent i huvud-

alternativet. Alternativet med högre migration kräver cirka 15 procent fler 

nybörjare jämfört med i dag.  

Enligt alternativet med högre fruktsamhet skulle en balanserad situation uppnås 

för grundlärare med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1–3. Vidare skulle 

det krävas drygt 50 procent fler nybörjare än i dag på grundlärarutbildningen med 

inriktning mot årskurs 4–6, jämfört med 30 procent fler i huvudalternativet, för att 

täcka det framtida behovet. Det alternativa antagandet med högre fruktsamhet 

påverkar nybörjarbehovet endast i liten utsträckning i skolformer riktade mot 

äldre barn och ungdomar, som ämneslärarutbildningen, speciallärar- och special-

pedagogutbildningen. Nybörjare på yrkeslärarutbildningen påverkas inte alls 

eftersom den riktar sig mot ungdomar i gymnasieskolan.  

Nybörjarbehov på förskollärarutbildningen  

I en alternativ prognosberäkning, som beskrivs i kapitel 3 Rekryterings- och 

examinationsbehov i riket, antas andelen förskollärare öka successivt från dagens 

nivå på 43 procent till 70 procent om 30 år. Om andelen förskollärare skulle öka 
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till dessa nivåer skulle det krävas cirka 5 800 nybörjare per år för att möta det 

framtida examinationsbehovet av förskollärare under prognosperioden, jämfört 

med 3 900 nybörjare i huvudalternativet. Det betyder att det skulle krävas drygt 

70 procent fler nybörjare än i dag, jämfört med 10 procent fler i huvudalternativet, 

för att täcka det framtida behovet. Även om kvarvaron och återgången skulle vara 

högre skulle det krävas ett större antal nybörjare, cirka 30 procent fler än dagens 

nivå, för att täcka examinationsbehovet under prognosperioden. I alternativet med 

högre fruktsamhet skulle antalet nybörjare behöva öka med 30 procent för att 

täcka det framtida examinationsbehovet. I alternativet med högre migration krävs 

drygt 15 procent fler nybörjare. 

Diagram 72. Ytterligare antal nybörjare som krävs för att täcka examinationsbehovet på 

förskollärare i prognosens huvudalternativ samt några alternativa beräkningar. Procent 
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Nybörjarbehov på grundlärare med inriktning mot fritidshem 

I prognosberäkningarnas huvudalternativ är det beräknade antalet nybörjare under 

prognosperioden tillräckligt många för att täcka det kommande examinations-

behovet av lärare inom fritidshemmet, om nuvarande mönster består. Detta beror 

bland annat på att antalet barn i åldersgruppen 6–12 år bedöms minska under 

prognosperioden samtidigt som antalet nybörjare har ökat på grundlärarutbild-

ningen med inriktning mot fritidshem.  

Flera alternativa beräkningar görs för fritidshem. Både i den alternativa beräk-

ningen med högre fruktsamhet, som främst påverkar lärarbehovet i skol- och 

verksamhetsformer riktade mot yngre barn, och i alternativet med högre migration 

väntas det beräknade antalet nybörjare bli tillräckligt stort för att täcka det 

framtida behovet. Däremot i alternativet med en ökad personaltäthet skulle det 

krävas närmare 10 procent fler nybörjare än i dag för att tillgodose behovet av 

lärare. I den alternativa beräkningen med en successivt högre andel lärare om 

30 år uppnås en relativt balanserad situation. 

Behörigheten är låg inom fritidshemmet och alla som arbetar som lärare där i dag 

är inte behöriga. I prognosen antas de visstidsanställda lärarna utan pedagogisk 
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högskoleexamen ersättas av nyutexaminerade. Samtidigt antas de lärare som inte 

är behöriga men som har en pedagogisk högskoleexamen eller tillsvidareanställ-

ning fortsätta att arbeta i fritidshemmet. För att uppnå full behörighet behöver, 

utöver det examinationsbehov som prognosen visar, även dessa lärare vidareutbil-

das. Dessa lärare utgjorde tillsammans cirka 5 700 heltidstjänster år 2020, vilket 

motsvarade 45 procent av 2020 års lärarkår inom fritidshemmet. 

Diagram 73. Ytterligare antal nybörjare som krävs för att täcka examinationsbehovet av 

grundlärare med inriktning mot fritidshem enligt prognosens huvudalternativ samt några 

alternativa beräkningar. Procent 
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Årligt antal nybörjare 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att lärarutbildningen totalt sett skulle 

behöva vara större än i dag för att kunna tillgodose det framtida behovet av 

behöriga lärare i skolan, men det finns variationer mellan olika skol- och 

verksamhetsformer.  

Det beräknade antalet nybörjare på lärarutbildningen uppgår till 14 500 årligen 

under prognosperioden. För att examinationsbehovet enligt prognosens huvud-

alternativ ska kunna tillgodoses behöver antalet nybörjare vara 15 900 eller 

10 procent högre. I alternativen med högre fruktsamhet respektive högre 

migration krävs det ett ännu större antal nybörjare för att täcka examinations-

behovet. Alternativet med högre fruktsamhet visar att antalet nybörjare behöver 

vara 20 procent högre än i dag och alternativet med en högre migration cirka 

15 procent högre. Det motsvarar ett årligt antal nybörjare på 17 700 respektive 

16 700. 
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Diagram 74. Beräknat årligt antal nybörjare under prognosperioden jämfört med 

nybörjarbehovet för att uppnå balans, olika alternativ 
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Andra prognoser av arbetsmarknadsläget inom 

lärarområdet  

Det finns även andra prognoser som belyser arbetsmarknaden för lärare. Några 

exempel är Arbetsförmedlingens yrkesprognoser och SCB:s kort- och långsiktiga 

utbildningsprognoser. Arbetsförmedlingen publicerar yrkesprognoser på ett och 

fem års sikt i webbapplikationen Hitta yrkesprognoser. SCB redovisar arbets-

givarnas bedömningar av arbetsmarknadsläget för lärare i Arbetskraftsbaro-

metern. Dessutom publiceras ungefär vart tredje år långsiktiga framskrivningar av 

tillgång och efterfrågan på lärare i Trender och Prognoser.  

Arbetsförmedlingens yrkesprognoser för lärare visar mycket stora möjligheter till 

arbete på både ett och fem års sikt. SCB:s arbetskraftsbarometer visar en varierad 

arbetsmarknadssituation mellan olika lärarkategorier. För flera lärarkategorier 

uppger arbetsgivarna brist på nyutexaminerade arbetssökande medan det för några 

andra råder en mer balanserad arbetsmarknadssituation hösten 2020. På längre 

sikt visar SCB:s Trender och Prognoser vissa skillnader mellan olika lärar-

kategorier. Här nedan beskrivs dessa prognoser utförligare. 

Arbetsförmedlingens yrkesprognoser 

Arbetsförmedlingens yrkesprognoser beräknas sedan 2021 på ett nytt sätt 

eftersom intervjuundersökningen med arbetsgivare inte längre genomförs. Nu 

baseras yrkesprognoserna på en helt datadriven modell. Denna används för att 

bedöma möjligheterna att få jobb i olika yrken på ett och fem års sikt. Den 



 

126 LÄRARPROGNOS 2021 

statistik som används är framför allt Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik 

samt statistik från SCB. Yrkesprognoserna är kopplade till Arbetsförmedlingens 

yrkestaxonomi och SSYK2012.  

En separat prognos beräknas för utbudet respektive efterfrågan. Därefter tas ett 

konkurrensindex per yrke fram. Konkurrensindexet är ett relativt mått som visar 

en bedömning av möjligheterna att få arbete i yrket jämfört med andra yrken på 

arbetsmarknaden. Bedömningen är tregradig; mycket stora möjligheter till arbete, 

stora möjligheter till arbete respektive små till medelstora möjligheter till arbete.  

Yrkesprognoserna redovisas i dagsläget på nationell nivå men kommer att 

fortsätta att utvecklas med mer innehåll och även redovisas på regional nivå 

framöver. Bedömningar görs för cirka 200 yrken inom 20 yrkesområden. 

Arbetsförmedlingens yrkesprognos från juni 2021 visar mycket stora möjligheter 

till arbete på både ett och fem års sikt för samtliga läraryrken som ingår i yrkes-

prognoserna. Det betyder att efterfrågan på arbetskraft i dessa yrken är betydligt 

större än utbudet. Konkurrensen om jobben är därmed mycket liten.  

Tabell 6. Framtidsutsikter per yrke. Möjligheter till arbete år 2022 och år 2026 

  
Möjligheter till arbete år 
2022 

Möjligheter till arbete år 
2026 

Förskollärare Mycket stora möjligheter Mycket stora möjligheter 

Grundskollärare Mycket stora möjligheter Mycket stora möjligheter 

Gymnasielärare Mycket stora möjligheter Mycket stora möjligheter 

Lärare i yrkesämnen Mycket stora möjligheter Mycket stora möjligheter 

Speciallärare/specialpedagoger Mycket stora möjligheter Mycket stora möjligheter 
Källa: Arbetsförmedlingen (2021). Hitta yrkesprognoser. https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/yrken-och-
framtid/hitta-yrkesprognoser/prognoser?yrkesomrade=15 (Hämtad 2021-10-05) 

 

  

https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/yrken-och-framtid/hitta-yrkesprognoser/prognoser?yrkesomrade=15
https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/yrken-och-framtid/hitta-yrkesprognoser/prognoser?yrkesomrade=15
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SCB:s utbildningsprognoser 

Arbetskraftsbarometern 

Arbetskraftsbarometern är en arbetsgivarundersökning som genomförs årligen. 

Syftet med undersökningen är att ge snabb information om dagens arbetsmark-

nadsläge och utsikterna de närmaste åren för cirka 70 utbildningsgrupper. Under-

sökningen har genomförts sedan 1959. 

Diagram 75. Nyutexaminerade. Tillgång på utbildade enligt arbetsgivarna. Hösten 2020 
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Källa: Arbetskraftsbarometern 2020, SCB. 

I 2020 års undersökning ingick cirka 7 200 arbetsställen i urvalet. Ett och samma 

arbetsställe kan ingå i urvalet för flera utbildningsgrupper. Arbetsgivarna till-

frågas hur de för den aktuella utbildningsgruppen bedömer att tillgången på 

sökande – både nyutexaminerade och yrkeserfarna – har varit under det senaste 

året genom att uppge god tillgång, balans eller brist på sökande.  

Undersökningen från hösten 2020 visade att det råder brist på nyutexaminerade 

lärare inom många utbildningsinriktningar, som exempelvis förskollärare, special-

lärare och specialpedagoger, grundlärare med inriktning mot fritidshem, yrkes-

lärare samt ämneslärare. För ämneslärare är bristen speciellt stor på lärare med 

inriktning mot grundskolans årskurs 7–9, samt på lärare med inriktning mot 

gymnasieskolan specifikt inom matematik och naturvetenskapliga ämnen.135 

För några lärarkategorier har andelen arbetsgivare som uppger brist på sökande 

minskat under de senaste åren. Detta gäller till exempel grundlärare med 

inriktning mot förskoleklass, årskurs 1–3 och årskurs 4–6 samt ämneslärarutbild-

ningen i språk med inriktning mot gymnasieskolan. För dessa lärarutbildningar 

 
135 Statistiska centralbyrån (2020). Arbetskraftsbarometern 2020 – Vilka utbildningar ger jobb?   
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har utvecklingen under senare år gått ifrån en bristsituation till ett mer balanserat 

läge på arbetsmarknaden.  

Trender och prognoser 

SCB gör prognoser på lång sikt över tillgången och efterfrågan på arbetsmark-

naden för drygt 100 utbildningsgrupper. Resultaten publiceras i rapporten Trender 

och Prognoser. Dessa långsiktiga prognoser görs vart tredje år och har genomförts 

sedan år 1972. Den senaste prognosen publicerades i februari 2021.136 

Resultaten i Trender och Prognoser 2020 är inte jämförbara med Lärarprognos 

2021. Det beror framför allt på att prognoserna grundar sig på olika befolknings-

framskrivningar eftersom Trender och Prognoser baseras på SCB:s befolknings-

framskrivning 2020, vilken bedömer en stark tillväxt av antalet barn och ung-

domar i motsats till befolkningsframskrivning 2021. Men det beror också på att 

Trender och Prognoser beräknar tillgång och efterfrågan på lärare på hela arbets-

marknaden, och inte endast inom utbildningssystemet. Resultaten visar att till-

gången på samtliga lärargrupper – med undantag av speciallärare och special-

pedagoger – bedöms vara ungefär oförändrad fram till år 2035. Samtidigt väntas 

efterfrågan öka på alla lärargrupper, vilket betyder att det finns risk för en fortsatt 

brist på utbildade lärare inom de flesta inriktningar. Tillgången på utbildade 

speciallärare och specialpedagoger väntas däremot öka starkare än efterfrågan, 

vilket på längre sikt bedöms medföra ett mer balanserat arbetsmarknadsläge. 

  

 
136 Statistiska centralbyrån (2020). Trender och prognoser 2020. Befolkningen, utbildningen, arbetsmarknaden – med 

sikte på år 2035. 
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5. Lärarutbildningen – sökande, antagna 

och examinerade de senaste läsåren 

Sammanfattning 

Nybörjarna på de program som räknas till lärarutbildningen utgör tillsammans 

drygt en fjärdedel av alla nybörjare på yrkesexamensprogram i högskolan. Läsåret 

2019/20 påbörjade totalt 13 560 personer ett program mot en lärarexamen. 

Antalet nybörjare på lärarutbildning har de senaste läsåren varit förhållandevis 

oförändrat, men högt sett ur ett längre tidsperspektiv. Antalet behöriga första-

handssökande till lärarutbildning höstterminen 2020 var det högsta under de 

senaste fem höstterminerna, totalt 17 350 personer. Även antalet antagna var 

högt, totalt 13 280 samma termin. Såväl antalet sökande som antalet antagna 

ökade till höstterminen 2020, men antagna ökade procentuellt mer, vilket bidrog till 

att söktrycket sjönk något.  

Läsåret 2019/20 tog 9 760 studenter en förskollärar-, grundlärar-, yrkes- eller 

ämneslärarexamen, eller en äldre lärarexamen. Det är det högsta antalet 

examinerade sedan nuvarande lärarexamina infördes 2011. Samma läsår avlade 

totalt 3 030 personer en ämneslärarexamen eller motsvarande äldre lärarexamen. 

Engelska, svenska och historia var de ämnen som flest av de examinerade hade i 

sin examen. 

 

Nybörjarna på de olika programmen som räknas till lärarutbildningen utgör till-

sammans en stor del av nybörjarna på samtliga yrkesexamensprogram i hög-

skolan. Läsåret 2019/20 påbörjade totalt 49 720 ett yrkesexamensprogram, varav 

13 560 påbörjade ett program inom lärarutbildningen. Ytterligare 690 påbörjade 

ett program mot specialpedagogexamen och 720 påbörjade ett program mot 

speciallärarexamen. Förutom yrkesexamensprogram inom lärarutbildning var 

program mot civilingenjörsexamen vanligast med 7 380 programnybörjare.  

I den reguljära lärarutbildningen ingår i dag fyra olika yrkesexamensprogram, 

program som leder till förskollärarexamen, grundlärarexamen, yrkeslärarexamen 

och ämneslärarexamen. Grundlärarexamen och ämneslärarexamen har båda regle-

rade inriktningar enligt examensordningen. Grundlärarexamen ges med tre olika 

inriktningar: arbete i fritidshem, arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 

1–3 samt arbete i grundskolans årskurs 4–6. Ämneslärarexamen ges med två olika 

inriktningar: arbete i grundskolans årskurs 7–9 och arbete i gymnasieskolan. 

Yrkeslärarexamen omfattar 90 högskolepoäng (hp) och är därmed kortast av de 

fyra. Ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasieskolan omfattar 300 hp och 

i vissa fall 330 hp och är därmed längst.  

Personer som har någon av dessa fyra examina, eller en motsvarande äldre 

lärarexamen, kan också utbilda sig till speciallärare eller specialpedagog. Dessa 

examina omfattar 90 hp vardera. 
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Sökande och antagna till program mot olika 

lärarexamina 

Till höstterminen 2020 var det sammanlagt 17 350 behöriga som sökte till ett 

program mot förskollärarexamen, grundlärarexamen, yrkeslärarexamen eller 

ämneslärarexamen i första hand. Det var det högsta antalet sökande under de 

senaste fem höstterminerna, det vill säga sedan höstterminen 2016. Även antalet 

antagna var högt, totalt 13 280. Såväl antalet sökande som antalet antagna ökade 

till höstterminen 2020 för de flesta program och inriktningar. Undantag var 

program mot förskollärarexamen respektive grundlärarexamen med inriktning 

mot arbete i årskurs 4–6. För dessa två ökade antalet antagna medan antalet 

sökande var oförändrat eller minskade svagt. Flest både sökte och antogs till 

ämneslärarexamensprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan.   

Diagram 76. Behöriga förstahandssökande, antagna och söktryck (höger axel) till program 

mot förskollärarexamen, grundlärarexamen, yrkeslärarexamen eller ämneslärarexamen 
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Källa: UKÄ 

Både antalet sökande och antagna ökade alltså över lag till höstterminen 2020, 

såväl på totalnivån som uppdelat på de olika programmen och inriktningarna. 

Procentuellt ökade antalet antagna mer än antalet sökande i flera fall. Detta fick 

effekten att söktrycket, som visar antalet behöriga förstahandssökande per anta-

gen, var lägre höstterminen 2020 än 2019 såväl på programnivån som för flera av 

inriktningarna. På totalnivån var söktrycket 1,31 sökande per antagen hösttermi-

nen 2020 och 1,36 höstterminen 2019. Högst söktryck höstterminen 2020 hade 

program mot yrkeslärarexamen (1,54) och lägst hade ämneslärarexamen med 

inriktning mot årskurs 7–9 (1,05). Om söktrycket är högre än 1 innebär det att det 

finns fler sökande än antagna och därmed en viss konkurrens om platserna. Ett 

söktryck på 1 eller lägre innebär att i stort sett alla behöriga förstahandssökande 

antas.  
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När det gäller de två påbyggnadsutbildningarna mot speciallärarexamen och 

specialpedagogexamen hade program mot specialpedagogexamen totalt 1 680 

behöriga förstahandssökande höstterminen 2020 och 740 antagna. Program mot 

speciallärarexamen hade totalt 810 behöriga förstahandssökande men nästan lika 

många antagna som specialpedagogexamen, 640 personer. Till båda programmen 

minskade antalet sökande och till program mot speciallärarexamen minskade även 

antalet antagna, vilket ledde till ett i princip oförändrat söktryck. Till program mot 

specialpedagogexamen ökade däremot antagna. Detta gjorde att söktrycket sjönk 

något. Samtidigt var söktrycket på program mot specialpedagogexamen 2,26 

behöriga förstahandssökande per antagen höstterminen 2020, vilket liksom 

tidigare terminer var det högsta söktrycket av alla lärarprogrammen.  

Diagram 77. Behöriga förstahandssökande, antagna och söktryck (höger axel) till program 

mot speciallärarexamen samt specialpedagogexamen  

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

16 17 18 19 20 16 17 18 19 20

Speciallärarexamen Specialpedagogexamen

Sökande Antagna Söktryck (höger axel)

 

Källa: UKÄ 

Nybörjare på lärarutbildningen under 2000-talet 

Som framgick i det föregående avsnittet så antas många, dock inte alla, som söker 

till en lärarutbildning. Men alla som antas till en lärarutbildning påbörjar inte de 

aktuella studierna. Läsåret 2019/20 var det 13 560 personer som var nybörjare på 

ett program mot någon av de fyra lärarexamina eller en kompletterande utbild-

ning.137 Det är i princip lika många nybörjare som det har varit på lärarutbild-

ningen sedan läsåret 2015/16, det vill säga omkring 13 500 nybörjare. Antalet 

 
137 Att antalet nybörjare är lägre här än i prognosen beror framför allt på att nybörjare på ett program mot speciallärar- 

eller specialpedagogexamen inte räknas in. En annan förklaring är att de 13 560 är antalet som för första gången 

påbörjade något av de program som räknas till lärarutbildningen. En person som påbörjar program mot exempelvis 

förskollärarexamen och sedan ett program mot grundlärarexamen räknas här endast som nybörjare vid det första 

tillfället, medan samma person i prognosen räknas som nybörjare vid två tillfällen. Vidare räknas i dessa nybörjar-
uppgifter även personer som studerar inom VAL, vilket de inte gör i andra delar av rapporten. Ytterligare en förklaring 

till skillnaderna är att uttaget från Universitets- och högskoleregistret, som är ett så kallat levande register, gjorts vid 

olika tillfällen. 
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nybörjare har legat stabilt och förhållandevis högt de senaste åren, tidigare läsår 

har antalet varierat betydligt mer.  

Diagram 78. Antal nybörjare på program mot de olika lärarexamina.  
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*Till och med läsåret 2010/11 ingår alla de som påbörjade program mot just lärarexamen, i kategorin Lärarexamen. 
Därefter registreras framför allt de som läser kompletterande utbildning för personer med utländsk lärarexamen 
(ULV) eller vidareutbildning för obehöriga lärare (VAL) i denna kategori. Dock finns här en undertäckning till följd av 
att vissa lärosäten inte registrerar dem som studerar inom ramen för dessa två utbildningar på lärarutbildning. Det 
verkliga antalet studenter inom ULV och VAL läsåret 2019/20 var därmed troligtvis högre än de 1 350 som ingår i 
figuren.  

**Här ingår även studerande på kompletterande pedagogisk utbildning (KPU). 

Källa: UKÄ (2021), Nybörjare och examinerade på lärarutbildningarna: stabila nybörjarnivåer och fler examinerade 

2019/20, reg.nr. 51-00182-21. 

Läsåret 2019/20 påbörjade flest nybörjare studier mot ämneslärarexamen (4 440). 

Av dessa påbörjade 26 procent studier mot ämneslärarexamen genom komplette-

rande pedagogisk utbildning (KPU) medan resten påbörjade studier inom den 

reguljära ämneslärarutbildningen. Uppdelat per inriktning var gymnasieskolan 

störst, 2 560 av de 3 290 som påbörjade studier inom reguljär ämneslärarutbild-

ning och 370 av dem som påbörjade KPU läste mot gymnasieskolan. För studen-

terna inom KPU saknas dock information om inriktning för 500 av nybörjarna.  
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Tabell 7.  Antal nybörjare på lärarutbildning läsåret 2019/20 uppdelat per examen och 

inriktning samt andel män respektive kvinnor på de olika inriktningarna.  
   

Total Kvinnor Män 

Förskollärarexamen 

  

3 290 94 % 6 % 

Grundlärarexamen 

  

3 800 76 % 24 % 

därav 

 

Fritidshem 850 57 % 43 %   

F-3 1 720 90 % 10 %   

4–6 1 240 68 % 32 % 

Yrkeslärarexamen 

 

  680 65 % 35 % 

Ämneslärarexamen 

  

4 440 54 % 46 % 

därav KPU* Total 1 150 53 % 47 %   

Gymnasieskolan 370 51 % 49 %   

Okänt** 500 49 % 51 %   

7–9 280 62 % 38 % 

därav Reguljär Total 3 290 55 % 45 %   

Gymnasieskolan 2 560 54 % 46 %   

Okänt** 80 67 % 33 %   

7–9 640 57 % 43 % 

Lärarexamen*** . 

 

1 350 65 % 35 % 

Total 

  

13 560 71 % 29 % 
*KPU är en kort utbildning för den som vill bli behörig lärare och redan läst ämnesstudierna.  

**Okänd inriktning betyder att uppgift om inriktning (årskurs 7–9 eller gymnasieskolan) saknas bland nybörjarna. De 
flesta med okänd inriktning går en kompletterande pedagogisk utbildning (KPU).  

***De flesta av dem som är registrerade som nybörjare på program mot lärarexamen läser Vidareutbildning av lärare 
som saknar lärarexamen (VAL) eller Kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk lärarutbildning 
(ULV). Alla som påbörjar studier inom VAL eller ULV ingår dock inte, beroende på hur de registreras i lärosätenas 
studieadministrativa system. Det faktiska antalet nybörjare på dessa utbildningar är alltså sannolikt underskattat. I 
prognosen räknas inte VAL-studenter in i nybörjaruppgiften men i detta kapitel ingår de. 

Källa: UKÄ (2021). Universitet och högskolor – årsrapport 2021. Rapport 2021:17. 

Läsåret 2019/20 var 71 procent av nybörjarna kvinnor och 29 procent var män. 

Det är en könsfördelning som har varit ungefär densamma under lång tid. På 

programnivå var det bara på program mot ämneslärarexamen som könsfördel-

ningen kan räknas som jämn, det vill säga att andelen kvinnor respektive andelen 

män var mellan 40 och 60 procent. Ojämnast var könsfördelningen på program 

mot förskollärarexamen där 94 procent var kvinnor och 6 procent var män.  

Förutom de som påbörjade studier inom de reguljära lärarutbildningarna eller 

kompletterande utbildningarna så påbörjade 1 410 ett påbyggnadsprogram mot 

speciallärarexamen eller specialpedagogexamen. Fördelningen var ganska jämn 

mellan de två programmen, 720 påbörjade studier mot speciallärarexamen och 

690 mot specialpedagogexamen. Könsfördelningen är mycket ojämn på dessa två 

program, under hela 2000-talet har andelen kvinnor varit över 90 procent bland 

nybörjarna på program mot såväl speciallärarexamen som specialpedagogexamen. 
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Diagram 79. Antal nybörjare på program mot speciallärarexamen respektive 

specialpedagogexamen under 2000-talet.  
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Källa: UKÄ och SCB. Programnybörjare mot yrkesexamen läsåret 1992/94–2019/20 efter program och kön.  

Examinerade lärare de senaste tio läsåren 

Läsåret 2019/20 var det 9 760 som tog en lärarexamen av något slag. Ytterligare 

1 400 tog ut en speciallärar- eller specialpedagogexamen. Det är det högsta totala 

antalet examinerade sedan 2010/11 när många tog ut en examen i samband med 

den aviserade förändringen om krav på lärarlegitimation. Ökningen av antalet 

lärarexaminerade sammanfaller med att antalet examinerade ökade i högskolan i 

stort läsåret 2019/20. Flera anledningar verkar finnas till ökningen av samtliga 

examinerade. Det är dock troligt att en viktig del av förklaringen när det gäller 

ökningen av just de olika lärarexamina är att antalet nybörjare på de olika lärar-

programmen ökade mellan 2011/12 och 2015/16 (se diagram i avsnittet Nybörjare 

på lärarutbildningen under 2000-talet), och att det till viss del är följden av den 

ökningen som nu syns i examensstatistiken.    



 

135 LÄRARPROGNOS 2021 

Diagram 80. Antal som har avlagt en förskollärar-, grundlärar-, yrkeslärar- eller 

ämneslärarexamen samt speciallärarexamen, specialpedagogexamen och äldre 

lärarexamen läsåren 2010/11–2019/20.  

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

Förskollärarexamina Grundlärarexamina

Lärarexamina Yrkeslärarexamina

Ämneslärarexamina Speciallärarexamina

Specialpedagogexamina

 

Kommentar: Det höga antalet examinerade läsåret 2010/11 beror främst på att med anledning av den aviserade 
förändringen om krav på lärarlegitimation från 2011, var det många lärare som inte tidigare hade tagit ut sin examen 
som gjorde det innan legitimationskravet infördes. 

Källa: UKÄ:s statistikdatabas.  

Jämfört med läsåret 2018/19 ökade det totala antalet examinerade lärare med 

14 procent läsåret 2019/20. I denna ökning är inte påbyggnadsutbildningarna 

inräknade. Antalet som tog en ämneslärarexamen respektive grundlärarexamen 

ökade mest, 20 procent vardera, följt av förskollärarexamen som ökade med 

11 procent. Antalet som tog en yrkeslärarexamen respektive lärarexamen var 

oförändrat jämfört med läsåret innan.  

Liksom bland nybörjarna är en klar majoritet av dem som avlägger en lärar-

examen kvinnor, men könsfördelningen skiljer sig åt mellan de olika examina. 

Läsåret 2019/20 var 96 procent av dem som tog en förskollärarexamen kvinnor. 

Bland dem som tog en grundlärarexamen var 80 procent kvinnor. Bara för ämnes-

lärarexamen var könsfördelningen jämn läsåret 2019/20, med 57 procent kvinnor 

och 43 procent män.    
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Diagram 81. Andel och antal examinerade kvinnor respektive män per examen läsåret 

2019/20.  
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Källa: UKÄs statistikdatabas 

Undervisningsämnen bland examinerade mot grundskolans 

årskurs 7–9 eller gymnasieskolan 

Personer som avlägger en ämneslärarexamen mot grundskolans årskurs 7–9 eller 

gymnasieskolan har valt ett antal undervisningsämnen, vanligtvis två eller tre, 

som ingår i examen. Om en examen avläggs efter att ha läst en KPU kan studen-

ten ha enbart ett undervisningsämne. Här tittar vi närmare på vilka undervisnings-

ämnen som var vanliga och vilka som var mindre vanliga läsåret 2019/20 samt 

hur utvecklingen har sett ut de senaste läsåren. Eftersom många fortfarande av-

lägger en äldre lärarexamen mot grundskolans senare år eller gymnasieskolan 

ingår även dessa i sammanställningen nedan. 

Läsåret 2019/20 var det totalt 3 030 personer som avlade en ämneslärarexamen 

eller motsvarande äldre lärarexamen. Av dessa tog 970 en examen mot årskurs  

7–9 och 2 060 en examen mot gymnasieskolan. Bland de examinerade var 

engelska, svenska eller historia de tre vanligast förekommande undervisnings-

ämnena, varav engelska var vanligast och förekom i sammanlagt 620 av de 

utfärdade examina mot årskurs 7–9 eller gymnasieskolan. Drygt 500 av de 

examinerade hade svenska eller historia i sin examen. Därefter följer religions-

kunskap, samhällskunskap, matematik samt idrott och hälsa, som ingick i examen 

för mellan 300 och 400 av de examinerade. Strax över 200 av de examinerade 

hade svenska som andraspråk eller musik i sin examen. Övriga undervisnings-

ämnen, till exempel de naturvetenskapliga ämnena och de moderna språken 

ingick i examen för 200 eller färre av de examinerade. Inom de allra flesta ämnen 

var det fler examinerade mot gymnasieskolan138 än årskurs 7–9. Undantag är dock 

 
138 Observera att i denna grupp ingår även de som har tagit en äldre lärarexamen inriktad mot både grundskolans senare 

år och gymnasieskolan, dock inte de som har tagit en äldre lärarexamen enbart inriktad mot grundskolans senare år. De 

sistnämnda räknas i stället här till årskurs 7–9. 
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exempelvis slöjd samt hem- och konsumentkunskap som inte ges i gymnasie-

skolan och inte heller finns i högskoleförordningens bilaga 4 för ämneslärar-

examen inriktning gymnasieskolan. Vissa ämnen, däribland bild, de moderna 

språken och teknik hade ungefär lika många examinerade mot årskurs 7–9 som 

gymnasieskolan. 

Diagram 82. Antal med respektive undervisningsämne i sin ämneslärarexamen eller äldre 

lärarexamen mot grundskolans senare år/gymnasieskolan läsåret 2019/20   
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Kommentar: Eftersom mer än ett undervisningsämne kan ingå i examen kan en person ingå i fler än en stapel. 

Staplarna kan därför inte summeras.  

*Samlingsbenämningar som tidigare användes i större utsträckning i statistiken men som alltmer ersätts av de 

enskilda undervisningsämnena.  

Källa: UKÄ 

Hur stor andel av de examinerade som har haft respektive undervisningsämne i 

sin examen har varierat över tid för vissa ämnen och varit jämnare för andra. 

Engelska, svenska och historia har varit de vanligast förekommande ämnena de 

senaste tio läsåren men utvecklingen har sett olika ut. Engelska har ökat svagt 

från 18 procent 2010/11 till 21 procent 2019/20 medan andelen med historia först 

minskade något för att sedan öka från läsåret 2012/13. Till läsåret 2019/20 mins-

kade dock andelen något, från 19 till 17 procent. Mellan 2011/12 och 2015/16 

hade mellan 22 och 24 procent av de examinerade svenska i sin examen. Därefter 

sjönk andelen till omkring 18 procent. De naturvetenskapliga ämnena har rappor-

terats på olika sätt över tid i statistiken. Detta syns genom att andelen med natur-

orienterande ämnen som samlad benämning har minskat under tidsperioden sam-

tidigt som andelen som har biologi, fysik eller kemi i sin examen ökat, i synnerhet 

de senaste fem läsåren. De examinerade registreras alltså de senare läsåren i större 

utsträckning på ett specifikt ämne. Sett till andelen som hade minst ett av de 

naturvetenskapliga ämnena i sin examen har den dock varit relativt oförändrad 

sedan 2015/16, ungefär 14 procent. Innan dess var andelen lägre.  
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Diagram 83. (a–e) Andel examinerade med respektive ämnen i ämneslärarexamen eller 

äldre lärarexamen mot grundskolans senare år/gymnasieskolan läsåren 2010/11–2019/20. 
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Samhällsvetenskapliga ämnen 
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Kommentar: Psykologi, filosofi, företagsekonomi och dans har utgjort 1–2 procent under hela perioden och ingår inte 

i sammanställningen. 

Källa: UKÄ  
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De samhällsvetenskapliga ämnena har haft en liknande utveckling. Andelen med 

samhällsorienterande/samhällsvetenskapliga ämnen som samlad benämning har 

minskat över tid medan andelen med religionskunskap, historia och geografi har 

ökat. Andelen med samhällskunskap i examen har varit relativt jämn över tid. 

Även om andelen som har haft minst ett samhällsvetenskapligt undervisnings-

ämne i sin examen minskade något till läsåret 2019/20 så har andelen varit 

förhållandevis stabil på en hög nivå över en längre tid, mellan 31 och 33 procent.  

Matematik har varierat mellan 11 och 14 procent under hela perioden medan 

svenska som andraspråk har ökat successivt under i princip hela perioden och 

uppgick till 8 procent läsåret 2019/20.  

Av de praktisk-estetiska ämnen som ingår i sammanställningen är idrott och hälsa 

det ämne som störst andel av de examinerade har haft i sin examen medan hem- 

och konsumentkunskap har varit minst vanligt under hela perioden.  

I kapitel 3 Rekryterings- och examinationsbehov i riket redovisades det 

prognostiserade behovet av examinerade lärare i årskurs 7–9 och gymnasieskolan. 

Där framgick att det skulle behöva examineras i genomsnitt cirka 3 000 ämnes-

lärare per år de kommande 15 åren för att täcka det väntade behovet i årskurs 7–9, 

gymnasieskolan samt den kommunala vuxenutbildningen.  

I samma kapitel redovisades det prognostiserade behovet på examinerade lärare i 

årskurs 7–9 och gymnasieskolan per undervisningsämne. I dessa beräkningar är 

dock inte behoven i den kommunala vuxenutbildningen inräknade. Detta innebär 

att det beräknas behövas åtminstone det antal examinerade som prognosen visar, 

men att i de ämnen som ges inom den kommunala vuxenutbildningen i större 

omfattning kommer det att behövas ännu fler examinerade.  

Uppgifterna tidigare i detta kapitel visar antalet examinerade per undervisnings-

ämne läsåret 2019/20 och hur stor andel av de examinerade som har haft respek-

tive ämne i sin examen de senaste åren. Detta ska inte tolkas som prognostiserat 

antal examinerade per ämne framöver. Av den anledningen ska jämförelse med 

det prognostiserade examinationsbehovet som redovisas i rapporten göras med 

försiktighet.  

Noteras kan dock att liksom tidigare år är antalet som har haft matematik i sin 

examen de senaste åren betydligt lägre än det prognostiserade behovet framöver. 

Ämnet har varit ungefär lika stort bland de examinerade de senaste åren och visar 

således inga tecken på att öka sin andel framöver. Det finns därmed en risk för att 

det framtida behovet av matematiklärare inte kommer att kunna uppfyllas. Likaså 

riskerar behovet av examinerade i spanska, tyska och franska samt de naturveten-

skapliga ämnena och teknik att vara högre än det faktiska antalet examinerade 

framöver, om mönstret från tidigare år avseende den faktiska examinationen 

består. Även slöjd samt hem- och konsumentkunskap uppvisar ett mönster där det 

prognostiserade behovet är högre än antalet som har examinerats med dessa 

ämnen de senaste åren. Sett till andelen med dessa ämnen i sina examina de 

senaste 10 åren har hem- och konsumentkunskap varit i princip oförändrat medan 
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slöjd förvisso ökade något mellan 2015/16 och 2017/18 men sedan dess har 

minskat igen. 

För flera av de andra ämnena, till exempel historia och religionskunskap, ligger i 

stället antalet examinerade de senaste åren i nivå eller något högre än det 

prognostiserade årliga behovet framöver. Det bör dock påpekas att vissa av dessa 

ämnen även ges inom den kommunala vuxenutbildningen och för den utbild-

ningsformen beräknas inte det årliga examinationsbehovet per ämne i prognosen. 

Det innebär att uppgifterna här signalerar att de senaste åren har det examinerats 

lärare i dessa ämnen åtminstone i nivåer som det prognostiserade behovet för 

årskurs 7–9 och gymnasieskolan framöver. Det innebär samtidigt att det kan 

finnas ett behov av lärare i dessa ämnen inom kommunala vuxenutbildningen som 

inte tas i beaktande här.    

Kvarvaro på programmen under det andra läsåret 

Antal examinerade kan fungera som ett bra mått för att beskriva inflödet på 

arbetsmarknaden medan andra mått behövs för att beskriva genomströmningen på 

en utbildning. Kvarvaro år 2 är ett av flera mått på genomströmning bland 

nybörjare på yrkesexamensprogram.  

Bland dem som påbörjade studier mot något av de nu aktuella yrkesexamens-

programmen inom lärarutbildningen läsåret 2018/19 var kvarvaron år 2 högst för 

det relativt korta programmet mot specialpedagogexamen, 84 procent. I övrigt var 

kvarvaron ungefär lika hög på övriga program, omkring 80 procent. Undantaget 

är program mot ämneslärarexamen, där kvarvaron läsår 2 var lägre, 71 procent. I 

den mån det har skett några förändringar för dessa program de senaste läsåren har 

kvarvaron ökat något. Detta gäller framför allt program mot specialpedagog-

examen och yrkeslärarexamen.   
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Diagram 84. Andel kvarvaro år 2 bland nybörjare på program mot specialpedagogexamen, 

speciallärarexamen, förskollärarexamen, yrkeslärarexamen, grundlärarexamen och 

ämneslärarexamen. Redovisas för de tre nybörjaråren 2016/17, 2017/18 och 2018/19. 

Programmen sorteras efter högst kvarvaro bland nybörjarna 2018/19.  
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6. Regionala prognosresultat 

Sammanfattning 

Det totala rekryteringsbehovet under prognosperioden 2021–2035 varierar i olika 

län. Hälften av landets totala rekryteringsbehov beräknas finnas i de tre storstads-

länen. Av det totala rekryteringsbehovet i landet fram till år 2035 på 131 000 hel-

tidstjänster beräknas cirka 26 000 avse Stockholms län, 22 000 Västra Götalands 

län och 18 000 Skåne län. 

Det största relativa rekryteringsbehovet, det vill säga i förhållande till 2020 års 

lärarkår, bedöms däremot för Gotlands län. Det relativa rekryteringsbehovet är 

nästan lika stort i Västmanlands och Uppsala län. Minst rekryteringsbehov i 

förhållande till 2020 års lärarkår väntas för Västernorrlands och Blekinge län.  

Behovet av lärare och förskollärare bedöms under prognosperioden vara ungefär 

oförändrat eller minska i alla åtta riksområden. Detta är starkt kopplat till befolk-

ningsprognosen över antalet barn och ungdomar. Nedgången är störst i Norra 

Mellansverige med cirka 11 procent medan behovet av lärare och förskollärare 

väntas ligga kvar på en ungefär oförändrad nivå under prognosperioden i 

Stockholm och Östra Mellansverige.  

Examinationsbehovet kommer att vara störst i Östra Mellansverige i förhållande till 

2020 års lärarkår. Lägst examinationsbehov bedöms för Mellersta och Övre 

Norrland.  

 

I detta kapitel beskrivs hur lärarkåren ser ut i länen i dag vad gäller behörighets-

läget och åldersfördelningen bland befintliga lärare. Därefter redovisas den 

framtida befolkningsutvecklingen och det framtida personalbehovet. Kapitlet 

avslutas med en redovisning av hur många som behöver rekryteras och 

examineras för att täcka det framtida lärarbehovet per region.  

Det är viktigt att komma ihåg att varken rekryterings- eller examinationsbehovet 

visar bristen på behöriga lärare i en region, eftersom ingen beräkning har gjorts av 

hur många som väntas examineras per region. Hänsyn tas inte heller till hur lärare 

flyttar. Det examinationsbehov som finns i en region kan tillgodoses med 

examination inom regionen eller med inflyttning av lärare. Det betyder att vid en 

utflyttning av lärare kan regionen behöva examinera ännu fler lärare för att täcka 

det framräknade examinationsbehovet. 

Personalbehovet och rekryteringsbehovet beskrivs per län. Examinationsbehovet 

redovisas på en mer övergripande nivå eftersom examinationen av lärare inte är 

knuten till enskilda län. Examinationsbehovet redovisas för åtta riksområden 

indelade enligt NUTS 2.139 Varje riksområde består av ett eller flera län. De åtta 

 
139 Se bilaga 2. NUTS är den regionala indelning som används inom EU för statistikredovisning. I Sverige utgörs NUTS 

1 av de tre landsdelarna, NUTS 2 av riksområden och NUTS 3 av län. 
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riksområdena är Stockholm, Östra Mellansverige, Småland och öarna, Syd-

sverige, Västsverige, Norra Mellansverige, Mellersta Norrland och Övre 

Norrland.  

I tabellbilagan finns utförliga tabeller där lärar- och rekryteringsbehov redovisas 

per län indelat efter skol- och verksamhetsform. Examinationsbehovet redovisas 

per riksområde enligt NUTS 2 i tabellbilagan. 

Lärarna i dag 

Behörighetsläget 

År 2020 var i genomsnitt 72 procent av lärarkåren behöriga i riket som helhet.140  

Behörighetsnivån skiljer sig dock mellan olika län. Andelen behöriga lärare är 

högst i Hallands och Västerbottens län där totalt 78 respektive 80 procent av 

heltidstjänsterna utgörs av behöriga lärare i aktuella skol- och verksamhetsformer, 

bortsett från fritidshem och förskola. Lägst är andelen behöriga lärare i 

Södermanlands, Dalarnas, Gävleborgs och Jämtlands län. I dessa län utgjorde 

andelen behöriga lärare 63–67 procent av lärarkåren år 2020.  

Det är också stora skillnader i behörighetsnivå mellan olika skolformer och län. 

Behörighetsnivån är högre i grundskolans årskurs 1–3 och 4–6 än i årskurs 7–9.141 

I grundskolans årskurs 1–3 är skillnaderna i behörighetsnivå mellan länen inte 

heller lika stor som i de andra årskurserna. Mellan 79 och 93 procent av lärarna i 

de olika länen är behöriga att undervisa i grundskolans årskurs 1–3.  

I grundskolans årskurs 4–6 är behörighetsnivån högst i Västerbottens län, 

89 procent. I Hallands och Kalmar län är även andelen behöriga relativt hög, 

cirka 85 procent. I Södermanlands, Gävleborgs, Dalarna och Västmanlands län är 

andelen behöriga lärare bland de lägsta, 71–74 procent. 

Variationen i behörighetsnivå mellan länen är betydligt större i grundskolans 

årskurs 7–9. Precis som i grundskolans årskurs 4–6 har Västerbottens län högst 

andel behöriga lärare, 82 procent. Behörighetsnivån är även relativt hög i 

Hallands och Kalmar län, 74 respektive 73 procent. Lägst andel behöriga lärare 

har Södermanlands län, 60 procent. Även i Dalarnas, Blekinge, Västmanlands och 

Gävleborgs län är behörighetsnivån relativt låg, 60–64 procent.  

Behörighetsnivån i gymnasieskolans yrkesämnen är förhållandevis låg i de flesta 

län. I flera län är andelen behöriga runt 50 procent och inte i något län är behörig-

hetsnivån över 70 procent.142 Hallands län har störst andel behöriga yrkeslärare, 

68 procent, medan Blekinge län har lägst andel behöriga, 45 procent.  

 
140 I detta avsnitt avses lärare uttryckt i heltidstjänster. 
141 Det beror till viss del på skillnader i hur man i prognosen klassificerar behöriga lärare i grundskolans årskurs 1–3 och 

4–6 jämfört med årskurs 7–9. För att i prognosen bli klassificerad som behörig lärare i grundskolans årskurs 1–3 och   

4–6 krävs det inte, som i grundskolans årskurs 7–9, att en lärare har behörighet i ett specifikt ämne utan endast för den 
årskurs där denne arbetar. 
142 Avser för yrkesämnen lärare med pedagogisk högskoleexamen. Läs mer om hur klassificeringen av behöriga lärare 

har gjorts inom de olika skol- och verksamhetsformerna i Bilaga 1. 
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Behörighetsnivån är betydligt högre i gymnasieskolans allmänna ämnen än i 

gymnasieskolans yrkesämnen. I Västerbottens län är andelen behöriga ämnes-

lärare högst, 81 procent. I Hallands, Stockholms och Uppsala län är närmare 

80 procent av lärarna behöriga i det aktuella ämnet de undervisar i. Det kan 

jämföras med Jämtlands, Södermanlands och Dalarnas län där andelen behöriga 

år 2020 var runt 70 procent. 

Diagram 85. Andel lärare efter behörighet och anställningsform år 2020, fördelat efter län, 

samtliga skol- och verksamhetsformer utom förskola och fritidshem, omräknat till 

heltidstjänster 
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Källa: Bearbetningar av registret över pedagogisk personal (lärarregistret). 

Lärare som antas bli behöriga 

Lärare utan behörighet men som har en pedagogisk högskoleexamen eller en 

tillsvidareanställning, antas i regel fortsätta att arbeta som lärare och bli behöriga 

under prognosperioden. Dessa lärare utgör en stor andel av 2020 års lärarkår, 

omkring 17 procent av alla lärare i riket, omräknat till heltidstjänster. Störst är 

andelen i Södermanlands län där 23 procent av lärarna ingår i denna grupp. Även 

andelen som bedöms bli ersättningsrekryterade är relativt hög i Södermanlands 

län, cirka 14 procent. Förutom i Södermanlands län är både andelen lärare som 
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antas bli behöriga under prognosperioden och andelen som antas bli 

ersättningsrekryterade stor i exempelvis Dalarnas och Gävleborgs län.143 

Ersättningsrekrytering av dem som saknar pedagogisk 

högskoleexamen 

Visstidsanställda lärare som saknar pedagogisk högskoleexamen ses inte som en 

tillgång i prognosens utgångsläge utan antas bli ersatta av nyutexaminerade lärare 

under den första femårsperioden 2021–2025. Denna grupp ingår i det som 

benämns ersättningsrekrytering.144 Län med låg behörighetsnivå har i regel större 

ersättningsrekrytering och län med hög behörighetsnivå har ofta mindre ersätt-

ningsrekrytering. Dalarnas län har störst andel visstidsanställda lärare som saknar 

pedagogisk högskoleexamen. Tillsammans med de speciallärare och specialpeda-

goger som antas bli ersatta utgjorde denna grupp lärare cirka 16 procent av 

samtliga tjänstgörande lärare år 2020, omräknat till heltidstjänster. Det betyder att 

16 procent av lärarkåren i Dalarnas län antas ersättningsrekryteras under progno-

sens första femårsperiod. Lägst andel ersättningsrekrytering har Västerbottens, 

Hallands, Västra Götalands, Kalmar och Skåne län. I dessa län utgjorde denna 

grupp endast 6–9 procent av lärarkåren år 2020. 

Ersättningsrekryteringen av visstidsanställda lärare som saknar pedagogisk 

högskoleexamen är speciellt stor i grundskolans årskurs 7–9 och i gymnasie-

skolans yrkesämnen. I grundskolans årskurs 7–9 uppgår ersättningsrekryteringen i 

riket till 13 procent av 2020 års lärarkår. Högst är ersättningsrekryteringen i 

Dalarnas, Gävleborgs, Blekinge och Södermanlands län, där den uppgår till 

mellan 18 och 22 procent. Lägst ersättningsrekrytering i grundskolans årskurs 7–9 

har Västerbottens län, drygt 6 procent. 

I gymnasieskolans yrkesämnen är ersättningsrekryteringen i riket 14 procent av 

2020 års lärarkår. Högst ersättningsrekrytering har Gotlands län där cirka 

33 procent av lärarkåren antas bli ersatt under den första femårsperioden. Men 

även i Jämtlands och Örebro län är andelen visstidsanställda utan pedagogisk 

högskoleexamen stor, cirka 19 procent.  

  

 
143 Dessa andelar framgår i tabell 8 nedan och motsvarar inte de som anges i diagrammet ovan eftersom här även ingår 

de speciallärare och specialpedagoger som antas bli ersatta. 
144 Här ingår de visstidsanställda som saknar pedagogisk högskoleexamen men även de speciallärare och 

specialpedagoger som antas bli ersatta, läs mer om detta i kapitel 9 Antaganden under avsnittet Lärarsituationen i 

utgångsläget 
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Tabell 8. Behöriga lärare, lärare som saknar behörighet men som antas fortsätta arbeta 

som lärare respektive lärare som antas ersättas. Samtliga skol- och verksamhetsformer 

utom förskola och fritidshem. Antal och andel i procent  

 Andel av 2020 års lärarkår, 
procent 

Antal, omräknat till heltidstjänster 

 Andel 
behöriga 

lärare 

Andel 
lärare som 

saknar 
behörighet 
men antas 

fortsätta 
arbeta 

som lärare 

Andel 
lärare 

som antas 
ersättas 

Totalt 
antal 

lärare 
2020 

Lärare 
som 

saknar 
behörighet 
men antas 

fortsätta 
arbeta 

som lärare 

Lärare 
som 

antas   
ersättas 

Stockholms län 71 18 11 27 856 4 988 2 995 

Uppsala län 73 18 10 4 793 843 456 

Södermanlands län 63 23 14 4 108 929 581 

Östergötlands län 72 17 10 6 493 1 135 660 

Jönköpings län 73 17 10 5 362 913 530 

Kronobergs län 69 20 10 2 984 609 310 

Kalmar län 74 17 9 3 421 565 322 

Gotlands län 72 15 13 780 117 103 

Blekinge län 70 18 11 2 351 427 268 

Skåne län 74 17 9 18 178 3 031 1 683 

Hallands län 78 14 7 4 555 647 338 

Västra Götalands län 75 16 9 22 409 3 601 2 045 

Värmlands län 74 16 10 3 803 600 390 

Örebro län 72 18 11 4 230 751 450 

Västmanlands län 68 19 13 3 787 721 510 

Dalarnas län 64 20 16 4 241 840 676 

Gävleborgs län 66 20 14 4 073 801 579 

Västernorrlands län 72 19 10 3 515 659 339 

Jämtlands län 67 20 13 1 936 386 246 

Västerbottens län 80 14 6 3 705 518 221 

Norrbottens län 73 16 10 3 495 564 364 

Riket 72 17 10 136 076 23 644 14 065 * 

Kommentar: Förskola och fritidshem ingår inte i tabellen eftersom det är ett annat beräkningsförfarande för dessa 
skolformer, se kapitel 9 Antaganden under avsnittet Lärarsituationen i utgångsläget. 

* Här ingår dels de visstidsanställda som saknar pedagogisk högskoleexamen, dels de speciallärare och 
specialpedagoger som antas bli ersatta, mer om detta i kapitel 9 Antaganden under avsnittet Lärarsituationen i 
utgångsläget. 

Källa: Bearbetningar av registret över pedagogisk personal (lärarregistret) samt lärarlegitimationsregistret 

Kommande pensionsavgångar 

Pensionsavgångarna kommer att vara stora i flera län under prognosperioden. 

Totalt i hela landet är cirka 40 procent av lärarkåren 50 år eller äldre. Flertalet av 

dessa lärare kommer att gå i pension under prognosperioden fram till år 2035. 

Gotlands, Jämtlands och Norrbottens län väntas ha stora pensionsavgångar under 

kommande år. I Gotlands län är mer än hälften av lärarkåren 50 år eller äldre. I 

Jämtlands och Norrbottens län är nästan varannan lärare 50 år eller äldre. I 

Kronobergs, Skåne, Östergötlands, Örebro och Uppsala län är andelen lärare som 

är 50 år eller äldre lägst, 36–38 procent.  

I allmänhet är lärare i gymnasieskolans yrkesämnen, gymnasiesärskolan, kom-

munal vuxenutbildning som särskild utbildning, kommunal vuxenutbildning på 

gymnasial nivå samt speciallärare och specialpedagoger äldre än övriga lärar-

kategorier.  
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Diagram 86. Andel lärare som är 50 år eller äldre per län, samtliga skol- och 

verksamhetsformer utom förskola och fritidshem, år 2020 
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Kommentar:  Diagrammet avser lärare som är behöriga, har pedagogisk högskoleexamen eller är tillsvidareanställda, 
det vill säga kategori 1–3. 

Källa: Bearbetningar av registret över pedagogisk personal (lärarregistret) 

Förskola och fritidshem 

Prognoserna för förskola och fritidshem har delvis ett annat beräkningsförfarande 

än övriga skol- och verksamhetsformer. Personalbehovet beräknas för all 

pedagogisk personal inom förskola och fritidshem, både lärare och förskollärare 

samt annan pedagogisk personal, exempelvis barnskötare och fritidsledare. 

Däremot redovisas det framtida rekryterings- och examinationsbehovet endast för 

förskollärare i förskolan samt för lärare i fritidshemmet.  

För fritidshemmet antas att andelen lärare under prognosåren fram till år 2035 

kommer att vara densamma som år 2020. I riket utgjorde lärarna 54 procent av 

samtlig personal i fritidshemmet, omräknat till heltidstjänster, år 2020. Det är 

samma andel av personalen som år 2020 hade en lärartjänst i fritidshemmet. 

Andelen lärare i fritidshem har minskat sedan den förra lärarprognosen, år 2018 

arbetade 57 procent av personalen som lärare. Alla lärare är dock inte behöriga 

eller har en pedagogisk högskoleexamen. De som arbetar som lärare men har en 

visstidsanställning och saknar pedagogisk högskoleexamen antas, liksom i övriga 
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skolformer, ersättas av behöriga lärare under den första femårsperioden. Dessa 

utgör cirka 1 600 heltidstjänster. 

För förskolan antas att andelen behöriga förskollärare ska vara lika stor som 

andelen av personalen som år 2020 hade en pedagogisk högskoleexamen, 

43 procent. Det är samma andel som i lärarprognos 2019. Förskollärare med 

pedagogisk högskoleexamen, men utan förskollärarlegitimation, antas fortsätta 

arbeta som lärare och antas inte bli ersatta. År 2020 utgjorde denna grupp cirka 

2 400 heltidstjänster.  

Det är stora skillnader mellan olika län när det gäller andelen av personalen i 

förskolan som har en pedagogisk högskoleexamen. Högst är andelen i Värmlands, 

Gävleborgs, Norrbottens och Blekinge län, mellan 54 och 57 procent. Lägst är 

andelen i Stockholms län, 31 procent. Andelen av personalen med pedagogisk 

högskoleexamen är även förhållandevis låg i Södermanlands, Uppsala och 

Dalarnas län, mellan 36 och 39 procent.  

Tabell 9. Andel av personalen inom förskola och fritidshem som antas utgöras av 

förskollärare respektive lärare 

 Förskola Fritidshem 

Stockholms län 31 35 

Uppsala län 37 38 

Södermanlands län 36 32 

Östergötlands län 43 53 

Jönköpings län 53 85 

Kronobergs län 45 59 

Kalmar län 53 73 

Gotlands län 45 38 

Blekinge län 54 63 

Skåne län 46 56 

Hallands län 52 57 

Västra Götalands län 48 60 

Värmlands län 57 86 

Örebro län 47 60 

Västmanlands län 42 44 

Dalarnas län 39 62 

Gävleborgs län 55 81 

Västernorrlands län 49 70 

Jämtlands län 44 73 

Västerbottens län 50 74 

Norrbottens län 54 74 

Riket 43 54 

Kommentar: Tabellen visar andelen av personalen i förskolan som har en pedagogisk högskoleutbildning respektive 
andelen av personalen i fritidshem som har en lärartjänst, år 2020.  

Källa: Bearbetningar av registret över pedagogisk personal (lärarregistret), registret över personal i förskolan och 

annan pedagogisk verksamhet samt förskollärar- och lärarlegitimationsregistret. 

I fritidshemmet är det stora skillnader mellan olika län vad gäller andelen av 

personalen som arbetar som lärare. Högst är andelen i Värmlands och Jönköpings 

län där 86 respektive 85 procent av personalen arbetar som lärare. Andelen lärare 

är också hög i Gävleborgs, Västerbottens, Norrbottens och Kalmar län, 73–81 
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procent. I Södermanlands, Stockholms, Gotlands och Uppsala län är andelen 

lärare lägst, 32–38 procent. Långt ifrån alla som arbetar som lärare är dock 

behöriga eller har en pedagogisk högskoleexamen.145 I Värmlands län utgör 

andelen lärare 86 procent av samtlig personal, varav 63 procent var behöriga eller 

hade en pedagogisk högskoleexamen. 

Eftersom situationen ser så olika ut i olika län antas andelen behöriga lärare i 

huvudalternativet vara detsamma som dagens nivå av andelen lärare i länen. Att 

det är tydliga skillnader i utgångsläget bör tas i beaktande vid en eventuell 

jämförelse mellan länens beräknade behov. En bibehållen andel lärare och 

förskollärare innebär markant olika saker i olika län. I en alternativ beräkning 

antas andelen lärare i fritidshem och förskollärare i förskolan öka successivt till 

en nivå på 70 procent om 30 år. Detta alternativ redovisas för alla län som inte 

redan har uppnått denna nivå. I de län där denna nivå redan är uppnådd år 2020 

bibehålls 2020 års nivå under hela prognosperioden. 

Åldersfördelning 

Andelen lärare i förskola och fritidshem som är 50 år eller äldre varierar kraftigt 

mellan länen. Detta gäller framför allt för fritidshemmet. Mellan 34 och 

53 procent av dem som tjänstgör som lärare i fritidshemmet är 50 år eller äldre. 

Västmanlands och Norrbottens län har högst andel äldre lärare i fritidshem. I 

förskolan är variationen inte fullt lika stor, här är mellan 31 och 45 procent 50 år 

eller äldre. Högst andel äldre i förskolan har Norrbottens, Dalarnas och Kalmar 

län.  

Befolkningens utveckling på regional nivå 

Lärarbehovet beror framför allt på antalet barn och ungdomar i åldrarna 1–18 år 

samt hur åldersfördelningen ser ut i denna grupp. För de skolformer som riktar sig 

till vuxna, det vill säga den kommunala vuxenutbildningen med de olika skol-

formsdelarna, påverkas lärarbehovet av storleken på den vuxna befolkningen och 

i vilken utsträckning denna är inskriven i dessa skolformer.  

Det totala antalet barn och ungdomar i åldrarna 1–18 år uppgick till 2 190 000 

år 2020. Denna åldersgrupp beräknas minska med 58 000 personer, vilket mot-

svarar en nedgång med cirka 3 procent, under prognosperioden fram till och med 

år 2035, enligt SCB:s befolkningsframskrivning 2021. Antalet personer i åldrarna 

1–18 år har ökat kraftigt de senaste åren. Denna uppgång har nu avstannat. Från 

år 2023 bedöms det totala antalet barn och ungdomar i Sverige minska varje år 

fram till prognosperiodens slut. År 2035 beräknas åldersgruppen 1–18 år uppgå 

till drygt 2 130 000. 

Utvecklingen av barn- och ungdomsgruppens storlek kommer dock inte att vara 

jämnt fördelad över landet. Det är endast Uppsala län som väntas få en ökning av 

det totala antalet barn och ungdomar mellan år 2020 och år 2035. I alla andra län 

 
145 Se mer om behörighet i fritidshemmet i kapitel 1 Lärare i dag 
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väntas denna åldersgrupp minska eller vara ungefär oförändrad. I Uppsala län 

bedöms åldersgruppen 1–18 år öka med 4 procent fram till år 2035. Det beror 

delvis på en stark inflyttning till länet under senare år. I Hallands och Västman-

lands län väntas det totala antalet barn och ungdomar vara ungefär lika många 

år 2035 som år 2020. I övriga län bedöms åldersgruppen minska under prognos-

perioden. I de tre storstadslänen och några andra län i syd- och mellansverige 

bedöms dock antalet barn och ungdomar endast minska svagt under prognos-

perioden. I andra län väntas nedgången bli väsentligt större. Till dessa län hör 

flera norrlandslän, som Västernorrlands och Norrbottens län samt Blekinge län, 

där antalet barn och ungdomar bedöms vara drygt 10 procent färre år 2035 än 

år 2020.  

Kommande diagram och tabell visar hur utvecklingen av befolkningen i olika 

åldrar bedöms bli i de olika länen fram till år 2035. 

Diagram 87. Barn och ungdomar 1–18 år, förändring i procent per län, år 2020–2035 
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Källa: Regional befolkningsframskrivning 2021, SCB. 
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Tabell 10. Befolkningsutveckling 2020–2035 i procent, per län och åldersgrupp 

  0 
år 

1-5 
år 

6 
år 

7-9 
år 

10-
12 
år 

13-
15 
år 

16-
18 
år 

19-
64 
år 

65 år 
och 

äldre 

Hela 
befolk-
ningen 

Stockholms län 7 0 -5 -6 -10 -2 8 12 36 13 

Uppsala län 10 2 1 1 -1 8 17 11 27 12 

Södermanlands län 3 -6 -7 -4 -5 -2 10 3 20 6 

Östergötlands län 4 -3 -4 -5 -7 -1 10 5 19 6 

Jönköpings län -4 -5 -6 -6 -6 2 9 3 18 5 

Kronobergs län -7 -7 -6 -6 -7 2 11 2 14 4 

Kalmar län -12 -12 -12 -10 -9 0 7 -5 13 -1 

Gotlands län 6 -6 -11 -8 -12 0 13 0 20 4 

Blekinge län -5 -10 -15 -14 -16 -12 -2 -4 10 -2 

Skåne län 2 -3 -7 -7 -8 2 14 8 23 9 

Hallands län 1 -2 -3 -3 -7 1 12 7 27 9 

Västra Götalands län 1 -4 -6 -6 -9 0 11 5 23 7 

Värmlands län -5 -10 -11 -10 -9 -3 10 -5 11 -1 

Örebro län 1 -4 -7 -8 -10 1 13 3 16 5 

Västmanlands län 0 -4 -4 -5 -4 2 12 4 19 6 

Dalarnas län -7 -11 -10 -9 -9 -2 9 -3 11 0 

Gävleborgs län -3 -11 -9 -11 -10 -6 4 -5 11 -1 

Västernorrlands län -6 -14 -13 -13 -18 -11 -4 -7 7 -5 

Jämtlands län -3 -12 -11 -9 -14 -6 7 -4 9 -1 

Västerbottens län -5 -7 -5 -8 -10 1 11 1 12 3 

Norrbottens län -8 -12 -15 -13 -14 -9 -1 -8 7 -5 

Riket 1 -4 -6 -7 -9 -1 10 5 21 7 
 

Källa: Regional befolkningsframskrivning 2021, SCB. 

Personal- och lärarbehov per län 

Det framtida behovet av lärare beror främst på befolkningsutvecklingen men även 

på utnyttjandegraden och personaltätheten. Med utnyttjandegrad avses hur stor 

andel av befolkningen, i olika åldrar, som utnyttjar de olika skol- och verksam-

hetsformerna. Antaganden om utnyttjandegrad är länsspecifika med undantag för 

grundskolan samt inrikes födda inom den kommunala vuxenutbildningen där 

i stället rikets genomsnitt används. Även antagandena avseende personaltätheten 

är länsspecifika. Utgångspunkten är att nuvarande mönster består i länen vad 

gäller utnyttjandegrad och personaltäthet. Läs mer om antagandena i kapitel 

9 Antaganden. 

Lärarbehovet år 2020 antas vara detsamma som antalet tjänstgörande lärare, 

omräknat till heltidstjänster, i de skol- och verksamhetsformer som ingår i 

prognosen. Behovet i förskola och fritidshem omfattar även annan pedagogisk 

personal, exempelvis barnskötare och fritidsledare. Personalbehovet uttrycks 

genomgående i heltidstjänster. 

Det totala personalbehovet i hela riket beräknas minska med 8 800 heltidstjänster, 

eller 3 procent mellan år 2020 och år 2035. Lärarna svarar för cirka 60 procent av 

nedgången. Behovet av lärare beräknas minska med drygt 5 000, omräknat till 

heltidstjänster, vilket motsvarar en nedgång med 2,7 procent.  



 

153 LÄRARPROGNOS 2021 

Diagram 88. Framtida behov av lärare och förskollärare, procentuell utveckling 2020–2035 

per län. Procent 
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Kommentar: Exklusive lärare i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare. 
 

Diagram 89. Framtida behov av annan pedagogisk personal, till exempel barnskötare och 

fritidsledare, i förskola och fritidshem, procentuell utveckling 2020–2035 per län. Procent 
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Diagram 90. Förändring av behovet av lärare och förskollärare 2020–2035, antal och 

procent  
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Kommentar: Exklusive lärare i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare.  
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Tabell 11. Antal lärare och förskollärare år 2020 samt beräknat lärarbehov åren 2025, 

2030 och 2035 per län, omräknat till heltidstjänster (exklusive kommunal vuxenutbildning i 

svenska för invandrare) 

  2020 2025 2030 2035 Förändring 
% 2020–35 

Stockholms län 37 047 37 700 36 900 36 600 -1 

Uppsala län 6 316 6 600 6 600 6 600 5 

Södermanlands län 5 334 5 300 5 300 5 200 -3 

Östergötlands län 8 886 9 000 8 900 8 700 -2 

Jönköpings län 8 035 8 100 7 900 7 800 -3 

Kronobergs län 4 079 4 100 4 000 4 000 -2 

Kalmar län 4 900 4 800 4 700 4 600 -7 

Gotlands län 1 076 1 100 1 100 1 000 -4 

Blekinge län 3 327 3 200 3 000 2 900 -12 

Skåne län 25 748 26 200 25 800 25 400 -1 

Hallands län 6 691 6 800 6 800 6 700 1 

Västra Götalands län 32 017 32 300 31 700 31 300 -2 

Värmlands län 5 671 5 600 5 500 5 300 -6 

Örebro län 5 887 5 900 5 800 5 700 -3 

Västmanlands län 5 115 5 200 5 200 5 100 0 

Dalarnas län 5 520 5 500 5 300 5 200 -6 

Gävleborgs län 5 771 5 700 5 500 5 400 -7 

Västernorrlands län 4 906 4 700 4 400 4 300 -13 

Jämtlands län 2 651 2 600 2 500 2 500 -7 

Västerbottens län 5 500 5 500 5 400 5 300 -3 

Norrbottens län 4 900 4 700 4 500 4 400 -11 

Riket 189 377 190 600 187 000 184 300 -3 

Kommentar: Behovet av lärare inom kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare beräknas endast för den 
första perioden, 2021–2025, och ingår därför inte i tabellen. Värdena för åren 2025, 2030 och 2035 är avrundade. 

Det är stora skillnader i lärarbehovets utveckling mellan olika delar av landet. 

Behovet av lärare väntas öka i Uppsala län med 5 procent. I några län bedöms 

lärarbehovet vara ungefär lika stort år 2035 som i dag. Detta gäller för 

Stockholms, Skåne, Hallands och Västmanlands län. Övriga län i Sverige 

beräknas ha ett mindre behov av lärare år 2035 än i dag. Störst är minskningen av 

lärarbehovet i Blekinge, Västernorrlands och Norrbottens län, drygt 10 procent. 

Skillnaderna beror framför allt på den förväntade befolkningsutvecklingen, och då 

framför allt utvecklingen av antalet barn och ungdomar. Behovet av lärare följer 

relativt väl barn- och ungdomsgruppens utveckling mellan år 2020 och år 2035 i 

de olika länen.  

Rekryteringsbehov per län 

Det kommande rekryteringsbehovet av lärare och förskollärare baseras på det 

framtida lärarbehovet. Det antas dessutom finnas ett rekryteringsbehov i ut-

gångsläget för att ersätta de lärare som i dagsläget, det vill säga år 2020, saknar 

pedagogisk högskoleexamen och är visstidsanställda. 
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Det framtida rekryteringsbehovet beräknas som skillnaden mellan behovet av 

lärare och den framskrivna tillgången på lärare. Som tillgång i utgångsläget 

år 2020 räknas lärare som är behöriga, har pedagogisk högskoleexamen eller 

tillsvidareanställning. Med behöriga lärare menas i regel de som har en lärar-

legitimation med behörighet för den skol- och verksamhetsform, samt i vissa fall 

för det ämne som de undervisar i. Klassificeringen av om en lärare är behörig 

eller inte har gjorts med utgångspunkt från lärarlegitimationsregistret.146  

Det framtida behovet av att rekrytera lärare är uppdelat i tre femårsperioder, 

2021–2025, 2026–2030 samt 2031–2035. Det rekryteringsbehov som redovisas 

avser lärare och förskollärare. Annan pedagogisk personal, som exempelvis 

barnskötare och fritidsledare inom förskola och fritidshem, ingår således inte i 

uppgifterna över det kommande rekryteringsbehovet.  

Rekryteringsbehovet bedöms vara störst under den första femårsperioden 2021–

2025. Detta gäller för samtliga län. Under perioderna 2026–2030 och 2031–2035 

är rekryteringsbehovet något mindre. Förklaringen till att rekryteringsbehovet är 

störst under den första femårsperioden är att de visstidsanställda som saknar 

pedagogisk högskoleexamen antas bli ersatta då.  

Det regionala rekryteringsmönstret överensstämmer relativt väl med barn- och 

ungdomsgruppens storlek och struktur i landets olika delar. Hälften av landets 

totala rekryteringsbehov beräknas finnas i de tre storstadslänen. Av det totala 

rekryteringsbehovet i landet fram till år 2035 på 131 000 heltidstjänster beräknas 

26 000 avse Stockholms län, 22 000 Västra Götalands län och 18 000 Skåne län. 

Även hälften av landets lärarkår, omräknat till heltidstjänster, arbetar år 2020 i 

dessa tre län. Drygt hälften, 54 procent, av det totala antalet barn och ungdomar i 

åldrarna 1–18 år bor också i något av de tre storstadslänen. Även år 2035 bedöms 

antalet barn och ungdomar i storstadslänen utgöra drygt hälften av landets 

befolkning i åldrarna 1–18 år. 

  

 
146 Läs mer om hur klassificeringen av behöriga lärare har gjorts i de olika skol- och verksamhetsformerna i Bilaga 1. 
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Tabell 12. Antal tjänstgörande lärare och förskollärare 2020 samt rekryteringsbehov av 

lärare per län 2021–2025, 2026–2030 och 2031–2035, omräknat till heltidstjänster 

  2020 2021–2025 2026–2030 2031–2035 2021–2035 

Stockholms län 37 536 11 700 6 600 7 600 25 900 

Uppsala län 6 430 2 100 1 300 1 400 4 800 

Södermanlands län 5 449 1 800 1 000 1 100 3 800 

Östergötlands län 9 047 2 600 1 700 1 800 6 100 

Jönköpings län 8 134 2 400 1 500 1 700 5 600 

Kronobergs län 4 153 1 200 760 840 2 800 

Kalmar län 4 982 1 400 910 980 3 300 

Gotlands län 1 092 380 230 230 840 

Blekinge län 3 384 780 510 630 1 900 

Skåne län 26 152 7 700 4 800 5 400 17 800 

Hallands län 6 745 2 000 1 300 1 500 4 900 

Västra Götalands län 32 468 9 500 6 000 6 600 22 100 

Värmlands län 5 768 1 600 1 000 1 100 3 800 

Örebro län 6 005 1 800 1 100 1 200 4 100 

Västmanlands län 5 188 1 700 1 000 1 100 3 800 

Dalarnas län 5 609 1 900 1 000 1 100 4 000 

Gävleborgs län 5 904 1 800 1 100 1 100 4 000 

Västernorrlands län 4 978 1 200 760 900 2 900 

Jämtlands län 2 690 870 490 530 1 900 

Västerbottens län 5 573 1 500 1 100 1 200 3 700 

Norrbottens län 4 979 1 400 920 990 3 300 

Riket 192 265 57 100 35 000 39 100 131 200 

Kommentar: Värdena är avrundade, varför summan av samtliga län inte behöver överensstämma med rikets värde. 

Rekryteringsbehovet av lärare inom kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare ingår endast under den 

första perioden 2021–2025, samt för värdena år 2020. 

Eftersom länen är olika stora befolkningsmässigt skiljer sig rekryteringsbehovet, 

uttryckt i antal lärare, kraftigt mellan olika län. Däremot är skillnaderna mellan 

länen i förhållande till 2020 års lärarkår väsentligt mindre. Det totala rekryterings-

behovet under prognosperioden 2021–2035 varierar mellan länen med 57–77 

procent av 2020 års lärarkår. Störst rekryteringsbehov under prognosperioden, i 

förhållande till 2020 års lärarkår, bedöms Gotlands län ha. Det relativa 

rekryteringsbehovet är nästan lika stort i Västmanlands och Uppsala län. Minst 

rekryteringsbehov i förhållande till 2020 års lärarkår väntas för Västernorrlands 

och Blekinge län.  

Kännetecknande för län med stora rekryteringsbehov är stora pensionsavgångar i 

lärarkåren och en stor andel visstidsanställda lärare utan pedagogisk högskole-

examen, vilka antas bli ersatta under prognosperioden. I Uppsala län bedöms 

antalet barn och ungdomar öka.  
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Diagram 91. Rekryteringsbehov av lärare och förskollärare 2021–2035 per län, antal och 

procent av 2020 års lärarkår 
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Personal-, rekryterings- och examinationsbehov 

per riksområde 

Examinationsbehovet redovisas för åtta riksområden, vilka är indelade efter 

NUTS 2.147 Rekryteringsbehovet i heltidstjänster räknas om till ett examinations-

behov, uttryckt i antal personer, genom att hänsyn tas till lärarbenägenheten samt 

den genomsnittliga tjänstgöringsomfattningen per skol- och verksamhetsform. 

Tjänstgöringsomfattningen antas genomgående vara 91 procent av heltid för alla 

skol- och verksamhetsformer. Lärarbenägenheten är andelen av de examinerade 

lärarna som antas börja arbeta som lärare, och stannar kvar i läraryrket under 

åtminstone något år. För lärarbenägenheten görs specifika antaganden för respek-

tive lärarkategori.148  

Examinationsbehovet redovisas endast för lärare. Övrig personal, som exempelvis 

barnskötare och fritidsledare, inom förskola och fritidshem ingår inte.  

I prognosen beaktas inte flytt av lärare. Det examinationsbehov som beräknas i 

regionerna kan därmed tillgodoses med egen examination eller med en inflyttning 

av lärare. Det betyder att en region med en utflyttning av lärare kan behöva 

 
147 Se mer om indelningen av län i riksområden enligt NUTS 2 i kapitel 10 Fakta om statistiken och avsnittet 

Definitioner och förklaringar samt Bilaga 2. 
148 I kapitel 9 Antaganden redovisas vilka antaganden som görs avseende tjänstgöringsomfattning och lärarbenägenhet. 
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examinera ännu fler lärare för att tillgodose det rekryteringsbehov som regionen 

väntas ha. 

Personalbehov per riksområde 

Det totala behovet av lärare och förskollärare bedöms minska med 3 procent 

mellan år 2020 och år 2035. Utvecklingen varierar mellan de åtta riksområdena. 

Nedgången bedöms bli störst i Mellersta Norrland där lärarbehovet beräknas 

minska med cirka 850 heltidstjänster, vilket motsvarar en nedgång med 

11 procent. Även i Övre Norrland och Norra Mellansverige bedöms behovet 

minska relativt mycket. I Stockholm och Östra Mellansverige väntas behovet 

ligga kvar på en ungefär oförändrad nivå under prognosperioden.  

Tabell 13. Antal lärare och förskollärare år 2020 samt behovet av dessa 2025, 2030 och 

2035 per riksområde, omräknat till heltidstjänster 

  2020 2025 2030 2035 Förändring 
% 2020–35 

Stockholm 37 047 37 700 36 900 36 600 -1 

Östra Mellansverige 31 538 32 000 31 700 31 300 -1 

Småland och öarna 18 091 18 000 17 700 17 400 -4 

Sydsverige 29 075 29 400 28 800 28 300 -3 

Västsverige 38 707 39 100 38 500 38 100 -2 

Norra Mellansverige 16 962 16 800 16 300 15 900 -6 

Mellersta Norrland 7 557 7 300 7 000 6 700 -11 

Övre Norrland 10 400 10 200 10 000 9 700 -7 

Riket 189 377 190 600 187 000 184 300 -3 

Kommentar: Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare ingår inte i värdena i tabellen 

Källa: Bearbetningar av registret över pedagogisk personal (lärarregistret) och registret över personal i förskolan för 

år 2020. 

Rekryteringsbehov per riksområde 

Rekryteringsbehovet beräknas bli störst, uttryckt i antal heltidstjänster, i riks-

område Västsverige och Stockholm. Riksområde Östra Mellansverige – som 

utgörs av Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län 

– beräknas däremot ha det största relativa rekryteringsbehovet under prognos-

perioden fram till år 2035, det vill säga i förhållande till 2020 års lärarkår. Det 

beror på att det finns relativt många visstidsanställda lärare utan pedagogisk 

högskoleexamen i denna region, vilka antas ersättas under den första femårs-

perioden. Uppsala län har dock en liten ersättningsrekrytering, här beror det stora 

rekryteringsbehovet i stället på en ökning av antalet barn och ungdomar. Minst 

rekryteringsbehov väntas i Mellersta och Övre Norrland, både i antal heltids-

tjänster och i förhållande till 2020 års lärarkår. Det beror till en del på färre antal 

barn och ungdomar.  
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Diagram 92. Rekryteringsbehov 2021–2035 per riksområde, antal heltidstjänster och 

procent av 2020 års lärarkår 
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Omkring 70 procent av landets rekryteringsbehov fram till år 2035 på drygt 

131 000 personer beräknas finnas i de fyra största riksområdena Stockholm, Östra 

Mellansverige, Sydsverige och Västsverige. Totalt bedöms rekryteringsbehovet i 

dessa områden uppgå till drygt 95 000 heltidstjänster, varav cirka 27 000 i 

Västsverige, 26 000 i Stockholm, 23 000 i Östra Mellansverige och närmare 

20 000 i Sydsverige.  

Examinationsbehov per riksområde 

Sveriges totala examinationsbehov under prognosperioden fram till år 2035 

beräknas uppgå till omkring 153 000 lärare, vilket motsvarar 10 200 lärare per år. 

En regions examinationsbehov följer rekryteringsbehovet i regionen. Det betyder 

att liksom rekryteringsbehovet var störst i Östra Mellansverige, i förhållande till 

2020 års lärarkår, bedöms även examinationsbehovet vara störst i denna region. 

Totalt beräknas det behöva examineras 26 000 lärare under prognosperioden i 

Östra Mellansverige för att täcka rekryteringsbehovet. I antal lärare räknat 

kommer det dock att behöva examineras ännu fler i riksområdena Västsverige och 

Stockholm, eftersom dessa regioner har en större befolkning än Östra Mellan-

sverige. Lägst examinationsbehov bedöms Mellersta och Övre Norrland ha.  
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Diagram 93. Rekryterings- och examinationsbehov av lärare och förskollärare, årligt 

genomsnitt 2021–2035 per riksområde enligt NUTS 2, samtliga skol- och 

verksamhetsformer 
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Det årliga examinationsbehovet av lärare under perioden 2021–2035 beräknas i 

genomsnitt uppgå till omkring 2 000 i Stockholm och cirka 2 100 i Västsverige. I 

Östra Mellansverige beräknas det årliga examinationsbehovet vara omkring 1 800 

och i Sydsverige drygt 1 500. Motsvarande nivå i Småland med öarna bedöms till 

cirka 1 000 och i Norra Mellansverige till drygt 900. Det årliga examinations-

behovet i Mellersta och Övre Norrland beräknas till 370 respektive 550 per år. 

Tabell 14. Rekryterings- och examinationsbehov av lärare och förskollärare per 

riksområde enligt NUTS 2, 2021–2035 

  Rekryteringsbehov     Examinationsbehov     

  Heltidstjänster     Antal personer     

  2021–
2025 

2026– 

2030 

2031–
2035 

Totalt 2021–
2025 

2026– 

2030 

2031–
2035 

Totalt 

Stockholm 11 700 6 600 7 600 25 900 13 800 7 600 8 800 30 300 

Östra Mellansverige 9 900 6 100 6 600 22 600 11 600 7 100 7 700 26 500 

Småland och öarna 5 300 3 400 3 700 12 500 6 200 4 000 4 300 14 500 

Sydsverige 8 400 5 300 6 000 19 700 9 900 6 200 7 000 23 100 

Västsverige 11 500 7 300 8 200 27 000 13 500 8 500 9 500 31 500 

Norra Mellansverige 5 400 3 100 3 300 11 900 6 300 3 700 3 900 13 900 

Mellersta Norrland 2 100 1 200 1 400 4 800 2 400 1 500 1 700 5 600 

Övre Norrland 2 800 2 000 2 200 7 000 3 300 2 300 2 500 8 200 

Riket 57 100 35 000 39 100 131 200 67 000 40 900 45 400 153 300 

 
Kommentar: Rekryteringsbehovet av lärare inom kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare ingår endast 
under den första perioden 2021–2025. 

Källa: Bearbetningar av registret över pedagogisk personal (lärarregistret) och registret över personal i förskolan för 
år 2020. 
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Examinationsbehov per skol- och verksamhetsform i 

riksområdena 

Examinationsbehovet är störst på förskollärare. För att täcka rekryteringsbehovet 

av förskollärare till förskolan behöver drygt 41 400 förskollärare examineras 

under prognosperioden vilket motsvarar en årlig examination på 2 800 förskol-

lärare. I antal personer räknat är examinationsbehovet högst i Västsverige, där 

behovet av examinerade förskollärare bedöms uppgå till omkring 600 per år för 

att täcka det kommande rekryteringsbehovet under prognosperioden fram till 

år 2035. Även Stockholm, Östra Mellansverige och Sydsverige bedöms ha ett 

relativt stort examinationsbehov av förskollärare, cirka 450–500 per år i 

respektive riksområde.  

För att tillgodose rekryteringsbehovet i fritidshemmet krävs att totalt 6 700 lärare 

examineras under prognosperioden i hela landet. Det motsvarar en årlig 

examination på 450 lärare. Behovet av examinerade lärare i fritidshem är högst i 

Västsverige där det årligen behöver examineras cirka 100 lärare.  

Examinationsbehovet av lärare till förskoleklassen bedöms uppgå till totalt 

330 lärare årligen i Sverige. Det motsvarar ett totalt examinationsbehov på cirka 

5 000 lärare under prognosperioden. Examinationsbehovet bedöms bli störst i 

Stockholm och Västsverige, cirka 70 lärare i respektive riksområde per år. 

För att tillgodose det framräknade rekryteringsbehovet i grundskolans årskurs 1–

3, årskurs 4–6 och årskurs 7–9 beräknas det totala examinationsbehovet i landet 

fram till år 2035 uppgå till 11 000, 15 700 respektive 23 400 lärare. Det betyder 

ett årligt examinationsbehov på i genomsnitt 730, 1 050 respektive 1 600 lärare. 

Behovet av examinerade lärare i grundskolan varierar därmed kraftigt mellan de 

olika årskurserna. Störst examinationsbehov är det på ämneslärare i årskurs 7–9. 

Behovet av examinerade lärare under prognosperioden är dubbelt så stort i årskurs 

7–9 än i årskurs 1–3. Det gäller för samtliga riksområden. Stockholm bedöms ha 

det största examinationsbehovet, närmare 350 ämneslärare i årskurs 7–9 per år. 

Därefter följer Västsverige med ett examinationsbehov på drygt 300 lärare per år. 

Förklaringen till det förhållandevis stora examinationsbehovet av ämneslärare i 

årskurs 7–9 jämfört med andra lärare i grundskolan är delvis att elevgrupperna i 

årskurs 7–9 kommer att fortsätta att öka under de första prognosåren, i motsats till 

antalet elever i de yngre årskurserna där en nedgång bedöms ske under kom-

mande år. Det beror också på att andelen behöriga lärare är lägre i årskurs 7–9. 
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Diagram 94. Examinationsbehov av lärare i förskola, fritidshem och förskoleklass, årligt 

genomsnitt 2021–2035 efter riksområde enligt NUTS 2 
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Diagram 95. Examinationsbehov av lärare i grundskolan, årligt genomsnitt 2021–2035 

efter riksområde enligt NUTS 2 
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För att täcka det framräknade rekryteringsbehovet i gymnasieskolans allmänna 

ämnen och gymnasieskolans yrkesämnen beräknas det komma att behövas en 

total examination på 16 100 ämneslärare och 13 400 yrkeslärare under prognos-

perioden. Det motsvarar en årlig examination på drygt 1 100 ämneslärare och 

närmare 900 yrkeslärare. 

Behovet av examinerade lärare i gymnasieskolan är störst i de befolkningsmässigt 

största riksområdena Stockholm, Västsverige, Östra Mellansverige och 

Sydsverige. I riksområde Stockholm är examinationsbehovet av ämneslärare i 

gymnasieskolan ungefär dubbelt så stort som behovet av yrkeslärare. I Norra 

Mellansverige och Övre Norrland bedöms i stället examinationsbehovet av lärare 

i yrkesämnen vara större än lärare i allmänna ämnen. Detta beror främst på att 

prognosen utgår från elevernas gymnasieval i utgångsläget, det vill säga i vilken 

utsträckning eleverna i dag väljer att gå ett högskoleförberedande program eller 

ett yrkesprogram på gymnasieskolan. I landet som helhet är antalet ämneslärare i 
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gymnasieskolan, omräknat till heltidstjänster, cirka tre gånger fler än yrkes-

lärarna. I riksområde Stockholm är ämneslärarna i gymnasieskolan mer än fem 

gånger fler än yrkeslärarna. I Norra Mellansverige och Övre Norrland är 

ämneslärarna ungefär dubbelt så många som yrkeslärarna.  

Några andra faktorer som påverkar skillnaderna i examinationsbehov mellan 

lärare i gymnasieskolans allmänna ämnen och yrkeslärare är att ersättnings-

rekryteringen är större för yrkeslärare eftersom det är en större andel yrkeslärare 

än ämneslärare som är visstidsanställda utan pedagogisk högskoleexamen. Yrkes-

lärare har också en lägre kvarvaro i yrket än ämneslärare i gymnasieskolan. 

Diagram 96. Antal lärare i gymnasieskolan 2020, omräknat till heltidstjänster, efter 

riksområde enligt NUTS 2 
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Diagram 97. Examinationsbehov av lärare i gymnasieskolan, årligt genomsnitt 2021–2035 

efter riksområde enligt NUTS 2 
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Examinationsbehovet av speciallärare och specialpedagoger beräknas samman-

taget uppgå till cirka 12 600 i hela landet under prognosperioden. Det motsvarar 

en årlig examination på närmare 850 speciallärare och specialpedagoger.149  

Regionalt bedöms examinationsbehovet av speciallärare och specialpedagoger 

vara störst i riksområde Stockholm, där det årligen beräknas uppgå till drygt 

180 lärare. Det årliga examinationsbehovet bedöms även vara stort i Östra 

Mellansverige och Västsverige, cirka 160 per år.  

Diagram 98. Examinationsbehov av speciallärare och specialpedagoger, årligt genomsnitt 

2021–2035, per riksområde NUTS 2 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Stockholm Östra
Mellansverige

Småland med
öarna

Sydsverige Västsverige Norra
Mellansverige

Mellersta
Norrland

Övre Norrland

 

  

 
149 Rekryteringsbehovet avser här endast speciallärar- och specialpedagogtjänster. Därtill finns det ett ytterligare behov 

av vanliga lärartjänster i grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Även delar av detta behov ska täckas av utbildade 

speciallärare. 



 

166 LÄRARPROGNOS 2021 

7. Skol- och verksamhetsformer samt 

lärare som inte ingår i prognosen 

Sammanfattning 

Både inom sameskolan och specialskolan har antalet lärare tydligt varierat under 

de senaste femton åren. Drygt hälften av sameskolans lärare och 40 procent av 

specialskolans lärare är 50 år eller äldre. De kommer därmed fylla 65 år under de 

närmaste 15 åren och sannolikt behöva ersättas under denna period. 

 

Enligt regeringens uppdrag ska en prognos över behovet av förskollärare och 

olika lärarkategorier tas fram för samtliga skolformer inom skolväsendet, om det 

inte finns särskilda skäl med anledning av till exempel bristande underlag. Inom 

sameskolan och specialskolan liksom för annan pedagogisk verksamhet150 är elev-

utvecklingen svår att förutsäga och antalet lärare för få för att möjliggöra samma 

sorts prognos som för övriga skol- och verksamhetsformer. Därför beskrivs i 

stället i detta kapitel de senaste årens elev- och lärarutveckling, liksom den nu-

varande lärarsituationen för dessa skol- och verksamhetsformer. Motsvarande 

osäkerhet kring elevutvecklingen, och därmed också utvecklingen av behovet av 

lärare, inom modersmålsämnet gör att även lärare i modersmål beskrivs i detta 

kapitel och inte ingår i prognosen. 

Sameskolan 

Sameskolan är en skolform som riktar sig till samiska barn och motsvarar grund-

skolans årskurser 1–6. Sameskolan ska förmedla det samiska samhällets och 

urfolket samernas normer, värdegrund, traditioner och kulturarv till eleverna. 

Sameskolan ska även ansvara för att varje elev ska kunna tala, läsa och skriva 

samiska. Det finns sameskolor i Gällivare, Jokkmokk, Karesuando, Kiruna och 

Tärnaby. De senaste 15 åren har antalet elever i sameskolan varierat mellan 131 

läsåret 2009/10 och 174 nu läsåret 2020/21. 

Antalet lärare räknat i heltidstjänster i sameskolan har under samma tid varierat 

mellan 17 (läsåret 2006/07) och 30 (läsåren 2017/18–2019/20). Läsåret 2020/21 

fanns det 29 lärare räknat i heltidstjänster i sameskolan. Av dessa hade 

75 procent, vilket motsvarar 22 heltidstjänster, en pedagogisk högskoleexamen. 

Andelen med pedagogisk högskoleexamen har de senaste 15 läsåren varierat 

mellan 51 procent (läsåret 2014/15) och 88 procent (läsåret 2008/09). Andelen 

 
150 Annan pedagogisk verksamhet ingår inte i skolväsendet men regleras i 25 kap. i skollagen (2010:800) och är en 

sammanfattande benämning för verksamheterna; pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola eller fritidshem, 

öppen förskola, öppen fritidsverksamhet samt omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds. 



 

167 LÄRARPROGNOS 2021 

lärare räknat i heltidstjänster som har en lärarlegitimation och behörighet i minst 

ett av sina undervisningsämnen i sameskolan var 45 procent läsåret 2020/21.151 

Mer än hälften av lärarna i sameskolan var då 50 år eller äldre och kommer 

därmed ha fyllt 65 år under de närmaste 15 åren. 

Diagram 99. Antal elever och lärare i sameskolan läsåren 1994/95–2020/21 
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Skolverket har ett samlat ansvar för frågor om de nationella minoriteterna och de 

nationella minoritetsspråken, vilket omfattar samerna och samiska, inom ramen 

för sitt verksamhetsområde. Detta innefattar att verka samlande, stödjande och 

pådrivande i förhållande till berörda parter.152 Skolverket har ett särskilt uppdrag 

att utveckla, tillgängliggöra och finansiera uppdragsutbildningar för att öka 

graden av behöriga lärare i samiska.153 Inom ramen för uppdraget erbjuder 

Skolverket sedan hösten 2018 en utbildning om fyra 7,5 poängskurser för lärare i 

samiska som pågår tills vidare. Antalet deltagare uppgår till cirka 20 personer per 

utbildningsomgång.154 Skolverket hade även mellan åren 2013 och 2017 flera 

uppdrag som avsåg att förstärka tillgången till lärare i nationella minoritetsspråk, 

då också i samiska.155 

Specialskolan 

Specialskolan är en tioårig skolform som riktar sig till elever som på grund av 

funktionsnedsättning eller andra särskilda skäl inte kan gå i grundskolan eller 

 
151 Detta avser endast av de lärare som omfattas av legitimationskravet. 
152 18 § 4 förordning (2015:1047) med instruktion för Statens skolverk. 
153 Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Statens skolverk. (U2018/04756/S m.fl.). 
154 Skolverket (2021). Skolverkets årsredovisning 2020. 
155 Se mer om detta arbete under avsnittet Modersmålslärare nedan. 
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grundsärskolan. Det finns fem regionala och fem nationella specialskolor för-

delade på sex kommuner, Umeå, Härnösand, Stockholm, Örebro, Vänersborg och 

Lund. De regionala specialskolorna vänder sig till elever som är döva eller har en 

hörselnedsättning. De nationella specialskolorna vänder sig till elever med grav 

språkstörning (Hällsboskolan), elever med synnedsättning i kombination med 

ytterligare funktionsnedsättning (Ekeskolan) eller elever som är döva eller har 

hörselnedsättning i kombination med utvecklingsstörning samt elever med med-

född eller tidigt förvärvad dövblindhet (Åsbackaskolan).156 

De senaste 15 läsåren har antalet elever i specialskolan varierat mellan 457 läsåret 

2012/13 och 720 nu läsåret 2020/21. Elevantalet i specialskolan påverkas av flera 

olika faktorer. Förutom grundläggande faktorer som antalet födda barn i landet 

och föräldrars inställning – dessa tycks i ökande grad föredra att placera sina barn 

med kokleaimplantat eller hörselnedsättning i grundskolan – så har landstingens 

och huvudmännens informationsinsatser samt den hörseltekniska utvecklingen 

stor påverkan. Ytterligare en tungt vägande faktor som påverkar elevantalet är 

tillgången till kommunala och fristående skolalternativ, det vill säga i vilken ut-

sträckning som grundskolan och grundsärskolan utformar undervisningen för att 

möta behoven hos barn som är döva eller hörselskadade.157 

Antalet lärare i specialskolan räknat i heltidstjänster har de senaste 15 läsåren 

varierat mellan 151 (läsåret 2013/14) och 237 (läsåret 2007/08). Läsåret 2020/21 

fanns det 235 lärare räknat i heltidstjänster i specialskolan. Av dessa var andelen 

med pedagogisk högskoleexamen cirka 82 procent, motsvarande 193 heltids-

tjänster. Andelen lärare räknat i heltidstjänster som har en pedagogisk högskole-

examen har de senaste 15 läsåren varierat mellan 76 procent (läsåret 2017/18) och 

85 procent (läsåret 2012/13). Andelen lärare i specialskolan som har en lärar-

legitimation och behörighet för skolformen är betydligt lägre än andelen lärare 

som har en pedagogisk högskoleexamen.158 Drygt en tredjedel av specialskolans 

lärare var behöriga att undervisa i skolformen läsåret 2020/21. 

Ungefär 40 procent av specialskolans lärare var läsåret 2020/21 50 år eller äldre 

och kommer därmed fylla 65 år under de närmaste 15 åren.  

 
156 Specialpedagogiska skolmyndigheten (2021). Årsredovisning 2020. Specialpedagogiska skolmyndigheten. 
157 SOU 2011:30. Med rätt att välja – flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp och SOU 

2016:46. Samordning, ansvar och kommunikation – vägen till ökad kvalitet i utbildningen för elever med vissa 

funktionsnedsättningar. 
158 För att vara behörig att undervisa i specialskolan krävs det som regel, utöver behörighet att undervisa i motsvarande 

ämne i grundskolan, en speciallärarexamen eller lärarexamen som är specialiserad mot relevant funktionsnedsättning, 

2 kap. 17–17 f §§ förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare. 
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Diagram 100. Antal elever och lärare i specialskolan läsåren 1994/95–2020/21 
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Skolverket har ett samlat ansvar för funktionshindersfrågor inom ramen för sitt 

verksamhetsområde och ska inom ramen för detta ansvar vara samlande, stödjan-

de och pådrivande i förhållande till övriga berörda parter.159 Lärarlyftet II inne-

fattar även möjligheter för lärare och förskollärare att läsa mot en speciallärar-

examen. Sedan 2016 har huvudmän också ytterligare möjlighet att söka stats-

bidrag för att lärare och förskollärare ska kunna utbilda sig för att få en special-

lärarexamen inom ramen för satsningen på elevhälsa och specialpedagogiska 

insatser.160 Båda dessa satsningar innefattar lärare i specialskolan. 

Annan pedagogisk verksamhet 

Annan pedagogisk verksamhet är en sammanfattande benämning för fyra verk-

samheter som vänder sig till barn i olika ålder, från 1 år fram till och med vår-

terminen det år då de fyller 13 år. Dessa är pedagogisk omsorg som erbjuds i 

stället för förskola eller fritidshem, öppen förskola, öppen fritidsverksamhet samt 

omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds. 

 
159 Detta ansvar gäller i den må det inte är en uppgift för Specialpedagogiska skolmyndigheten, se 18 § 1 förordning 
(2015:1047) med instruktion för Statens skolverk. 
160 Förordningen (2016:400) om statsbidrag för personalförstärkning inom elevhälsan och när det gäller 

specialpedagogiska insatser och för fortbildning när det gäller sådana insatser. 
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Pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola eller 

fritidshem 

Antalet barn som är inskrivna i pedagogisk omsorg har minskat stadigt sedan 

2009 då begreppet infördes i skollagen.161 Minskningen över tid hänger samman 

med förskolans utbyggnad och att fler elever går i fritidshemmet. År 2020 var 

drygt 9 700 barn inskrivna i pedagogisk omsorg. Det var nästan 1 000 barn färre 

än föregående år och antalet barn i pedagogisk omsorg har minskat kontinuerligt 

från 2009. Även antalet anställda har stadigt minskat från 2009, då antalet var 

drygt 4 500, till 2020 då antalet var ungefär 2 000. Närmare 70 procent av de som 

arbetar inom pedagogisk omsorg saknar utbildning för att arbeta med barn. 

Diagram 101. Antal inskrivna barn och anställda i pedagogisk omsorg som erbjuds i stället 

för förskola eller fritidshem 2009–2020 
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Kommentar: Antal anställda avser inte här antal heltidstjänster då detta inte beräknas för personer som arbetar i 

pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola eller fritidshem. 

Öppen förskola 

Antalet öppna förskolor minskade drastiskt i början av 2000-talet men har därefter 

varit mellan 400 och 500 verksamheter. Antalet kommuner som erbjuder öppen 

förskola har under 2000-talet varierat mellan som minst 139 år 2005 till som mest 

218 år 2019. Det fanns 495 öppna förskolor år 2020. I början av 2000-talet mins-

kade även antalet heltidstjänster under några år för att sedan öka kontinuerligt. År 

2020 var antalet heltidstjänster ungefär 630 varav 97 procent hade utbildning för 

arbete med barn.162 

 
161 Det tidigare familjedaghem ersättes då med pedagogisk omsorg som skulle utgöra ett samlingsbegrepp där 

familjedaghem bara är en av flera tänkbara varianter. Motivet bakom förändringen var att öppna upp för fler sätt att 
bedriva denna typ av verksamhet. Se prop. 2008/09:115. Barnomsorgspeng och allmän förskola även för treåringar. 
162 Avser antingen förskollärarutbildning, fritidspedagogutbildning, barnskötarutbildning eller annan utbildning för 

arbete med barn. 
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Diagram 102. Antal lägeskommuner, öppna förskolor och heltidstjänster 2001–2020 
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Öppen fritidsverksamhet 

Antalet öppna fritidsverksamheter har varit ungefär 600 under hela 2000-talet, 

hösten 2020 fanns det 539 verksamheter. Antalet kommuner som erbjuder öppen 

fritidsverksamhet har varierat mellan som mest 79 kommuner år 2001 till som 

minst 57 kommuner år 2020. År 2020 fanns det drygt 700 heltidstjänster för 

arbete med barn varav cirka 40 procent hade en pedagogisk utbildning eller en 

utbildning inom social omsorg. 

Diagram 103. Antal lägeskommuner, öppna fritidsverksamheter och heltidstjänster 2001–

2020 
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Omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds 

Kommuner ska enligt nuvarande regelverk sträva efter att erbjuda omsorg för 

barn under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds i den omfattning det 
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behövs med hänsyn till föräldrars förvärvsarbete och familjens situation i 

övrigt.163 Antalet kommuner som erbjuder omsorg under obekväm arbetstid ökade 

stadigt från 77 i början av 2000-talet till 214 år 2018. Antalet har sedan dess 

minskat något och var 197 hösten 2020. Även antalet inskrivna barn ökade 

markant under samma period, från drygt 2 400 barn 2001 till drygt 5 800 år 2018. 

Även här har det därefter skett en nedgång till knappt 4 600 barn år 2020. Det 

finns inte några tillgängliga uppgifter om personalens antal, sammansättning eller 

utbildning i denna verksamhet, men sannolikt har denna ökat i takt med antalet 

inskrivna barn under 2000-talet. 

Diagram 104. Antal inskrivna barn i omsorg då förskola eller fritidshem inte erbjuds och 

kommuner med verksamhet 2001–2020 
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Modersmålslärare 

Modersmål finns som ett ämne i grundskolan, i motsvarande skolformer samt i 

gymnasie- och gymnasiesärskolan. Det är även möjligt att läsa ämnet modersmål 

inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå.164 Syftet med modersmåls-

undervisningen är att ge elever möjlighet att utveckla kunskaper i och om sitt 

språk. Rätten och möjligheterna till modersmålsundervisning har stärkts under de 

senaste åren.165 I grundskolan och i motsvarande skolformer gäller som regel att 

en elev ska erbjudas undervisning i modersmål om en eller båda vårdnadshavarna 

har annat språk än svenska som modersmål, språket utgör elevens dagliga 

umgängesspråk i hemmet, och eleven har grundläggande kunskaper i språket. För 

elever i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan gäller motsvarande med tillägget 

att eleven behöver ha goda, inte bara grundläggande, kunskaper i språket. Antalet 

 
163 25 kap. 5 § skollagen (2010:800). Vid införandet av den nu gällande skollagen ansåg regeringen att det fanns behov 

av att förtydliga regelverket kring omsorg under kvällar, nätter och helger och föreslog därför att kommunerna ska 

sträva efter att tillhandahålla omsorg för barn vars föräldrar förvärvsarbetar på obekväm arbetstid. Se prop. 2009/10:165. 

Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet. 
164 Avser även kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på gymnasial nivå. 
165 Se bl.a. Prop. 2015/16:173. Fjärrundervisning och entreprenad – nya möjligheter för undervisning och 

studiehandledning på modersmål och prop. 2013/14:148. Vissa skollagsfrågor. 
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elever som deltar i modersmålsundervisning har ökat kontinuerligt under en 

längre tid. Sedan läsåret 2006/07 har antalet elever som deltar i modersmåls-

undervisning i grundskolan ökat kraftigt, från ungefär 83 000 till 187 000 elever 

läsåret 2020/21. Antalet elever som deltog i modersmålsundervisning i övriga 

skolformer läsåret 2020/21 var drygt 1 200 i grundsärskolan, knappt 70 i special-

skolan och 215 i gymnasiesärskolan. För gymnasieskolan samlas det in uppgifter 

om hur många elever som får betyg en kurs i ämnet modersmål per läsår bland 

avgångseleverna, läsåret 2019/20 var det nästan 9 000 elever. 

Antalet modersmålslärare i grundskolan har under samma tid varierat mellan 

ungefär 2 300 i början på perioden och drygt 6 800 lärare läsåret 2016/17. Läsåret 

2020/21 fanns det drygt 5 800 modersmålslärare i grundskolan och drygt 6 000 

totalt i skolväsendet. Sett till tjänstgöringsomfattning motsvarade det ungefär 

3 000 respektive 3 200 heltidstjänster. Modersmålslärare får anställas som lärare 

utan tidsbegränsning även om de inte har en lärarlegitimation, förutsatt att det 

saknas sökande som har legitimation samt att de har tillräcklig kompetens och 

bedöms vara lämpliga att bedriva undervisningen. Andelen med pedagogisk 

högskoleexamen var omkring 32 procent läsåret 2020/21.166 

Diagram 105. Antal modersmålslärare och elever som deltar i modermålundervisning i 

grundskolan läsåren 2006/07–2020/21 
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Kommentar: Samlad statistik över antalet modersmålslärare i skolväsendet finns från läsåret 2017/18. Innan dess 

återges statistiken över antalet modersmålslärare i grundskolan där det absoluta flertalet finns. Delvis av detta skäl 

återges även endast antalet elever som får modersmålsundervisning i grundskolan. Fram t.o.m. läsåret 2018/19 

inkluderade denna uppgift även elever i sameskolan, men fr.o.m. 2019 ingår dessa inte i sammanställningen. Detta 

rör sid dock om relativt sett få elever. 

Skolverket hade mellan 2013 och 2017 flera olika uppdrag att förstärka tillgången 

på modersmålslärare i nationella minoritetsspråk.167 I uppdragen ingick det att se 

 
166 Skolverket (2021). Pedagogisk personal i skola och vuxenutbildning läsåret 2020/21. 
167 Kulturdepartementet (Ku2016/02027/DISK). Uppdrag till Statens skolverk att fortsatt fördela bidrag för deltagande 

i insatser för att förstärka tillgången på lärare i nationella minoritetsspråk och (Ku2015/01721/DISK). Uppdrag till 

Statens skolverk att fördela bidrag för deltagande i insatser för att förstärka tillgången på lärare i nationella 
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till att en lämplig utbildning gjordes tillgänglig för att utbilda personer med goda 

kunskaper i ett nationellt minoritetsspråk för att fler ska bli modersmålslärare. 

Totalt var fler än 65 personer i utbildning vid något tillfälle under satsningen 

mellan 2014–2017. Dessa var omkring 25 deltagare i samiska, 30 deltagare i 

romani chib och knappt 10 deltagare i meänkieli.168 Som framgår ovan under 

avsnittet om sameskolan ansvarar Skolverket sedan hösten 2018 för en utbildning 

som syftar till att öka graden av behöriga lärare i samiska. 

Ett antal lärosäten har sedan ett antal år i uppdrag att utveckla eller erbjuda 

ämneslärarutbildning i olika nationella minoritetsspråk; Umeå universitet i 

samiska sedan 2012 och i meänkieli sedan 2016, Stockholms universitet för 

finska sedan 2013 samt Södertörns högskola för romani chib sedan 2013.169 

  

 
minoritetsspråk samt Arbetsmarknadsdepartementet (A2013/02958/DISK) och (A2014/03289/DISK). Uppdrag till 
Statens skolverk för att förstärka tillgången på lärare i nationella minoritetsspråk.  
168 Skolverket (2018). Redovisning av regeringsuppdrag Att förstärka tillgången till lärare i nationella minoritetsspråk. 
169 Prop. 2019/20:1. Budgetpropositionen 2020, utgiftsområde 16, s. 66. 
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Del II – Metod 
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8. Prognosmodellen 

Resultaten av prognosberäkningarna redovisas som personalbehov, rekryterings-

behov och examinationsbehov. Personalbehovet i förskola och fritidshem delas 

upp i behov av lärare och förskollärare respektive behov av annan pedagogisk 

personal, exempelvis fritidsledare och barnskötare. I övriga skol- och verksam-

hetsformer redovisas endast personalbehovet av lärare. Rekryterings- och 

examinationsbehovet avser endast lärare i de skol- och verksamhetsformer som 

ingår i prognosen. Dessa är: förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskolans 

årskurs 1–3, 4–6 och 7–9, grundsärskolan, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, 

kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå, kommunal 

vuxenutbildning i svenska för invandrare samt kommunal vuxenutbildning som 

särskild utbildning. För grundskolans årskurs 7–9 och gymnasieskolan görs även 

ämnesspecifika prognoser. Prognosmodellen består av en efterfrågedel och en 

tillgångsdel. 

Beräkning av lärar- och personalbehov 

Efterfrågeprognosen ger behovet av lärare och pedagogisk personal. Prognosen 

utgår från antalet lärare och pedagogisk personal år 2020 enligt lärarregistret och 

SCB:s befolkningsframskrivning 2021. Behovet av lärare och pedagogisk 

personal beror på befolkningsstorleken i aktuella åldrar. Behovet beror också på 

utnyttjandegraden, det vill säga hur stor andel av en åldersgrupp som antas 

utnyttja skol- eller verksamhetsformen. Dessutom påverkas efterfrågan på lärare 

av personaltätheten, det vill säga antalet elever per heltidstjänst. I efterfråge-

prognosen ingår även ett antagande om följsamhet. Med följsamhet menas i 

vilken grad förändringar i antal barn och elever får genomslag i form av ett 

förändrat antal lärare och annan personal. Resultatet i efterfrågeprognosen redovi-

sas som personalbehov, uttryckt i heltidstjänster. 

Beräkning av tillgången på lärare, förskollärare och 

annan pedagogisk personal 

Tillgångsprognosen ger den framskrivna tillgången på lärare och annan 

pedagogisk personal. Prognosberäkningarna utgår från 2020 års tillgång på lärare 

och annan pedagogisk personal enligt lärarregistret. Förutom lärare som är 

behöriga ses även lärare som inte är behöriga men har en pedagogisk högskole-

examen eller en tillsvidareanställning som en tillgång i prognosberäkningarna. 

Dessa skrivs fram ett år i taget med hjälp av antaganden om kvarvaro och åter-

gång i yrket. Med behöriga lärare menas som regel de som har en lärar-

legitimation med behörighet för den skol- eller verksamhetsform, samt i vissa fall 

för det ämne och den nivå, där lärarna undervisar. Läs mer om hur klassifice-

ringen av behöriga har gjorts i de olika skol- och verksamhetsformerna i bilaga 1.  
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I prognosen antas att alla lärare som inte är behöriga men som ses som en tillgång 

kommer att bli behöriga under den första femårsperioden. Visstidsanställda lärare 

utan pedagogisk högskoleexamen ses däremot inte som en tillgång i beräkning-

arna utan antas under den första femårsperioden ersättas av behöriga nyutexami-

nerade lärare, här benämnd ersättningsrekrytering.  

För förskola och fritidshem används ett annat beräkningsförfarande. Den pedago-

giska personalen i förskolan delas in i tre grupper: behöriga förskollärare (med 

förskollärarlegitimation), förskollärare med pedagogisk högskoleexamen (utan 

förskollärarlegitimation) och annan pedagogisk personal (exempelvis 

barnskötare). Förskollärarna med pedagogisk högskoleexamen (utan 

förskollärarlegitimation) antas under den första prognosperioden bli behöriga (få 

en förskollärarlegitimation).  

Den pedagogiska personalen i fritidshemmet delas in i fem grupper: de som 

arbetar som lärare och är behöriga, de som arbetar som lärare och har en 

pedagogisk högskoleexamen respektive de som har en tillsvidareanställning, de 

som arbetar som lärare och har en visstidsanställning och saknar pedagogisk 

högskoleexamen samt slutligen de som inte arbetar som lärare (exempelvis 

fritidsledare). De som arbetar som lärare i fritidshem men saknar pedagogisk 

högskoleexamen och har en visstidsanställning antas under den första femårs-

perioden ersättas av behöriga nyutexaminerade lärare, här benämnd ersättnings-

rekrytering.  

För förskola och fritidshem görs ett antagande över hur fördelningen mellan 

behovet av förskollärare respektive lärare och behovet av annan pedagogisk 

personal ska vara. Detta görs utifrån hur stor andel som år 2020 hade en 

pedagogisk högskoleexamen vad gäller förskolan (43 procent) och utifrån hur stor 

andel som faktiskt arbetade som lärare vad gäller fritidshemmet (54 procent). 

Resultatet i tillgångsprognosen redovisas i heltidstjänster. 

Rekryteringsbehov 

Rekryteringsbehovet beräknas för lärare och utgör skillnaden mellan behovet av 

lärare och den framskrivna lärartillgången varje år. Rekryteringsbehovet antas 

varje år uppfyllas med nyutexaminerade, som har samma ålders- och köns-

fördelning som gäller i dag för nyutexaminerade lärare. Det kan understrykas att 

rekryteringsbehovet inte är samma sak som bristen på behöriga lärare. 

Rekryteringsbehovet visar hur många lärare, omräknat till heltidstjänster, som 

måste rekryteras för att det prognostiserade lärarbehovet ska kunna tillgodoses. 

Rekryteringsbehovet redovisas sedan i prognosen för femårsperioderna 2021–

2025, 2026–2030 och 2031–2035. Prognosen över rekryteringsbehovet görs både 

för riket som helhet och för länen. 
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Examinationsbehov 

För lärare beräknas därefter ett examinationsbehov. Examinationsbehovet anger 

antalet lärare och förskollärare som behöver examineras under respektive femårs-

period för att rekryteringsbehovet ska kunna tillgodoses. För att skatta 

examinationsbehovet görs antaganden om tjänstgöringsomfattning och lärar-

benägenhet. I skattningen av lärarbenägenheten antas hur stor andel av de 

nyutexaminerade lärarna som under åtminstone något år kommer att arbeta som 

lärare inom de skolformer som lärarregistret omfattar. Prognosen över 

examinationsbehovet görs för riket som helhet och för åtta riksområden.170 

I prognosen tas ingen hänsyn till om lärare flyttar. Det examinationsbehov som 

beräknas i de åtta riksområdena antas i prognosen tillgodoses av dem som 

examineras inom respektive riksområde. 

Rekryterings- och examinationsbehovet för förskolan redovisas endast för 

förskollärare och inte för barnskötare. Rekryterings- och examinationsbehovet för 

fritidshemmet redovisas endast för dem som har en lärartjänst och inte för övriga 

personalgrupper, som exempelvis fritidsledare. 

Jämförelse med den framtida examinationen 

Slutligen görs en separat prognos över den beräknade framtida examinationen för 

ett antal olika yrkesexamensprogram och inriktningar på lärarutbildningen: 

förskollärare, grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem, grundlärare med 

inriktning mot förskoleklass och årskurs 1–3, grundlärare med inriktning mot 

årskurs 4–6, ämneslärare med inriktning mot årskurs 7–9, ämneslärare med 

inriktning mot gymnasieskolan, yrkeslärare, speciallärare samt specialpedagoger. 

Vid dessa beräkningar görs specifika antaganden om antal nybörjare och 

examensfrekvenser för män respektive kvinnor på de olika programmen och 

inriktningarna. Med den statistik som finns tillgänglig finns det svårigheter med 

att beräkna den framtida examinationen per ämne.  

I ett sista steg jämförs därefter den beräknade examinationen med det 

examinationsbehov av lärare som prognosen visar på. Utifrån detta kan man 

utläsa vilka obalanser som riskerar att uppstå i framtiden om nuvarande mönster 

består. 

  

 
170 I enlighet med den regionala indelningen NUTS 2 Se mer om indelningen av län i riksområden enligt NUTS 2 i 

kapitel 10 Fakta om statistiken och avsnittet Definitioner och förklaringar. 



 

180 LÄRARPROGNOS 2021 

 

Beräkningsmodell 

 Datum Version 1 av 1 
2021-09-15 [Version]n  

[Beteckning 1 (tex Dnr)] 
[Beteckning] 

 

 
 

  



 

181 LÄRARPROGNOS 2021 

9. Antaganden 

Behovet av lärare och annan pedagogisk personal  

Det kommande behovet av lärare och annan pedagogisk personal beror främst på 

befolkningsutvecklingen. Men behovet påverkas också av utnyttjandegraden, det 

vill säga hur stor andel av en viss åldersgrupp som nyttjar skol- eller verksamhets-

formen. Dessutom påverkas efterfrågan av personaltätheten och följsamheten, 

den senare används för att ange i vilken utsträckning personalbehovet följer 

utvecklingen av antalet barn och elever. Nedan presenteras de antaganden som 

prognosen grundar sig på.  

Befolkningsutveckling i riket 

Vid beräkningarna av det framtida personalbehovet i riket används SCB:s befolk-

ningsframskrivning 2021 över befolkningsutvecklingen i Sverige 2021–2070.171 

I denna görs antaganden om fruktsamhet, dödlighet samt in- och utvandring. 

Befolkningen delas in efter kön och ålder. Dessutom görs en indelning efter 

födelsebakgrund, det vill säga befolkningen delas upp i inrikes och utrikes födda.  

I den prognosmodell som har använts utgår framskrivningen från befolkningen 

den 31 december 2020 efter kön, ålder och födelselandsgrupp (Födda i Sverige, 

Födda i Norden exklusive Sverige, Födda i Europa exklusive Norden och Födda 

utanför Europa). I slutresultatet slås födelselandsgrupperna samman till inrikes 

födda och utrikes födda.  

Jämfört med den befolkningsframskrivning som låg till grund för den förra 

lärarprognosen, som gjordes år 2019, har förändringar skett i bland annat 

antagandena över migration och fruktsamhet, vilka är lägre i befolknings-

framskrivning 2021. De framtida antagandena om migration är dock mycket 

osäkra, både på kort och på lång sikt. Det är högst troligt att nivån kommer att 

variera även i framtiden, men hur denna kommer att variera över tid låter sig 

svårligen förutses. Nivån är ett medelvärde som antalet invandrare beräknas 

variera omkring.  

Befolkningsutveckling per län 

Beräkningarna av det framtida personalbehovet i Sveriges län baseras på SCB:s 

regionala befolkningsframskrivning 2021. SCB gör varje år en framskrivning av 

Sveriges befolkning i riket, län och kommuner. Den framtida befolkningen 

bygger på antaganden om den framtida utvecklingen av barnafödande, dödlig-

heten och in- och utflyttningar. Den regionala befolkningsframskrivningen 

baseras på historiska data, vilket innebär att beräkningen av det framtida antalet 

födda, döda och antalet som flyttar bygger på att den tidigare observerade 

utvecklingen fortsätter framöver. Befolkningsframskrivningen är konsistent med 

 
171 Statistiska centralbyrån (2021). Sveriges framtida befolkning 2021–2070. Demografiska rapporter 2021:1 
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SCB:s nationella befolkningsframskrivning. Det innebär att länen summerar till 

befolkningsframskrivningen för riket vad gäller hela folkmängden, födda, döda 

samt flyttningsnetto i varje födelselandsgrupp, köns- och åldersklass. I beräkning-

arna tas ingen hänsyn till kommunernas planerade bostadsbyggande, etableringar 

av företag eller andra framtida mål och förutsättningar.172  

Utnyttjandegrad 

Utnyttjandegrad är andelen av befolkningen i en viss åldersgrupp som nyttjar de 

olika skol- och verksamhetsformerna. För flertalet skol- och verksamhetsformer 

baseras utnyttjandegraden på den genomsnittliga andelen under de senaste fem 

åren, det vill säga åren 2016–2020. Fördelen med att basera antagandena på ett 

genomsnitt av fem år är att temporära variationer mellan åren jämnas ut.  

I prognosberäkningarna antas det alltid finnas ett visst behov av lärare för 

nyanlända barn och elever. Nyanlända barn och elever finns med i elevstatistiken 

om de går i skolan även om de ännu inte fått uppehållstillstånd och inte är 

folkbokförda. Detta kan medföra att utnyttjandegraden för vissa år överstiger 

100 procent inom grundskolan och gymnasieskolan. Antalet asylsökande elever 

varierar mellan åren. Eftersom utnyttjandegraden baseras på ett genomsnitt av 

fem år antas även en genomsnittlig nivå av denna elevgrupp ingå i utnyttjande-

graden.  

Förskola 

Utnyttjandegraden i förskolan beräknas som andel barn i åldrarna 1–5 år som är 

inskrivna i förskolan. Antagandena om utnyttjandegrad i förskolan är länsspecifik, 

det vill säga antagandena tas fram specifikt för respektive län, och för riket som 

helhet.  

Tabell 15. Andel barn 1–5 år inskrivna i förskolan, genomsnitt 2016–2020, procent 

Län Andel          Län Andel  

Stockholms län 84 
 

Västra Götalands län 83 

Uppsala län 82 
 

Värmlands län 87 

Södermanlands län 87 
 

Örebro län 87 

Östergötlands län 87 
 

Västmanlands län 84 

Jönköpings län 84 
 

Dalarnas län 83 

Kronobergs län 86 
 

Gävleborgs län 87 

Kalmar län 87 
 

Västernorrlands län 86 

Gotlands län 88 
 

Jämtlands län 87 

Blekinge län 88 
 

Västerbottens län 86 

Skåne län 86 
 

Norrbottens län 85 

Hallands län 87   Riket 84 

Källa: Elevstatistiken, Skolverket. 

 
172 Mer information om de regionala befolkningsframskrivningarna finns i rapporten ”Den framtida befolkningen i 

Sveriges län och kommuner 2021–2040”, Demografiska rapporter 2021:3, SCB  
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Under åren 2016–2020 var i genomsnitt 84 procent av barnen i åldrarna 1–5 år 

inskrivna i förskolan. Utnyttjandegraden skiljer sig åt mellan länen. Den är högst i 

Gotlands län och Blekinge län (88 procent) och lägst i Uppsala län (82 procent).  

Fritidshem 

Utnyttjandegraden för fritidshemmet beräknas som andelen barn i åldersgruppen 

6–12 år som är inskrivna i fritidshem. Andelen beräknas specifikt för varje län 

och för riket. I riket var i genomsnitt 57 procent av barnen i åldersgruppen 6–12 

år inskrivna i fritidshem under perioden 2016–2020. Utnyttjandegraden skiljer sig 

åt mellan länen. Högst andel inskrivna barn finns i Västerbottens län (64 procent). 

Lägst är utnyttjandegraden i Dalarnas län (51 procent).  

En förklaring till att utnyttjandegraden skiljer sig mellan länen kan vara skillnader 

i åldersstruktur. Det är exempelvis betydligt fler barn i åldrarna 6–8 år som är 

inskrivna på fritidshem jämfört med barn i åldrarna 11–12 år. 

Tabell 16. Andel barn 6–12 år inskrivna i fritidshem, genomsnitt 2016–2020, procent 

Län   Andel    Län Andel  

Stockholms län 61 
 

Västra Götalands län 56 

Uppsalas län 54 
 

Värmlands län 54 

Södermanlands län 52 
 

Örebros län 55 

Östergötlands län 52 
 

Västmanlands län 52 

Jönköpings län 54 
 

Dalarnas län 51 

Kronobergs län 52 
 

Gävleborgs län 54 

Kalmar län 56 
 

Västernorrlands län 54 

Gotlands län 61 
 

Jämtlands län 54 

Blekinges län 58 
 

Västerbottens län 64 

Skåne län 59 
 

Norrbottens län 54 

Hallands län 57   Riket totalt 57 

Källa: Elevstatistiken, Skolverket. 

Förskoleklass 

Utnyttjandegraden för förskoleklass beräknas som andelen 6-åringar inskrivna i 

förskoleklass. Andelen 6-åringar som går i förskoleklass har ökat successivt sedan 

införandet på 1990-talet och i dag går nästan alla barn i förskoleklass. År 2020 var 

98 procent av 6-åringarna i landet inskrivna i förskoleklass.  

Under prognosperioden antas förskoleklassen ha samma utnyttjandegrad som 

grundskolan eftersom deltagande i förskoleklass är obligatoriskt sedan 2018. Barn 

som är bosatta i Sverige har tioårig skolplikt från och med höstterminen det år de 

fyller 6 år. Utnyttjandegraden för förskoleklass antas därmed vara 99 procent 

under prognosperioden. Samma antagande gäller för riket och länen.  

Grundskola  

Grundskolan är en nioårig obligatorisk skolform. Grundskolan delas i prognosen 

in i tre delar efter de tre stadierna: årskurs 1–3, årskurs 4–6 och årskurs 7–9. 

I prognosen antas 99 procent av alla barn och ungdomar i åldersgrupperna 7–9 år, 
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10–12 år och 13–15 år gå i grundskolans årskurs 1–3, 4–6 respektive 7–9. Samma 

antagande gäller för riket och länen.  

För grundskolans årskurs 7–9 görs framskrivningar över behovet av antalet lärare 

per ämne. För samtliga ämnen med undantag för ämnet svenska som andraspråk 

antas utnyttjandegraden uppgå till 99 procent av alla ungdomar i åldersgruppen 

13–15 år.  

Beräkningen av utnyttjandegraden för svenska som andraspråk baseras i stället på 

utrikes födda elever.173 Om framskrivningen enbart skulle baseras på de senaste 

årens utnyttjandegrad i svenska som andraspråk skulle personalbehovet sannolikt 

komma att överskattas, eftersom utnyttjandegraden under senare år har varit extra 

hög på grund av att många asylsökande ungdomar har gått i grundskolans årskurs 

7–9. Att utnyttjandegraden blir högre beror på att asylsökande elever ingår i elev-

statistiken men inte i befolkningsstatistiken. En person som är asylsökande blir 

folkbokförd och kommer med i befolkningsstatistiken först då personen har fått 

uppehållstillstånd. För att prognosen ska baseras på en utnyttjandegrad som är 

mer stabil används i stället den genomsnittliga utnyttjandegraden under en längre 

period, åren 2012–2020. Utnyttjandegraden antas därmed vara 80 procent av 

utrikes födda barn i åldrarna 13–15 år. Samma antagande appliceras på såväl riket 

som länen. 

Grundsärskola 

Utnyttjandegraden för grundsärskolan beräknas som andelen barn i åldern 7–15 år 

som är inskrivna i grundsärskolan. Denna andel har minskat under 2000-talet från 

en nivå på cirka 1,5 procent till cirka 1,0 procent. De senaste två åren har en viss 

ökning av andelen barn i grundsärskolan åter skett. Utnyttjandegraden i prog-

nosen antas i riket vara 1,06 procent av befolkningen i åldersgruppen 7–15 år, 

vilket är ett genomsnitt för åren 2016–2020. Länsspecifika tal antas för länen.174  

Gymnasieskola 

Utnyttjandegraden för gymnasieskolan beräknas som andelen ungdomar i 

åldrarna 16–18 år som är inskrivna i gymnasieskolan. Om framskrivningen 

baseras på de senaste årens utnyttjandegrad skulle personalbehovet sannolikt 

komma att överskattas, eftersom utnyttjandegraden under senare år har varit extra 

hög på grund av att många asylsökande ungdomar har gått i gymnasieskolan. Att 

utnyttjandegraden då blir högre beror på, precis som förklaras för grundskolan 

ovan, att asylsökande elever ingår i elevstatistiken men inte i befolknings-

statistiken. Till följd av detta har utnyttjandegraden för gymnasieskolan legat på 

en hög nivå under senare år. För att prognosen ska baseras på en utnyttjandegrad 

som är mer stabil används i stället ett medelvärde av utnyttjandegraden för åren 

2011–2015. Antaganden om utnyttjandegrad för gymnasieskolan görs för länen 

och för riket som helhet. 

 
173 Det finns även en liten grupp inrikes födda som läser svenska som andraspråk. Det kan exempelvis vara inrikes födda 
med utrikes födda föräldrar. Befolkningsprognosen delas endast upp på inrikes och utrikes födda. Därför kan antagandet 

över andelen som läser svenska som andraspråk endast beräknas för utrikes födda.  
174 Värdena för länen varierar mellan 0,8 och 1,5 procent. 
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I flera län överskrider andelen 100 procent. Det beror bland annat på att det finns 

elever i gymnasieskolan som är äldre än 18 år. Utnyttjandegraden baseras på anta-

let 16–18-åringar. 

En orsak till att utnyttjandegraden skiljer mellan länen är att en del elever pendlar 

över länsgränsen för att gå i gymnasieskola i ett annat län än hemlänet. Ytterligare 

en förklaring är att antalet asylsökande elever skiljer sig mellan länen, och utgör 

en större andel av elevkullarna i en del län. 

Tabell 17. Andel ungdomar 16–18 år som är inskrivna i gymnasieskolan, genomsnitt 

2011–2015, procent 

Län     Andel   Län     Andel 

Stockholms län 103 
 

Västra Götalands län 103 

Uppsala län 100 
 

Värmlands län 107 

Södermanlands län 96 
 

Örebro län 108 

Östergötlands län 105 
 

Västmanlands län 102 

Jönköpings län 104 
 

Dalarnas län 105 

Kronobergs län 108 
 

Gävleborgs län 104 

Kalmar län 107 
 

Västernorrlands län 105 

Gotlands län 99 
 

Jämtlands län 109 

Blekinge län 105 
 

Västerbottens län 105 

Skåne län 102 
 

Norrbottens län 103 

Hallands län 104   Riket 104 

Källa: Elevstatistiken, Skolverket och befolkningsstatistiken, SCB. 

Liksom i grundskolans årskurs 7–9 görs även för gymnasieskolan prognoser för 

lärare per ämne. Prognoserna för samtliga ämnen utom svenska som andraspråk 

baseras på utnyttjandegraden för respektive län. Antagandet om utnyttjandegraden 

för svenska som andraspråk baseras på andelen utrikes födda i åldrarna 16–18 år 

som har fått betyg i detta ämne. Under de senaste läsåren har andelen utrikes 

födda som läser svenska som andraspråk legat på en förhållandevis hög nivå. För 

att basera framskrivningen på en mer stabil nivå används i stället den genomsnitt-

liga nivå som rådde under perioden 2013–2017.  

Det är inte lika vanligt att läsa svenska som andraspråk i gymnasieskolan som i 

grundskolan. Utnyttjandegraden för svenska som andraspråk antas vara 

24 procent av utrikes födda 16–18-åringar. Nivån baseras på genomsnittet för 

åren 2013–2017. Utnyttjandegraden för svenska som andraspråk antas vara 

densamma i riket som i samtliga län. 

Gymnasiesärskola 

Gymnasiesärskolan är fyraårig. Utnyttjandegraden beräknas som andelen av alla 

ungdomar i åldersgruppen 16–19 år som är inskrivna i gymnasiesärskolan. 

Andelen ungdomar som är inskrivna i gymnasiesärskolan har minskat under 

senare år. Under prognosåren antas utnyttjandegraden vara 1,4 procent i riket som 
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helhet, vilket är ett genomsnitt för åren 2016–2020. Länsspecifika tal antas för 

länen.175 

Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå 

Inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå erbjuds studier för 

vuxna som saknar kunskaper motsvarande grundskolan. Utnyttjandegraden för 

kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå baseras på befolkningen i 

åldrarna 20–64 år och separata antaganden görs för inrikes och utrikes födda. För 

inrikes födda antas 0,1 procent av befolkningen i åldrarna 20–64 år studera på den 

kommunala vuxenutbildningen på grundläggande nivå i såväl riket som samtliga 

län. Det motsvarar genomsnittet för åren 2015–2019.176 För utrikes födda antas en 

stegvis nedtrappning under de fem första prognosåren från den utnyttjandegrad 

som rådde år 2019 (3,9 procent i riket) till den genomsnittliga nivån under åren 

2013–2017 (3,1 procent i riket). För länen används länsspecifika tal för utrikes 

födda. Bakgrunden till dessa antaganden är att majoriteten av dem som studerar 

på den kommunala vuxenutbildningen på grundläggande nivå har invandrat under 

de senaste åren. Samtidigt har invandringen varit hög under senare år vilket har 

medfört en stark ökning av andelen utrikes födda som studerar i denna skolform. 

Genom detta förfarande i prognosberäkningarna kommer elevutvecklingen 

successivt trappas ner till en mer genomsnittlig nivå.   

Kommunal vuxenutbildning gymnasial nivå 

Inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå erbjuds studier för vuxna 

som saknar kunskaper motsvarande gymnasieskolan. Det är betydligt fler som 

studerar på gymnasial nivå än på grundläggande nivå. Det är också en jämnare 

fördelning mellan inrikes och utrikes födda i denna skolform jämfört med 

kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå. Antagandet baseras liksom 

för kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå på befolkningen i åldrarna 

20–64 år. Separata antaganden görs för inrikes och utrikes födda.  

Antagandena görs på motsvarande sätt som för den kommunala vuxenutbild-

ningen på grundläggande nivå. För inrikes födda antas 2,6 procent av 

befolkningen i åldrarna 20–64 år studera på den kommunala vuxenutbildningen 

på gymnasial nivå i såväl riket som samtliga län. Detta är den genomsnittliga 

nivån i riket för åren 2015–2019.177 För utrikes födda antas en stegvis nedtrapp-

ning under de fem första prognosåren från den utnyttjandegrad som rådde år 2019 

(5,9 procent i riket) till den genomsnittliga nivån under åren 2013–2017 

(4,8 procent i riket). För länen används länsspecifika tal för utrikes födda. 

Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare 

Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare är en utbildning som syftar 

till att ge vuxna personer, med annat modersmål än svenska, kunskaper i det 

svenska språket. Antagandet om utnyttjandegrad för kommunal vuxenutbildning 

 
175 Värdena för länen varierar mellan 0,8 och 1,9 procent. 
176 Genomsnittet för åren 2015–2019 används i beräkningarna eftersom Skolverkets elevstatistik för den kommunala 

vuxenutbildningen för 2020 inte hade publicerats då prognosberäkningarna genomfördes.  
177 Se föregående fotnot.  
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i svenska för invandrare baseras på utrikes födda som invandrat under de två 

senaste åren. Länsberäkningarna baseras för båda åren på det län där de som 

invandrade var folkbokförda invandringsåret.  

Antagandena görs på ett liknande sätt som för den kommunala vuxenutbild-

ningen. För länen används länsspecifika tal vad gäller utnyttjandegrad. Eftersom 

utnyttjandegraden i många län har legat på en förhållandevis hög nivå under de 

senaste åren antas en stegvis nedtrappning under de fem första prognosåren från 

den utnyttjandegrad som rådde år 2019178 till den genomsnittliga nivån under åren 

2013–2017. Utnyttjandegraden i riket var 89 procent år 2019 jämfört med genom-

snittet på 77 procent under åren 2013–2017.  

Prognosen över antalet elever i utbildning för svenska för invandrare sträcker sig 

fram till år 2025. Längre än så är det inte meningsfullt att göra en prognos 

eftersom osäkerheten om invandringens storlek därefter blir allt för stor. 

Kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning   

Kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning är sedan den 1 juli 2020 en 

del av den kommunala vuxenutbildningen och finns på grundläggande och 

gymnasial nivå.179 I prognosen särredovisas dessa nivåer inte. Utnyttjandegraden 

beräknas som andelen av befolkningen i åldrarna 20–64 år som går i kommunal 

vuxenutbildning som särskild utbildning. Denna andel har minskat under 2000-

talet. Utnyttjandegraden antas i riket vara 0,06 procent av befolkningen i åldern 

20–64 år, vilket är ett genomsnitt för åren 2016–2020. För länen används 

länsspecifika tal som också baseras på genomsnittet för åren 2016–2020. 

Personaltäthet och antal elever per heltidstjänst 

Antal elever eller barn per heltidstjänst kan även benämnas personaltäthet. Men 

eftersom variabeln även används för enskilda ämnen i grundskolans årskurs 7–9 

och i gymnasieskolan är benämningen antal elever per heltidstjänst mer korrekt. I 

föreliggande rapport används därför både uttrycket antal elever per heltidstjänst 

och personaltäthet eller lärartäthet.  

Antal elever per heltidstjänst antas i alla skol- och verksamhetsformer och alla 

ämnen ligga kvar på 2020 års nivå180 under hela prognosperioden, både för riket 

och för alla län. Variationerna är stora mellan olika län. De variationer som kan 

iakttas mellan olika län i olika skol- och verksamhetsformer antas kvarstå under 

prognosperioden.  

Ett undantag gäller för speciallärare och specialpedagoger. För vissa skol- och 

verksamhetsformer saknas speciallärare eller specialpedagoger helt i några län. 

För att inte prognosberäkningarna ska skriva fram en för låg efterfrågan på 

speciallärare och specialpedagoger så har därför i dessa fall riksgenomsnittets 

 
178 För kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå samt i svenska för invandrare används 2019 

års nivå eftersom elevstatistiken för 2020 inte fanns tillgänglig då prognosberäkningarna gjordes.  
179 Detta var tidigare en egen skolform som benämndes Särskild utbildning för vuxna. Mer om utvecklingen i denna 

utbildning finns i Skolverket (2021). Komvux som särskild utbildning. Flera hinder på vägen till och under studier.  
180 Med vissa undantag för kommunal vuxenutbildning, se fotnot ovan.   
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antal elever per heltidstjänst i den aktuella skol- eller verksamhetsformen 

använts. Detsamma gäller för de län där antal elever per heltidstjänst överstiger 

rikets genomsnitt, det vill säga där personaltätheten är lägre än i riket. 

Bakgrunden till detta är ett antagande om att det har varit svårt att rekrytera 

speciallärare och specialpedagoger inom vissa skol- och verksamhetsformer i en 

del län. Avsaknaden av sådana lärare förklaras sannolikt av en bristsituation. I 

prognosen antas det finnas behov av speciallärare och specialpedagoger i alla län 

och prognosen tar genom detta antagande således i viss mån hänsyn till dagens 

bristsituation. 

I prognosen för riket görs alternativa antaganden om en högre personaltäthet för 

fritidshem och förskoleklass. För fritidshem antas antal elever per heltidstjänst 

under den första femårsperioden 2021–2025 minska från 2020 års nivå som var 

20,4 till 17,4, vilken är den högsta nivån på personaltäthet som observerats under 

2000-talet (år 2001). 

Följsamhet 

Personaltätheten (antalet elever/barn per heltidstjänst) varierar mellan olika år, 

bland annat som en följd av förändringar i antal elever. Begreppet följsamhet 

används för att ange i vilken grad som förändringar i antal barn och elever antas 

få genomslag i form av ett förändrat antal lärare, det vill säga i vilken utsträckning 

personalbehovet följer utvecklingen av barn- och elevkullarna i de olika skol- och 

verksamhetsformerna. 

Följsamhetens antas uppgå till 75 procent i skol- och verksamhetsformer riktade 

till yngre barn och ungdomar, det vill säga förskola, fritidshem, förskoleklass, 

grundskola och grundsärskola. Detta antagande görs för att utjämna förändring-

arna i personalbehovet eftersom antalet barn i dessa åldrar väntas variera över 

prognosperioden. En lägre följsamhet innebär att personalbehovet inte anpassar 

sig fullt ut efter barnkullarnas storlek. Effekten av denna justering av följsam-

heten blir dock relativt liten. 

 

Följsamheten antas uppgå till 100 procent för skolformer riktade mot äldre 

ungdomar och vuxna, som gymnasieskola, gymnasiesärskola och den kommunala 

vuxenutbildningen. Det betyder att en ökning eller minskning av barn- och 

elevkullarna slår igenom fullt ut i ett ökat eller minskat personalbehov. 

Antagandet görs eftersom en följsamhet under 100 procent skulle innebära en 

sjunkande personaltäthet då elevantalet väntas öka, som i exempelvis gymnasie-

skolan.  
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Tillgången på lärare  

Den framskrivna tillgången på lärare i prognosen beror dels på lärarsituationen i 

utgångsläget, dels på antaganden om kvarvaro och återgång i yrket. Nedan 

beskrivs dessa antaganden.  

Lärarsituationen i utgångsläget  

Lärarsituationen i utgångsläget beskrivs här för riket. Situationen i länen beskrivs 

i kapitel 6 Regionala prognosresultat. 

Lärare i skolan 

I prognosen har lärarna i skolan år 2020 delats in i fyra kategorier:  

• Behöriga (legitimerade) lärare  

• Lärare med pedagogisk högskoleexamen som saknar behörighet 

• Tillsvidareanställda lärare som saknar pedagogisk högskoleexamen 

• Visstidsanställda lärare som saknar pedagogisk högskoleexamen 

Klassificeringen av om en lärare är behörig eller inte har gjorts med utgångspunkt 

från förskollärar- och lärarlegitimationsregistret.181 

Resultatet i prognosen grundar sig på att de tre första lärarkategorierna antas 

fortsätta arbeta som lärare även fast inte alla är behöriga inledningsvis. Dessa ses 

således som en tillgång i prognosmodellen. Förutom de behöriga lärarna gäller 

detta följaktligen även lärare med pedagogisk högskoleexamen och lärare som är 

tillsvidareanställda men saknar pedagogisk högskoleexamen. Det bör påpekas att 

många av de tillsvidareanställda lärarna som saknar pedagogisk högskoleexamen 

har läst pedagogisk utbildning på eftergymnasial nivå, men utan att ha tagit ut en 

examen. Det är endast de visstidsanställda lärarna som saknar en pedagogisk 

högskoleexamen som antas bli ersatta av nyutexaminerade lärare. Ersättnings-

rekryteringen av dessa lärare antas ske den första femårsperioden 2021–2025 och 

detta ökar såväl rekryterings- som examinationsbehovet under denna period. År 

2020 uppgick de visstidsanställda lärarna utan pedagogisk högskoleexamen till 

motsvarande cirka 12 000 heltids-tjänster i skolan, vilket är cirka 9 procent av 

2020 års lärarkår i skolan.182 Antalet har ökat sedan år 2014 där andelen av denna 

grupp var 6 procent. År 2016 uppgick denna andel till 9 procent och år 2018 till 

10 procent av lärarkåren. 

För speciallärar- och specialpedagogtjänster skiljer sig ersättningsrekryteringen 

något från övriga grupper. Här antas även 50 procent av de som har en tillsvidare-

anställning eller pedagogisk högskoleexamen men som saknar behörighet ersättas, 

vilket motsvarar cirka 2 400 heltidstjänster. Behörighetsläget är mycket lågt i 

dessa lärarkategorier. På så sätt tar prognosen till viss del hänsyn till den brist på 

behöriga speciallärare och specialpedagoger som finns i dag. Dessutom antas, 

 
181 De regler som använts för kategoriseringen av behörighet redovisas i bilaga 1. 
182 Avser inte förskolan och fritidshemmet där ett annat beräkningsförfarande används, se kommande avsnitt nedan. 
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som tidigare nämnts, rikets genomsnitt för personaltätheten i de län och 

skolformer där dessa helt saknas i dag och i de fall personaltätheten är lägre än 

detta genomsnitt. Det är ytterligare ett sätt att ta hänsyn till den rådande bristen. 

Diagram 106. Andel lärare efter behörighet och anställningsform år 2020, fördelat efter 

skolform, heltidstjänster 
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Kommentar: Yrkeslärare klassificeras som behöriga om de har pedagogisk högskoleexamen. Specialpedagoger 
klassificeras som behöriga om de har en speciallärar- eller specialpedagogutbildning. Förskola och fritidshem ingår 
inte då det är ett annat beräkningsförfarande för dessa. 

Källa: Bearbetningar av registret över pedagogisk personal (lärarregistret) 

Hur behörighetsnivån skiljer sig mellan olika skol- och verksamhetsformer och 

ämnen redovisas mer ingående i kapitel 1 Lärarna i dag. 

Personal i förskola och fritidshem och antagande om behörighet 

För förskola och fritidshem görs ett annat beräkningsförfarande. Personalbehovet 

beräknas för all pedagogisk personal (inklusive exempelvis barnskötare och 

fritidsledare). Däremot redovisas det framtida rekryterings- och examinations-

behovet endast för förskollärare i förskolan och lärare i fritidshemmet. Detta görs 

med utgångspunkt från att en viss andel av det totala personalbehovet i förskolan 

respektive fritidshem ska utgöras av behöriga förskollärare respektive lärare.  

Två alternativa beräkningar redovisas i prognosen. För förskolan antas i huvud-

alternativet att andelen behöriga förskollärare ska vara lika stor som andelen med 
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pedagogisk högskoleexamen183 år 2020, det vill säga 43 procent. Förskollärarna 

med pedagogisk högskoleexamen, som saknar förskollärarlegitimation, antas 

under prognosperioden bli behöriga, det vill säga erhålla förskollärarlegitimation. 

Det handlade år 2020 om motsvarande cirka 2 400 heltidstjänster. För fritidshem 

antas att 54 procent av personalen i fritidshem ska vara lärare. Denna andel 

grundar sig på andelen av personalen i fritidshem som år 2020 arbetade som just 

lärare. Alla som tjänstgjorde som lärare i fritidshemmet är dock inte behöriga i 

dagsläget. Totalt var 42 procent av alla lärare i fritidshemmet behöriga år 2020. 

Likt övriga skol- och verksamhetsformer antas de som arbetar som lärare men 

både saknar pedagogisk högskoleexamen och tillsvidareanställning ersättas av 

behöriga lärare under de första fem åren. Det motsvarar cirka 1 600 heltidstjäns-

ter. I det andra alternativet antas andelen förskollärare respektive lärare successivt 

öka till 70 procent om 30 år i förskolan respektive fritidshemmen.  

Kvarvaro och återgång  

Tillvägagångssätt 

I prognosmodellen görs ett antagande om hur stor andel av lärarna som arbetar 

kvar i skolan från ett år till ett annat och hur stor andel som varje år antas återgå 

till läraryrket. Återgången består dels av de lärare som återgår från tjänstledighet, 

dels av tidigare examinerade som återgår till läraryrket. Som återgång av tidigare 

examinerade har vi valt att räkna dem som inte tjänstgjorde ett visst år men som 

tjänstgjorde året därpå och som tidigare tjänstgjort i läraryrket två år eller mer. De 

nyutexaminerade räknas inte som återgång.  

Antagandet avser ett sammanvägt mått på kvarvaron och återgången men de olika 

delarna har studerats var för sig. Det sammanvägda måttet tar till viss del även 

hänsyn till flöden mellan skol- och verksamhetsformer. Ett byte från exempelvis 

förskoleklass till grundskolans årskurs 1–3 höjer kvarvaron i grundskolans årskurs 

1–3 och sänker den i förskoleklass. Om en lärare har bytt undervisningsämne 

inom samma skol- eller verksamhetsform påverkas däremot inte kvarvaron inom 

denna.  

Antaganden om kvarvaro och återgång baseras endast på dem som ses som en 

tillgång i modellen. För alla skol- och verksamhetsformer utom förskola och 

fritidshem gäller detta samtliga lärare utom de visstidsanställda som saknar 

pedagogisk högskoleexamen. För förskola handlar det om dem med pedagogisk 

högskoleexamen och för fritidshem om dem som arbetar som lärare. Måttet 

baseras i årets prognos på lärarregistret åren 2014–2016 och 2017–2020.184 Det 

innebär att den kvarvaro och återgång till läraryrket som årligen observerades 

dessa år i regel gäller under hela prognosperioden framöver. Det har inte varit 

möjligt att studera en längre tidsserie. Vanligtvis används betydligt längre 

 
183 Till skillnad från övriga skolformer finns ingen uppgift om huruvida förskolepersonalen arbetar som förskollärare 

eller inte. För förskolan utgår prognosen därför från hur stor andel av personalen som har en pedagogisk högskole-
examen. 
184 Det är inte möjligt att studera kvarvaron mellan åren 2016 och 2017 på grund av förändringar i insamlingen för 

grundskolan. Se kapitel 10 Fakta om statistiken och avsnitt Förändringar som påverkar jämförbarheten. 
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tidsserier då prognosantaganden görs. Att inte detta är möjligt medför en osäker-

het i prognosen.  

Antaganden om kvarvaro och återgång för de olika skol- och verksamhets-

formerna görs för män och kvinnor i olika åldersgrupper. Generellt sett antas 

lärare som är 60 år eller äldre i framtiden stanna kvar i yrket något längre jämfört 

med i dag. Kvarvaron och återgången i grundsärskolan och gymnasiesärskolan är 

ett viktat snitt för de två skolformerna.  

Tabell 18. Antaganden om årlig kvarvaro och återgång i olika skol- och verksamhets-

former, efter kön och ålder. Redovisas här som ett sammanvägt mått. Avrundat i procent 

Skol-/verksamhetsform – 29  

år 

30–34 
år 

35–39 
år 

40–44 
år 

45–49 
år 

50–54 
år 

55–59 
år 

60–64  

år (4) 

65 år el. 
äldre (4) 

Kvinnor          

Förskola (1) 88 95 96 96 97 98 98 85 58 

Fritidshem 98 100 100 100 100 100 100 88 61 

Förskoleklass (2) 85 99 99 99 99 99 99 85 58 

Grundskola årskurs 1–3 93 100 100 100 100 100 100 87 62 

Grundskola årskurs 4–6 91 100 100 100 100 100 98 88 65 

Grundskola årskurs 7–9 91 98 100 99 99 98 99 89 68 

Grundsärskola och 
gymnasiesärskola 91 100 100 100 100 100 100 88 63 

Gymnasieskola, allmänna ämnen 92 100 100 100 100 100 100 90 68 

Gymnasieskola, yrkesämnen 90 88 97 95 95 97 94 87 58 

Kommunal vuxenutbildning (3)  83 94 100 100 100 100 100 93 70 

Män          

Förskola (1) 91 92 93 95 97 94 96 86 60 

Fritidshem 100 100 100 100 100 100 100 89 67 

Förskoleklass (2) 77 99 99 99 99 99 99 85 60 

Grundskola årskurs 1–3 94 91 98 98 98 98 98 89 70 

Grundskola årskurs 4–6 93 97 98 99 98 98 99 87 68 

Grundskola årskurs 7–9 95 97 98 99 100 99 99 91 70 

Grundsärskola och 
gymnasiesärskola 93 86 100 100 100 100 100 89 70 

Gymnasieskola, allmänna ämnen 97 98 99 99 99 100 99 90 67 

Gymnasieskola, yrkesämnen 89 91 91 95 96 96 96 87 63 

Kommunal vuxenutbildning (3) 83 89 97 97 97 97 97 92 75 

 

(1) Kvarvaron för förskolan ligger relativt lågt jämfört med flera andra skolformer den studerade tidsperioden. Det kan 

bero på att lärare som arbetar inom förskolan till viss del i dag har dubbla kompetenser och därmed har större 

möjligheter att byta till exempelvis grundskolan. Det gäller för dem som påbörjade sin lärarutbildning mellan år 2001 

och 2010. Då den nya förskollärarutbildningen inte ger behörighet att undervisa i grundskolan har kvarvaron för 

förskolan justerats upp något genom att kvarvaron antas närma sig kvarvaron för grundskolans årskurs 1–3 med en 

tredjedel. 

 (2) Det har denna gång varit möjligt att beräkna kvarvaron och återgången i förskoleklassen genom att studera 

kvarvaron och återgången för de sista tre årparen för dem som arbetar som lärare i förskoleklass. I förra 

lärarprognosen sattes samma antagande för förskoleklassen som för grundskolans årskurs 1–3.   

(3) Avser både på grundläggande och gymnasial nivå, i svenska för invandrare samt som särskild utbildning.  

(4) Kvarvaron bland lärare som är 60 år eller äldre antas öka successivt under prognosperioden.  

Källa: Bearbetningar av registret över pedagogisk personal (lärarregistret) samt registret över personal i förskolan 

och annan pedagogisk verksamhet. 

Det har inte funnits möjlighet att göra länsvisa antaganden avseende kvarvaro och 

återgång utan alla län antas ha samma kvarvaro och återgång som riket. Det har 

av samma anledning inte heller varit möjligt att göra separata antaganden för 
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olika ämnen, förutom på gymnasieskolan där kvarvaron och återgången beräknats 

separat för allmänna ämnen och yrkesämnen.185   

Kvarvaro och återgång i olika skol- och verksamhetsformer 

Kvarvaron och återgången i förskolan är lägre än i flera andra skol- och verksam-

hetsformer. Även kvarvaron bland lärare i yrkesämnen i gymnasieskolan är låg 

under den studerade tidsperioden. Att lärare i yrkesämnen har lägre kvarvaro 

beror sannolikt till viss del på att de har en tydligare alternativ arbetsmarknad 

utanför skolan än övriga gymnasielärare, för vilka kvarvaron är betydligt högre. 

För yrkeslärarna redovisas ett alternativt antagande där kvarvaron och återgången 

antas närma sig den för lärare i gymnasieskolans allmänna ämnen genom att 

skillnaderna reduceras till hälften. 

I grundskolans årskurs 1–3 och 4–6 är kvarvaron och återgången relativt hög, 

likaså i allmänna ämnen i gymnasieskolan. Även kvarvaron och återgången i den 

kommunala vuxenutbildningen är hög. Skolformen lockar redan etablerade lärare 

och har därmed i högre utsträckning än övriga skol- och verksamhetsformer ett 

tillflöde av lärare från andra delar av skolväsendet. 

Kvarvaron och återgången är lägre bland de yngre lärarna i de allra flesta skol- 

och verksamhetsformer, där en betydande del av dessa antas lämna yrket varje år. 

Det finns även skillnader mellan män och kvinnor. Män har något lägre kvarvaro 

och återgång än kvinnor i alla skol- och verksamhetsformer utom i gymnasie-

skolans yrkesämnen där kvarvaron och återgången är lägre bland kvinnorna. 

Nyutexaminerades köns- och åldersfördelning  

Tillgången och efterfrågan på lärare jämförs varje år och då uppstår ett rekryte-

ringsbehov. Detta rekryteringsbehov antas varje år bli uppfyllt, med en viss 

ålders- och könsfördelning, för att fortsättningsvis kunna beräkna kommande års 

rekryteringsbehov. De som rekryteras antas ha samma ålders- och könsfördelning 

som de nyutexaminerade lärarna i genomsnitt hade under perioden 2016–2020. 

Som nyutexaminerad avses här de som arbetade som lärare det aktuella året och 

som hade tagit ut sin examen det aktuella året, ett eller två år innan dess. Ett 

undantag är den kommunala vuxenutbildningen, grundsärskolan och gymnasie-

särskolan där lärarna generellt sett är äldre. De som rekryteras hit är många 

gånger befintliga lärare som byter från andra skol- och verksamhetsformer. Här 

beräknas i stället ålders- och könsfördelningen utifrån de nyrekryterades ålder- 

och könsfördelning. 

 
185 I prognosarbetet har kvarvaron och återgången studerats separat för typiskt ”manliga” kontra ”kvinnliga” yrkesämnen 

för att se om det funnits anledning att sätta olika antaganden. Under den studerade tidsperioden syns inga tydliga 

mönster och alla yrkesämnen får därmed samma kvarvaro och återgång. 
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Examinationsbehov 

Lärarbenägenhet 

Eftersom inte alla börjar arbeta som lärare efter examen blir examinationsbehovet 

alltid större än rekryteringsbehovet. För att beräkna examinationsbehovet måste 

därför ett antagande göras om vilken lärarbenägenhet de nyutexaminerade har.  

Lärarbenägenheten talar om hur stor andel av dem som examineras från en lärar-

utbildning som börjar arbeta som lärare, och sedan fortsätter att arbeta som lärare 

under minst ett år. SCB:s utbildningsregister och lärarregistret används för att ta 

fram detta antagande. Lärarbenägenheten visar de som efter lärarutbildningen 

börjar arbeta i någon skol- eller verksamhetsform, inte nödvändigtvis den som 

lärarutbildningen primärt är inriktad mot. Detta antagande görs för att modellen 

inte ska överskatta examinationsbehovet av lärare. 

Tabell 19. Antagande om lärarbenägenhet, procent av examinerade 

  Lärarbenägenhet, 
procent 

Förskola 98 

Fritidshem 96 

Förskoleklass 97 

Grundskolans årskurs 1–3 97 

Grundskolans årskurs 4–6 97 

Grundskolans årskurs 7–9 92 

Grundsärskola 92 

Gymnasieskola, allmänna ämnen 92 

Gymnasieskola, yrkesämnen 89 

Gymnasiesärskola 92 

Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå 92 

Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå 92 

Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare 92 

Kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning 92 

Speciallärare 92 

Specialpedagog 92 

 

Lärarbenägenheten har tenderat att öka något under senare år, speciellt för skol- 

och verksamhetsformerna riktade mot yngre barn. Mot bakgrund av detta antas 

lärarbenägenheten vara något högre i föreliggande prognos jämfört med före-

gående lärarprognos från 2019. För ämneslärare och yrkeslärare görs i lärar-

prognosen 2021 en åtskillnad i lärarbenägenhet eftersom lärare i yrkesämnen i 

gymnasieskolan har visat sig ha en något lägre lärarbenägenhet än ämneslärare. 
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Det är dock ännu inte möjligt att exakt veta hur stor andel av dem som examineras 

från den lärarutbildning som inrättades 2011186 som fortsätter till läraryrket. 

Lärarbenägenheten antas i prognosen uppgå till 98 procent för förskolan. För 

förskoleklass samt grundskolans årskurs 1–3 och 4–6 antas lärarbenägenheten 

vara 97 procent, och för fritidshem 96 procent. För lärare i yrkesämnen inom 

gymnasieskolan antas lärarbenägenheten vara 89 procent. För övriga skolformer 

antas lärarbenägenheten uppgå till 92 procent. Det görs inga ämnesspecifika 

antaganden för ämneslärare. Lärarbenägenheten antas vara 92 procent för ämnes-

lärare inom såväl grundskolans årskurs 7–9 som gymnasieskolan.  

En del lärarkategorier har i större utsträckning en alternativ arbetsmarknad. Om 

färre av de med lärarutbildning skulle välja läraryrket i framtiden kan 

examinationsbehovet bli högre än vad prognosen visar. 

Tjänstgöringsomfattning 

I prognosen görs antaganden om vilken tjänstgöringsomfattning de nyutexamine-

rade lärarna kommer att ha när de börjar arbeta som lärare i olika skol- och verk-

samhetsformer. Tjänstgöringsomfattningen används för att kunna beräkna hur 

många personer som måste examineras för att täcka det rekryteringsbehov, 

uttryckt i antal heltidstjänster, som prognosen visar. Exempelvis hur många 

grundlärare med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1–3, som behöver 

examineras för att täcka upp det rekryteringsbehov i antal heltidstjänster som 

beräknas för grundskolans årskurs 1–3.  

Många lärare arbetar i flera olika skol- och verksamhetsformer. I prognosen antas 

dock att de som examineras från lärarutbildningen går in med hela sin tjänst-

göringsomfattning och täcker upp det behov som finns i den skol- eller verksam-

hetsformen och de årskurser som de är utbildade för. Ett rekryteringsbehov av 

lärare i grundskolans årskurs 1–3 antas alltså bli tillgodosett av lärare som 

examineras från just grundlärarprogrammet med inriktning mot förskoleklass och 

årskurs 1–3 och inga andra. På sätt undviks dubbelräkning och examinations-

behovet kan summeras över olika skol- och verksamhetsformer. 

Tjänstgöringsomfattning per skol- och verksamhetsform 

En lärare arbetar i genomsnitt 89 procent av en heltidstjänst. Vid beräkning av 

tjänstgöringsomfattning i prognosen ingår dock endast lärare som har en 

pedagogisk högskoleexamen. Tjänstgöringsomfattningen bland dessa är något 

högre, 91 procent, varför nyutexaminerade lärare framöver antas arbeta 

91 procent av heltid.187 Tjänstgöringsomfattningen antas vara densamma i samt-

liga skol- och verksamhetsformer under hela prognosperioden.  

 
186 Höstterminen 2011 ersattes den tidigare gemensamma lärarexamen med fyra nya examina: förskollärarexamen, 
grundlärarexamen med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1–3, årskurs 4–6 eller fritidshem, ämneslärarexamen 

med inriktning mot årskurs 7–9 eller gymnasieskola samt yrkeslärarexamen.  
187 Tillvägagångssättet för att beräkna tjänstgöringsomfattning har inte ändrats jämfört med lärarprognosen från 2019.  
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Tjänstgöringsomfattning per ämne 

När examinationsbehovet beräknas per ämne måste hänsyn tas till att en lärare 

vanligtvis arbetar i flera olika ämnen. För att täcka upp en heltidstjänst i exempel-

vis matematik i gymnasieskolan krävs att fler än en matematiklärare examineras, 

då läraren vanligtvis undervisar i ytterligare ett eller flera ämnen. Av den anled-

ningen kan inte examinationsbehovet över ämnen summeras inom en skol- eller 

verksamhetsform. Däremot kan examinationsbehovet av exempelvis matematik-

lärare i grundskolans årskurs 7–9 och gymnasieskolan summeras för att få reda på 

det totala examinationsbehovet av matematiklärare inom grundskolans årskurs   

7–9 och gymnasieskolan. I tabellen nedan visas den tjänstgöringsomfattning som 

används i prognosen per skol- och verksamhetsform samt ämne. 

Tabell 20. Antagande om tjänstgöringsomfattning för lärare inom olika skol- och 

verksamhetsformer och ämnen 

Skol-/verksamhetsform/ämne 
Tjänst- 

görings- 
omfattning 

 
Skol-/verksamhetsform/ämne 

Tjänst- 
görings- 

omfattning 

Förskola 91  Gymnasieskola, totalt 91 

Fritidshem 91  Per ämne:  

Förskoleklass 91  Filosofi 30 

Grundskola årskurs 1–3 91  Geografi 30 

Grundskola årskurs 4–6 91  Historia 35 

Grundskola årskurs 7–9 91  Religionskunskap 35 

Per ämne:   Franska 40 

Biologi 30  Fysik 40 

Fysik 30  Psykologi 40 

Geografi 30  Tyska 40 

Historia 30  Övriga språk 40 

Kemi 30  Bild 45 

Religionskunskap 30  Biologi 45 

Samhällskunskap 30  Naturkunskap 45 

Teknik 30  Kemi 50 

Övriga språk 30  Spanska 50 

Engelska 50  Teknik 50 

Franska 50  Vissa ämnen 50 

Svenska 50  Övriga ämnen 50 

Svenska som andraspråk 50  Samhällskunskap 55 

Tyska 50  Engelska 55 

Övriga ämnen 50  Svenska 55 

Matematik 55  Idrott och hälsa 60 

Spanska 55  Musik 60 

Bild 60  Matematik 65 

Hem- o konsumentkunskap 60  Svenska som andraspråk 65 

Idrott och hälsa 60  Övriga bilaga 4-ämnen 65 

Musik 60  Allmänna ämnen, totalt 91 

Slöjd 60  Yrkesämnen 91 

Grundsärskola 

 

91  Speciallärare och 
specialpedagoger 
 

91 

Gymnasiesärskola 

 

91  Kommunal vuxenutbildning i 
svenska för invandrare 

91 

Kommunal vuxenutbildning  
grundläggande nivå 

91  Kommunal vuxenutbildning 
som särskild utbildning 

91 

Kommunal vuxenutbildning  
gymnasial nivå 

91    

Källa: Bearbetningar av registret över pedagogisk personal (lärarregistret). 
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Framtida examination  

Den framtida examinationen under prognosperioden beräknas för de olika yrkes-

examensprogrammen och inriktningarna: förskollärarexamen, grundlärarexamen 

med inriktning mot arbete i fritidshem, grundlärarexamen med inriktning mot 

förskoleklass och årskurs 1–3, grundlärarexamen med inriktning mot årskurs 4–6, 

ämneslärarexamen med inriktning mot årskurs 7–9, ämneslärarexamen med 

inriktning mot gymnasieskolan, yrkeslärarexamen, speciallärarexamen och 

specialpedagogexamen. 

Den framtida examinationen har beräknats utifrån antaganden om framtida antal 

nybörjare per år och om hur stor andel av nybörjarna som tar examen – 

examensfrekvenser.  

Antalet nybörjare  

Beräkningarna utgår från att antalet nybörjare på de olika programmen och inrikt-

ningarna inom lärarutbildningen ligger kvar på samma nivå som läsåret 2019/20, 

det senaste läsår det fanns statistik för när prognosberäkningarna gjordes, under 

hela prognosperioden.188 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen 

(VAL) ingår inte här.189 De arbetar redan som lärare och räknas i många fall som 

en tillgång i prognosen.190  

 
188 Till skillnad från de nybörjare som redovisas i kapitel 5 Lärarutbildningen – sökande, antagna och examinerade de 
senaste läsåren har här de som är registrerade som nybörjare på program mot den tidigare lärarexamen fördelats ut på de 

olika lärarkategorierna i prognosen. Detta har gjorts dels med hjälp av vilken verksamhetstyp som angetts i UKÄ:s 

examensstatistik, dels utifrån hur fördelningen på olika lärarexamen ser ut bland övriga nybörjare. Likaså har nybörjare 

på program mot ämneslärarexamen med okänd inriktning fördelats proportionellt på grundskolan 7–9 och gymnasie-

skolan utifrån vad övriga nybörjare har för inriktning på sin ämneslärarutbildning. Dessa fördelningar har gjorts för att i 

prognosen inte underskatta antalet nybörjare på olika program och inriktningar och därmed även antalet examinerade.  
189 Totalt handlar det om cirka 700 nybörjare som via olika variabler kan urskiljas ur statistiken. Det kan dock finnas fler 

som man inte kan härleda till specifikt VAL. 
190 De som läser inom VAL kan i vissa fall redan ha en pedagogisk högskoleexamen. Det förekommer både att de har en 

tillsvidareanställning eller en visstidsanställning, se mer om detta exempelvis i Universitetskanslersämbetet (2018). VAL 

II – delrapportering av ett regeringsuppdrag. Rapport 2018:16. 
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Examensfrekvenser 

Examensfrekvenserna beräknas för kvinnor och män separat och baseras på 

antalet examinerade under senare år. Då vissa av dem som examinerats under 

senare år har studerat på den lärarutbildning som föregick den nuvarande kan 

examensfrekvenser för grund- och ämneslärarexamen och deras olika inriktningar 

ännu inte beräknas separat. Detsamma gäller examensfrekvensen för dem som 

utbildar sig mot förskollärarexamen. I nedanstående tabell redovisas de 

antaganden om antal nybörjare och examensfrekvenser som används i prognosen. 

Tabell 21. Antagande om antal nybörjare per läsår samt antagande om examens-

frekvenser för kvinnor och män i procent.  

Lärarexamen 

Antal 
nybörjare. 

Prognos 
2021–2035 

Examens- 
frekvens %, 

kvinnor. 
Prognos 

2021–2035 

Examens- 
frekvens %, 

män. 
Prognos 

2021–2035 

Förskollärarexamen 3 520 71 53 

Grundlärarexamen med inr. mot fritidshem 910 71 53 

Grundlärarexamen med inr. mot förskoleklass och årskurs 1–3 1 920 71 53 

Grundlärarexamen med inr. mot årskurs 4–6 1 360 71 53 

Ämneslärarexamen med inr. mot årskurs 7–9 1 140 56 46 

Ämneslärarexamen med inr. mot gymnasieskolan 3 590 56 46 

Yrkeslärarexamen 680 76 78 

Speciallärarexamen 710 83 67 

Specialpedagogexamen 690 77 67 

Kommentar: Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen (VAL) ingår inte. Yrkeslärare är i dagsläget 
undantagna kravet på behörighet för att kunna anställas utan tidsbegränsning (2 kap. 18 § skollagen). Det finns 
därför sannolikt yrkeslärare som både ses som en tillgång i prognosen och som ingår i underlaget för antagandet om 
det framtida antalet nybörjare.     

Källa: Bearbetningar av Universitets- och högskoleregistret, SCB.  
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10. Fakta om statistiken 

Datakällor  

Underlaget till prognosen kommer från olika register. Det som främst används är 

registret över pedagogisk personal (lärarregistret) från och med år 2013 samt 

registret över personal i förskolan och annan pedagogisk verksamhet från och 

med år 2014. Behovet i dagsläget baseras på antal lärare och förskollärare, 

uttryckt i heltidstjänster, år 2020. Dessutom används SCB:s databas Stativ, 

förskollärar- och lärarlegitimationsregistret samt Skolverkets elevstatistik. För att 

ta fram antaganden om den framtida examinationen används SCB:s Universitets- 

och högskoleregister.  

Registret över pedagogisk personal (lärarregistret) 

Uppgifter om pedagogisk personal har samlats in årligen sedan slutet av 1970-

talet. Mer omfattande förändringar av undersökningens variabler genomfördes 

1999 och 2013. Förändringen 2013 innebar att variabeln befattningskod, som 

avsåg personens huvudsakliga befattning, togs bort ur insamlingen och ersattes av 

ett antal nya variabler som används för att specificera vilken typ av tjänst som 

personen har. De tjänstgörande lärarnas undervisningsämnen och tjänstgörings-

omfattning per angivet undervisningsämne började samlas in 2013.   

I prognosen används lärarregistret efter denna stora förändring, det vill säga för 

åren 2013–2020. I lärarregistret finns uppgifter om antal lärare respektive år samt 

i vilken omfattning de arbetar totalt. Dessutom innehåller registret uppgifter om i 

vilka skolformer och ämnen lärarna arbetar samt i vilken omfattning de arbetar i 

respektive skol- eller verksamhetsform. I vissa fall finns även uppgifter om hur 

mycket de arbetar i olika ämnen.  

För grundskolan finns det även uppgifter om vilka stadier som lärarna undervisar 

i. Detta har möjliggjort separata prognoser för årskurs 1–3, årskurs 4–6 och 

årskurs 7–9 i grundskolan.  

I lärarregistret finns det även uppgifter om vilken kommun som lärarna tjänstgör 

i. Detta gör det möjligt att göra prognoser på regional nivå.  

Prognosen görs per ämne för grundskolans årskurs 7–9 och för gymnasieskolan. 

För gymnasieskolan görs prognosen för lärare i de ämnen som finns i lärar-

registret. Här ingår även lärare som undervisade i ett eller flera ämnen inom 

ramen för introduktionsprogrammen. En del av dessa ämnen är samlingsämnen. 

Det gäller exempelvis övriga bilaga 4-ämnen och vissa ämnen.  

I lärarregistret finns uppgifter om speciallärare och specialpedagoger. De kan 

samtidigt registreras som lärare i olika ämnen. I prognosen har de setts som 

speciallärare eller specialpedagoger och inte som ämneslärare.  
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I lärarregistret finns det även uppgifter om lärare i modersmål. I prognosen har 

dessa exkluderats.191 Andra personalgrupper som har exkluderats är studie- och 

yrkesvägledare samt annan pedagogisk personal. I prognosen har även skol- och 

verksamhetsformerna sameskola, specialskola och annan pedagogisk verksamhet 

exkluderats.192 

I 2020 års lärarregister är det 17 skolenheter av drygt 7 700 som inte har lämnat 

några uppgifter alls. Antalet skolenheter som uteblivit med uppgifter är det lägsta 

på många år, då objektsbortfallet det senaste decenniet legat på mellan 40 och 50 

skolenheter.193 

Registret över personal i förskolan och annan pedagogisk 

verksamhet 

Registret över personal i förskolan samlades in på individnivå för första gången 

hösten 2014. I prognosen används information om personalen inom förskolan och 

deras tjänstgöringsomfattning. Det finns även uppgifter om i vilken kommun 

personalen tjänstgör, vilket gör det möjligt att göra prognoser på regional nivå.  

Samtliga 290 kommunala huvudmän lämnade in uppgifter om personalen i 

förskolan. Ett visst objektsbortfall förekom bland de enskilda huvudmännen. 

Bortfallsandelen uppgick till cirka 0,5 procent.194  

Förskollärar- och lärarlegitimationsregistret 

(lärarlegitimationsregistret) 

Förskollärar- och lärarlegitimationsregistret är ett register över legitimerade lärare 

och förskollärare. Registret innehåller bland annat uppgifter om namn, person-

nummer, yrke, lärosäte som utfärdat examen, utbildningsland och datum för ut-

färdande av examen, lärarens eller förskollärarens behörighet enligt 

legitimationen (skol- eller verksamhetsform samt i relevanta fall ämne och 

årskurs) samt datum för utfärdande av legitimation. Dessutom finns uppgifter om 

tidigare legitimerade lärare vars legitimation har återkallats. 

Databasen Stativ 

Stativ innehåller samtliga personer folkbokförda i Sverige den 31 december 

respektive år. Data finns från och med årgång 1997.195 Stativ har använts vid 

analyserna av lärarbenägenheten samt i analysen kring hur många lärare som 

arbetar utanför skolan. 

 
191 Eftersom elevutvecklingen är svår att förutsäga och antalet lärare få görs ingen prognos för lärare i modersmål. 
192 Se mer om modersmålslärare och dessa skol- och verksamhetsformer i kapitel 7 Skol- och verksamhetsformer samt 

lärare som inte ingår i prognosen.  
193 Läs mer om kvaliteten i Statistiska centralbyrån (2021). Pedagogisk personal (lärarregistret) 2020. Beskrivning av 

statistiken.  
194 Läs mer om kvaliteten i Statistiska centralbyrån (2021). Förskola: Barn och personal per 15 oktober 2020. 
Beskrivning av statistiken.  
195 För mer information om databasen Stativ se Statistiska centralbyrån (2019). Dokumentation av databasen stativ 

1997–2019. 
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Universitets- och högskoleregistret 

Universitets- och högskoleregistret består av flera delregister. Registret är en 

totalundersökning med terminsvisa insamlingar från universitetens och hög-

skolornas studieadministrativa system. Uppgifter om studerande (registrerade och 

nybörjare) finns tillgängliga från och med läsåret 1977/1978. Uppgifter om 

examina finns från och med läsåret 1962/1963. Registret har använts för 

beräkning av prognostiserat antal nybörjare och examensfrekvenser. 

Definitioner och förklaringar 

Allmänna ämnen 

I denna rapport används allmänna ämnen som en gemensam beteckning för 

bilaga 4-ämnen och vissa ämnen i gymnasieskolan. 

Bilaga 4-ämnen  

Bilaga 4-ämnen kallas för bilaga 4-ämnen eftersom de finns uppräknade i hög-

skoleförordningen i bilaga 4. Följande ämnen är bilaga 4-ämnen: bild, biologi, 

dansgestaltning, dansorientering, dansteknik, dansteori, engelska, filosofi, fysik, 

företagsekonomi, geografi, historia, idrott och hälsa, juridik, kemi, klassisk 

grekiska, latin, matematik, moderna språk, modersmål, musik, naturkunskap, 

psykologi, religionskunskap, samhällskunskap, svenska, svenska som andraspråk, 

svenskt teckenspråk, teater och teknik.  

För gymnasieskolan görs separata prognoser för vissa bilaga 4-ämnen. Det gäller 

bild, biologi, engelska, filosofi, franska, fysik, geografi, historia, idrott och hälsa, 

kemi, matematik, musik, naturkunskap, psykologi, religionskunskap, svenska, 

svenska som andraspråk, samhällskunskap, spanska, teknik och tyska. Övriga 

ämnen ingår i kategorin övriga bilaga 4-ämnen.  

Ersättningsrekrytering 

Avser ersättningsrekrytering av lärare som är visstidsanställda och saknar 

pedagogisk högskoleexamen. Dessa antas i modellen bli ersatta under den första 

femårsperioden, 2021–2025, av behöriga nyutexaminerade lärare. I ersättnings-

rekryteringen ingår därutöver ytterligare cirka 2 500 speciallärare och special-

pedagoger, räknat i heltidstjänster, se mer i kapitel 9 Antaganden och avsnittet 

Lärarsituationen i utgångsläget. 

Examinationsbehov 

Examinationsbehovet är det antal personer som måste examineras för att tillgodo-

se rekryteringsbehovet. Hänsyn tas till den genomsnittliga tjänstgöringsomfatt-

ningen och lärarbenägenheten.  

Följsamhet 

Begreppet följsamhet används för att ange i vilken grad som förändringar i antal 

barn och elever får genomslag i form av ett förändrat antal lärare och förskol-

lärare, det vill säga hur personalbehovet följer utvecklingen av antalet barn och 

elever.  
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Heltidstjänster 

Personal- och rekryteringsbehovet i prognosen uttrycks i heltidstjänster. Omräk-

ning till heltidstjänster har gjorts genom en summering av de uppgifter som läm-

nats om tjänstgöringsomfattning för varje lärare, förskollärare och annan personal. 

Lärarbenägenhet 

Lärarbenägenheten är andelen av de examinerade som antas börja arbeta som 

lärare eller förskollärare och stannar kvar i yrket under åtminstone något år. 

Lärarkår 

I rapporten används begreppet dagens lärarkår, vilket motsvarar antalet lärare 

omräknat till heltidstjänster för år 2020.  

Lärar- och personaltäthet 

Antalet barn eller elever per heltidstjänst. 

NUTS  

NUTS är den regionala indelning som används inom EU för statistikredovisning. 

I Sverige utgörs NUTS 1 av de tre landsdelarna, NUTS 2 av riksområden (se 

Bilaga 2) och NUTS 3 av län. 

Rekryteringsbehov 

Rekryteringsbehovet anger hur många nyutexaminerade lärare och förskollärare 

som behöver rekryteras för att uppfylla det framtida lärarbehovet. Vid beräkning-

arna av rekryteringsbehovet tas ingen hänsyn till den framtida examinationen. 

Rekryteringsbehovet är således inte samma sak som bristen på behöriga lärare och 

förskollärare i skolväsendet. Rekryteringsbehovet uttrycks i heltidstjänster och 

avser lärare och förskollärare men inte annan pedagogisk personal i förskola och 

fritidshem. 

Tjänstgöringsomfattning 

Avser del av en heltidstjänst som lärarna i genomsnitt arbetar. 

Utnyttjandegrad 

Utnyttjandegraden visar hur stor andel av en viss ålders- eller befolkningsgrupp, 

som nyttjar en skol- eller verksamhetsform. 

Vissa ämnen 

Det finns ämnen i gymnasieskolan som benämns som vissa ämnen. Några exem-

pel på så kallade vissa ämnen är animation, medieproduktion, fotografisk bild, 

arkitektur, pedagogik, sociologi samt humanistisk och samhällsvetenskaplig 

respektive naturvetenskaplig specialisering. Ett visst ämne kan aldrig vara ett 

bilaga 4-ämne och inte heller ett yrkesämne. I prognosen redovisas dessa ämnen 

under samlingsnamnet vissa ämnen.  
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Yrkesämnen 

I lärarregistret finns uppgift om 13 yrkeslärarkategorier i gymnasieskolan. Några 

av dessa har slagits samman. Hotell och turism samt VVS och fastighet har lagts 

in i kategorin övriga yrkesämnen som även innehåller andra odefinierade yrkes-

ämnen. 

Övriga ämnen 

Övriga ämnen på gymnasieskolan innefattar bland annat ett antal ämnen i gym-

nasieskolan på grundskolenivå (exempelvis slöjd, hem- och konsumentkunskap) 

inom ramen för introduktionsprogrammen. 

Statistikens tillförlitlighet 

Osäkerhetsfaktorer i prognosen 

Antaganden i prognosen bygger främst på uppgifter från lärarregistret och 

registret över personal i förskolan och annan pedagogisk personal. Registret över 

personal i förskolan samlades in för första gången 2014. Lärarregistret i dess 

nuvarande form med information om lärare efter ämne och hur mycket lärarna 

arbetar i respektive ämne finns bara för åren 2013–2020. Vanligtvis krävs 

betydligt längre tidsserier än så för att göra prognoser. Dessutom är prognoser på 

sådan detaljeringsnivå som redovisas i uppdraget osäkra. Det handlar framför allt 

om länsprognoserna men även om vissa ämnesprognoser på riksnivå. Prognosens 

resultat bör därför tolkas med försiktighet.  

Ämnesprognoser 

För grundskolans årskurs 7–9 och för gymnasieskolan görs prognoser för lärare 

per ämne. Från och med 2013 års lärarregister har det varit obligatoriskt för upp-

giftslämnarna att lämna uppgift om undervisningsämnen och tjänstgörings-

omfattning för respektive ämne för lärarna. Många lärare undervisar i flera 

ämnen. Uppgiftslämnarna måste således känna till exakt hur mycket varje lärare 

arbetar i respektive ämne för att kvaliteten ska vara god. Det är möjligt att 

uppgiftslämnarna inte alltid känner till detta. Det kan vara särskilt svårt att 

uppskatta för lärare som undervisar i många ämnen. Det finns indikationer på att 

det finns brister i kvaliteten på uppgift om tjänstgöringsomfattning per ämne. När 

man tittar på hur uppgiftslämnarna har rapporterat tjänstgöringsomfattning för 

dem som undervisar i fem ämnen, så är det allra vanligast att ange att lärarna 

arbetar 20 procent i respektive ämne. Många lärare i årskurs 1–3 och 4–6 har 

många undervisningsämnen. Kvaliteten på en ämnesprognos för dessa årskurser 

har inte kunnat säkerställas och därför görs inga ämnesvisa prognoser för dessa 

årskurser i grundskolan.  

Lärare i årskurs 7–9 och i gymnasieskolan har färre undervisningsämnen och 

kvaliteten i uppgifter om tjänstgöringsomfattning per ämne borde därmed bli 

bättre. Men även här finns det en hel del lärare som har många undervisnings-

ämnen. Detta försöker prognosen hantera genom att endast studera de som 
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undervisar i ett eller två ämnen i gymnasieskolan och ett, två eller tre ämnen i 

grundskolans årskurs 7–9 när antagandet om den framtida tjänstgöringsomfatt-

ningen beräknas. I hur många ämnen framtidens lärare faktiskt kommer att arbeta 

är svårt att förutse och resultaten för examinationsbehovet på lärare per ämne bör 

därför tolkas med viss försiktighet.   

Behovet av lärare i den kommunala vuxenutbildningen 

Att skatta efterfrågan på lärare i den kommunala vuxenutbildningen är svårt. En 

orsak är att det för externa anordnares lärare inom den kommunala vuxenutbild-

ningen många gånger saknas information om tjänstgöringsomfattning i lärar-

registret. För de lärare som det saknas uppgift om tjänstgöringsomfattning har 

dessa i prognosen antagits ha samma genomsnittliga tjänstgöringsomfattning som 

de lärare där sådan uppgift finns. Detta för att inte underskatta den verkliga efter-

frågan. Detta utgör en osäkerhetsfaktor i prognosen. I de fall det för lärare hos 

externa anordnare har uppgetts tjänstgöringsomfattning har denna omfattning 

dock använts. Andelen av de externa anordnarna som uppger tjänstgöringsomfatt-

ning varierar över tid, likaså i vilken grad de uppger att lärarna arbetar. Detta gör 

det svårt att fånga den verkliga efterfrågan. Detta blir extra tydligt på regional 

nivå då efterfrågan kan variera relativt mycket från ett år till ett annat. Av den 

anledningen kan inga länsspecifika prognoser göras för den kommunala vuxen-

utbildningen på grundläggande och gymnasial nivå. Prognosen redovisas här 

endast på riksnivå. 

Kvarvaro och återgång 

En annan osäkerhetsfaktor är antagandet om kvarvaro. Detta antagande har stor 

betydelse för hur stort rekryteringsbehovet av lärare blir. Måttet baseras i årets 

prognos på lärarregistret åren 2014–2016 och 2017–2020. Det innebär att den 

kvarvaro som observeras mellan dessa år i regel gäller under hela prognos-

perioden, med vissa undantag, se kapitel Antaganden och avsnittet om kvarvaro 

och återgång. Skillnader mellan antagandena i de olika lärarprognoserna kanske 

framför allt beror på att man har fler år att studera snarare än att kvarvaron och 

återgången visar på en positiv trend.  

Det har inte funnits möjlighet att studera hur kvarvaron har utvecklats över en 

längre tidsperiod. Detta i kombination med att det under de studerade åren har 

hänt väldigt mycket inom skolan som kan ha påverkat kvarvaron. Dessutom har 

efterfrågan i skolan varit väldigt stor under de år som antagandena bygger på, 

vilket möjligtvis kan ha påverkat kvarvaron och återgången. För att visa på 

effekten av antagandet om kvarvaro och återgång har alternativa beräkningar 

tagits fram. Detta har gjorts för exempelvis yrkeslärare där kvarvaron i dag är 

relativt låg.  
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Förändringar som påverkar jämförbarheten 

Den senaste prognosen som Skolverket i samverkan med SCB och Universitets-

kanslersämbetet (UKÄ) redovisade var lärarprognosen år 2019.196 Det finns vissa 

skillnader mellan årets prognos och tidigare prognoser, vilket påverkar möjlighet-

erna att jämföra prognosresultaten.  

Ändrad befolkningsprognos 

Befolkningsframskrivningen har stor effekt på prognosresultaten. Hur årets 

befolkningsframskrivning197 påverkar resultaten har tidigare visats i kapitel 2 

Personalbehov i riket. 

Insamlingsmetod i grundskolan 

Till och med år 2016 var det möjligt att uppge undervisning i kombinationer av 

stadier, vilket även många gjorde. Uppgiftslämnarna behövde då inte uppge 

tjänstgöringsomfattningen per stadie. Från och med år 2017 rapporteras lärarna på 

specifika stadier. I de fall de arbetar på flera stadier anges hur mycket de arbetar i 

låg-, mellan- och högstadiet. Det har inte skett några förändringar i insamlingen 

sedan år 2018. Det betyder att det är möjligt att denna gång jämföra prognos-

resultatet per stadie och ämne i lärarprognosen från 2019 med prognosresultaten 

per stadie i Lärarprognos 2021. 

Lärare i förskoleklass och fritidshem 

Det har denna gång varit möjligt att beräkna kvarvaron och återgången i förskole-

klassen genom att studera kvarvaron och återgång för de sista tre årparen för dem 

som arbetar som lärare i förskoleklass. I förra lärarprognosen sattes samma an-

tagande för förskoleklassen som för grundskolans årskurs 1–3. Detta medför att 

kvarvaron och återgången för lärare i förskoleklassen är något lägre i årets 

prognos.   

I denna prognos avser behöriga lärare i fritidshem dem som har en examen på 

högskolenivå som är avsedd för undervisning eller arbete i fritidshemmet. Detta 

betyder att denna andel inte är jämförbar med föregående lärarprognos från år 

2019 där behöriga lärare inom fritidshemmet avsåg dem med pedagogisk 

högskoleexamen. Från och med den 1 juli 2019 gäller inte det tidigare undantaget 

från legitimationskravet i fritidshemmet för dem som har en svensk eller utländsk 

högskoleutbildning för arbete som fritidspedagog eller motsvarande.   

 
196 Skolverket (2019). Lärarprognos 2019. Redovisning av uppdrag om prognos över behovet av olika förskollärare och 
olika lärarkategorier. 
197 Statistiska centralbyrån (2021). Sveriges framtida befolkning 2021–2070. Demografiska  

rapporter 2021:1. 
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11. Bilagor 

Bilaga 1 

I rapporten redovisas hur stor andel av dagens lärarkår som är behöriga. Nedan 

redogörs för hur klassificeringen av behöriga lärare i prognosen har gjorts i de 

olika skol- och verksamhetsformerna.  

Skolform/lärarkategori Regel 

Förskola Behörighet (förskollärarlegitimation) för förskola 

Fritidshem Behörighet (lärarlegitimation) för fritidshem 

Förskoleklass Behörighet (lärarlegitimation) för förskoleklass 

Grundskola årskurs 1–3 Behörighet (lärarlegitimation) 1, 2 eller 3 

Grundskola årskurs 4–6 Behörighet (lärarlegitimation) 4, 5 eller 6 

Grundskola årskurs 7–9 Behörighet (lärarlegitimation) i rätt ämne och i 7, 8 eller 9 

Gymnasieskola, allmänna 
ämnen 

Behörighet (lärarlegitimation) i rätt ämne och gymnasieskolan 

Gymnasieskola, yrkesämnen Pedagogisk högskoleexamen 

Grundsärskola Behörighet (lärarlegitimation) för grundsärskolan eller 
träningsskolan 

Gymnasiesärskola Behörighet (lärarlegitimation) för gymnasiesärskolan  

Kommunal vuxenutbildning 
grundläggande nivå 

Behörighet (lärarlegitimation) för kommunal vuxenutbildning 
på grundläggande nivå 

Kommunal vuxenutbildning 
gymnasial nivå 

Behörighet (lärarlegitimation) för kommunal vuxenutbildning 
på gymnasial nivå 

Kommunal vuxenutbildning i 
svenska för invandrare 

Behörighet (lärarlegitimation) för kommunal vuxenutbildning i 
svenska för invandrare 

Kommunal vuxenutbildning 
som särskild utbildning 

Behörighet (lärarlegitimation) för grundsärskola, träningsskola 
eller gymnasiesärskola 

Speciallärare Behörighet (lärarlegitimation) som speciallärare och för rätt 
skolform (ej differentierat enligt årskurs, men i praktiken kan 
behörigheten variera enligt årskurs) 

Specialpedagoger Speciallärar- eller specialpedagogutbildning enligt 
Utbildningsregistret 
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Bilaga 2 

Indelning av län i riksområden enligt NUTS 2 

Stockholm 
Stockholms län 

Östra Mellansverige Uppsala län 

 Södermanlands län 

 Östergötlands län 

 Örebro län 

 Västmanlands län 

Småland och öarna Jönköpings län 

 
Kronobergs län 

 Kalmar län 

 Gotlands län 

Sydsverige Blekinge län 

 Skåne län 

Västsverige Hallands län 

 
Västra Götalands län 

Norra Mellansverige 
Värmlands län 

 Dalarnas län 

 Gävleborgs län 

Mellersta Norrland 
Västernorrlands län 

 Jämtlands län 

Övre Norrland 
Västerbottens län 

  Norrbottens län 
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