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Härmed lämnas den första redovisningen av uppdraget att ta fram återkommande
prognoser över behovet av förskollärare och olika lärarkategorier givet i
Regeringsbeslut I:8 den 12 maj 2016.

Sammanfattning och Skolverkets bedömning
Prognosen utgår från lärarsituationen år 2016 och sträcker sig fram till år 2031.
Beräkningarna omfattar förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola,
grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning på
grundläggande respektive gymnasial nivå, kommunal vuxenutbildning i svenska för
invandrare och särskild utbildning för vuxna1. För grundskolans årskurs 7–9 och
gymnasieskolan görs prognoser för lärare per ämne. Det beräknade rekryteringsoch examinationsbehovet grundar sig på att andelen av personalen i förskolan som
är förskollärare och andelen av personalen i fritidshem som har en pedagogisk
högskoleexamen antas uppgå till närmare 45 procent, vilket motsvarar dagens nivå.
Behovet av personal beräknas öka med drygt 40 000 heltidstjänster
Det totala behovet av personal inom samtliga skol- och verksamhetsformer som
prognosen omfattar beräknas öka med drygt 40 000 heltidstjänster från cirka
249 000 heltidstjänster år 2016 till omkring 290 000 heltidstjänster år 2031. Detta
är en större ökning än den som beräknades i den föregående lärarprognosen från
20152, då det totala behovet av personal beräknades öka med 30 000 heltidstjänster
fram till år 2029. Förklaringen till att personalbehovet nu prognosticeras att bli
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Särskild utbildning för vuxna finns på grundläggande och gymnasial nivå.
Skolverket (2015) Redovisning av uppdrag om prognos över behovet av olika lärarkategorier.
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högre är att den senaste befolkningsprognosen3 visar på en starkare tillväxt av barn
i skolåldrarna jämfört med den befolkningsprognos4 som låg till grund för
beräkningarna förra gången. Det påverkar framför allt personalbehovet i
grundskolan och gymnasieskolan. Omkring hälften av ökningen av
personalbehovet bedöms ske under den första femårsperioden, det vill säga fram
till 2021.
Lärarna svarar för 80 procent av efterfrågetillväxten under prognosperioden. År
2016 var det totala behovet av lärare - inklusive förskollärare - 182 000
heltidstjänster och år 2031 beräknas behovet vara cirka 214 000 heltidstjänster.
Behovet av övrig pedagogisk personal inom förskola och fritidshem, exempelvis
barnskötare och fritidsledare, beräknas öka från cirka 67 000 år 2016 till drygt
75 000 år 2031.
Många lärare saknar behörighet
Rekryteringsbehovet av lärare beräknas i prognosen som skillnaden mellan
lärarbehov och framskriven lärartillgång. Alla lärare som år 2016 var behöriga5,
hade en pedagogisk högskoleexamen eller en tillsvidareanställning ses som en
tillgång i prognosen och antas fortsätta arbeta som lärare. Då det finns ett krav att
lärare inom skolan ska vara behöriga är det en stor utmaning, förutom att täcka
rekryteringsbehovet, även att de lärare som idag saknar behörighet och antas
fortsätta arbeta som lärare ska bli behöriga. Dessa utgör en stor del av dagens
lärarkår, motsvarande 23 500 heltidstjänster inom skolan. Det är extra tydligt bland
speciallärarna och i särskolan6.
Visstidsanställda lärare som saknar pedagogisk högskoleexamen antas bli ersatta
under den första femårsperioden, 2017–2021. Dessa ingår i rekryteringsbehovet
och motsvarar cirka 12 000 heltidstjänster av dagens lärarkår. Rekryteringen till
följd av detta benämns i rapporten som ersättningsrekrytering.
Årligt rekryteringsbehov av 12 500 heltidstjänster under hela
prognosperioden
Rekryteringsbehovet av lärare uttrycks i heltidstjänster och beräknas för tre
femårsperioder: 2017–2021, 2022–2026 och 2027–2031. Det totala
rekryteringsbehovet beräknas under den första femårsperioden bli drygt 77 000
heltidstjänster, under den andra cirka 58 000 heltidstjänster och under den tredje

SCB (2017) Sveriges framtida befolkning 2017-2060. Statistiska meddelanden BE 18 SM 1701.
SCB (2014) Sveriges framtida befolkning 2014-2060. Statistiska meddelanden BE 18 SM 1401.
5
Med behöriga lärare menas i regel de som har en lärarlegitimation med behörighet för rätt
skolform och i vissa fall för rätt ämne och nivå. Läs mer om hur klassificeringen av behöriga har
gjorts i de olika skol- och verksamhetsformerna i bilaga 1.
6 Grundsärskolan och gymnasiesärskolan.
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drygt 53 000 heltidstjänster.7 Det motsvarar ett årligt rekryteringsbehov på cirka
12 500 heltidstjänster över hela prognosperioden.
Störst är rekryteringsbehovet till förskolan. Över hela perioden, 2017–2031,
beräknas rekryteringsbehovet av förskollärare till förskolan motsvara drygt 52 000
heltidstjänster.8 Rekryteringsbehovet av lärare till fritidshem beräknas bli drygt
7 000 heltidstjänster fram till 2031.
I förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3 beräknas rekryteringsbehovet bli
totalt 27 000 heltidstjänster fram till 2031. I grundskolans årskurs 4–6 bedöms
rekryteringsbehovet uppgå till 24 000 heltidstjänster under samma period. Ett stort
rekryteringsbehov väntas även inom grundskolans årskurs 7–9 och
gymnasieskolan. I grundskolans årskurs 7–9 beräknas rekryteringsbehovet bli
närmare 25 000. I gymnasieskolan beräknas rekryteringsbehovet i allmänna ämnen
bli cirka 17 500 och i yrkesämnen cirka 13 600 heltidstjänster.
Rekryteringsbehovet till övriga skolformer (grundsärskola, gymnasiesärskola,
kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå, kommunal vuxenutbildning på
gymnasial nivå, kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare och särskild
utbildning för vuxna) väntas uppgå till totalt 10 000 heltidstjänster.
Rekryteringsbehovet av speciallärare respektive specialpedagoger redovisas totalt
över samtliga skol- och verksamhetsformer och beräknas bli cirka 11 000
heltidstjänster till 2031.
Rekryteringsbehovet av yrkeslärare och lärare i förskoleklass9, i förhållande till
dagens lärarkår i dessa skol- och verksamhetsformer, väntas bli mycket stort.

Att rekryteringsbehovet är större den första femårsperioden beror både på att lärarbehovet ökar
mest då och att vi i prognosen antar att visstidsanställda lärare som saknar pedagogisk
högskoleexamen ska ersättas av nyutexaminerade under de första fem åren.
8 Detta gäller under förutsättning att andelen av personalen inom förskolan som är förskollärare ska
ligga kvar på dagens nivå, cirka 45 procent.
9 Med lärare i förskoleklass avses såväl lärare som förskollärare.
7
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Totalt rekryteringsbehov av lärare i olika skol- och verksamhetsformer under 2017–2021,
2022–2026 och 2027–2031, omräknat till heltidstjänster
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*Avser grundsärskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå, kommunal vuxenutbildning på
gymnasial nivå, kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare och särskild utbildning för vuxna

Årligt examinationsbehov10 av 15 100 lärare under hela
prognosperioden
För att täcka det beräknade rekryteringsbehovet av lärare, omräknat till
heltidstjänster, krävs en total examination på 92 000 lärare under den första
femårsperioden, drygt 70 000 lärare under den andra och närmare 64 000 lärare
under den tredje. Totalt över hela perioden måste således cirka 227 000 lärare
examineras. Detta motsvarar en årlig examination av 15 100 lärare.
Förskollärare står för en stor del av examinationsbehovet. Prognosen visar att det
behövs en årlig examination av cirka 4 000 förskollärare. Därutöver krävs en årlig
examination av cirka 830 grundlärare med inriktning mot fritidshem, 2 160
grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–
3 och cirka 2 000 grundlärare med inriktning mot årskurs 4–6. Det årliga
examinationsbehovet av ämneslärare, inom grundskolans årskurs 7–9 och
gymnasieskolan, beräknas till cirka 3 880 under prognosperioden. För att täcka
rekryteringsbehovet av yrkeslärare krävs en årlig examination av cirka 1 130

Examinationsbehovet per skol- och verksamhetsform och ämne skiljer sig från det
examinationsbehov som redovisades i prognosen 2015 på grund av en ny beräkningsmetod. För
mer information se kapitel Antaganden och avsnitt Tjänsteomfattning.
10
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yrkeslärare. Slutligen beräknas ett årligt examinationsbehov av cirka 640
speciallärare och 470 specialpedagoger.11
För att beräkna examinationsbehovet, som uttrycks i antal personer, har
rekryteringsbehovet i heltidstjänster dividerats med den genomsnittliga
tjänstgöringsomfattningen och med lärarbenägenheten. En lärare har en
genomsnittlig tjänstgöringsomfattning på 89 procent. Det finns dock vissa
skillnader mellan olika skol- och verksamhetsformer. Lärarbenägenheten, dvs.
andelen av de examinerade som antas arbeta som lärare under åtminstone något år
efter examen, har i prognosen antagits vara mellan 90 och 95 procent.12
De examinerade räcker inte till för att täcka examinationsbehovet
Det framtida examinationsbehovet av lärare beräknas kraftigt överstiga den
framtida beräknade examinationen till 2031. Med dagens nivå av antal nybörjare
och examensfrekvenser beräknas antalet examinerade lärare uppgå till totalt cirka
145 000 fram till 2031, vilket leder till en bristsituation på cirka 80 000 lärare år
2031.13
Prognosen visar att det finns risk för brist på samtliga lärargrupper förutom för
specialpedagoger, där situationen är mer balanserad framöver. En stor del av
obalansen mellan den beräknade examinationen och examinationsbehovet utgörs
av förskollärare. Detta beror främst på att relativt många förskollärare, jämfört
med lärare i andra verksamhetsformer, antas lämna förskolan för att antingen
arbeta i andra skolformer eller utanför skolan. Även obalansen mellan beräknad
examination och examinationsbehov av yrkeslärare är stor. Det beror framför allt
på att kvarvaron bland yrkeslärare är låg och att en betydande del av yrkeslärarna
väntas lämna skolan.
Examinationsbehovet av ämneslärare är också betydligt större än den beräknade
examinationen under prognosperioden och det finns risk för en påtaglig brist på
ämneslärare framöver. Om man delar upp ämneslärarna efter inriktning är det
tydligt att den beräknade examinationen av ämneslärare med inriktning mot
grundskolans årskurs 7–9 kraftigt understiger examinationsbehovet medan
däremot antalet examinerade ämneslärare med inriktning mot gymnasieskolan är

I denna grova indelning antas rekryteringsbehovet till grundsärskola till hälften täckas av
speciallärare och till hälften av grundärare med inriktning mot årskurs 1–3 respektive 4–6.
Rekryteringsbehovet till gymnasiesärskolan antas till häften täckas av grundlärare med inriktning
mot årskurs 4–6 och till hälften av speciallärare. Rekryteringsbehovet av lärare till kommunala
vuxenutbildningen på grundläggande nivå tillgodoses av ämneslärare med inriktning mot årskurs 7–
9 och behovet på gymnasial nivå och svenska för invandrare täcks upp av ämneslärare med
inriktning mot gymnasieskolan.
12 Se avsnittet Lärarbenägenhet i kapitlet Antaganden
13 Detta under förutsättning att nuvarande mönster består vad gäller exempelvis lärartäthet,
utnyttjandegrad och hur många lärare som är kvar och återinträder i yrket.
11
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något fler än examinationsbehovet. Inte heller för speciallärare väntas den framtida
examinationen vara tillräcklig för att möta behovet, medan situationen för
specialpedagoger är mer balanserad.
Beräknat examinationsbehov och beräknad examination 2017–2031, efter inriktning på
lärarutbildningen
Förskollärare
Grundlärare med inriktning
mot 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
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Risk för sjunkande behörighet
I rapporten räknas examinationsbehovet om till ett nybörjarbehov. Med
nybörjarbehov avses hur många nybörjarplatser som skulle krävas för att uppnå
det beräknade examinationsbehovet. Under förutsättning att examensfrekvenserna
ligger kvar på nuvarande nivåer, motsvarar det genomsnittliga årliga
examinationsbehovet på 15 100 lärare en nivå av antal nybörjare på i genomsnitt
23 700 per år under hela prognosperioden. Från och med 2017/18 beräknas totalt
15 300 nybörjare påbörja lärarutbildningen varje år, vilket är ett genomsnitt av
antalet nybörjare de två senaste läsåren. Det är således betydligt färre än vad som
skulle behövas för att täcka det framtida examinationsbehovet.
Även med en markant höjning av lärarutbildningarnas examensfrekvenser skulle
examinationsbehovet inte kunna mötas. Andelen behöriga förskollärare och lärare
riskerar att sjunka gradvis under prognosperioden.

Skolverket

Redovisning av regeringsuppdrag
Dokumentdatum: 2017-12-18
Dnr: 2016:906
7 (172)

Osäkerhetsfaktorer
Resultaten i prognosen är starkt beroende av vilka antaganden som görs, dessa
redovisas i kapitlet Antaganden. Det har skett stora förändringar i insamlingen till
lärarregistret de senaste åren vilket gör att vissa antaganden, exempelvis kvarvaro
och återgång till yrket, endast grundar sig på statistik för de senaste fyra åren.
Dessutom befinner sig huvudmännen i en tid där de behöver anpassa sig till
kraven på lärarlegitimation. Huruvida kraven på legitimation påverkar exempelvis
kvarvaron är svårt att veta. Resultaten för rekryteringsbehovet och
examinationsbehovet av lärare per ämne bör tolkas med försiktighet, framför allt i
länsprognoserna.
Skolverkets bedömning
Skolverket bedömer att den prognos som presenteras i föreliggande rapport visar
på ett fortsatt mycket bekymmersamt läge vad gäller försörjningen av behöriga
lärare och förskollärare. Den viktigaste insatsen för att försöka åtgärda eller
åtminstone minska bristen på lärare och förskollärare är enligt Skolverket att stärka
yrkets attraktivitet så att fler studenter med goda studieresultat söker sig till läraroch förskollärarutbildningarna, att fler yrkesverksamma väljer att stanna kvar i
yrket och att fler lärare som har lämnat yrket vill återvända.
Det behövs insatser från flera olika aktörer för att säkra den framtida
lärarförsörjningen. Skolverket föreslår därför ett antal åtgärder för att långsiktigt
säkra tillgången på behöriga lärare.






Lärarnas och förskollärarnas arbetsmiljö behöver förbättras för att fler ska
vilja bli, stanna kvar i och återvända till yrket.
Rektorers och förskolechefers arbetsmiljö behöver förbättras så att de får
större möjligheter att ägna sig åt sitt pedagogiska ledarskap.
Regeringen, huvudmän och rektorer behöver verka för mer långsiktiga
förutsättningar för kompetensutveckling.
Regeringen bör permanenta Lärarlyftet II.
Regeringen behöver se till att nyanländas lärarkompetens tillvaratas.

Satsningar på fler vägar in i läraryrket behöver fortsätta

För att fler ska kunna bli lärare är det viktigt att skapa flera, snabbare och mer
flexibla vägar in i läraryrket. En rad satsningar för att göra detta har förslagits och
påbörjats de senaste åren. Det handlar exempelvis om kompletterande pedagogiska
utbildningar eller snabbspår för nyanlända med lärarerfarenhet. Det är i många fall
för tidigt att bedöma exakt vilken eller hur stor inverkan dessa satsningar kommer
att ha på lärarförsörjningen. Det är viktigt att regeringen följer upp dessa
satsningar och att framgångsrika satsningar får fortsätta med full kraft.
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Antalet utbildningsplatser på lärarutbildningarna har ökat. Söktrycket och
genomströmningen på utbildningarna är dock fortsatt lågt.14 Som en del i att öka
intresset för lärarutbildningarna har Skolverket i uppdrag från regeringen att sprida
information om lärar- och förskolläraryrkena, vilket görs i informationskampanjen
”För det vidare”. Det är viktigt att lärarutbildningarna dimensioneras så att
rekryteringsbehovet av lärare respektive förskollärare till olika ämnen,
verksamheter och skolformer tillgodoses. Skolverket konstaterar att den pågående
utredningen ”Styrning för starka och ansvarsfulla lärosäten” ska ge förslag på hur
ansvaret för dimensioneringen ska fördelas mellan regeringen och lärosätena för
att säkerställa kompetensförsörjningen.15
Bättre arbetsmiljö i skolan och förskolan

En bra arbetsmiljö är enligt Skolverket central för att fler ska vilja bli, stanna kvar i,
och återvända till yrket som lärare eller förskollärare. Många lärare och
förskollärare upplever idag en hög arbetsbörda och är stressade på jobbet. Detta är
en av de främsta anledningarna till att lärare lämnar yrket.16 Rektorer och
förskolechefer behöver ges goda förutsättningar att vara pedagogiska ledare. En
granskning från Skolinspektionen visar att få förskolechefer har tillgång till centrala
stödfunktioner som avlastar dem i deras arbete.17 Ett sätt att minska arbetsbördan
för lärare, förskollärare, rektorer och förskolechefer kan vara att anställa annan
personal i skolan. Det kan handla om exempelvis lärarassistenter eller annan
administrativ personal.
Kraftsamling för långsiktig kompetensutveckling

Genom kompetensutveckling kan redan verksamma lärare och förskollärare skaffa
fler behörigheter. Möjlighet att fortsätta utvecklas är också viktigt för att fler lärare
och förskollärare ska stanna kvar i yrket. Det pågår flera fortbildnings- och
kompetensutvecklingsinsatser som är stadsbidragsberättigande och som syftar till
att öka lärares behörighet samt höja läraryrkets attraktivitet. Det stora antalet
statsbidrag, med olika syften och regelverk, kan emellertid göra det svårt för
huvudmännen att ta del av de olika satsningarna. För att underlätta för
huvudmännen förespråkar Skolverket därför färre och mer sammanhållna
statsbidrag. Det är viktigt att alla aktörer tar sitt ansvar för att lärare och
förskollärare ska kunna delta i behörighetsgivande kompetensutveckling.
Det finns ett stort behov av långsiktighet i de satsningar som görs vad gäller
fortbildning och kompetensutveckling, för att underlätta för huvudmän,
deltagande lärare, förskollärare och lärosäten. Lärarlyftet II är en viktig

UKÄ (2017) Statistisk analys: Lärarstudenternas gymnasiebetyg, avhopp och studieprestation.
Dir. 2017:46 Styrning för starka och ansvarsfulla lärosäten.
16 Statistiska centralbyrån (2017) Lärare utanför yrket.
17 Skolinspektionen (2016) Förskolechefens ledning. Om att ta ansvar för den pedagogiska verksamheten.
14
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fortbildningsinsats för att ge främst lärare som redan arbetar i skolan behörighet
till fler ämnen och årskurser. Den nuvarande satsningen på Lärarlyftet II löper ut
2019, men Skolverket bedömer att satsningen kommer att ha en viktig roll att fylla
under hela prognosperioden. Skolverkets bedömning är därför att Lärarlyftet II
bör permanentas. Skolverket menar också att regeringen bör se över möjligheterna
att öka ersättningen för deltagande lärare i Lärarlyftet II.
Det finns samtidigt behov av en rad andra insatser utifrån förskollärares och
lärares behov. Skolverket avser att inom ramen för de nationella
skolutvecklingsprogrammen fortsätta utveckla tillgänglig och flexibel
kompetensutveckling i form av till exempel uppdragsutbildningar vid lärosäten och
fortsatta satsningar på kollegialt lärande.
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Inledning
Regeringen gav i maj 2016 Skolverket i uppdrag att i samarbete med
Universitetskanslersämbetet utarbeta återkommande prognoser över skolväsendets
behov av förskollärare och olika lärarkategorier.18 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 idag
bedrivs av förskollärare och lärare 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 lärar- och
förskollärarutbildningarnas olika examina, inriktningar och ämnen redovisas.
Beslutade och aviserade reformer, som kan påverka behovet av förskollärare och
olika lärarkategorier, ska även uppmärksammas. Ett jämställdhetsperspektiv ska
också ingå i prognoserna.
Prognosen 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 vuxenutbildning på
grundläggande nivå, kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå, särskild
utbildning för vuxna och kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare. Alla
lärarkategorier som ingår i uppdraget - förskollärare, lärare inom olika skol- och
verksamhetsformer, speciallärare och specialpedagoger - prognosticeras.
Prognosen görs på ämnesnivå för grundskolans årskurs 7–9 och för
gymnasieskolan 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. Kvaliteten i uppgifter om
tjänstgöringsomfattning per undervisningsämne i lärarregistret har inte möjliggjort
en prognos på ämnesnivå för övriga skolformer (grundskola årskurs 1–3,
grundskola årskurs 4–6, grundsärskola, gymnasiesärskola, särskild utbildning för
vuxna, kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå och kommunal
vuxenutbildning på gymnasial nivå). För dessa skolformer redovisas därför endast
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en prognos över det totala behovet av lärare. Eftersom elevutvecklingen är svår att
förutsäga och antalet lärare är för litet görs ingen prognos för lärare i modersmål.
Prognosens resultat består av tre delar. Först presenteras det beräknade
personalbehovet i olika skol- och verksamhetsformer. Det beräknade personalbehovet
uttrycks som heltidstjänster. Därefter redovisas rekryteringsbehovet som skillnaden
mellan det beräknade personalbehovet och den framskrivna tillgången på lärare.
Även rekryteringsbehovet uttrycks i heltidstjänster. Slutligen presenteras resultat i
form av examinationsbehov. Rekryteringsbehovet har då omvandlats till antal
personer som måste examineras med hänsyn tagen till lärarbenägenhet och
tjänstgöringsomfattning. Med lärarbenägenhet avses andelen av de examinerade
som antas börja arbeta som lärare. Genomsnittlig tjänstgöringsomfattning avser
hur mycket lärare i genomsnitt arbetar.
Prognosen utgår från lärarsituationen år 2016 och sträcker sig fram till år 2031.
Prognoser så långt framåt i tiden bär alltid på en viss osäkerhet. Under de senaste
åren har det dessutom skett ett flertal större förändringar i insamlingen till
lärarregistret. Uppgifter om tjänstgöringsomfattning per ämne finns endast
tillgängligt från 2013. Således finns inga längre tidsserier att utgå från då
antaganden om till exempel kvarvaro och återgång i yrket görs, vilket medför en
osäkerhet i prognosen. Antagandena om kvarvaro grundar sig enbart på uppgifter
mellan åren 2013 och 2016. Dessutom befinner sig huvudmännen i en tid där de
behöver anpassa sig till kraven på lärarlegitimation. I vilken utsträckning
legitimationskravet påverkar exempelvis kvarvaron är ännu för tidigt att uttala sig
om. Om legitimationskravet exempelvis medför att lärare byter från en skolform
till en annan, påverkar det antagandet om kvarvaron och således även det
framräknade rekryteringsbehovet. Efterfrågan på lärare har under de senaste åren
varit mycket stor, vilket även det kan ha påverkat hur många som är kvar i
läraryrket men kanske framför allt hur många som har återgått till läraryrket.
I prognosen har lärarbenägenheten antagits vara mellan 90 och 95 procent i de
olika skol- och verksamhetsformerna. I vilken utsträckning den nya
lärarutbildningen påverkar lärarbenägenheten är ännu för tidigt att uttala sig om.
I sameskolan, specialskolan och annan pedagogisk verksamhet är elevutvecklingen
svår att förutsäga och antalet lärare är för litet 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.
Disposition
Rapporten disponeras på följande sätt:
Först redovisas lärare idag. I detta kapitel redogörs för dagens lärarkår utifrån vilken
anställningsform lärarna har och hur många lärare som är behöriga. Här redovisas
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även hur åldersfördelningen och de kommande pensionsavgångarna skiljer sig
mellan olika skol- och verksamhetsformer och ämnen.
Därefter redovisas det framtida personalbehovet i riket i olika skol- och
verksamhetsformer.
Efter det redovisas det framtida rekryterings- och examinationsbehovet i riket för olika
skol- och verksamhetsformer. I grundskolans årskurs 7–9 och gymnasieskolan
redovisas även rekryterings- och examinationsbehovet för olika ämnen.
I kapitlet Framtidens lärarförsörjning jämförs examinationsbehovet med den framtida
examinationen för ett antal olika lärarutbildningar. Här görs även en
nulägesbeskrivning av lärarutbildningen med hur många nybörjare på
lärarutbildningen som krävs för att uppnå en balanserad situation av lärare. I
samband med detta redogörs också för andra prognoser och bedömningar av
arbetsmarknadssituationen inom lärarområdet.
Därefter redovisas regionala prognosresultat på en övergripande nivå. Först redovisas
rekryteringsbehovet i landets samtliga län och därefter examinationsbehovet i åtta
riksområden.
Hur prognosmodellen är uppbyggd och vilka antaganden som ligger till grund för
prognosen beskrivs därefter.
Detta följs av en redogörelse för elev- och lärarutvecklingen och den nuvarande
lärarsituationen i sameskolan, specialskolan och annan pedagogisk verksamhet.
Efter det redovisas lärarstatistiken utifrån ett jämställdhetsperspektiv i kapitlet Lärarnas
könsfördelning.
I nästföljande kapitel beskrivs de satsningar som görs inom lärarområdet.
Rapporten avslutas med en avslutande diskussion och ett kapitel med fakta om
statistiken, som dels beskriver datamaterialet som ligger till grund för prognosen,
dels statistikens tillförlitlighet. I tabellbilagan redovisas samtliga läns resultat.
Arbetsfördelning och samråd
Skolverket har gett Prognosinstitutet vid Statistiska centralbyrån i uppdrag att
utarbeta prognosen och rapporten. Prognosens förutsättningar och dess
antaganden har tagits fram i samarbete mellan Skolverket, Prognosinstitutet och
Universitetskanslersämbetet. Skolverket har skrivit kapitlet om lärarsituationen i
skol- och verksamhetsformer som inte ingår i prognosen, kapitlet som belyser
lärarna ur ett jämställdhetsperspektiv samt kapitlet om satsningar inom
lärarområdet. Universitetskanslersämbetet har skrivit avsnittet om nybörjarbehovet
i kapitlet Framtidens lärarförsörjning.
Enligt regeringens uppdrag ska samråd med Arbetsförmedlingen och Statistiska
centralbyrån hållas för att beakta de prognoser som respektive myndighet
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publicerar. Projektgruppen har träffat Arbetsförmedlingen vid ett tillfälle i
december 2016 för att inhämta synpunkter inför det fortsatta arbetet.
Skolverket ska enligt uppdraget dessutom i de fall det är relevant, inhämta underlag
och synpunkter från Universitets- och högskolerådet, Sameskolstyrelsen,
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Statistiska centralbyrån, Arbetsförmedlingen,
universitet och högskolor med examenstillstånd för utbildningar som leder till
förskollärar-, yrkeslärar-, speciallärar-, specialpedagog-, grundlärar- eller
ämneslärarexamen, Sveriges Kommuner och Landsting, Friskolornas riksförbund,
Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund samt andra berörda myndigheter och
organisationer. Inom ramen för planeringsarbetet för uppdraget genomförde
Skolverket under hösten 2016 en utvärdering av den lärarprognos som
publicerades 2015. Syftet var att utvärdera om det format och innehåll som
användes var praktiskt användbart för lärosätena i deras arbete med
dimensioneringen av förskollärar- och lärarutbildningarna eller om några delar
behövde utvecklas ytterligare till den kommande prognosen.
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1. Lärarna idag
År 2016 arbetade drygt 205 000 lärare i de skol- och verksamhetsformer som
prognosen omfattar. Detta motsvarar 182 000 heltidstjänster. Av dessa
heltidstjänster utgjorde cirka 43 000 förskollärare19 som arbetade i förskolan.
Utöver det fanns det ett behov av övrig personal inom förskola och fritidshem,
exempelvis barnskötare och fritidsledare, motsvarande cirka 54 000 heltidstjänster i
förskolan och 13 000 heltidstjänster i fritidshem.
Behovet av personal i förskolan och skolan har ökat påtagligt under de senaste
åren. Jämfört med år 2014, som var förra prognosens startår, har antalet
heltidstjänster totalt ökat med cirka 17 000 vilket motsvarar en ökning med cirka 8
procent.
Nedan beskrivs dagens lärarkår som är utgångspunkt i prognosen. Lärarkåren
beskrivs utifrån vilken anställningsform lärarna har och hur många lärare som är
behöriga. Till sist redovisas lärarnas åldersfördelning för att få en bild av storleken
på de kommande pensionsavgångarna. Utgångspunkten är genomgående
heltidstjänster då en lärare kan arbeta i flera olika skol- och verksamhetsformer.
Brist på behöriga lärare
Lärarna delas i denna rapport in i fyra kategorier:
 Behöriga (legitimerade) lärare
 Lärare med pedagogisk högskoleexamen som saknar behörighet (lärareller förskollärarlegitimation)
 Tillsvidareanställda lärare som saknar pedagogisk högskoleexamen.
 Visstidsanställda lärare som saknar pedagogisk högskoleexamen
De tre första kategorierna, det vill säga lärare som är behöriga, har en pedagogisk
högskolexamen eller är tillsvidareanställda inom skolan antas i prognosen fortsätta
arbeta i skolan. Däremot antas den fjärde kategorin, visstidsanställda lärare som
saknar pedagogisk högskoleexamen, ersättas av nyutexaminerade lärare.
Lärare som har en tillsvidareanställning eller en pedagogisk examen men saknar
behörighet antas i prognosen fortsätta att arbeta i skolan. År 2016 motsvarade
dessa cirka 23 500 heltidstjänster inom skolan, vilket är 18 procent av dagens
lärarkår. Dessutom fanns det år 2016 drygt 3 100 förskollärare som hade en
pedagogisk högskoleexamen men inte var behöriga förskollärare. Detta visar
sammantaget att bristen på behöriga lärare är påtaglig redan idag. Då det finns ett
krav att lärare inom skolan behöver en lärarlegitimation för att kunna bli
tillsvidareanställda och självständigt få sätta betyg kvarstår således, förutom att fylla
det framräknade rekryterings-, och examinationsbehovet, en stor utmaning. Det
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handlar om att dessa lärare ska bli behöriga i att undervisa i de skolformer och
ämnen som de idag undervisar i. I kapitlet Satsningar på lärarområdet förs
resonemang om hur detta kan uppnås.
Visstidsanställda lärare som saknar pedagogisk högskoleexamen antas i prognosen
ersättas av nyutexaminerade lärare. År 2016 utgjorde de visstidsanställda lärarna
utan pedagogisk högskoleexamen cirka 12 000 heltidstjänster i skolan, vilket
motsvarar cirka 9 procent av dagens lärarkår.20 Denna grupp lärare har ökat under
senare år. År 2014 motsvarade denna grupp cirka 7 500 heltidstjänster eller 6
procent av lärarkåren. Detta visar att det har varit svårt att få tag på lärare och att
bristen på pedagogisk personal sannolikt har ökat de senaste åren.
Behörighet i olika skol- och verksamhetsformer
Andelen lärare som är behöriga skiljer sig åt mellan olika skol- och
verksamhetsformer.21 Totalt sett över samtliga skol- och verksamhetsformer är
andelen behöriga lärare densamma som för ett par år sedan. Det är dock tydligt att
andelen behöriga i fritidshem har minskat påtagligt och att andelen behöriga inom
kommunal vuxenutbildning har ökat. Andelen visstidsanställda som saknar
pedagogisk högskoleexamen har ökat något de senaste åren. Det gäller framför allt
i grundskolan.
Lägst andel behöriga lärare finns i särskolan, där mindre än 35 procent är behöriga.
Det gäller såväl på grundläggande nivå, gymnasial nivå som för vuxenutbildningen.
Andelen behöriga är även låg bland dem som undervisar som speciallärare. Det
bör dock påpekas att de allra flesta som saknar behörighet i dessa skolformer
antingen har en pedagogisk högskoleexamen eller en tillsvidareanställning och att
andelen visstidsanställda utan pedagogisk högskoleexamen därmed är relativt liten.
Högst andel behöriga lärare finns bland de lärare som undervisar som
specialpedagoger, där 96 procent är behöriga. Alla lärare som har en pedagogisk
högskoleexamen räknas här som behöriga. Behörighetsnivån är också hög bland
lärare i den kommunala vuxenutbildningen på grundläggande nivå samt i
grundskolans årskurs 1–3 och 4–6. Det beror till viss del på skillnader i hur vi i
prognosen klassificerar behöriga lärare i grundskolans årskurs 1–3 och 4–6 jämfört
med grundskolans årskurs 7–9. Till skillnad från grundskolans årskurs 7–9 krävs
det inte att en lärare i grundskolans lägre årskurser har behörighet i ett specifikt
ämne utan endast för rätt årskurser för att bli klassificerad som behörig lärare i
grundskolans årskurs 1–3 och 4–6. Totalt är 87 respektive 81 procent av lärarna,
omräknat till heltidstjänster, i grundskolans årskurs 1–3 och 4–6 är behöriga. Cirka
6 respektive 10 procent är visstidsanställda lärare som saknar pedagogisk

Avser skolan, i förskolan används ett annat beräkningsförfarande, se Prognosmodellen
I bilaga 1 redogörs för hur klassificeringen av behöriga lärare i prognosen har gjorts i de olika
skol- och verksamhetsformerna.
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högskoleexamen. Dessa antas bli ersatta av behöriga lärare under de fem första
prognosåren. Övriga tjänster, cirka 8 procent i grundskolans årskurs 1–3 och
omkring 9 procent i grundskolans årskurs 4–6, innehas av tillsvidareanställda lärare
eller lärare med pedagogisk högskoleexamen, vilka i prognosen antas fortsätta att
arbeta som lärare. För att uppnå målet att alla lärare ska vara behöriga måste
således dessa bli behöriga under prognosperioden. Dessa lärare utgör cirka 1 700
heltidstjänster i grundskolans årskurs 1–3 och cirka 2 400 heltidstjänster i
grundskolans årskurs 4–6. Observera att speciallärare och specialpedagoger i
grundskolan inte redovisas här. Speciallärare och specialpedagoger redovisas
separat och omfattar samtliga skol- och verksamhetsformer.
I grundskolans årskurs 7–9 var cirka 69 procent av lärarna, omräknat till
heltidstjänster, behöriga år 2016 och 13 procent hade en visstidsanställning (utan
pedagogisk högskoleexamen). De senare antas bli ersatta av nyutexaminerade
lärare. De övriga, 17 procent eller 4 400 heltidstjänster, saknar behörighet men
antas fortsätta att arbeta som lärare och bli behöriga under prognosperioden.
Diagram 1. Andel lärare efter behörighet och anställningsform år 2016, fördelat efter
skolform, heltidstjänster
Samtliga lärare
Förskoleklass
Grundskola 1-3
Grundskola 4-6
Grundskola 7-9
Gymnasieskola, allm. ämnen
Gymnasieskola, yrkesämnen
Grundsärskola
Gymnasiesärskola
Kommunal vuxenutb. grund
Kommunal vuxenutb. gymn
Komm. vuxenutb. i svenska för inv.
Särskild utbildning för vuxna
Speciallärare, alla verk.former
Specialpedagoger, alla verk.former
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Behöriga
Pedagogisk högskoleex. (ej behöriga)
Tillsvidareanställda som saknar pedagogisk högskoleex.
Visstidsanställda som saknar pedagogisk högskoleex.
Not: Yrkeslärare och specialpedagoger klassas som behöriga om de har pedagogisk högskoleexamen. Förskola och
fritidshem ingår inte då det är ett annat beräkningsförfarande, se kapitlet Antaganden under avsnittet Lärarsituationen i
utgångsläget.
Källa: Bearbetningar av registret över pedagogisk personal (lärarregistret)
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Det är stora skillnader i behörighetsnivå mellan olika ämnen i grundskolans årskurs
7–9. Andelen behöriga är högre i ämnen som historia, idrott och hälsa samt
svenska där cirka 80 procent av lärarna är behöriga idag. I dessa ämnen är även
ersättningsrekryteringen för visstidsanställda som saknar pedagogisk
högskoleexamen något lägre. I ämnen som teknik, spanska, fysik och slöjd är
ersättningsrekryteringen betydligt större och behörighetsnivån lägre. Mellan 55 och
65 procent av lärarna i dessa ämnen är behöriga. I svenska som andraspråk är
endast cirka 40 procent av lärarna behöriga för just det ämnet.
I gymnasieskolan är andelen behöriga lärare betydligt lägre i yrkesämnen än i
allmänna ämnen, 57 respektive 72 procent av heltidstjänsterna. Bland yrkeslärarna
är det motsvarande 16 procent av heltidstjänsterna som innehas av lärare som har
en visstidsanställning men saknar pedagogisk högskoleexamen. Bland lärare i
allmänna ämnen handlar det om 8 procent. Dessa antas bli ersatta av
nyexaminerade under prognosens första fem år. Utöver dessa förutsätts det att
lärare motsvarande närmare 1 800 heltidstjänster eller drygt 25 procent av 2016 års
lärarkår i yrkesämnen inom gymnasieskolan får en pedagogisk högskoleexamen
och därmed ses som behöriga. I allmänna ämnen antas lärare motsvarande
närmare 4 200 heltidstjänster, eller 20 procent, av 2016 års lärarkår bli behöriga.
Liksom i grundskolans årskurs 7–9 är det stora skillnader i behörighetsnivå mellan
olika ämnen i gymnasieskolan. Historia, psykologi och svenska är ämnen där
andelen behöriga lärare är relativt hög, cirka 85 procent. I dessa ämnen kommer
ersättningsrekryteringen av visstidsanställda som saknar pedagogisk
högskoleexamen vara lägre. I svenska som andraspråk är andelen behöriga endast
cirka 20 procent. Påpekas bör att många som undervisar i detta ämne har en
pedagogisk högskoleexamen men saknar behörighet i svenska som andraspråk.
Även behörighetsnivån i teknik och geografi är låg, endast 48 respektive
58 procent av heltidstjänsterna innehas av behöriga lärare. I matematik och
naturkunskap är andelen behöriga lärare cirka 70 procent. I dessa ämnen väntas
ersättningsrekryteringen bli något större.

Redovisning av regeringsuppdrag
Dokumentdatum: 2017-12-18
Dnr: 2016:906
22 (172)

Skolverket

Diagram 2. Andel lärare (heltidstjänster) efter behörighet och anställningsform år 2016,
fördelat efter ämne i grundskolans årskurs 7–9 och gymnasieskolans allmänna ämnen.
Bild
Biologi
Engelska
Franska
Fysik
Geografi
Hem- och konsumentkunskap
Historia
Idrott och hälsa
Kemi
Matematik
Musik
Religionskunskap
Samhällskunskap
Slöjd
Spanska
Svenska som andraspråk
Svenska
Teknik
Tyska
Övriga språk
Övriga ämnen
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Läs mer om hur klassificeringen av behöriga lärare har gjorts inom de olika skoloch verksamhetsformerna i Bilaga 1.
Tabell 1. Behöriga lärare, lärare som antas bli behöriga under prognosperioden samt
lärare som antas bli ersatta under första perioden. Antal (uttryckt i heltidstjänster) och
andel i procent av dagens lärarkår år 2016.

Behöriga
lärare
Förskoleklass

Procent

Lärare som
antas bli
behöriga under
prognosperioden Procent

Lärare som
antas
ersättas

Procent

5 370

73

1 440

20

570

Grundskola 1-3

20 030

87

1 740

8

1 340

6

Grundskola 4-6

21 430

81

2 380

9

2 780

10

Grundskola 7-9

17 700

69

4 350

17

3 430

13

540

27

1 310

67

120

6

Gymnasieskola, allm. ämnen

15 190

72

4 170

20

1 620

8

Gymnasieskola, yrkesämnen

3 780

57

1 750

26

1 090

16

Gymnasiesärskola

440

32

860

62

80

6

Kommunal vuxenutb. grund

680

86

60

7

50

7

Kommunal vuxenutb. gymn

2 000

69

580

20

300

10

Kommunal vuxenutb. i sv. för inv.

1 220

37

1 520

45

610

18

Grundsärskola

Särskild utbildning för vuxna

8

60

31

120

61

10

7

Speciallärare

1 390

31

3 060

67

100

2

Specialpedagog

4 390

96

140

3

40

1

Samtliga lärare

94 220

73

23 470

18

12 130

9

Not: Förskola och fritidshem ingår inte då det är ett annat beräkningsförfarande, se kapitlet Antaganden under avsnittet
Lärarsituationen i utgångsläget.
Källa: Bearbetningar av registret över pedagogisk personal (lärarregistret)

Åldersfördelningen bland lärarna
De kommande pensionsavgångarna har stor betydelse för det framtida
rekryteringsbehovet. I detta avsnitt beskrivs åldersfördelningen hos dagens lärarkår
och hur stor andel av dagens lärarkår i olika skol- och verksamhetsformer och
ämnen som är 50 år eller äldre. De allra flesta av dessa lärare väntas gå i pension
under prognosperioden. Här ingår endast lärare som räknas som en tillgång i
prognosen, visstidsanställda lärare som saknar pedagogisk högskoleexamen ingår
med andra ord 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 2016. Procent.
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Not: Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå och Särskild utbildning för vuxna har för få observationer för att
kunna redovisas. Speciallärare och specialpedagoger omfattar samtliga skol- och verksamhetsformer.
Källa: Bearbetningar av registret över pedagogisk personal (lärarregistret)

Många lärare är 50 år eller äldre och de flesta av dessa kommer att gå i pension
under prognosperioden. År 2016 motsvarade dessa närmare 40 procent av
heltidstjänsterna inom skolan. Som en jämförelse kan nämnas att cirka 35 procent
av samtliga sysselsatta på hela arbetsmarknaden är 50 år eller äldre.
Bland förskollärarna är 37 procent 50 år eller äldre. Lärare i förskoleklass22 och
fritidshem är något äldre än förskollärare, 47 procent är 50 år eller äldre.

22

Med lärare i förskoleklass avses såväl lärare som förskollärare.
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De yngsta lärarna arbetar i grundskolan, där de flesta är mellan 35 och 50 år. I
grundskolans årskurs 1–3, 4–6 och 7–9 är mellan 32 och 35 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 beroende på ämne. I
ämnena slöjd, hem- och konsumentkunskap, bild, svenska som andraspråk och
franska är andelen äldre lärare högst. I slöjd är närmare 60 procent av lärarna 50 år
eller äldre. I ämnen som idrott och hälsa, samhällskunskap, religion och geografi
väntas pensionsavgångarna bli mindre då färre än 30 procent av lärarna är 50 år
eller äldre inom dessa ämnen.
I gymnasieskolan skiljer sig åldersfördelningen markant mellan lärare i allmänna
ämnen och yrkesämnen. Lärare i yrkesämnen är betydligt äldre, drygt 55 procent är
50 år eller äldre. Äldst är lärarna på el- och energiprogrammet där hela 70 procent
är 50 år eller äldre. Pensionsavgångarna bland yrkeslärarna väntas därmed bli stora
under prognosperioden. Pensionsavgångarna bland lärare i allmänna ämnen väntas
bli mindre men fortfarande stora då närmare 40 procent är 50 år eller äldre.
Pensionsavgångarna väntas bli lägst bland lärare i filosofi, religion, historia och
samhällskunskap där mindre än 30 procent är 50 år eller äldre. Större
pensionsavgångar väntas bland lärare i bild, teknik, tyska och franska där mellan 50
och drygt 60 procent är 50 år eller äldre.
Åldersfördelningen bland lärare i den kommunala vuxenutbildningen på gymnasial
nivå är väldigt lik den bland lärarna i gymnasieskolans yrkesämnen. Även här
väntas pensionsavgångarna bli stora. Samma sak gäller bland lärarna som
undervisar i särskild utbildning för vuxna och i gymnasiesärskolan. Även
speciallärare och specialpedagoger är äldre, mellan 55–60 procent är idag 50 år eller
äldre.
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Diagram 4. Andel lärare (uttryckt i heltidstjänster) i olika skol- och verksamhetsformer
som är 50 år eller äldre år 2016. Procent.
Samtliga lärare
Grundskola 1-3
Grundskola 4-6
Grundskola 7-9
Förskola
Gymnasieskola, allm. ämnen
Fritidshem
Förskoleklass
Komm. vuxenutb. i sv. för inv.
Grundsärskola
Kommunal vuxenutb. grund
Speciallärare, alla verk.former
Gymnasieskola, yrkesämnen
Kommunal vuxenutb. gymn
Specialpedagoger, alla verk.former
Gymnasiesärskola
Särskild utbildning för vuxna
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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 2016. 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 2016. Procent.
Filosofi
Religionskunskap
Historia
Samhällskunskap
Psykologi
Idrott och hälsa
Svenska
Engelska
Yrkesämne-Hantverk
Spanska
Geografi
Övriga ämnen
Naturkunskap
Musik
Matematik
Svenska som andrapråk
Vissa ämnen
Yrkesämne-Naturbruk
Fysik
Biologi
Yrkes-Övriga
Övriga språk
Kemi
Franska
Yrkesäm-Rest. och livsmedel
Yrkesämne-Barn o fritid
Övriga bilaga-4 ämnen
Tyska
Teknik
Yrkesämne-Industriteknik
Bild
Yrkesämne-Vård och omsorg
Yrkesämne-Fordon o transport
Yrkesämne-Handel och adm
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Källa: Bearbetningar av registret över pedagogisk personal (lärarregistret)
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2. Personalbehov i riket
I detta kapitel redovisas det beräknade personalbehovet i riket fram till 2031.
Personalbehovet redovisas dels totalt och dels per skol- och verksamhetsform,
omräknat till heltidstjänster.
Vid redovisningen av personalbehovet per skol- och verksamhetsform ingår inte
speciallärare och specialpedagoger. Dessa redovisas separat i slutet av kapitlet och
avser det totala behovet av speciallärare och specialpedagoger i samtliga skol- och
verksamhetsformer.
Faktorer som påverkar personalbehovet
Det framtida personalbehovet inom förskolan och skolan beror främst på
befolkningens utveckling, framför allt på barn- och ungdomsgruppens storlek och
åldersstruktur. Dessutom bestäms behovet av utnyttjandegraden, personaltätheten
(antal elever per heltidstjänst) samt följsamheten.
Befolkningsutvecklingen under prognosperioden baseras på SCB:s
befolkningsprognos från 2017, som har fördelats på län för åren 2017–2031.
Utnyttjandegrad visar hur stor andel av en viss ålders- eller befolkningsgrupp, som
nyttjar en skol- eller verksamhetsform. Antagandena om utnyttjandegrad baseras
på den genomsnittliga utnyttjandegraden under åren 2012–2016.
Personaltäthet anges som antal elever per heltidstjänst. Denna antas i samtliga
skol- och verksamhetsformer ligga kvar på 2016 års nivå. För fritidshem och
förskoleklass har personalbehovet även beräknats utifrån ett alternativ med högre
personaltäthet.
Följsamhet anger i vilken utsträckning antalet lärartjänster följer utvecklingen av
elevkullarna i de olika skol- och verksamhetsformerna. Följsamheten antas i
flertalet fall uppgå till 100 procent, det vill säga en ökning av elevkullarna slår
igenom fullt ut i ett ökat personalbehov. Eftersom antalet barn och ungdomar
väntas öka starkt under kommande år skulle en följsamhet under 100 procent
innebära att personaltätheten blev lägre. Ett undantag är förskolan, där
följsamheten sätts till 90 procent, på grund av att storleken på åldersgruppen 1–5
år bedöms variera under prognosperioden, under de närmaste åren väntas antalet
barn i dessa åldrar öka för att minska något under den sista perioden 2027–2031.
För mer information om antaganden se kapitel Antaganden.
Befolkningens utveckling
Under en lång rad av år har det totala antalet barn och ungdomar i åldersgruppen
0–18 år varit ungefär två miljoner. Sedan 2012 har dock antalet barn och
ungdomar ökat starkt. Mellan 2012 och 2016 ökade dessa med cirka 134 000. År
2016 uppgick åldersgruppen 0–18 år till cirka 2 183 000 personer. Denna
successiva ökning av antalet barn och ungdomar väntas fortsätta under hela
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prognosperioden. År 2031 beräknas antalet barn och ungdomar, upp till och med
18 år, vara cirka 2 589 000.
År 2016 föddes 117 000 barn. Antalet födda barn förväntas öka varje år fram till år
2023 då det prognostiseras att födas 133 000 barn. Det beror främst på att de stora
kullarna födda runt 1990 då är i de mest barnafödande åldrarna. Därefter minskar
antalet födda något eftersom kullarna som då är i barnafödande ålder, dvs. födda i
slutet av 1990-talet och i början av 2000-talet, är relativt små. Antalet födda
påverkas också av invandringen, då relativt nyinvandrade har en högre benägenhet
att föda barn än de som bott en tid i Sverige.23
Antalet elever i grundskoleåldern, 6‒15 år, minskade under 2000-talet, men år 2011
vände trenden. Nu väntas en stadig uppgång i alla åldersklasser fram till slutet av
2020-talet då antalet 6-åringar börjar minska. Åren därefter börjar även antalet
barn i de äldre åldersgrupperna att minska successivt. År 2016 fanns det 1 150 000
barn i grundskoleåldrarna och om tio år förväntas de vara 176 000 fler.
Diagram 7. Befolkningsutveckling i olika åldrar 1991–2031. Prognos från 2017.
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Källa: Befolkningsstatistiken samt befolkningsprognos 2017, SCB

Även gymnasieskolan har ett ökat elevunderlag att vänta de närmaste åren. Nu har
de små födelsekullarna födda i slutet av 1990-talet börjat lämna gymnasieåldrarna
och allt eftersom de kullarna ersätts med personer födda under 2000-talet ökar
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antalet ungdomar i åldrarna 16-18 år. Om tio år förväntas ungdomarna i
gymnasieåldern vara 84 000 fler än idag.24
Sammanfattningsvis bedöms antalet barn och ungdomar öka starkt i samtliga
åldersgrupper under kommande år. Ökningen är starkast under prognosperiodens
första år. I mitten av 2020-talet väntas tillväxten av antalet barn och ungdomar
avta för att sedan plana ut under slutet av prognosperioden. Antalet barn i
åldersgruppen 1–5 år beräknas börja minska i slutet av 2020-talet. Antalet 6-åringar
börjar minska ett par år senare.
Totalt personalbehov
För förskola och fritidshem beräknas behovet av all pedagogisk personal under
prognosperioden 2017–2031, dvs. såväl förskollärare och personal med pedagogisk
högskoleexamen som övrig pedagogisk personal, exempelvis barnskötare och
fritidsledare. För alla andra skol- och verksamhetsformer beräknas endast behovet
av lärare.
Behovet av personal i skolan antas för 2016 överensstämma med antalet
tjänstgörande lärare i de skol- och verksamhetsformer som ingår i prognosen.
Behovet i förskola och fritidshem omfattar även övrig pedagogisk personal – till
exempel barnskötare och fritidsledare. Personalbehovet uttrycks i heltidstjänster.
År 2016 var det totala personalbehovet cirka 249 000 heltidstjänster. Av det totala
behovet uppgick behovet av lärare till 182 000 och behovet av övrig pedagogisk
personal till 67 000, varav omkring 54 000 inom förskolan och närmare 13 000
inom fritidshem.
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Diagram 8. Personalbehov 2016 och beräknat personalbehov 2017–2031, omräknat till
totalt antal heltidstjänster inom samtliga skol- och verksamhetsformer
350 000
300 000
250 000
200 000

Totalt behov av pedagogisk personal

Totalt behov av lärare

150 000
100 000
50 000
0

Behov av övrig personal inom förskola och
fritidshem, ex. barnskötare och fritidsledare

Behovet av lärare och annan personal inom skolverksamheten beror framför allt
på hur elevkullarna utvecklas. Under prognosperioden kommer antalet barn och
ungdomar att växa starkt. Allra störst kommer tillväxten att vara fram till början av
2020-talet, och då speciellt av barn och ungdomar i tonåren.
Personalbehovet beräknas öka i samtliga skol- och verksamhetsformer fram till
2031. Sammantaget beräknas det totala personalbehovet växa med närmare 44 000
heltidstjänster mellan 2016 och 2031. Detta motsvarar en tillväxt på 18 procent.
Lärarna svarar för 80 procent av efterfrågetillväxten. Lärare inom kommunal
vuxenutbildning i svenska för invandrare ingår inte i redovisningen av det framtida
personalbehovet eftersom behovet för denna grupp endast beräknas fram till
2021.25 Denna skolform beskrivs senare i detta kapitel.
Omkring hälften av ökningen av personalbehovet bedöms ske under den första
femårsperioden, det vill säga fram till 2021. Sammantaget över alla skol- och
verksamhetsformer26 beräknas det totala personalbehovet – inklusive övrig
pedagogisk personal i förskola och fritidshem – öka med 22 500 heltidstjänster
under åren 2017–2021. Under nästkommande femårsperiod, 2022–2026, beräknas

Beräkningen av det framtida rekryterings- och examinationsbehovet 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. Av detta
skäl redovisas en prognos över rekryterings- och examinationsbehovet av lärare inom kommunal
vuxenutbildning i svenska för invandrare endast för åren 2017–2021.
26 Exklusive kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare
25
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ökningen bli närmare 17 000 heltidstjänster medan ökningen under den sista
femårsperioden, 2027–2031, endast bedöms uppgå till 4 500 heltidstjänster.
Behovet av lärare - inklusive förskollärare - antas öka med drygt 35 000
heltidstjänster under hela prognosperioden fram till 2031, en ökning med 20
procent.27 Även för lärare beräknas mer än hälften av det ökade behovet ske under
den första femårsperioden, cirka 18 000 heltidstjänster. Lärarbehovet under den
andra och tredje femårsperioden väntas öka med 12 000 respektive 5 000
heltidstjänster. Andelen förskollärare inom förskolan samt andelen med
pedagogisk högskoleexamen inom fritidshem antas i dessa beräkningar ligga kvar
på samma nivå som 2016, det vill säga cirka 45 procent.
Diagram 9. Personalbehov, förändring 2016–2031, uttryckt i antal heltidstjänster

Förskola, pedagogisk högskoleexamen
Förskola, övrig personal
Fritidshem, pedagogisk högskoleexamen
Fritidshem, övrig personal
Förskoleklass
Grundskola 1-3
Grundskola 4-6
Grundskola 7-9
Grundsärskola
Gymnasieskola, allmänna ämnen
Gymnasieskola, yrkesämnen
Gymnasiesärskola
Kommunal vuxenutb grundläggande
Kommunal vuxenutb gymnasial
Särskild utb för vuxna
Speciallärare
Specialpedagoger
0

2 000

4 000

6 000

8 000

Behovet av övrig pedagogisk personal inom förskola och fritidshem, exempelvis
barnskötare och fritidsledare, beräknas öka med 8 300 under hela
prognosperioden, vilket motsvarar en tillväxt på 12 procent. Under den första
femårsperioden bedöms behovet öka med 4 700 heltidstjänster och under den
andra femårsperioden med 4 300 heltidstjänster. Däremot beräknas behovet
minska med 600 heltidstjänster under den sista femårsperioden, 2027–2031. Detta
beror på att antalet barn i åldersgruppen 1–5 år antas minska något under
prognosens sista år.
Störst ökning av lärarbehovet, omräknat till heltidstjänster, finns inom
grundskolans årskurs 4–6 och 7–9 samt gymnasieskolan. Inom var och en av dessa
skolformer växer behovet av lärare med totalt mellan 6 000 och 7 000

27

Exklusive lärare inom kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare
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heltidstjänster under prognosperioden fram till 2031. Det motsvarar en procentuell
tillväxt på cirka 25 procent. Inom grundskolans årskurs 1–3 väntas behovet växa i
något lägre takt men fortfarande starkt, cirka 17 procent. Även inom förskolan
bedöms behovet av både förskollärare och övrig personal öka kraftigt i antal under
prognosperioden.
Procentuellt sett växer lärarbehovet allra starkast inom den kommunala
vuxenutbildningen på grundläggande nivå, cirka 40 procent. Denna skolform är
emellertid relativt liten om man ser till antalet tjänstgörande lärare. En förklaring
till den starka uppgången är att antalet utrikes födda ökar i befolkningen under
kommande år samtidigt som dessa i genomsnitt nyttjar kommunal vuxenutbildning
i högre utsträckning än personer födda i Sverige.
Diagram 10. Personalbehov, förändring 2016–2031 i procent
Förskola, pedagogisk högskoleexamen
Förskola, övrig personal
Fritidshem, pedagogisk högskoleexamen
Fritidshem, övrig personal
Förskoleklass
Grundskola 1-3
Grundskola 4-6
Grundskola 7-9
Grundsärskola
Gymnasieskola, allmänna ämnen
Gymnasieskola, yrkesämnen
Gymnasiesärskola
Kommunal vuxenutb grundläggande
Kommunal vuxenutb gymnasial
Särskild utb för vuxna
Speciallärare
Specialpedagoger
Totalt
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Även behovet av speciallärare och specialpedagoger bedöms öka starkt fram till
2031. Tillväxten beräknas uppgå till 35 respektive 37 procent. Vid beräkningen av
det framtida behovet av speciallärare och specialpedagoger har viss hänsyn tagits
till bristsituationen i utgångsläget. Detta betyder att bakom den starka
behovstillväxten ligger även ett antagande om att det idag finns ett antal vakanta
speciallärar- och specialpedagogtjänster, vilka finns med i behovsberäkningarna.
För mer information om speciallärare och specialpedagoger, se kapitlet Antaganden.
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Tabell 2. Antal tjänstgörande 2016 samt beräknat personalbehov 2021, 2026 och 2031,
omräknat till heltidstjänster
Förändring
%
2031 2016-2031

2016

2021

2026

Förskola, pedagogisk högskoleexamen

43 100

46 300

49 100

48 000

11

Förskola, övrig personal

54 200

58 100

61 800

60 400

11

9 300

9 900

10 400

10 900

17

12 700

13 400

14 100

14 900

17

Fritids, pedagogisk högskoleexamen
Fritids, övrig personal
Förskoleklass

7 400

7 200

7 900

8 000

8

Grundskola 1-3

23 100

24 400

25 800

27 100

17

Grundskola 4-6

26 600

30 500

31 200

33 400

25

Grundskola 7-9

25 500

29 000

30 600

31 600

24

Grundsärskola

2 000

2 200

2 400

2 500

26

21 000

23 200

25 800

26 100

24

Gymnasieskola, yrkesämnen

6 600

7 300

8 100

8 200

24

Gymnasiesärskola

1 400

1 600

1 700

1 800

28

Gymnasieskola, allmänna ämnen

Kommunal vuxenutb grundläggande
Kommunal vuxenutb gymnasial
Särskild utb för vuxna
Speciallärare
Specialpedagoger

800

900

1 000

1 100

41

2 900

3 000

3 100

3 200

12

200

200

200

200

10

4 600

5 500

5 800

6 100

35

4 600

5 700

6 000

6 300

37

245 800

268 300

285 100

289 600

18

178 900

196 700

209 200

214 400

20

66 900

71 600

75 900

75 200

12

3 300

3 300

Lärare totalt

182 200

200 000

Samtlig personal

249 100

271 600

Totalt
därav
Lärare
Övrig personal
Lärare inom kommunal vuxenutb i
svenska för invandrare

Not: Behovet av lärare inom kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare beräknas endast för den första perioden,
2017-2021.

Personalbehov inom förskolan
För förskolan beräknas behovet av all pedagogisk personal. Här ingår dels
förskollärare, dels övrig pedagogisk personal inom förskolan (exempelvis
barnskötare). Vid beräkningen av behovet av förskollärare antas cirka 45 procent
av personalen inom förskolan vara förskollärare. Det är samma andel som har en
pedagogisk högskoleexamen idag. Ett alternativt antagande görs där andelen
förskollärare ökar successivt till 70 procent på 30 års sikt.
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Det totala behovet av pedagogisk personal inom förskolan beräknas öka från
97 000 till 108 000 heltidstjänster mellan 2016 och 2031. Det innebär en ökning
med cirka 11 procent. Behovstillväxten sker fram till mitten av 2020-talet därefter
ligger behovet kvar på ungefär samma nivå under ett par år för att i slutet av 2020talet börja minska. Personalbehovet minskar på grund av ett sjunkande antal barn i
åldrarna 1–5 år.
Utnyttjandegraden, dvs. andelen barn i åldersgruppen 1–5 år som är inskrivna i
förskolan, antas under hela prognosperioden ligga kvar på samma genomsnitt som
under åren 2012–2016, 84 procent. Personaltätheten antas vara densamma som
under 2016, vilken uppgick till 5,2 barn per heltidstjänst.
Den genomsnittliga tjänstgöringsomfattningen inom förskolan bedöms vara 92
procent under prognosperioden. Detta medför att det ökade behovet av personal
mellan 2016 och 2031 på cirka 11 000 heltidstjänster, motsvarar ett ökat
personalbehov i antal personer på drygt 12 000.
Diagram 11. Förskola. Personalbehov 2016 och beräknat personalbehov 2017–2031,
omräknat till heltidstjänster
120 000
100 000
80 000

Totalt behov av pedagogisk
personal, inkl barnskötare
Behov av förskollärare, 70 %
förskollärare om 30 år

60 000
40 000
20 000

Behov av förskollärare, ca 45 %
förskollärare

0

Behov av förskollärare

Om samma andel av personalen inom förskolan antas vara förskollärare år 2031
som år 2016 väntas behovet av förskollärare öka från 43 000 till 48 000
heltidstjänster under prognosperioden. Det motsvarar en tillväxt på 11 procent.
Behovet ökar starkt fram till mitten av 2020-talet. I slutet av 2020-talet beräknas
personalbehovet minska något i huvudalternativet.
Om andelen förskollärare i stället antas öka successivt för att utgöra 70 procent
om 30 år, beräknas behovet av förskollärare öka mycket kraftigt från 43 000 till
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närmare 62 000 heltidstjänster mellan 2016 och 2031. Det innebär en ökning av
behovet med 19 000 heltidstjänster, vilket motsvarar en uppgång med 44 procent.
Personalbehov inom fritidshem
Liksom för förskolan beräknas även för fritidshem behovet av all pedagogisk
personal. Här ingår således både de som har en pedagogisk högskoleexamen28 och
övrig pedagogisk personal inom fritidshem29. Andelen som har en pedagogisk
högskoleexamen inom fritidshem antas ligga kvar på dagens nivå, det vill säga
närmare 45 procent. En alternativ prognosberäkning görs där andelen av
personalen som har pedagogisk högskoleexamen antas öka successivt till 70
procent om 30 år.
Det totala behovet av all pedagogisk personal inom fritidshem beräknas öka
mellan 2016 och 2031 från 22 000 till närmare 25 800 heltidstjänster, vilket
motsvarar en tillväxt på 17 procent. Behovstillväxten väntas vara relativt jämn
under prognosperioden.
Utnyttjandegraden antas vara den genomsnittliga under perioden 2012–2016, det
vill säga 57 procent av alla barn i åldersgruppen 6–12 år. Personaltätheten inom
fritidshem antas vara densamma som 2016.
Den genomsnittliga tjänstgöringsomfattningen inom fritidshem antas vara 60
procent under prognosperioden. Detta medför att det ökade behovet av personal
mellan 2016 och 2031 på cirka 3 700 heltidstjänster, motsvarar ett ökat
personalbehov uttryckt i antal personer på cirka 6 200. Orsaken till att
tjänsteomfattningen i fritidshem är mycket lägre än i övriga skol- och
verksamhetsformer är att personalen på fritidshem antas arbeta en viss del av sin
tjänst i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3.
I en alternativ beräkning antas personaltätheten på fritidshem öka från 2016 års
nivå (21,7 barn per heltidstjänst) till den högsta nivån som uppmätts under 2000talet, det vill säga 17,4 barn per heltidstjänst (år 2001). Om den högre
personaltätheten uppnås redan inom fem år så innebär det att personalbehovet
kommer att öka mer än fem gånger så snabbt jämfört med om personaltätheten
ligger kvar på dagens nivå. Det betyder ett ökat personalbehov med 7 000
heltidstjänster under den första femårsperioden, 2017–2021, vilket motsvarar en
ökning av personalbehovet med drygt 30 procent på fem år.

28
29

Fritidspedagoger och övriga lärare
Exempelvis fritidsledare.
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Diagram 12. Fritidshem. Personalbehov 2016 och beräknat personalbehov 2017–2031,
omräknat till heltidstjänster
35 000
30 000

Högre lärartäthet, totalt behov av
pedagogisk personal, inkl fritidsledare

25 000

Totalt behov av pedagogisk
personal, inkl fritidsledare

20 000
15 000

Behov av personal med pedagogisk
högskoleexamen, 70 % om 30 år

10 000
5 000

Behov av personal med pedagogisk
högskoleexamen, ca 45 %

0

Behov av lärare och fritidspedagoger

Om andelen av personalen inom fritidshem som har pedagogisk högskoleexamen
ligger kvar på 2016 års nivå, närmare 45 procent, beräknas behovet av dessa öka
från 9 300 år 2016 till 10 900 heltidstjänster år 2031. Detta betyder en ökning med
cirka 1 600 heltidstjänster under prognosperioden, vilket motsvarar en tillväxt på
17 procent. Om i stället andelen med pedagogisk högskoleexamen ökar successivt
till 70 procent om 30 år, så beräknas behovet av personal med pedagogisk
högskoleexamen att växa ungefär tre gånger så mycket, det vill säga med drygt
5 000 heltidstjänster eller 55 procent.
Lärarbehov inom förskoleklass
Behovet av lärare inom förskoleklass beräknas öka från cirka 7 400 heltidstjänster
år 2016 till nästan 8 000 heltidstjänster år 2031. Det motsvarar en ökning med 8
procent. Utvecklingen är dock ojämnt fördelad under prognosperioden.
Lärarbehovet följer utvecklingen av antalet 6-åringar i befolkningen. Dessa
beräknas vara något färre under de närmaste åren jämfört med 2016. Under 2020talets första år antas antalet 6-åringar växa relativt snabbt under några år. Därefter
avtar tillväxten och antalet barn i denna ålder väntas börja minska i slutet av
prognosperioden.
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Diagram 13. Förskoleklass. Lärarbehov 2016 och beräknat lärarbehov 2017–2031,
omräknat till heltidstjänster
12 000
Högre lärartäthet
10 000
2016 års lärartäthet
8 000
6 000
4 000
2 000
0

Andelen 6-åringar som är inskrivna i förskoleklass antas under hela
prognosperioden uppgå till den genomsnittliga nivån under åren 2012–2016, det
vill säga 96 procent.30 Personaltätheten antas ligga kvar på 2016 års nivå. Vid en
obligatorisk förskoleklass kommer utnyttjandegraden att öka något. Om
utnyttjandegraden i förskoleklass antas bli densamma som i grundskolan, det vill
säga 99 procent, beräknas behovet av lärare komma att öka med ytterligare ett par
hundra heltidstjänster fram till 2031.
Den genomsnittliga tjänstgöringsomfattningen för lärare i förskoleklass antas vara
88 procent under prognosperioden. Detta medför att det ökade behovet av
personal mellan 2016 och 2031 på cirka 600 heltidstjänster, motsvarar ett ökat
personalbehov i antal personer på närmare 700.
I en alternativ prognosberäkning antas lärartätheten inom förskoleklass öka från
2016 års nivå (16,6 elever per heltidstjänst) till den högsta lärartätheten som
uppmätts under 2000-talet, vilket var 12,2 elever per lärare, omräknar till
heltidstjänst, år 2001. Om denna lärartäthet uppnås redan inom fem år beräknas
behovet av lärare öka med 2 400 heltidstjänster fram till 2021, vilket är en ökning
med drygt 30 procent jämfört med 2016.

Beräkningarna över det framtida behovet av lärare gjordes innan riksdagen i november 2017
fattade beslut om skolplikt från 6 års ålder och obligatorisk förskoleklass. Ändringen börjar gälla
den 1 januari 2018 men ska tillämpas från och med höstterminen 2018.
30
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Lärarbehov inom grundskolan
Under prognosperioden beräknas behovet av lärare inom grundskolan öka från
drygt 75 000 till 92 000 mellan 2016 och 2031. Det motsvarar en uppgång med
22 procent. Behovet ökar under hela prognosperioden. Starkast ökar behovet
under de första fem åren, framför allt för årskurs 4–6 samt 7–9.
Behovet av lärare inom grundskolans årskurs 1–3 beräknas öka från 23 100 till
27 100 mellan 2016 och 2031. Det betyder att behovet väntas öka med 17 procent.
Ökningen är förhållandevis jämn under prognosperioden.
Diagram 14. Grundskola. Lärarbehov 2016 och beräknat lärarbehov 2017–2031, omräknat
till heltidstjänster
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Inom grundskolans årskurs 4–6 beräknas behovet av lärare öka från 26 600 till
närmare 33 400 mellan 2016 och 2031. Det motsvarar en uppgång med 25
procent. Lärarbehovet ökar snabbast i början och i slutet av prognosperioden. I
beräkningarna av lärarbehovet har den utökade undervisningstiden i matematik,
som började införas hösten 2016, beaktats. I prognosen antas den utökade
undervisningstiden i matematik medföra ett ökat lärarbehov i matematik på
omkring 10 procent i grundskolans årskurs 4–6. Eftersom de första effekterna på
lärarbehovet redan har slagit igenom 2016, uppskattas den kvarstående effekten på
lärarbehovet uppgå till cirka 800 heltidstjänster, vilken antas öka behovet 2017 och
2018.
Inom grundskolans årskurs 7–9 beräknas behovet av lärare öka från 25 500 år
2016 till 31 600 år 2031, en ökning med 24 procent. Lärarbehovet ökar snabbt
fram till början av 2020-talet. Därefter växer behovet långsammare för att i slutet
av 2020-talet endast stiga svagt.
Utnyttjandegraden i grundskolans årskurs 1–6 antas vara 99 procent av antalet
barn i respektive ålder, vilket är detsamma som utnyttjandegraden under de senaste
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åren. För grundskolans årskurs 7–9 görs prognosen för lärare per ämne. För
samtliga ämnen, med undantag av svenska som andraspråk, antas
utnyttjandegraden vara 99 procent av antalet 13–15-åringar. För svenska som
andraspråk antas utnyttjandegraden vara 87 procent av antalet utrikes födda i
åldern 13–15 år.
Den genomsnittliga tjänstgöringsomfattningen är drygt 92 procent för lärare i
grundskolan. Detta medför att det ökade behovet i grundskolan mellan 2016 och
2031 på närmare 17 000 heltidstjänster, motsvarar ett ökat lärarbehov på drygt
18 300 personer.
Speciallärare och specialpedagoger ingår inte i beräkningarna av det totala
lärarbehovet i grundskolan eftersom de redovisas separat. År 2016 var 9 procent
av tjänsterna i grundskolan, omräknat till heltidstjänster, speciallärar- eller
specialpedagogtjänster. Detta motsvarade cirka 7 000 heltidstjänster.
Lärarbehov inom gymnasieskolan
Behovet av lärare inom gymnasieskolan beräknas öka från 27 600 till 34 300
heltidstjänster mellan 2016 och 2031. Det innebär en ökning under
prognosperioden med 24 procent. Behovet ökar starkt fram till mitten av 2020talet för att därefter ligga kvar på ungefär samma nivå till 2031.
Antalet elever inskrivna i gymnasieskolan har under de senaste fem åren i
genomsnitt uppgått till 105 procent av befolkningen i åldrarna 16–18 år. Andelen
antas ligga kvar på samma nivå under hela prognosperioden. Det finns flera
förklaringar till att andelen överstiger 100 procent. En förklaring är att även
ungdomar som är över 18 år kan läsa på gymnasieskolan. En annan orsak, som har
fått ökad betydelse under senare år, är att asylsökande ungdomar ingår i
elevstatistiken men inte i folkbokföringen. Mer information om utnyttjandegraden
finns i kapitlet Antaganden.
För gymnasieskolan görs prognosen per ämne. Alla ämnen förutom svenska som
andraspråk har samma antagande om utnyttjandegrad. Antagandet om
utnyttjandegrad för ämnet svenska som andraspråk baseras endast på utrikes
födda. Utnyttjandegraden antas vara 25 procent av antalet utrikes födda i åldrarna
16–18 år.
Antalet elever per heltidstjänst, det vill säga personaltätheten, antas vara densamma
som 2016. Detta betyder att den program- och ämnesstruktur som fanns i
gymnasieskolan 2016 och andelen elever inom respektive program och ämne 2016
ligger kvar på samma nivå under hela prognosperioden. Detta gäller för både
högskoleförberedande program och yrkesprogram. År 2016 omfattade 24 procent
av lärartjänsterna på gymnasieskolan, omräknat till heltidstjänster, olika
yrkesämnen. Yrkesämnena antas ligga kvar på denna andel under hela
prognosperioden.
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Behovet av lärare inom gymnasieskolans allmänna ämnen beräknas öka från
21 000 år 2016 till 26 100 år 2031. För gymnasieskolans yrkesämnen beräknas
lärarbehovet öka från 6 600 till 8 200 under prognosperioden fram till 2031. Den
procentuella tillväxten av lärarbehovet mellan 2016 och 2031 är lika stor för
gymnasieskolans allmänna ämnen och yrkesämnen, 24 procent.
Den genomsnittliga tjänstgöringsomfattningen antas för lärare i gymnasieskolan
vara 90 procent under prognosperioden. Detta medför att det ökade behovet inom
gymnasieskolan mellan 2016 och 2031 på totalt cirka 6 700 heltidstjänster,
motsvarar ett ökat lärarbehov på drygt 7 400 personer.
Speciallärare och specialpedagoger ingår inte i beräkningarna. Dessa beräknas
separat. I gymnasieskolan utgjorde dessa 3 procent av lärarna år 2016, vilket
motsvarade nästan 1 000 heltidstjänster.
Diagram 15. Gymnasieskolan. Lärarbehov 2016 och beräknat lärarbehov 2017–2031,
omräknat till heltidstjänster
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Lärarbehov inom särskolan och särskild utbildning för vuxna
Grundsärskolan

Behovet av lärare inom grundsärskolan beräknas öka från 2 000 heltidstjänster år
2016 till 2 500 heltidstjänster år 2031. Det är en uppgång med 26 procent.
Lärarbehovet bedöms öka mest under prognosens första år. Här ingår inte
speciallärarna och specialpedagogerna, eftersom dessa redovisas separat. År 2016
var 25 procent av tjänsterna i grundsärskolan, omräknat till heltidstjänster,
speciallärar- och specialpedagogtjänster. Dessa motsvarar närmare 700
heltidstjänster.
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Under prognosperioden beräknas 1 procent av barnen i åldrarna 7–15 år vara
mottagna i grundsärskolan. Det är samma andel som under de senaste åren.
Personaltätheten antas vara densamma som under 2016.
Den genomsnittliga tjänstgöringsomfattningen antas för lärare i grundsärskolan
vara 91 procent under prognosperioden. Detta medför att det ökade behovet av
lärare mellan 2016 och 2031 på 500 heltidstjänster, motsvarar ett ökat lärarbehov
på omkring 560 personer.
Diagram 16. Grundsärskolan, gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna.
Lärarbehov 2016 och beräknat lärarbehov 2017–2031, omräknat till heltidstjänster
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Behovet av lärare inom gymnasiesärskolan beräknas öka från 1 400 till 1 800
heltidstjänster mellan 2016 och 2031. Det motsvarar en ökning på 28 procent.
Lärarbehovet ökar framför allt fram till mitten av 2020-talet.
Gymnasiesärskolan är fyraårig och under prognosperioden beräknas 1,4 procent av
16–19-åringarna gå i gymnasiesärskola, vilket är den genomsnittliga andelen under
åren 2012–2016. Personaltätheten, det vill säga antal elever per heltidstjänst, antas
kvarstå på 2016 års nivå.
Den genomsnittliga tjänstgöringsomfattningen antas för lärare i gymnasiesärskolan
vara 90 procent under prognosperioden. Detta medför att det ökade behovet
mellan 2016 och 2031 på närmare 400 heltidstjänster, motsvarar ett ökat
lärarbehov i antal personer på cirka 430.
Speciallärarna och specialpedagogerna ingår inte i beräkningarna eftersom dessa
redovisas separat. Dessa lärargrupper utgjorde 15 procent av heltidstjänsterna i
gymnasiesärskolan 2016, vilket motsvarade 240 heltidstjänster.
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Särskild utbildning för vuxna

Behovet av lärare inom särskild utbildning för vuxna beräknas öka svagt under
prognosperioden. Lärarbehovet uppskattas till drygt 200 heltidstjänster år 2031.
Skolformen finns på grundläggande och gymnasial nivå. I prognosen slås dessa
samman.
I prognosvärdena ingår inte speciallärarna och specialpedagogerna eftersom dessa
redovisas separat. År 2016 var 24 procent av tjänsterna i särskild utbildning för
vuxna, omräknat till heltidstjänster, speciallärar- och specialpedagogtjänster.
Utnyttjandegraden antas vara 0,07 procent av befolkningen i åldern 20–64 år,
vilket är ett genomsnitt för de fem senaste åren.
Lärarbehov inom kommunal vuxenutbildning
Grundläggande nivå

Behovet av lärare inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå
beräknas öka från 800 till 1 100 heltidstjänster mellan 2016 till 2031. Det
motsvarar en ökning med drygt 40 procent. Behovet av lärare bedöms öka starkast
under de första tio åren. Därefter ökar lärarbehovet svagare.
Diagram 17. Kommunal vuxenutbildning. Lärarbehov 2016 och beräknat lärarbehov 2017–
2031, omräknat till heltidstjänster
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Nästan alla som studerar på kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå är
utrikes födda. Vid beräkningarna tas hänsyn till om eleverna är födda i Sverige eller
utrikes födda. Utnyttjandegraden är ett genomsnitt av de senaste fem åren och
uppgick till 0,1 procent av antalet personer födda i Sverige i åldersgruppen 20–64
år. Motsvarande andel för utrikes födda var 2,9 procent.
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En förklaring till den starka procentuella ökningen av lärarbehovet inom
kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå är att antalet utrikes födda ökar
i befolkningen under kommande år samtidigt som dessa i genomsnitt nyttjar den
kommunala vuxenutbildningen i betydligt större omfattning än personer födda i
Sverige.
Gymnasial nivå

Behovet av lärare inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå beräknas
öka från 2 900 till 3 200 under prognosperioden, vilket motsvarar en ökning med
12 procent. Ökningen är relativt jämn under prognosperioden fram till 2031.
Omkring en av tre som studerar på kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
är utrikes född. Utnyttjandegraden under prognosperioden har antagits till 2,6
procent av antalet personer födda i Sverige i åldern 20–64 år respektive 4,6 procent
av antalet utrikes födda i samma ålder, vilket är detsamma som ett genomsnitt för
de fem senaste åren.
Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare

Behovet av lärare inom kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare
uppgick år 2016 till drygt 3 300 heltidstjänster. Behovet bedöms öka starkt 2017
för att under åren 2018–2021 sjunka till ungefär 2016 års nivå. Mönstret speglar
utvecklingen av antalet invandrare i befolkningsprognosen. Vid beräkningarna har
SCB:s befolkningsprognos från 2017 över antalet utrikes födda invandrare fram till
2021 använts. Prognosen över lärarbehovet inom kommunal vuxenutbildning i
svenska för invandrare sträcker sig fram till 2021. Längre än så är det inte
meningsfullt att göra en prognos eftersom osäkerheten om invandringens storlek
därefter blir allt för stor.31
Utnyttjandegraden för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare antas
under prognosperioden uppgå till 81 procent av antalet utrikes födda invandrare i
åldrarna 16 år och äldre under det aktuella prognosåret och det år som föregår
prognosåret. Beräkningen av det framtida lärarbehovet inom kommunal
vuxenutbildning i svenska för invandrare är således starkt kopplad till prognosen
över framtida invandring och därmed, även i ett kortare perspektiv, förenad med
stor osäkerhet.
Lärare inom kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare antas ha en
tjänstgöringsomfattning på 93 procent under prognosperioden.

SCB baserar delvis antagandena om invandringens utveckling de närmaste åren på
Migrationsverkets prognoser.
31
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Diagram 18. Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare. Lärarbehov 2016 och
beräknat lärarbehov 2017–2021, omräknat till heltidstjänster
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Behov av speciallärare och specialpedagoger
År 2016 fanns det närmare 4 600 speciallärartjänster, omräknat till heltidstjänster.
Antalet specialpedagogtjänster var ungefär lika många. I föreliggande
prognosberäkningar redovisas behovet av det totala antalet speciallärare respektive
specialpedagoger i samtliga skolformer sammanslagna.
Diagram 19. Speciallärare. Behov 2016 och beräknat behov 2031 per skolform, omräknat
till heltidstjänster
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Diagram 20. Specialpedagoger. Behov 2016 och beräknat behov 2031 per skolform,
omräknat till heltidstjänster
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Not: Inom förskola, fritidshem och förskoleklass finns det inga uppgifter om lärarna arbetar som speciallärare eller
specialpedagoger. För kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare redovisas bara år 2016 eftersom prognosen
endast sträcker sig till 2021.

De flesta speciallärare och specialpedagoger arbetar i grundskolan. Detta gäller för
cirka 80 procent av speciallärarna och nästan 75 procent av specialpedagogerna.
Omkring 10 procent av speciallärarna och specialpedagogerna arbetar inom
särskolan.
Diagram 21. Speciallärare och specialpedagoger. Behov 2016 och beräknat behov 2017–
2031, omräknat till heltidstjänster
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Behovet av speciallärare beräknas öka från närmare 4 600 till drygt 6 100
heltidstjänster mellan 2016 och 2031. Personalbehovet för specialpedagoger
bedöms öka i ungefär samma omfattning, från cirka 4 600 år 2016 till närmare
6 300 heltidstjänster år 2031. Det motsvarar en uppgång på cirka 35 procent.
Behovet av speciallärare och specialpedagoger väntas öka i samtliga skol- och
verksamhetsformer, men uttryckt i antal lärare är ökningen störst inom
grundskolan och gymnasieskolan.
Behovet beräknas öka starkast under de första prognosåren, vilket framför allt
beror på att prognosberäkningarna har tagit hänsyn till bristsituationen i
utgångsläget. I några län och för vissa skol- och verksamhetsformer saknas
speciallärare och specialpedagoger i lärarregistret för år 2016. Avsaknaden av dessa
lärare förklaras sannolikt av en bristsituation. Det har troligtvis varit svårt att
rekrytera speciallärare och specialpedagoger inom vissa skol- och
verksamhetsformer i en del län. I prognosen antas det finnas behov av
speciallärare och specialpedagoger i alla län. Detta betyder att bakom den starka
behovstillväxten under de första åren ligger ett antagande om att det idag finns ett
antal vakanta speciallärar- och specialpedagogtjänster. Dessa vakanta tjänster finns
med i behovsberäkningarna. Läs mer om antagandena i kapitlet Antaganden.
Den genomsnittliga tjänstgöringsomfattningen för speciallärare och
specialpedagoger antas vara 89 procent under prognosperioden. Detta medför att
det ökade behovet av lärare mellan 2016 och 2031 på närmare 3 300
heltidstjänster, motsvarar ett behov av närmare 3 700 personer.
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3. Rekryterings- och examinationsbehov i riket
I detta kapitel redovisas för respektive femårsperiod (2017–2021, 2022–2026 och
2027–2031) rekryterings- och examinationsbehovet för olika skol- och
verksamhetsformer. För grundskolans årskurs 7–9 samt för gymnasieskolan
redovisas även rekryterings- och examinationsbehovet för olika ämnen. Vid
redovisningen av rekryterings- och examinationsbehovet per skol- och
verksamhetsform ingår inte speciallärare och specialpedagoger i underlaget. Dessa
redovisas separat och avser det totala behovet av denna kompetens i samtliga skoloch verksamhetsformer.
Rekryteringsbehovet beräknas som mellanskillnaden mellan personalbehovet av
lärare och den framskrivna tillgången på lärare. Som tillgång i utgångsläget år 2016
räknas lärare som är behöriga, har en pedagogisk högskoleexamen eller har en
tillsvidareanställning. Med behöriga lärare menas i regel de som har en
lärarlegitimation med behörighet för rätt skol- och verksamhetsform och i vissa
fall för rätt ämne och nivå. Läs mer om hur klassificeringen av behöriga lärare har
gjorts i de olika skol- och verksamhetsformerna i Bilaga 1.
Tillgången på lärare skrivs fram ett år i taget med hänsyn till kvarvaro i yrket och
återgång från tjänstledighet. Vid framskrivningen tas även hänsyn till att personer,
som redan har en lärarexamen men inte arbetar som lärare, kan komma att återgå
till läraryrket. Rekryteringsbehovet avser således endast behovet av
nyutexaminerade lärare. Under den första femårsperioden ska, förutom rekrytering
efter exempelvis pensionsavgång, dessutom de visstidsanställda som saknar
pedagogisk högskoleexamen ersättas av behöriga lärare. Om rekrytering av det
beräknade behovet den första femårsperioden inte lyckas, flyttas det återstående
rekryteringsbehovet över till nästkommande period.
Rekryteringsbehovet redovisas genomgående omräknat till antal heltidstjänster.
Examinationsbehovet anges däremot i antal personer.
Totalt rekryteringsbehov i de olika skol- och verksamhetsformerna
År 2016 arbetade drygt 205 000 lärare i de skol- och verksamhetsformer inom
skolan som prognosen omfattar, vilket motsvarar 182 000 heltidstjänster. Av dessa
heltidstjänster utgjorde cirka 43 000 förskollärare32 som arbetade i förskolan.
Det totala rekryteringsbehovet beräknas under perioden 2017–2021 bli drygt
77 000 heltidstjänster, under 2022–2026 cirka 58 000 heltidstjänster och under
2027–2031 cirka 53 000 heltidstjänster. Det motsvarar ett årligt rekryteringsbehov
av cirka 12 500 heltidstjänster under prognosperioden. Att rekryteringsbehovet är
större den första femårsperioden beror delvis på att visstidsanställda som saknar
pedagogisk högskoleexamen antas bli ersatta av nyutexaminerade under dessa år.

32

Inklusive 3 100 med pedagogisk högskoleexamen utan behörighet för förskolan.
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Totalt motsvarar det cirka 12 000 heltidstjänster. En annan orsak till att
rekryteringsbehovet är störst under de första fem åren är att efterfrågetillväxten är
som störst då.
Förskolan har det största rekryteringsbehovet. Över hela perioden, 2017–2031
beräknas rekryteringsbehovet av förskollärare till förskolan motsvara drygt 52 000
heltidstjänster. Detta under förutsättning att andelen förskollärare inom förskolan
är densamma som idag, cirka 45 procent.
Rekryteringsbehovet av lärare till fritidshem beräknas motsvara drygt 7 000
heltidstjänster fram till 2031 under förutsättning att andelen med pedagogisk
högskoleexamen är densamma som idag, närmare 45 procent.
I förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3 beräknas rekryteringsbehovet bli
totalt 27 000 och i grundskolans årskurs 4–6 cirka 24 000 heltidstjänster. Ett stort
rekryteringsbehov väntas även inom grundskolans årskurs 7–9 och
gymnasieskolan. I grundskolans årskurs 7–9 beräknas rekryteringsbehovet bli
närmare 25 000. I gymnasieskolan beräknas rekryteringsbehovet i yrkesämnen
uppgå till cirka 13 600 heltidstjänster och i allmänna ämnen cirka 17 500.
Rekryteringsbehovet till övriga skolformer (grundsärskola, gymnasiesärskola,
kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå, kommunal vuxenutbildning på
gymnasial nivå, kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare och särskild
utbildning för vuxna) väntas uppgå till totalt 10 000 heltidstjänster.
Personaltätheten, det vill säga antal elever per lärare (uttryckt i heltidstjänster),
förutsätts i huvudalternativet vara densamma som år 2016. Alternativa beräkningar
görs för fritidshem och förskoleklass där personaltätheten ökar till den högsta nivå
som uppmätts under 2000-talet. Alternativa beräkningar görs även för förskolan
och fritidshem där andelen förskollärare i förskolan respektive andelen med
pedagogisk högskoleexamen i fritidshem ökar till 70 procent om 30 år.
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Diagram 22. Totalt rekryteringsbehov av lärare i olika skol- och verksamhetsformer 2017–
2021, 2022–2026 och 2027–2031, omräknat till heltidstjänster
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*Avser grundsärskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå, kommunal vuxenutbildning på
gymnasial nivå, kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare och särskild utbildning för vuxna

I förhållande till dagens lärarkår i de olika skol- och verksamhetsformerna är
rekryteringsbehovet allra störst av lärare till gymnasieskolans yrkesämnen. Även till
förskoleklass och förskola är rekryteringsbehovet stort i förhållande till dagens
lärarkår. I fritidshem och grundskolans årskurs 1–3 är rekryteringsbehovet jämfört
med dagens lärarkår däremot betydligt mindre.
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Diagram 23. Rekryteringsbehov i olika skol- och verksamhetsformer 2017–2021, 2022–
2026 och 2027–2031, procent av dagens lärarkår
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*Avser grundsärskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå, kommunal vuxenutbildning på
gymnasial nivå, kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare och särskild utbildning för vuxna

Examinationsbehovet efter lärarutbildningens inriktning
Rekryteringsbehovet anges i heltidstjänster medan examinationsbehovet – hur
många lärare som behöver examineras – 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 lärarbenägenheten. En lärare har en
genomsnittlig tjänstgöringsomfattning på 89 procent. Lärarbenägenheten, det vill
säga andelen av de examinerade lärarna som börjar arbeta som lärare, har antagits
vara mellan 90 och 95 procent. I kapitlet Antaganden redovisas hur
tjänstgöringsomfattningen och lärarbenägenheten varierar mellan olika skol- och
verksamhetsformer.
För att täcka det beräknade rekryteringsbehovet, i heltidstjänster, krävs en total
examination på 92 000 lärare 2017–2021, drygt 70 000 lärare 2022–2026 och
närmare 64 000 lärare 2027–2031. Totalt över hela perioden måste således cirka
227 000 lärare examineras vilket motsvarar en årlig examination av drygt 15 100
lärare.
Av det totala examinationsbehovet på 226 000 lärare utgörs cirka 60 000 av
förskollärare. Därutöver finns ett examinationsbehov av cirka 12 500 grundlärare
med inriktning mot fritidshem, 32 500 grundlärare med inriktning mot arbete i
förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3 samt 30 000 grundlärare med
inriktning mot årskurs 4–6. För att täcka rekryteringsbehovet i grundskolans
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årskurs 7–9 och gymnasieskolan behöver drygt 31 500 respektive närmare 27 000
ämneslärare examineras. Examinationsbehovet av yrkeslärare beräknas till närmare
17 000. Slutligen finns ett examinationsbehov av cirka 9 500 speciallärare och
7 000 specialpedagoger.
Diagram 24. Totalt examinationsbehov av lärare efter inriktning 2017–2021, 2022–2026
och 2027–2031, antal personer
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I denna grova indelning antas rekryteringsbehovet till grundsärskolan till hälften
täckas upp av speciallärare och till hälften av grundlärare med inriktning mot
årskurs 1–3 respektive 4–6. Rekryteringsbehovet till gymnasiesärskolan antas till
häften täckas upp av grundlärare med inriktning mot årskurs 4–6 och till hälften av
speciallärare. Rekryteringsbehovet av lärare till kommunala vuxenutbildningen på
grundläggande nivå täcks upp av grundlärare med inriktning mot 7–9 och behovet
på gymnasial nivå och svenska för invandrare täcks upp av ämneslärare med
inriktning mot gymnasieskolan.
På följande sidor redovisas rekryteringsbehov och examinationsbehov för de skoloch verksamhetsformer33 och ämnen som ingår i prognosen. Observera 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 21 700. Därtill finns ett
behov av 3 100 ämneslärare för att täcka rekryteringsbehovet till den kommunala
vuxenutbildningen på gymnasial nivå. Detta behov av ämneslärare redovisas under
rubriken kommunal vuxenutbildningen på gymnasial nivå.

Observera att examinationsbehovet per skol- och verksamhetsform och ämne skiljer sig från det
examinationsbehov som redovisades i prognosen 2015, för mer information se kapitlet Antaganden
under avsnittet Tjänsteomfattning.
33
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Rekryterings- och examinationsbehov till förskolan
År 2016 var antalet heltidstjänster i förskolan drygt 97 000. Andelen inom
förskolan som hade en pedagogisk högskoleexamen var cirka 45 procent vilket
motsvarade 43 000 heltidstjänster. Av dessa saknade 3 100 behörighet för just
förskolan vilket de antas få under prognosperioden. Det rekryterings- och
examinationsbehov som här redovisas avser endast behöriga förskollärare.
Barnskötare och annan pedagogisk personal som arbetar i förskolan ingår inte.
I prognosberäkningarna antas att andelen förskollärare ligger kvar på cirka 45
procent. Totalt under hela prognosperioden fram till 2031 beräknas
rekryteringsbehovet uppgå till drygt 52 000 heltidstjänster, vilket i förhållande till
dagens lärarkår i förskolan är större än i många andra skol- och
verksamhetsformer. Rekryteringsbehovet motsvarar 3 700 heltidstjänster per år
under perioden 2017–2021, 3 800 per år under perioden 2022–2026 och 2 900 per
år under perioden 2027–2031. En viktig förklaring till det stora
rekryteringsbehovet i förskolan är den förhållandevis låga kvarvaron och
återgången som observerats under de sista åren, se kapitlet Antaganden under
avsnittet Kvarvaro och återgång. En stor del av rekryteringsbehovet beror på
kommande pensionsavgångar, då närmare fyra av tio förskollärare idag är 50 år
eller äldre.34 Även en ökad efterfrågan förklarar en del av rekryteringsbehovet.
För att täcka rekryteringsbehovet av förskollärare till förskolan krävs en årlig
examination av 4 300 förskollärare under den första femårsperioden, 4 400 under
den andra och 3 400 under den tredje femårsperioden. Totalt under hela
prognosperioden fram till 2031 behöver 60 000 förskollärare examineras. Detta
under förutsättning att den genomsnittliga tjänstgöringsomfattningen är
92 procent av heltid och att 95 procent av de nyutexaminerade börjar arbeta som
lärare inom förskolan, och stannar kvar i åtminstone något år.
Större andel förskollärare

I en alternativ prognosberäkning antas andelen förskollärare öka successivt till 70
procent om 30 år. Det totala rekryteringsbehovet av förskollärare blir då betydligt
högre, nästan 73 000 under hela prognosperioden. Det motsvarar 4 700, 5 200
respektive 4 500 heltidstjänster per år under de tre femårsperioderna. För att täcka
rekryteringsbehovet krävs en årlig examination av förskollärare på cirka 5 400,
6 000 respektive 5 200 under de tre femårsperioderna. Totalt under
prognosperioden handlar det om 83 000 förskollärare.

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 inte i denna tillgång utan ingår i redovisningen av antal som ska
”ersättningsrekryteras”
34
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Diagram 25. Förskola. Rekryterings- och examinationsbehov av förskollärare 2017–2021,
2022–2026 och 2027–2031
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Högre kvarvaro

En alternativ beräkning för förskollärarna kan peka på de möjligheter som ges om
kvarvaron bland förskollärarna ökar. Om kvarvarofrekvensen för förskollärarna
närmar sig kvarvarofrekvensen för lärarna i grundskolans årskurs 1–3 i en sådan
utsträckning att avståndet mellan de båda skolformernas kvarvarofrekvens
halveras, minskar det beräknade rekryteringsbehovet påtagligt. Det totala
examinationsbehovet skulle då minska med cirka 16 000 personer i
huvudalternativet. Om andelen förskollärare i stället antas öka till 70 procent om
30 år samtidigt som kvarvaron ökar minskar det totala examinationsbehovet med
cirka 19 000 förskollärare. Detta betyder att examinationsbehovet med en högre
kvarvaro och en större andel förskollärare skulle bli cirka 64 000 under hela
prognosperioden fram till 2031.
Rekryterings- och examinationsbehov till fritidshem
År 2016 var antalet heltidstjänster i fritidshem cirka 22 000. Andelen av personalen
som har en pedagogisk högskoleexamen har minskat och var år 2016 närmare
45 procent. Det rekryterings- och examinationsbehov som här redovisas avser
endast personal med pedagogisk högskoleexamen. Övrig personal inom fritidshem
såsom fritidsledare ingår inte.
I prognosberäkningarna antas andelen av personalen inom fritidshem som har
pedagogisk högskoleexamen vara densamma som idag. Totalt under hela
prognosperioden fram till 2031 beräknas rekryteringsbehovet uppgå till drygt 7 100
heltidstjänster, vilket motsvarar cirka 480 heltidstjänster per år. Skillnaden mellan
de tre femårsperioderna är liten.
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I förhållande till dagens lärarkår på fritidshemmen är rekryteringsbehovet något
lägre än för många andra skol- och verksamhetsformer. En stor del av
rekryteringsbehovet beror på kommande pensionsavgångar då drygt fyra av tio
fritidspedagoger idag är 50 år eller äldre. Vidare förklaras drygt 20 procent av
rekryteringsbehovet av en ökad efterfrågan inom fritidshem.
För att täcka rekryteringsbehovet krävs att totalt 12 500 lärare examineras under
prognosperioden. Det motsvarar en årlig examination på 830 lärare. Detta under
förutsättning att den genomsnittliga tjänstgöringsomfattningen är 60 procent av
heltid och att 95 procent av de nyutexaminerade börjar arbeta som lärare i
fritidshem och stannar kvar i läraryrket under åtminstone något år.
Tjänstgöringsomfattningen avser, till skillnad från övriga skol- och
verksamhetsformer, den del av tjänsten som är förlagd till just fritidshem. En
lärare i fritidshem har vanligtvis en viss del av sin tjänst i andra skol- och
verksamhetsformer såsom exempelvis förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3,
se vidare i kapitlet Antaganden under avsnittet Tjänstgöringsomfattning.
Ökad lärartäthet

Idag är personaltätheten 21,7 elever per lärare, uttryckt i heltidstjänster, i
fritidshem. För fritidshem redovisas i en alternativ beräkning hur en ökad
lärartäthet skulle komma att påverka rekryteringsbehovet. Lärartätheten antas öka
under den första femårsperioden till den högsta nivån som har uppmätts under
2000-talet (17,4 elever per lärare). En högre lärartäthet skulle medföra ett ökat
rekryterings- och examinationsbehov under de första fem åren. Totalt under
prognosperioden mer än fördubblas examinationsbehovet fram till 2031.
Större andel med pedagogisk högskoleexamen

I en annan alternativ prognosberäkning antas andelen med pedagogisk
högskoleexamen öka till 70 procent om 30 år. Det totala rekryteringsbehovet fram
till 2031 blir då närmare 11 200 heltidstjänster, vilket motsvarar i genomsnitt 750
heltidstjänster per år. För att täcka detta behov krävs att cirka 1 300 lärare
examineras årligen.
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Diagram 26. Fritidshem. Rekryterings- och examinationsbehov av personal med
pedagogisk högskoleexamen 2017–2021, 2022–2026 och 2027–2031
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Rekryterings- och examinationsbehov till förskoleklass
År 2016 var antalet heltidstjänster i förskoleklass cirka 7 400. Rekryteringsbehovet
beräknas bli stort i förhållande till dagens lärarkår i förskoleklass och väntas uppgå
till cirka 11 900 heltidstjänster under hela prognosperioden fram till 2031. Det
motsvarar ungefär 800 heltidstjänster per år. Skillnaderna mellan de tre
femårsperioderna är små. En viktig förklaring till det stora rekryteringsbehovet i
förskoleklass är den förhållandevis låga kvarvaron och återgången. En stor del av
detta rekryteringsbehov beror på kommande pensionsavgångar då närmare hälften
av lärarna idag är 50 år eller äldre. En mindre del beror på ökad efterfrågan och på
ersättningsrekrytering av lärare som har visstidsanställning och saknar pedagogisk
högskoleexamen.
För att täcka det framräknade rekryteringsbehovet krävs att totalt cirka 950 lärare
examineras årligen. Totalt under prognosperioden motsvarar det ett
examinationsbehov på 14 300 lärare. Detta under förutsättning att den
genomsnittliga tjänstgöringsomfattningen är 88 procent av heltid och att 95
procent av de nyutexaminerade börjar arbeta som lärare inom skolan, och stannar
kvar i läraryrket under åtminstone något år.
Högre kvarvaro

I ett alternativ redovisas vilken effekt en ökad kvarvaro i förskoleklass skulle ge.
Om kvarvarofrekvensen för lärare i förskoleklass närmar sig kvarvarofrekvensen
för lärarna i grundskolans årskurs 1–3 i en sådan utsträckning att avståndet mellan
de båda skolformernas kvarvarofrekvens halveras, minskar det beräknade
rekryteringsbehovet påtagligt. Rekryteringsbehovet mer än halveras i detta
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alternativ och uppgår till drygt 5 000 heltidstjänster fram till 2031. För att täcka
rekryteringsbehovet krävs en årlig examination av drygt 410 lärare, vilket
motsvarar totalt 6 200 examinerade lärare fram till 2031.
Ökad lärartäthet

Även för förskoleklass redovisas hur en ökad lärartäthet påverkar
rekryteringsbehovet. Lärartätheten antas i detta alternativ öka från dagens nivå på
16,6 elever per lärare, uttryckt i heltidstjänster, till den högsta nivån som uppmätts
under 2000-talet (12,2 elever per lärare). Ökningen av lärartätheten antas ske under
den första femårsperioden. En ökad lärartäthet i kombination med högre kvarvaro
kräver en årlig examination av cirka 690 personer. Det motsvarar ett totalt
examinationsbehov på drygt 10 400 lärare under hela prognosperioden.
Diagram 27. Förskoleklass. Rekryterings- och examinationsbehov av lärare 2017–2021,
2022–2026 och 2027–2031
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Rekryterings- och examinationsbehov till grundskolans årskurs 1–3
År 2016 var antalet heltidstjänster i grundskolans årskurs 1–3 cirka 23 100.
Rekryteringsbehovet i förhållande till dagens lärarkår väntas bli mindre än för
många andra skol- och verksamhetsformer och beräknas uppgå till cirka 15 100
heltidstjänster under hela prognosperioden fram till 2031. Det motsvarar ungefär
1 210 heltidstjänster per år 2017–2021, 880 per år 2022–2026 och 940 per år 2027–
2031. Att rekryteringsbehovet i grundskolans årskurs 1–3 är något mindre än i
andra skol- och verksamhetsformer beror på att lärarna är relativt unga, endast en
av tre lärare är 50 år eller äldre. En annan förklaring är att kvarvaron och
återgången är högre än i andra skol- och verksamhetsformer. Rekryteringsbehovet
är dock markant större de första fem åren vilket beror på att det finns relativt
många visstidsanställda som saknar pedagogisk högskoleexamen och som antas bli
ersatta under dessa år.
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Av det totala rekryteringsbehovet i grundskolans årskurs 1–3 kan cirka 30 procent
förklaras av en ökad efterfrågan och cirka 10 procent av ersättningsrekryteringen.
En stor del av rekryteringsbehovet beror också på kommande pensionsavgångar
eftersom cirka en av tre lärare är 50 år eller äldre.
För att täcka det framräknade rekryteringsbehovet i grundskolan årskurs 1–3,
uttryckt i heltidstjänster, krävs fram till 2031 en total examination på 17 300 lärare.
Det motsvarar en årlig examination på cirka 1 380 den första, 1 000 den andra och
1 080 den tredje femårsperioden. Förutsättningen för detta är att den
genomsnittliga tjänstgöringsomfattningen är 92 procent av heltid och att 95
procent av de nyutexaminerade börjar arbeta som lärare inom skolan, och stannar
kvar i läraryrket under åtminstone något år.
Diagram 28. Grundskolans årskurs 1–3. Rekryterings- och examinationsbehov av lärare
2017–2021, 2022–2026 och 2027–2031
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Rekryterings- och examinationsbehov till grundskolans årskurs 4–6
År 2016 var antalet heltidstjänster i grundskolans årskurs 4–6 cirka 26 600.
Rekryteringsbehovet beräknas uppgå till cirka 24 000 heltidstjänster under hela
prognosperioden fram till 2031. Det motsvarar ungefär 2 300 heltidstjänster per år
under 2017–2021, 1 000 per år under 2022–2026 och 1 400 per år 2027–2031. Att
rekryteringsbehovet är markant större de första fem åren beror dels på att
visstidsanställda som saknar pedagogisk högskoleexamen antas ersättas av
nyutexaminerade, dels på att lärarbehovet väntas öka mycket under de första fem
åren. Visstidsanställda som saknar pedagogisk högskoleexamen uppgår till 2 800
heltidstjänster, vilket motsvarar 10 procent av dagens lärarkår i grundskolans
årskurs 4–6.
Av det totala rekryteringsbehovet kan cirka 30 procent förklaras av en ökad
efterfrågan inom grundskolans årskurs 4–6 och drygt 10 procent av
ersättningsrekryteringen. En stor del beror på kommande pensionsavgångar då
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cirka en av tre lärare är 50 år eller äldre. De allra flesta av dessa lärare väntas gå i
pension under prognosperioden.
För att täcka det framräknade rekryteringsbehovet i grundskolans årskurs 4–6,
uttryckt i heltidstjänster, krävs en total examination på 27 600 lärare fram till 2031.
Det motsvarar en årlig examination på cirka 2 700 den första, 1 200 den andra och
1 600 den tredje femårsperioden. Detta under förutsättning att den genomsnittliga
tjänstgöringsomfattningen är 91 procent av heltid och att 95 procent av de
nyutexaminerade börjar arbeta som lärare inom skolan, och stannar kvar i
läraryrket under åtminstone något år.
Diagram 29. Grundskolans årskurs 4–6. Rekryterings- och examinationsbehov av lärare
2017–2021, 2022–2026, 2027–2031
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Rekryterings- och examinationsbehov till grundskolans årskurs 7–9
År 2016 var antalet heltidstjänster i grundskolans årskurs 7–9 cirka 25 500.
Rekryteringsbehovet beräknas uppgå till cirka 25 000 heltidstjänster under hela
prognosperioden fram till 2031. Det motsvarar ungefär 2 400 heltidstjänster per år
den första femårsperioden, 1 400 den andra och 1 300 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. Det handlar om 3 400 heltidstjänster vilket
motsvarar 13 procent av dagens lärarkår i grundskolans årskurs 7–9. Det högre
rekryteringsbehovet beror även på att efterfrågan väntas öka kraftigt i början av
prognosperioden.
Av det totala rekryteringsbehovet kan cirka 25 procent förklaras av en ökad
efterfrågan inom grundskolans årskurs 7–9 och cirka 15 procent av
ersättningsrekryteringen. En stor del beror också på pensionsavgångar eftersom
cirka en av tre lärare är 50 år eller äldre. De allra flesta av dessa väntas gå i pension
under prognosperioden. Dessutom väntas en del lärare lämna yrket.
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För att täcka det framräknade rekryteringsbehovet i grundskolans årskurs 7–9,
uttryckt i heltidstjänster, krävs en total examination på 30 300 ämneslärare fram till
2031. Det motsvarar en årlig examination på cirka 2 900 den första, 1 700 den
andra och 1 500 den tredje femårsperioden. Detta under förutsättning att den
genomsnittliga tjänstgöringsomfattningen är 91 procent av heltid och att
90 procent av de nyutexaminerade börjar arbeta som lärare inom skolan, och
stannar kvar i läraryrket under åtminstone något år.
Diagram 30. Grundskolans årskurs 7–9. Rekryterings- och examinationsbehov av lärare
2017–2021, 2022–2026 och 2027–2031
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Ämnesprognoser i grundskolans årskurs 7–9

För grundskolans årskurs 7–9 görs prognoser per ämne. Här redovisas de
övergripande resultaten. Rekryterings- och examinationsbehovet för samtliga
ämnen under de tre perioderna 2017–2021, 2022–2026 och 2027–2031 redovisas i
Tabellbilagan.
I nedanstående diagram redovisas hur stort rekryteringsbehovet beräknas bli 2017–
2021, 2022–2026 och 2027–2031 i förhållande till dagens lärarkår i de olika
ämnena. Rekryteringsbehovet av lärare i svenska som andraspråk redovisas överst i
diagrammet och avser endast den första femårsperioden då ingen prognos görs för
de sista tio åren. De ämnen som har störst totalt rekryteringsbehov i förhållande
till dagens lärarkår redovisas därefter längst upp i diagrammet och de ämnen som
har minst rekryteringsbehov redovisas längst ned. Jämfört med dagens lärarkår
kommer det framtida rekryteringsbehovet att vara störst i slöjd, svenska som
andraspråk samt hem- och konsumentkunskap. Det är under den första
femårsperioden, när de lärare som har visstidsanställning och saknar pedagogisk
högskoleexamen antas bli ersatta, som skillnaden i rekryteringsbehov mellan
ämnena är som störst. De övriga två femårsperioderna är skillnaderna betydligt
mindre. Även rekryteringsbehovet av lärare i spanska är stort den första perioden
eftersom cirka en fjärdedel av heltidstjänsterna idag innehas av visstidsanställda

Skolverket

Redovisning av regeringsuppdrag
Dokumentdatum: 2017-12-18
Dnr: 2016:906
61 (172)

som saknar pedagogisk högskoleexamen, vilka antas bli ersatta under den första
femårsperioden. De sista tio åren är rekryteringsbehovet av lärare i spanska
betydligt mindre. Även rekryteringsbehovet av bildlärare väntas bli förhållandevis
stort. Minst rekryteringsbehov i förhållande till dagens lärarkår är det i
samhällskunskap, historia, geografi, religion, idrott och hälsa samt svenska. Detta
beror främst på att ersättningsrekryteringen är mindre i dessa ämnen.
Att rekryteringsbehovet skiljer sig mellan olika ämnen beror, förutom på att
ersättningsrekryteringen är olika stor, även på hur lärarnas åldersstruktur ser ut och
hur många som väntas gå i pension under prognosperioden. I kapitlet Lärare idag
konstaterades att pensionsavgångarna väntas bli störst i ämnena bild, slöjd, hemoch konsumentkunskap, svenska som andraspråk samt franska och minst i ämnena
idrott och hälsa, samhällskunskap, religion och geografi. Det är också exempel på
ämnen som har ett förhållandevis stort respektive litet rekryteringsbehov i
förhållande till dagens lärarkår.
Diagram 31. Rekryteringsbehov per ämne i grundskolans årskurs 7–9 under 2017–2021,
2022–2026 och 2027–2031. Procent av dagens lärarkår i respektive ämne.
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I följande diagram visas rekryteringsbehovet per år under den första
femårsperioden 2017–2021 samt rekryteringsbehovet per år under prognosens
sista tio år, 2022–2031. De ämnen som har störst totalt rekryteringsbehov
redovisas överst i diagrammet och de ämnen som har minst 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 ökar starkast då på grund av
en kraftig tillväxt av antalet ungdomar i åldrarna 13–15 år.
Rekryteringsbehovet är antalsmässigt störst i matematik där det årliga behovet
väntas uppgå till 270 heltidstjänster under åren 2017–2021 och 160 heltidstjänster
under perioden 2022–2031. I svenska och engelska beräknas rekryteringsbehovet
bli cirka 200 heltidstjänster per år under 2017–2021 och under 2022–2031 väntas
rekryteringsbehovet bli knappt 140 heltidstjänster per år i svenska och 120 per år i
engelska. I slöjd väntas rekryteringsbehovet bli motsvarande 190 heltidstjänster per
år under den första femårsperioden och 100 per år under de sista tio åren. I idrott
och hälsa samt hem- och konsumentkunskap väntas rekryteringsbehovet bli 130
respektive 120 heltidstjänster per år under 2017–2021 och under de sista tio åren
minskar det till 80 respektive 70 heltidstjänster per år. Rekryteringsbehovet av
lärare till svenska som andraspråk är stort de första fem åren eftersom många
lärare är visstidsanställda och saknar pedagogisk högskoleexamen. Detsamma
gäller även rekryteringsbehovet av lärare i spanska.
Diagram 32. Grundskolans årskurs 7–9. Rekryteringsbehov per år i olika ämnen under
perioderna 2017–2021 och 2022–2031. Heltidstjänster.
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I nedanstående diagram redovisas hur många lärare som årligen måste examineras
för att täcka rekryteringsbehovet (uttryckt i heltidstjänster) i de olika ämnena.
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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. Lärarbenägenheten antas vara 90 procent för nyutexaminerade
lärare i alla ämnen. Tjänstgöringsomfattningen per ämne varierar och redovisas i
kapitlet Antaganden under avsnittet Tjänstgöringsomfattning. Då en lärare i
grundskolans årskurs 7–9 vanligtvis arbetar i flera ämnen är
tjänstgöringsomfattningen till synes låg och examinationsbehovet i antal personer
blir förhållandevis stort.
För att exempelvis täcka rekryteringsbehovet i matematik under perioden 2022–
2031 på 160 heltidstjänster per år krävs det att cirka 370 lärare examineras årligen
under perioden. Detta gäller under förutsättning att 90 procent av lärarna i
matematik som examineras börjar arbeta som lärare och att dessa har en
tjänstgöringsomfattning i ämnet matematik på 48 procent av heltid. Samtidigt
krävs det att 270 lärare i fysik examineras årligen under perioden 2022–2031 för att
täcka behovet på 50 heltidstjänster i fysik. Detta under förutsättning att en lärare i
fysik har en tjänstgöringsomfattning i ämnet fysik som motsvarar 20 procent av
heltid. Dessa matematiklärare och fysiklärare är många gånger samma personer. Av
den anledningen kan inte examinationsbehovet för de olika ämnena summeras.
Diagram 33. Grundskolans årskurs 7–9. Årligt examinationsbehov i olika ämnen under
perioderna 2017–2021 och 2022–2031. Antal personer.
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Rekryterings- och examinationsbehov till gymnasieskolan
Gymnasieskolans allmänna ämnen

År 2016 var antalet heltidstjänster i gymnasieskolans allmänna ämnen cirka 21 000.
Rekryteringsbehovet beräknas uppgå till cirka 17 500 heltidstjänster under hela
prognosperioden fram till 2031. Det motsvarar cirka 1 500 heltidstjänster per år
under perioden 2017–2021, 1 200 per år under perioden 2022–2026 och 800 per år
under perioden 2027–2031. Under den första femårsperioden antas de som är
visstidsanställda och saknar pedagogisk högskoleexamen ersättas av
nyutexaminerade. Det handlar om cirka 1 600 heltidstjänster vilket motsvarar
8 procent av dagens lärarkår i allmänna ämnen i gymnasieskolan. Att
rekryteringsbehovet är markant lägre den sista femårsperioden beror på att
efterfrågan, dvs. elevkullarna, väntas öka kraftigt under prognosens första tio år för
att sedan ligga kvar på ungefär samma nivå under prognosens sista fem år. Detta
har att göra med befolkningsutvecklingen i gymnasieåldrarna.
En stor del av det totala rekryteringsbehovet förklaras av kommande
pensionsavgångar då cirka fyra av tio ämneslärare i gymnasieskolan är 50 år eller
äldre. Cirka 30 procent av rekryteringsbehovet kan relateras till en ökad efterfrågan
inom gymnasieskolan och en mindre del beror på ersättningsrekryteringen. Därtill
väntas en del lärare lämna skolan.
För att täcka det framräknade rekryteringsbehovet i gymnasieskolans allmänna
ämnen, uttryckt i heltidstjänster, krävs en total examination på 21 700 ämneslärare
under hela prognosperioden. Det motsvarar en årlig examination på cirka 1 800
ämneslärare den första femårsperioden, 1 500 den andra och 1 000 den sista
femårsperioden. Detta under förutsättning att den genomsnittliga
tjänstgöringsomfattningen är 90 procent av heltid och att 90 procent av de
nyutexaminerade ämneslärarna börjar arbeta inom skolan, och stannar kvar i
läraryrket under åtminstone något år.
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Diagram 34. Gymnasieskolans allmänna ämnen. Rekryterings- och examinationsbehov av
lärare 2017–2021, 2022–2026 och 2027–2031
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Ämnesprognoser för gymnasieskolans allmänna ämnen
För gymnasieskolan görs, som tidigare nämnts, ämnesprognoser. Här redovisas de
övergripande resultaten för allmänna ämnen. Rekryterings- och
examinationsbehovet för samtliga ämnen under de tre perioderna 2017–2021,
2022–2026 och 2027–2031 redovisas i Tabellbilagan. Prognosen över
examinationsbehovet av lärare i allmänna ämnen inom gymnasieskolan bygger på
antagandena att program- och ämnesstrukturen inte förändras under
prognosperioden och att eleverna även fortsättningsvis väljer program och
inriktningar som år 2016.
I nedanstående diagram redovisas hur stort rekryteringsbehovet beräknas bli 2017–
2021, 2022–2026 och 2027–2031 i förhållande till dagens lärarkår i de olika
ämnena. Rekryteringsbehovet av lärare i svenska som andraspråk redovisas överst i
diagrammet och avser endast den första femårsperioden då ingen prognos görs för
de sista tio åren.35 De ämnen som har störst totalt rekryteringsbehov i förhållande
till dagens lärarkår redovisas därefter längst upp i diagrammet och de ämnen som
har minst redovisas sist. Skillnaden mellan ämnena är som störst den första
femårsperioden då de lärare som är visstidsanställda och saknar pedagogisk
högskoleexamen ska ersättas. I förhållande till dagens lärarkår är det framtida
rekryteringsbehovet störst i ämnen som bild, teknik, tyska och franska.
Rekryteringsbehovet av lärare i svenska som andraspråk är, liksom i grundskolans
årskurs 7–9, mycket stort den första femårsperioden när de lärare som är
visstidsanställda och saknar pedagogisk högskoleexamen ska ersättas.

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.
35
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Rekryteringsbehovet av lärare till ämnen som filosofi, historia, religionskunskap,
och samhällskunskap är betydligt mindre i förhållande till dagens lärarkår.
Att rekryteringsbehovet skiljer sig mellan de olika ämnena beror på att den så
kallade ersättningsrekryteringen är olika stor i olika ämnen. Det beror även på hur
åldersfördelningen ser ut och hur många som väntas gå i pension. I kapitlet Lärare
idag konstaterades att pensionsavgångarna väntas bli mindre bland lärare i filosofi,
religion, historia och samhällskunskap och större bland lärare i bild, teknik, tyska
och franska. Det återspeglas även i nedanstående diagram där rekryteringsbehovet
visas som andel av dagens lärarkår.
Diagram 35. Gymnasieskolans allmänna ämnen. Rekryteringsbehov per ämne under
2017–2021, 2022–2026 och 2027–2031. Procent av dagens lärarkår i respektive ämne.
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Not: Beskrivning av vilka ämnen som ingår i benämningarna Övriga ämnen, Övriga språk och Övriga bilaga 4-ämnen, se
kapitlet Fakta om statistiken.

I nedanstående diagram visas rekryteringsbehovet per år, uttryckt i antal
heltidstjänster, den första femårsperioden 2017–2021 samt under prognosens sista
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tio år, 2022–2031. De ämnen som har störst totalt rekryteringsbehov redovisas
överst i diagrammet och de ämnen som har minst redovisas längst ned. Staplarna
under den första femårsperioden är högre eftersom lärare som är visstidsanställda
och saknar pedagogisk högskoleexamen antas bli ersatta under denna period.
Rekryteringsbehovet är antalsmässigt störst i matematik där det årliga behovet
väntas uppgå till 210 heltidstjänster under 2017–2021 och 150 heltidstjänster under
perioden 2022–2031. I svenska och engelska beräknas rekryteringsbehovet under
perioden 2017–2021 vara cirka 130 respektive 150 heltidstjänster per år. Under de
sista tio åren bedöms det årliga rekryteringsbehovet av lärare i svenska respektive
engelska uppgå till närmare 110 heltidstjänster. I samhällskunskap respektive idrott
och hälsa väntas rekryteringsbehovet uppgå till 75 respektive 85 heltidstjänster per
år under 2017–2021 och cirka 60 per år under perioden 2022–2031.
Rekryteringsbehovet av lärare till svenska som andraspråk är stort de första fem
åren. För många övriga ämnen är såväl dagens behov av lärare som
rekryteringsbehovet väldigt litet.
Diagram 36. Gymnasieskolans allmänna ämnen, rekryteringsbehov per år i olika ämnen
under perioderna 2017–2021 och 2022–2031. Heltidstjänster per år.
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Not: Beskrivning av vilka ämnen som ingår i benämningarna Övriga ämnen, Övriga språk och Övriga bilaga 4-ämnen, se
kapitlet Fakta om statistiken.

I nedanstående diagram redovisas hur många lärare som årligen måste examineras
för att täcka rekryteringsbehovet (uttryckt i heltidstjänster) 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. Lärarbenägenheten antas vara 90 procent för alla ämnen.
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Tjänstgöringsomfattningen per ämne varierar och redovisas i kapitlet Antaganden
under avsnittet Tjänstgöringsomfattning. Då en lärare i gymnasieskolan vanligtvis
arbetar i flera ämnen är tjänstgöringsomfattningen till synes låg och
examinationsbehovet i antal personer blir förhållandevis stort. För att täcka
rekryteringsbehovet av 150 heltidstjänster per år i exempelvis matematik under
perioden 2022–2031 krävs att närmare 270 lärare i matematik examineras årligen.
Detta under förutsättning att 90 procent av lärarna i matematik som examineras
börjar arbeta inom skolan och att dessa har en tjänstgöringsomfattning i ämnet
matematik på 62 procent av heltid. Samtidigt krävs det att cirka 80 fysiklärare
examineras årligen under perioden 2022–2031 för att täcka behovet av
40 heltidstjänster per år i ämnet fysik. Detta under förutsättning att en lärare i fysik
arbetar i genomsnitt 40 procent av en heltidstjänst i ämnet fysik i gymnasieskolan.
Dessa matematiklärare och fysiklärare är många gånger samma personer då det är
vanligt att kombinera dessa ämnen i sin utbildning. Av den anledningen kan inte
examinationsbehovet för de olika ämnena summeras.
Diagram 37. Gymnasieskolans allmänna ämnen. Årligt examinationsbehov i olika ämnen
under perioderna 2017–2021 och 2022–2031. Antal personer per år.
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Not: Beskrivning av vilka ämnen som ingår i benämningarna Övriga ämnen, Övriga språk och Övriga bilaga 4-ämnen, se
kapitlet Fakta om statistiken.

Gymnasieskolans yrkesämnen

År 2016 var antalet heltidstjänster i gymnasieskolans yrkesämnen cirka 6 600.
Rekryteringsbehovet beräknas bli mycket stort i förhållande till dagens lärarkår i
yrkesämnen och väntas uppgå till cirka 13 600 heltidstjänster under hela
prognosperioden fram till 2031. Det motsvarar cirka 1 010 heltidstjänster per år
under perioden 2017–2021, cirka 910 per år under perioden 2022–2026 och 810
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per år under perioden 2027–2031. Att rekryteringsbehovet blir något större den
första femårsperioden beror på ersättningsrekryteringen av yrkeslärare som är
visstidsanställda och saknar pedagogisk högskoleexamen. År 2016 utgjorde dessa
cirka 1 100 heltidstjänster, vilket motsvarar 16 procent av dagens 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 närmare sex av tio yrkeslärare
idag är 50 år eller äldre.
För att täcka det framräknade rekryteringsbehovet i gymnasieskolans yrkesämnen,
uttryckt i heltidstjänster, krävs en total examination på cirka 16 900 yrkeslärare
under hela prognosperioden fram till 2031. Det motsvarar en årlig examination på
cirka 1 250 yrkeslärare den första femårsperioden, 1 120 den andra och 1 000 den
sista femårsperioden. Detta under förutsättning att den genomsnittliga
tjänstgöringsomfattningen är 90 procent av heltid och att 90 procent av de
nyutexaminerade yrkeslärarna börjar arbeta inom skolan, och stannar kvar i
läraryrket under åtminstone något år.
Diagram 38. Gymnasieskolans yrkesämnen. Rekryterings- och examinationsbehov av
lärare 2017–2021, 2022–2026 och 2027–2031
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Högre kvarvaro
En alternativ beräkning för yrkeslärarna kan peka på de möjligheter som ges om
man i större utsträckning än idag lyckas behålla de yrkeslärare som finns inom
gymnasieskolan. Om kvarvarofrekvensen för yrkeslärarna ökar och närmar sig
kvarvarofrekvensen för gymnasielärarna i allmänna ämnen i en sådan utsträckning
att avståndet 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 12 700 yrkeslärare istället för
16 900 i huvudalternativet. Detta är en minskning av examinationsbehovet med
cirka 25 procent.
Ämnesprognoser för gymnasieskolans yrkesämnen
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För gymnasieskolans yrkesämnen görs även ämnesprognoser. Här redovisas det
övergripande resultatet för de olika yrkesämnena. Rekryterings- och
examinationsbehovet för de tre perioderna 2017–2021, 2022–2026 och 2027–2031
redovisas i Tabellbilagan.
Prognosen över examinationsbehovet av yrkeslärare inom gymnasieskolan bygger
på antagandena att program- och ämnesstrukturen inte förändras under
prognosperioden och att eleverna även fortsättningsvis väljer program och
inriktningar som år 2016.
I följande diagram redovisas hur stort rekryteringsbehovet beräknas bli 2017–2021,
2022–2026 och 2027–2031 i förhållande till dagens 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. Det är relativt små skillnader mellan de olika yrkesämnena.
Diagram 39. Gymnasieskolans yrkesämnen. Rekryteringsbehov per ämne under 2017–
2021, 2022–2026 och 2027–2031. Procent av dagens lärarkår i respektive ämne.
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Not: Övriga yrkesämnen inkluderar bland annat programmen drift och underhåll, hotell och turism samt VVS och fastighet.

I nedanstående diagram visas det årliga rekryteringsbehovet under den första
femårsperioden 2017–2021 samt under prognosens sista tio år, 2022–2031.
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Rekryteringsbehovet är högre under den första femårsperioden eftersom lärare
som är visstidsanställda och saknar pedagogisk högskoleexamen antas bli ersatta
under denna period. Denna rekrytering benämns här som ersättningsrekrytering.
Ersättningsrekryteringen är förhållandevis stor i samtliga yrkesämnen förutom i
yrkesämnen knutna till barn- och fritidsprogrammet.
Rekryteringsbehovet är antalsmässigt störst till yrkesämnen knutna till fordonsoch transportprogrammet, el- och energiprogrammet, bygg- och
anläggningsprogrammet samt till yrkesämnen som tillhör kategorin övriga
yrkesämnen. Rekryteringsbehovet i de nämnda yrkesprogrammen väntas uppgå till
mellan 125 och 145 heltidstjänster per år under perioden 2017–2021 och mellan
100 och 110 heltidstjänster per år under prognosens sista tio år 2022–2031.
I yrkesämnen knutna till barn- och fritidsprogrammet är rekryteringsbehovet
mindre, cirka 50 heltidstjänster per år under hela prognosperioden.
Rekryteringsbehovet av lärare i hantverksämnen väntas uppgå till cirka 60
heltidstjänster per år de första fem åren och därefter 50 heltidstjänster per år. I
yrkesämnen inom handels- och administrationsprogrammet respektive
industritekniska programmet beräknas rekryteringsbehovet bli närmare 70
heltidstjänster per år under 2017–2021 och drygt 50 per år under perioden 2022–
2031. I naturbruksämnen, yrkesämnen tillhörande restaurang- och
livsmedelsprogrammet och yrkesämnen inom vård- och omsorgsprogrammet
väntas rekryteringsbehovet bli mellan 75 och 90 heltidstjänster per år under
perioden 2017–2021 och mellan 65 och 85 per år under prognosens sista tio år.
Diagram 40. Rekryteringsbehov per år i olika yrkesämnen under perioderna 2017–2021
och 2022–2031. Heltidstjänster per år.
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Not: Övriga yrkesämnen inkluderar bland annat programmen drift och underhåll, hotell och turism samt VVS och fastighet.
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I nedanstående diagram redovisas hur många yrkeslärare som årligen måste
examineras för att täcka rekryteringsbehovet (uttryckt i heltidstjänster) i de olika
yrkesämnena. Examinationsbehovet följer samma mönster som
rekryteringsbehovet för de olika yrkesprogrammen. Examinationsbehovet tar
hänsyn till lärarbenägenheten, dvs. hur stor andel av de examinerade lärarna som
börjar arbeta som lärare, och hur stor tjänstgöringsomfattning lärarna antas ha i de
olika ämnena. Lärarbenägenheten antas vara 90 procent för yrkeslärare och
tjänstgöringsomfattningen antas även den vara 90 procent. Det innebär att 90
procent av de nyutexaminerade yrkeslärarna väntas börja arbeta i skolan och att de
i genomsnitt har en tjänstgöringsomfattning på 90 procent av heltid. Här antas att
en yrkeslärare fullt ut, med hela sin tjänstgöringsomfattning, går in och täcker upp
behovet i de specifika yrkesämnena. Av den anledningen kan man, till skillnad från
ämnesprognoserna i gymnasieskolans allmänna ämnen och grundskolans årskurs
7–9, summera examinationsbehovet för de olika yrkesämnena.
Diagram 41. Årligt examinationsbehov i olika yrkesämnen under perioderna 2017–2021
och 2022–2031. Antal personer per år.
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Not: Övriga yrkesämnen inkluderar bland annat programmen drift och underhåll, hotell och turism samt VVS och fastighet.

Rekryterings- och examinationsbehov till grundsärskolan
År 2016 var antalet heltidstjänster i grundsärskolan cirka 2 000.
Rekryteringsbehovet beräknas uppgå till cirka 2 500 heltidstjänster under hela
prognosperioden fram till 2031. Det motsvarar 160 per år under 2017–2021 och
150 per år under 2022–2031. Att rekryteringsbehovet är större de första fem åren
beror på att visstidsanställda som saknar pedagogisk högskoleexamen antas bli
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ersatta av nyutexaminerade under dessa år. Det handlar om 120 heltidstjänster,
vilket motsvarar 6 procent av dagens lärarkår i grundsärskolan.
En stor del av det totala rekryteringsbehovet förklaras av kommande
pensionsavgångar då cirka hälften av lärarna i grundsärskolan är 50 år eller äldre.
Omkring 20 procent av rekryteringsbehovet kan relateras till en ökad efterfrågan
inom grundsärskolan.
För att täcka det framräknade rekryteringsbehovet i grundsärskolan, uttryckt i
heltidstjänster, krävs en total examination på 3 100 lärare under hela
prognosperioden. Det motsvarar en årlig examination på cirka 250 lärare den
första och drygt 180 lärare de två sista femårsperioderna. Detta under förutsättning
att den genomsnittliga tjänstgöringsomfattningen är 91 procent av heltid och att 90
procent av de nyutexaminerade börjar arbeta som lärare inom skolan, och stannar
kvar i läraryrket under åtminstone något år.
Diagram 42. Grundsärskolan. Rekryterings- och examinationsbehov av lärare 2017–2021,
2022–2026 och 2027–2031
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Rekryterings- och examinationsbehov till gymnasiesärskolan
År 2016 var antalet heltidstjänster i gymnasiesärskolan cirka 1 400.
Rekryteringsbehovet beräknas uppgå till cirka 2 000 heltidstjänster under hela
prognosperioden fram till 2031. Det motsvarar ungefär 150 heltidstjänster per år
den första femårsperioden, 140 den andra och 110 den sista femårsperioden. Att
rekryteringsbehovet är något större den första perioden beror på att
visstidsanställda som saknar pedagogisk högskoleexamen antas bli ersatta under
dessa år. En stor del av det totala rekryteringsbehovet kan förklaras av kommande
pensionsavgångar då cirka sex av tio lärare i gymnasiesärskolan är 50 år eller äldre.
Omkring 20 procent kan relateras till en ökad efterfrågan inom gymnasiesärskolan.
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För att täcka det framräknade rekryteringsbehovet i gymnasiesärskolan, uttryckt i
heltidstjänster, krävs en total examination på 2 500 lärare under hela
prognosperioden. Det motsvarar en årlig examination på cirka 190 lärare den
första, 170 den andra och 140 den sista femårsperioden. Detta under förutsättning
att den genomsnittliga tjänstgöringsomfattningen är 90 procent av heltid och att
90 procent av de nyutexaminerade börjar arbeta som lärare inom skolan, och
stannar kvar i läraryrket under åtminstone något år.
Diagram 43. Gymnasiesärskolan. Rekryterings- och examinationsbehov av lärare 2017–
2021, 2022–2026 och 2027–2031
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Rekryterings- och examinationsbehov till särskild utbildning för vuxna
År 2016 var antalet heltidstjänster inom särskild utbildning för vuxna cirka 200.
Rekryteringsbehovet beräknas uppgå till cirka 280 heltidstjänster under hela
prognosperioden fram till 2031. Det motsvarar ungefär 20 heltidstjänster per år
under prognosperioden. En stor del av rekryteringsbehovet kan förklaras av
kommande pensionsavgångar då hela åtta av tio lärare inom särskild utbildning för
vuxna är 50 år eller äldre. En mindre del kan relateras till en ökad efterfrågan och
till ersättningsrekryteringen.
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Diagram 44. Särskild utbildning av vuxna. Rekryterings- och examinationsbehov av lärare
2017–2021, 2022–2026 och 2027–2031
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För att täcka det framräknade rekryteringsbehovet till särskild utbildning för
vuxna, uttryckt i heltidstjänster, krävs en total examination av 380 lärare under hela
prognosperioden. Det motsvarar en årlig examination av cirka 25 lärare. Detta
under förutsättning att den genomsnittliga tjänstgöringsomfattningen är 81
procent av heltid och att 90 procent av de nyutexaminerade börjar arbeta som
lärare inom skolan, och stannar kvar under åtminstone något år.
Rekryterings- och examinationsbehov till kommunal vuxenutbildning
Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå

År 2016 var antalet heltidstjänster i den kommunala vuxenutbildningen på
grundläggande nivå närmare 800. Rekryteringsbehovet beräknas uppgå till drygt
900 heltidstjänster under hela prognosperioden fram till 2031. Det motsvarar
ungefär 60 heltidstjänster per år. Att rekryteringsbehovet 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 cirka hälften av lärarna inom den
kommunala vuxenutbildningen på grundläggande nivå är 50 år eller äldre.
Omkring en tredjedel kan relateras till en ökad efterfrågan och en mindre del beror
på ersättningsrekryteringen.
För att täcka det framräknade rekryteringsbehovet i den kommunala
vuxenutbildningen på grundläggande nivå, uttryckt i heltidstjänster, krävs en total
examination på 1 100 lärare under hela prognosperioden. Det motsvarar en årlig
examination av drygt 70 lärare. Detta under förutsättning att den genomsnittliga
tjänstgöringsomfattningen är 94 procent av heltid och att 90 procent av de
nyutexaminerade börjar arbeta som lärare inom skolan, och stannar kvar i
läraryrket under åtminstone något år.
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Diagram 45. Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå. Rekryterings- och
examinationsbehov av lärare 2017–2021, 2022–2026 och 2027–2031
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Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

År 2016 var antalet heltidstjänster i den kommunala vuxenutbildningen på
gymnasial nivå närmare 2 900. Rekryteringsbehovet beräknas uppgå till cirka 2 600
heltidstjänster under hela prognosperioden fram till 2031. Det motsvarar ungefär
210 heltidstjänster per år under perioden 2017–2021 och drygt 150 heltidstjänster
per år under perioden 2022–2031. Att rekryteringsbehovet är större de första fem
åren beror på att visstidsanställda som saknar pedagogisk högskoleexamen antas
bli ersatta av nyutexaminerade under dessa år.
Det som påverkar rekryteringsbehovet mest är de kommande pensionsavgångarna.
Nästan sex av tio lärare inom den kommunala vuxenutbildningen på gymnasial
nivå är idag 50 år eller äldre. De flesta av dessa antas gå i pension under
prognosperioden. Även ökad efterfrågan förklarar en del av rekryteringsbehovet.
För att täcka det framräknade rekryteringsbehovet i den kommunala
vuxenutbildningen på gymnasial nivå, uttryckt i heltidstjänster, krävs en total
examination på 3 100 lärare under hela prognosperioden. Det motsvarar en årlig
examination på cirka 250 lärare under perioden 2017–2021 och 190 lärare under
perioden 2022–2031. Detta under förutsättning att den genomsnittliga
tjänstgöringsomfattningen är 92 procent av heltid och att 90 procent av de
nyutexaminerade börjar arbeta som lärare inom skolan, och stannar kvar i
läraryrket under åtminstone något år.
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Diagram 46. Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå. Rekryterings- och
examinationsbehov av lärare 2017–2021, 2022–2026 och 2027–2031
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Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare

År 2016 var antalet heltidstjänster inom kommunal vuxenutbildning i svenska för
invandrare cirka 3 300. Behovet har ökat markant den sista tiden till följd av ökad
invandring. Beräkningen av det framtida rekryterings- och examinationsbehovet
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. Av detta skäl redovisas en prognos
över rekryterings- och examinationsbehovet av lärare inom kommunal
vuxenutbildning i svenska för invandrare endast för åren 2017–2021.
Rekryteringsbehovet beräknas uppgå till cirka 1 700 heltidstjänster fram till 2021
vilket motsvarar ungefär 340 heltidstjänster per år under de första fem åren. Av det
totala rekryteringsbehovet kan cirka en tredjedel förklaras av ersättningsrekrytering
av lärare som är visstidsanställda och saknar en pedagogisk högskoleexamen.
Vidare väntas pensionsavgångarna bli stora då cirka en av fem lärare inom
kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare är 60 år eller äldre. En
betydande andel väntas därför gå i pension under de kommande fem åren.
För att täcka det beräknade rekryteringsbehovet av lärare inom kommunal
vuxenutbildning i svenska för invandrare, uttryckt i heltidstjänster, krävs en total
examination på drygt 2 000 lärare fram till 2021. Det motsvarar en årlig
examination på cirka 410 lärare. Detta under förutsättning att den genomsnittliga
tjänstgöringsomfattningen är 93 procent av heltid och att 90 procent av de
nyutexaminerade börjar arbeta som lärare inom skolan, och stannar kvar i
läraryrket under åtminstone något år.
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Diagram 47. Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare. Rekryterings- och
examinationsbehov av lärare 2017–2021
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Rekryterings- och examinationsbehov av speciallärare och
specialpedagoger
Behovet av speciallärare och specialpedagoger redovisas totalt för alla skol- och
verksamhetsformer. År 2016 var antalet speciallärar- och specialpedagogtjänster
4 600 heltidstjänster vardera. Rekryteringsbehovet beräknas uppgå till cirka 5 400
speciallärartjänster och 5 600 specialpedagogtjänster under hela prognosperioden
fram till 2031. Det årliga rekryteringsbehovet av speciallärartjänster väntas bli 500,
280 respektive 300 under de tre femårsperioderna. Det årliga rekryteringsbehovet
av specialpedagogtjänster väntas bli 500 heltidstjänster 2017–2021 och 310
heltidstjänster under 2022–2031. Att rekryteringsbehovet är större den första
femårsperioden beror på att viss hänsyn har tagits till den bristsituation som antas
finnas i dagsläget, se kapitlet Antaganden och avsnittet Personaltäthet och antal elever per
heltidstjänst. Av det totala rekryteringsbehovet kan cirka 30 procent förklaras av en
ökad efterfrågan. En stor del beror på kommande pensionsavgångar då närmare
sex av tio speciallärare och specialpedagoger idag är 50 år eller äldre. Många av
dessa väntas gå i pension under prognosperioden.
För att täcka det framräknade rekryteringsbehovet, uttryckt i heltidstjänster, krävs
en total examination på cirka 6 700 speciallärare och 7 000 specialpedagoger under
prognosperioden. Det motsvarar en årlig examination på cirka 620 speciallärare
den första, 350 den andra och 370 den tredje femårsperioden. Motsvarande årligt
examinationsbehov av specialpedagoger väntas bli 630 under den första
femårsperioden och 390 under de sista två femårsperioderna. Detta under
förutsättning att den genomsnittliga tjänsteomfattningen är 89 procent av heltid
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och att 90 procent av de nyutexaminerade speciallärarna och specialpedagogerna
börjar arbeta inom skolan, och stannar kvar under åtminstone något år.
Diagram 48. Speciallärare och specialpedagoger. Rekryterings- och examinationsbehov
2017–2021, 2022–2026 och 2027–2031
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4. Framtidens lärarförsörjning
I detta kapitel redovisas den beräknade framtida examinationen för ett antal
lärargrupper. 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
består. Därefter redogörs för hur många extra nybörjarplatser som skulle krävas
för att täcka examinationsbehovet för de olika lärarinriktningarna. Till sist ges en
kortare beskrivning av andra prognoser som görs inom lärarområdet.
Lärarna har här delats in enligt den nya lärarutbildningen i följande grupper;
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.
Det framtida behovet i grundsärskolan antas till hälften täckas 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 gymnasiesärskolan antas till
häften täckas upp av speciallärare och till hälften av grundlärare med inriktning
mot årskurs 4–6. Behovet i kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå
antas täckas upp av ämneslärare med inriktning mot årskurs 7–9 och behovet i
kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå (inklusive kommunal
vuxenutbildning i svenska för invandrare) antas täckas upp av ämneslärare med
inriktning mot gymnasieskolan.
Antal examinerade jämfört med examinationsbehovet
Den beräknade framtida examinationen utgår från antaganden om antal nybörjare
och andel examinerade efter lärarinriktning. Antagandet om antal nybörjare
grundar sig på ett genomsnitt av antal nybörjare de senaste två läsåren (2015/2016
och 2016/201736). Antagandet om examensfrekvenser grundar sig på de
examensfrekvenser som observerats de senaste åren för män och kvinnor på de
olika lärarutbildningarna.37 En detaljerad redogörelse över
examinationsberäkningarna och vilka antaganden som gjorts finns i kapitlet
Antaganden under avsnittet Framtida examination.

Uppskattat antal nybörjare utifrån antal nybörjare höstterminen 2016 och antal antagna
vårterminen 2017.
37 Den nya lärarutbildningen startade hösten 2011 och det är därför ännu lite tidigt att beräkna
examensfrekvenser för lärarutbildningens alla inriktningar. Antaganden om examensfrekvens måste
därför delvis göras baserat på den äldre lärarutbildningen.
36
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De examinerade räcker inte till för att täcka behovet

Totalt sett väntas examinationsbehovet kraftigt överstiga den framtida beräknade
examinationen till 2031. Med nuvarande nivå i antal nybörjare och
examensfrekvenser beräknas antalet examinerade totalt uppgå till cirka 145 000
personer fram till 2031. Samtidigt väntas det framtida examinationsbehovet vara
cirka 225 000. Detta leder till en bristsituation på cirka 80 000 lärare år 2031. Detta
under förutsättning att nuvarande mönster består vad gäller exempelvis lärartäthet,
utnyttjandegrad och hur många lärare som är kvar och återinträder i yrket. Av det
totala examinationsbehovet utgör drygt 12 000 lärare ersättningsrekrytering av
visstidsanställda som saknar pedagogisk högskoleexamen. Dessa antas i modellen
ersättas av nyutexaminerade eller av lärare som har vidareutbildat sig. Med dagens
bristsituation38 kan det bli svårt att ersätta dessa lärare. I diagrammet redovisas hur
stort examinationsbehovet blir om även visstidsanställda lärare som saknar
pedagogisk högskoleexamen ses som en tillgång. Skillnaden mellan de två staplarna
är den så kallade ersättningsrekryteringen.
Diagram 49. Beräknat examinationsbehov och beräknad examination 2017–2031, efter
inriktning på lärarutbildningen
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Beräknad examination till 2031

38

Se avsnittet Andra prognoser av arbetsmarknadsläget inom lärarområdet
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Stort behov av förskollärare

En stor del av obalansen mellan den beräknade examinationen av lärare och
examinationsbehovet utgörs av förskollärare. Examinationsbehovet av
förskollärare överstiger den beräknade examinationen kraftigt, med cirka 17 500,
enligt huvudalternativet. Detta beror till stor del på att relativt många förskollärare,
jämfört med lärare i andra skol- och verksamhetsformer, antas lämna förskolan för
antingen arbete i andra skolformer eller arbete utanför skolan. Skulle fler
förskollärare stanna kvar i förskolan väntas examinationsbehovet bli betydligt
lägre. Här antas andelen förskollärare vara densamma som idag, det vill säga att
cirka 45 procent av personalen inom förskolan ska vara behöriga. Vill man nå en
högre andel förskollärare ökar examinationsbehovet. Trots högre kvarvarotal finns
då risk för fortsatt brist på förskollärare. Att uppnå en högre andel förskollärare
utan att kvarvaron samtidigt ökar kan tyckas vara en stor utmaning. I den
alternativa beräkningen med en högre andel förskollärare minskar dock samtidigt
behovet av övrig personal inom förskolan, exempelvis barnskötare.
Diagram 50. Beräknat examinationsbehov och beräknad examination 2017–2031, enligt
olika scenarier för förskollärare
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Not: I alternativet högre kvarvaro antas kvarvarofrekvensen för förskollärarna närmar sig kvarvarofrekvensen för
grundskolans årskurs 1–3 i en sådan utsträckning att avståndet mellan de båda skolformernas kvarvarofrekvens halveras

Risk för brist på grundlärare inom samtliga inriktningar

Även examinationsbehovet av grundlärare väntas överstiga den framtida
examinationen och det finns risk för brist på grundlärare inom samtliga
inriktningar. För grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem väntas
examinationsbehovet överstiga den beräknade examinationen med cirka 4 400 om
andelen med pedagogisk högskoleexamen antas vara densamma som idag (närmare
45 procent). För grundlärare med inriktning mot förskoleklass och grundskolans
årskurs 1–3 väntas examinationsbehovet överstiga den beräknade examinationen
med drygt 10 000 och för grundlärare med inriktning mot grundskola årskurs 4–6
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med cirka 16 000. För grundlärare inom samtliga inriktningar utgörs cirka 4 500 av
examinationsbehovet fram till 2031 av ersättningsrekrytering för visstidsanställda
som saknar pedagogisk högskoleexamen.
Liksom för förskolan redovisas för fritidshem hur stort examinationsbehovet av
personal med pedagogisk högskoleexamen i fritidshem väntas bli om andelen med
pedagogisk högskoleexamen ökar till 70 procent om 30 år. I detta fall väntas det
totala examinationsbehovet kraftigt överstiga den beräknade examinationen.
Diagram 51. Beräknat examinationsbehov och beräknad examination 2017–2031, enligt
olika scenarier för grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem
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Risk för stor brist på ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7–9

Den framtida examinationen av ämneslärare beräknas bli cirka 38 000 under
prognosperioden om nuvarande mönster består. Det är cirka 20 000 färre än vad
som skulle behövas examineras för att uppnå en balanserad situation. Av den
framtida examinationen av ämneslärare beräknas drygt 30 000 vara ämneslärare för
gymnasieskolan. Om man särskiljer ämneslärarna efter nivåinriktning är det tydligt
att den beräknade examinationen av ämneslärare med inriktning mot grundskolans
årskurs 7–9 kraftigt understiger examinationsbehovet medan antal examinerade
ämneslärare med inriktning mot gymnasieskolan är något fler än
examinationsbehovet i gymnasieskolan
För yrkeslärare väntas den framtida examinationen bli betydligt mindre än
examinationsbehovet och det finns risk för påtaglig brist på yrkeslärare. Totalt
under prognosperioden beräknas en brist på cirka 9 500 fram till 2031 om
nuvarande mönster består. Detta beror till stor del på att många yrkeslärare lämnar
skolan, det vill säga kvarvaron antas vara relativt låg. Även för speciallärarna väntas
den framtida examinationen inte räcka till för att möta behovet medan situationen
för specialpedagoger är mer balanserad.
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Fler nybörjarplatser

Enligt 2017 års budget angavs en planerad utbyggnad av lärarutbildningen
motsvarande totalt 970 nybörjarplatser. Om denna utbyggnad sker och antalet
nybörjarplatser per år från och med läsåret 2018/19 skulle öka med 200 på
förskollärarutbildningen, 400 på grundlärarutbildningen och 370 på
ämneslärarutbildningen39 skulle det ge cirka 1 500 fler förskollärare, 3 000 fler
grundlärare och 2 000 fler ämneslärare under prognosperioden fram till 2031.
Trots denna utbyggnad av lärarutbildningen finns det risk för brist på lärare fram
till 2031.
Många lärare saknar behörighet

Det bör påpekas att i prognosen räknas lärare som inte är behöriga men som har
en pedagogisk högskoleexamen eller en tillsvidareanställning som en tillgång som
inte behöver ersättas med behöriga lärare. Dessa lärare motsvarar cirka 23 000
heltidstjänster år 2016 och utgör 18 procent av dagens lärarkår. För att uppnå full
behörighet i skolan måste dessa lärare bli behöriga. Att en så stor andel av
lärarkåren antingen helt saknar pedagogisk högskoleexamen eller saknar
behörighet för de skolformer och ämnen de undervisar i är ett tecken på att det
redan idag är påtaglig brist på lärare.
Kvarvaron har stor betydelse

Det bör också påpekas att underlaget i prognosen är osäkert, framför allt vad gäller
kvarvaro och återgång i läraryrket. Lärarregistret samlades in för första gången i sin
nuvarande form år 2013 och det är svårt att utläsa några trender med så pass få
observationer. Om fler lärare stannar kvar i läraryrket påverkas det framtida
balansläget påtagligt. I den avslutande diskussionen ges exempel på vilken effekt
detta har på rekryterings- och examinationsbehovet. Även i avsnitten som berör
rekryteringsbehovet i förskola, förskoleklass och yrkesämnen redovisas ett
alternativ där fler lärare stannar kvar som lärare i den specifika skolformen. I dessa
skolformer är kvarvaron lägre än i andra skol- och verksamhetsformer.
Nybörjarbehov
Enligt prognosen skulle det krävas att drygt 225 000 personer examineras under
prognosperioden för att uppnå balans. Det motsvarar en examination på ca 15 100
per år. I följande avsnitt redovisas hur många nybörjarplatser som skulle krävas för
att uppnå det beräknade examinationsbehovet till 2031. Då inte alla som påbörjar
en lärarutbildning tar examen krävs ett större antal nybörjare för att uppfylla det
beräknade examinationsbehovet. Avhoppen på flera av lärarutbildningens
inriktningar är stora. Störst är avhoppen på de båda inriktningarna till ämneslärare.

39
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De examensfrekvenser som antas redogörs för i kapitlet Antaganden under avsnittet
Framtida examination.
Antagandena över examensfrekvenserna är viktiga eftersom de avgör hur många
nybörjare en utbildning behöver ha för att kunna uppnå ett bestämt antal
examinerade. Att räkna om examinationsbehovet till ett nybörjarbehov har också
fördelen att den årliga nybörjarstatistiken kan relateras till ett beräknat
nybörjarbehov.
Antalet nybörjare på lärarutbildningen

För att kunna relatera det framtida nybörjarbehovet på lärarutbildningarna till
antalet nybörjare på lärarutbildningarna i ett lite längre historiskt perspektiv görs
först en kort tillbakablick. Här ingår samtliga lärarexamina som har funnits under
perioden.
Läsåret 2015/16 påbörjade cirka 15 600 studenter40 ett högskoleprogram mot en
lärarexamen41. Detta var då det högsta antalet programnybörjare på lärarutbildning
sedan läsåret 2003/04. Förutom läsåren i början av 2000-talet och läsåret 2015/16
har antalet programnybörjare varierat mellan 10 000 och 14 000 nybörjare. I
genomsnitt har antalet programnybörjare per läsår varit cirka 12 800 under
perioden 1994/95 till 2015/16.
Diagram 52. Antal programnybörjare på lärarutbildningar läsåren 1994/95–2015/16.
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Studenter som har påbörjat program mot en examen för att sedan byta till ett program mot en
annan examen räknas som programnybörjare två gånger. Även studenter som har påbörjat ett
program mot specialpedagog- eller speciallärarexamen räknas två gånger om de påbörjade sin
lärarutbildning under perioden 1994/95–2015/16.
41 Specialpedagogexamen och speciallärarexamen är inräknade.
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De nybörjartal som prognosen grundar sig på är ett genomsnitt av antal nybörjare
de senaste två läsåren (2015/16 och 2016/17) där antal nybörjare för 2016/17 är
uppskattat utifrån antal nybörjare höstterminen 2016 och antal antagna
vårterminen 2017. Från och med 2017/18 beräknas därmed totalt 15 300
nybörjare påbörja lärarutbildningen varje år.
Nybörjarbehovet enligt huvudscenariot

Prognosberäkningarna visar att det skulle krävas en årlig examination på i
genomsnitt 15 100 lärare för att täcka behovet till 2031. Under förutsättning att
examensfrekvenserna ligger kvar på nuvarande nivåer motsvarar det en nivå av
antal nybörjare på i genomsnitt 23 700 per år under hela prognosperioden. Antalet
nybörjare skulle således behöva vara cirka 55 procent eller 8 500 fler per år jämfört
med det beräknade antalet nybörjare på 15 300 per år. Då det tar tid för de som
påbörjar lärarutbildningen att examineras skulle det i början av prognosperioden
behövas något fler nybörjare och under prognosens sista år något färre än 23 700
för att täcka behovet fram till just 2031.
Liksom den framtida examinationen motsvarar det beräknade antalet nybörjare
relativt väl nybörjarbehovet av specialpedagoger under prognosperioden. Det
beräknade antalet nybörjare på övriga lärarutbildningar understiger det framtida
nybörjarbehovet. Ämneslärarutbildningen med inriktning mot gymnasieskolan är
ett undantag. Antalet nybörjare på denna lärarutbildning är något fler än det
uppskattade nybörjarbehovet. Eftersom denna inriktning på
ämneslärarutbildningen även ger behörighet att undervisa i grundskolans årskurs 79 är det relevant att redovisa ämneslärarutbildningen med inriktning mot
grundskolans årskurs 7–9 och gymnasieskolan tillsammans. Resultatet blir då att
ämneslärarutbildningen som helhet skulle behöva cirka 50 procent fler nybörjare
än vad utbildningen beräknas ha. Ämneslärarutbildningen ligger därmed nära flera
av de andra lärarutbildningarna.
Klart störst skillnad (i procent) mellan nybörjarbehov och beräknat antal nybörjare
har yrkeslärarutbildningen och grundlärarutbildningen med inriktning mot årskurs
4-6. Båda dessa lärarutbildningar skulle behöva mer än dubbelt så många nybörjare
jämfört med beräknat antal nybörjare under prognosperioden.
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Diagram 53. Ytterligare antal nybörjare som krävs för att täcka examinationsbehovet i
prognosens huvudscenario. Procent
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Nybörjarbehovet om examensfrekvensen höjs med tio procentenheter

En möjlig dellösning på den framtida lärarbristen skulle kunna vara att arbeta för
en högre examensfrekvens på lärarutbildningarna. Examensfrekvenserna på
lärarutbildningarna är idag låga jämfört med många andra högskoleutbildningar.
Om examensfrekvensen på alla lärarutbildningens inriktningar skulle vara tio
procentenheter högre än dagens nivå skulle det årligen behövas cirka 22 500
nybörjarstudenter på lärarutbildningarna för att uppnå balans år 2031. Detta
innebär att med en högre examensfrekvens skulle antalet nybörjare behöva vara 48
procent fler jämfört med beräknat antal nybörjare under prognosperioden.
Nybörjarbehovet om framtida behörighetsläget antas vara samma som idag

Prognosen utgår från att lärarbehovet i skolväsendet fullt ut ska täckas av behöriga
lärare.42 År 2016 var i genomsnitt cirka 9 procent43 av lärarkåren visstidsanställda
som saknade en pedagogisk högskoleexamen. Om denna andel kvarstår under

42
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Se kapitlet Lärare idag
Andelen skiljer sig för olika skol- och verksamhetsformer, se kapitlet Lärare idag
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prognosperioden och man även i framtiden tillåter att en viss del av personalen
saknar pedagogisk högskoleexamen skulle lärarbehovet bli något mindre och
således även examinationsbehovet. Det framtida behovet antas i detta alternativ
delvis täckas upp av övrig personal utan lärarutbildning. Enligt detta scenario
skulle 20 900 studenter behöva påbörja en lärarutbildning varje läsår. Detta betyder
att det skulle det krävas 5 600 ytterligare nybörjarstudenter per år vilket är 37
procent fler jämfört med beräknat antal nybörjare. Scenariot är intressant då det
kan tolkas som att de 20 900 nybörjarna är vad som krävs för att behörighetsläget i
skolan inte gradvis ska försämras. Eftersom lärarutbildningen aldrig varit i
närheten av dessa nybörjarvolymer riskerar behörighetsläget i skolväsendet att
försämras gradvis under prognosperioden.
Sammanfattningsvis kan konstateras att lärarutbildningarna skulle behöva vara
betydligt större än idag för att kunna tillgodose det framtida behovet av behöriga
lärare i skolan. Inte heller en markant höjning av lärarutbildningarnas
examensfrekvenser skulle vara tillräcklig, även om höjd examensfrekvens
naturligtvis skulle förbättra den framtida lärarförsörjningen i skolan. Även
scenariot som utgår ifrån att skolans nuvarande behörighetsläge kvarstår under
prognosperioden kräver att lärarutbildningen skulle behöva vara markant större.
Den enda rimliga tolkningen av detta är att behörighetsnivån i skolan riskerar att
sjunka gradvis under prognosperioden.
Diagram 54. Beräknat antal nybörjare under prognosperioden jämfört med
nybörjarbehovet för att uppnå balans. Antal
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Andra prognoser av arbetsmarknadsläget inom lärarområdet
Arbetsförmedlingens kortsiktiga yrkesprognoser

Arbetsförmedlingen publicerar två gånger per år kortsiktiga yrkesprognoser som
bygger på arbetsförmedlingskontorens bedömningar av arbetsmarknadsläget på ett
års sikt för yrken som är representerade på deras lokala arbetsmarknad.
Bedömningarna görs efter att arbetsförmedlingskontoren har genomfört intervjuer
med närmare 11 000 privata arbetsgivare, ett antal statliga arbetsgivare samt olika
verksamhetsområden inom landets samtliga kommuner och landsting. Till detta
har arbetsförmedlingarna även lagt den kunskap som inhämtas i den dagliga
verksamheten. Bedömningarna är således baserade på både arbetsgivarnas
förväntade rekryteringsbehov och Arbetsförmedlingens uppskattning av tillgången
på arbetssökande som matchar dessa behov. Resultaten viktas sedan till en
nationell bedömning.
Totalt omfattar yrkesprognosen närmare 200 yrken. Bedömningarna redovisas
som ett bristindex med värden mellan ett och fem. Ett högre bristindex indikerar
att det finns färre sökande per ledig tjänst. Ett bristindex under 2,9 pekar på
överskott på sökande och ett bristindex över 3,3 betyder brist på sökande.
Bristindex mellan 2,9 och 3,3 tyder på att det är balans mellan tillgång och
efterfrågan.
Arbetsförmedlingen visade i den senaste bedömningen, som publicerades i juni
2017, att samtliga läraryrken som ingår i undersökningen har ett bristindex som
överstiger fyra. Detta betyder att det råder mycket liten konkurrens om jobben.
Mycket liten konkurrens om jobben motsvarar en mer påtaglig brist på lärare och
är den högsta nivån i Arbetsförmedlingens bristbedömning. Samma bedömning
gjordes även under hösten 2016. Nivån på bristindexet ökade dessutom ytterligare
mellan hösten 2016 och våren 2017.44
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Diagram 55. Bristindex på ett års sikt för ett antal läraryrken. Våren 2017
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Källa: Arbetsförmedlingen (juni 2017) Var finns jobben? Bedömning till och med första halvåret 2018

Statistiska centralbyråns arbetskraftsbarometer

Arbetskraftsbarometern är en arbetsgivarundersökning som genomförs årligen.
Syftet med undersökningen är att ge snabb information om dagens
arbetsmarknadsläge och utsikterna de närmaste åren för cirka 70
utbildningsgrupper. Undersökningen har genomförts sedan 1959.
I 2017 års undersökning ingick cirka 7 400 arbetsställen i urvalet och det totala
antalet blanketter uppgick till 10 800. Ett och samma arbetsställe kan ingå i urvalet
för flera utbildningsgrupper. Datainsamlingen pågick mellan augusti och oktober
2017. Arbetsgivarna tillfrågas hur de för den aktuella utbildningsgruppen bedömer
att tillgången på sökande – både nyutexaminerade och yrkeserfarna - har varit
under det senaste året (God/Balans/Brist). 2017 års undersökning visade att det
råder stor brist på utbildade lärare och pedagoger inom många inriktningar,
exempelvis grundskollärare, förskollärare och fritidspedagoger. Det råder även
brist på speciallärare och specialpedagoger, vilket är ett yrkesområde där många
förväntas gå i pension inom kort.
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Diagram 56. Nyexaminerade. Tillgång på utbildade enligt arbetsgivarna. Hösten 2017
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Not: Tillgången på nyexaminerade med en lärarutbildning som motsvarar tidigare lärarutbildningar med ovanstående
benämningar. Grundskollärarutbildning tidiga år avser årskurs 1-(5/)6, grundskollärarutbildning senare år avser årskurs
(6/)7-9.
Källa: Statistiska centralbyrån (2017) Arbetskraftsbarometern 2017

Omkring 80 procent eller ännu fler av arbetsgivarna uppger att det är brist på
grundskollärare senare år, fritidspedagoger samt speciallärare och
specialpedagoger. Bristen är också stor på andra lärargrupper, som exempelvis
förskollärare samt gymnasielärare i matematik/naturvetenskap och språk.
Samtidigt som många arbetsgivare rapporterar att det är brist på personal har de
också gjort bedömningen att de kommer att öka antalet anställda på tre års sikt.
Över hälften av arbetsgivarna uppger att de kommer att behöva öka antalet
anställda med grundskollärarutbildning senare år i matematik/NO samt
speciallärar- och specialpedagogutbildning. Omkring varannan arbetsgivare anger
att de kommer att öka antalet anställda med fritidspedagogutbildning samt
gymnasielärarutbildning i matematik/naturvetenskap och språk. Ungefär lika
många arbetsgivare uppger att de kommer att behöva anställa fler med
grundskollärarutbildning tidiga år och grundskollärarutbildning senare år i
språk/SO.
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Statistiska centralbyråns Trender och prognoser

Resultaten i lärarprognosen ligger i linje med resultaten i Statistiska centralbyråns
Trender och prognoser45. I Trender och prognoser beräknas tillgången och efterfrågan
på arbetskraft fram till 2035 för olika utbildningar. Resultaten visar att tillgången
på utbildade lärare inte väntas räcka till för att möta efterfrågan på lång sikt.
Därmed väntas en tilltagande brist framöver för samtliga lärargrupper utom för
speciallärar- och specialpedagogutbildade där tillgång och efterfrågan väntas öka
lika mycket. Vissa skillnader mellan Trender och prognoser och lärarprognosen är dock
tydliga. I lärarprognosen beräknas en större brist på förskollärare och yrkeslärare
än i Trender och prognoser vilket delvis förklaras av att man i lärarprognosen tar
hänsyn till om man stannar i läraryrket eller inte. Vidare är bristen i Trender och
prognoser något större bland ämneslärare och fritidspedagoger.
Det bör dock påpekas att metoden i Trender och prognoser är en annan. Avsikten med
Trender och prognoser är dessutom att beräkna tillgång och efterfrågan för respektive
utbildningsgrupp på hela arbetsmarknaden. Resultaten enligt Trender och prognoser
kan därmed inte direkt jämföras med resultaten i lärarprognosen.

SCB (2017) Trender och prognoser 2017. Befolkningen, utbildningen, arbetsmarknaden – med sikte på år
2035.
45
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5. Regionala prognosresultat
I detta kapitel redovisas personalbehov samt rekryterings- och examinationsbehov
på regional nivå. Inledningsvis beskrivs personal- och rekryteringsbehov per län.
Därefter redovisas hur många som behöver examineras för att täcka det beräknade
rekryteringsbehovet. Det framtida examinationsbehovet redovisas på en mer
övergripande nivå eftersom examinationen av lärare inte är knuten till enskilda län.
Examinationsbehovet redovisas för åtta riksområden, som vart och ett består av
ett eller flera län. De åtta riksområdena är Stockholm, Östra Mellansverige,
Småland och öarna, Sydsverige, Västsverige, Norra Mellansverige, Mellersta
Norrland och Övre Norrland. Indelningen följer NUTS 2. NUTS är den regionala
indelning som används inom EU för statistikredovisning.46
I tabellbilagan finns utförliga tabeller där personal- och rekryteringsbehov
redovisas per län indelat efter skol- och verksamhetsform och ämne.
Examinationsbehovet redovisas per riksområde enligt NUTS 2.
Diagram 57. Prognos över personalbehov per län, procentuell utveckling 2016–2031
25
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Personalbehov i länen
Det framtida personalbehovet beror på befolkningsutvecklingen,
utnyttjandegraden, personaltätheten samt följsamheten. Med utnyttjandegrad avses
hur stor andel av befolkningen, i olika åldrar, som utnyttjar de olika skol- och
verksamhetsformerna. För förskola, fritidshem, förskoleklass och gymnasieskola

46

I Sverige utgörs NUTS 1 av tre landsdelar, NUTS 2 av riksområden och NUTS 3 av län.
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har antaganden om utnyttjandegrad gjorts specifikt för varje län. För de övriga
skol- och verksamhetsformerna görs inga länsvisa antaganden om
utnyttjandegraden. I stället används den genomsnittliga utnyttjandegraden i riket.
Utnyttjandegraden under prognosåren antas för samtliga verksamhetsformer vara
densamma som genomsnittet för åren 2012 till 2016.47 Läs mer om antagandena i
kapitlet Antaganden.
Behovet av personal i skolan antas för 2016 överensstämma med antalet
tjänstgörande lärare, omräknat till heltidstjänster, i de skol- och verksamhetsformer
som ingår i prognosen. Behovet i förskola och fritidshem omfattar även övrig
pedagogisk personal – exempelvis barnskötare och fritidsledare. Personalbehovet
uttrycks genomgående i heltidstjänster.

Beräkningarna över det framtida behovet av lärare gjordes innan riksdagen i november 2017
fattade beslut om skolplikt från 6 års ålder och obligatorisk förskoleklass. Ändringen börjar gälla
den 1 januari 2018 men ska tillämpas från och med höstterminen 2018.
47
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Tabell 3. Befolkningsutveckling 2016–2031 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
befolkningen

13

13

12

17

22

27

36

19

39

22

9

14

14

21

27

30

34

11

31

17

11

18

20

25

26

30

33

10

23

16

Östergötlands län

9

13

17

22

26

30

30

7

21

13

Jönköpings län

6

11

15

21

24

25

26

7

20

12

Kronobergs län

3

13

16

21

24

29

30

6

17

12

Stockholms län
Uppsala län
Södermanlands län

Kalmar län

-1

7

9

20

24

23

19

-2

17

6

Gotlands län

3

2

2

11

18

15

19

-5

26

6

Blekinge län

3

7

8

14

15

21

21

1

13

7

Skåne län

6

8

9

16

24

31

34

11

25

15

Hallands län

5

13

10

20

22

26

28

9

29

16

Västra Götalands län

7

11

10

18

24

27

26

9

26

14

Värmlands län

0

6

11

18

21

21

14

-2

14

5

Örebro län

11

11

13

18

28

25

21

7

18

12

Västmanlands län

13

16

16

26

28

31

29

10

21

15

Dalarnas län

3

11

16

19

23

27

22

0

16

7

Gävleborgs län

7

11

15

20

20

22

22

1

15

7

-2

7

4

10

10

12

13

-3

10

3

2

7

5

13

14

16

20

-4

15

4

Västerbottens län

-2

5

8

12

18

20

19

-1

17

6

Norrbottens län

-1

7

12

16

12

10

4

-6

12

1

8

11

12

18

23

26

28

9

24

14

Västernorrlands län
Jämtlands län

Riket

Källa: Regional befolkningsprognos som baseras på SCB:s befolkningsprognos 2017, Statistiska centralbyrån

Det totala personalbehovet beräknas öka med 18 procent i hela landet mellan år
2016 och 2031. Det är dock stora skillnader mellan olika län. Störst är ökningen av
personalbehovet i storstadslänen, regionerna runt Mälardalen samt delar av södra
Sverige. Däremot ökar behovet svagare i flera skogs- och norrlandslän samt
Gotland och Blekinge. Skillnaderna beror framför allt på befolkningsutvecklingen,
och då framför allt utvecklingen av antalet barn och ungdomar. Behovstillväxten
följer relativt väl barn- och ungdomsgruppens utveckling mellan 2016 och 2031 i
de olika länen.
Procentuellt sett beräknas personalbehovet öka mest i Uppsala, Södermanlands
och Västmanlands län (23 procent). Nästan lika snabbt väntas personalbehovet
öka i Stockholms, Östergötlands, Kronobergs och Hallands län (20–21 procent).
Men även i många andra län ökar behovet starkt, som exempelvis Skåne, Västra
Götalands, Jönköpings och Örebro län (18 procent).

Redovisning av regeringsuppdrag
Dokumentdatum: 2017-12-18
Dnr: 2016:906
96 (172)

Skolverket

Tabell 4. Personalbehov 2016 samt beräknat personalbehov 2021, 2026 och 2031 per län,
omräknat till heltidstjänster

Stockholms län
Uppsala län
Södermanlands län

Förändring
2031 % 2016-31

2016

2021

2026

55 600

61 300

65 400

67 000

20

8 100

9 000

9 700

9 900

23

7 100

7 800

8 500

8 700

23

11 400

12 500

13 400

13 700

21

Jönköpings län

9 500

10 400

11 100

11 300

18

Kronobergs län

4 800

5 400

5 700

5 800

20

Kalmar län

5 900

6 500

6 800

6 800

15

Gotlands län

1 400

1 500

1 600

1 600

10

Blekinge län

4 000

4 300

4 500

4 500

12

33 100

36 300

38 500

38 900

18

Östergötlands län

Skåne län
Hallands län

8 100

8 900

9 500

9 600

20

39 900

43 600

46 300

47 000

18

Värmlands län

6 700

7 200

7 500

7 600

13

Örebro län

7 400

8 000

8 600

8 700

18

Västmanlands län

6 500

7 200

7 800

8 000

23

Dalarnas län

6 900

7 500

8 000

8 100

17

Gävleborgs län

6 900

7 400

7 900

8 000

16

Västernorrlands län

6 000

6 300

6 500

6 500

8

Jämtlands län

3 400

3 600

3 700

3 700

9

Västerbottens län

6 900

7 300

7 600

7 600

9

Norrbottens län

6 100

6 300

6 600

6 600

8

245 800

268 300

285 100

289 600

18

Västra Götalands län

Riket

Not: Värdena är avrundade, varför summan av samtliga län inte behöver överensstämma med rikets värde. Kommunal
vuxenutbildning i svenska för invandrare ingår inte i tabellen eftersom prognos endast beräknas för första perioden 2017–
2021. Uppgifter om denna skolform finns i länstabellerna i bilagan.

Lärarna idag
Rekryteringsbehovet beräknas som skillnaden mellan behovet av lärare och den
framskrivna tillgången på lärare. Som tillgång i utgångsläget år 2016 räknas lärare
som är behöriga, har en pedagogisk högskoleexamen eller har en
tillsvidareanställning. Med behöriga lärare menas i regel de som har en
lärarlegitimation med behörighet för rätt skol- och verksamhetsform och i vissa
fall för rätt ämne och nivå. Klassificeringen av om en lärare är behörig eller inte
har gjorts med utgångspunkt från lärarlegitimationsregistret. Läs mer om hur
klassificeringen av behöriga lärare har gjorts i de olika skol- och
verksamhetsformerna i Bilaga 1.
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Tabell 5. Andel lärare efter behörighet och anställningsform år 2016, fördelat efter län,
samtliga skol- och verksamhetsformer utom förskola och fritidshem, omräknat till
heltidstjänster. Den vertikala linjen visar andelen behöriga i riket
Stockholms län
Uppsala län
Södermanlands län
Östergötlands län
Jönköpings län
Kronobergs län
Kalmar län
Gotlands län
Blekinge län
Skåne län
Hallands län
Västra Götalands län
Värmlands län
Örebro län
Västmanlands län
Dalarnas län
Gävleborgs län
Västernorrlands län
Jämtlands län
Västerbottens län
Norrbottens län
Riket
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Behöriga
Pedagogisk högskoleexamen
Tillsvidareanställda som saknar pedagogisk högskoleexamen
Visstidsanställda som saknar pedagogisk högskoleexamen

I riket som helhet var i genomsnitt 73 procent av lärarkåren (uttryckt i
heltidstjänster) behöriga år 2016. Det är dock relativt stora skillnader i
behörighetsnivå mellan olika län. Störst andel behöriga lärare (heltidstjänster) var
det i Hallands och Västerbottens län, 80 respektive 79 procent behöriga lärare.
Minst var andelen i Gävleborgs, Dalarnas, Södermanlands och Jämtlands län, där
andelen behöriga lärare utgjorde mellan 64 och 67 procent av lärarkåren.
Visstidsanställda lärare som saknar pedagogisk högskoleexamen, ses inte som en
tillgång i utgångsläget utan antas bli ersatta av nyutexaminerade lärare under
perioden 2017-2021. Dalarnas, Gävleborgs och Jämtlands län är de tre län i landet
som har störst andel visstidsanställda lärare, som saknar pedagogisk
högskoleexamen. I dessa län utgjorde de visstidsanställda lärarna 14 procent av
samtliga tjänstgörande lärare 2016, omräknat till heltidstjänster. Minst andel
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visstidsanställda lärare hade Västerbottens och Uppsala län. I dessa två län var
denna grupp bara hälften så stor, andelsmässigt, som i de tre län där andelen var
som störst, det vill säga 6 respektive 7 procent.
Tabell 6. Antal lärare 2016 per län och därav andel behöriga lärare, samt antal och andel
lärare som antas bli behöriga respektive ska ersättas, omräknat till heltidstjänster,
samtliga skol- och verksamhetsformer utom förskola och fritidshem
Andel av 2016 års lärarkår, procent Antal, omräknat till heltidstjänster
Andel
Lärare
Andel Andel lärare
lärare
Lärare
behöriga
som antas
som ska Totalt antal
som antas
som ska
lärare bli behöriga
ersättas lärare 2016 bli behöriga
ersättas
Stockholms län

70

20

10

26 300

5 400

2 500

Uppsala län

74

19

7

4 300

800

300

Södermanlands län

66

23

12

3 900

900

500

Östergötlands län

74

18

9

6 100

1 100

500

Jönköpings län

73

18

10

5 200

900

500

Kronobergs län

71

20

9

2 700

500

200

Kalmar län

73

17

10

3 400

600

300

Gotlands län

75

17

8

700

100

100

Blekinge län

70

19

11

2 200

400

200

Skåne län

76

16

8

17 200

2 800

1 400

Hallands län

80

14

6

4 300

600

300

Västra Götalands län

75

17

9

21 400

3 600

1 800

Värmlands län

73

17

10

3 700

600

400

Örebro län

71

19

10

4 100

800

400

Västmanlands län

70

20

10

3 500

700

400

Dalarnas län

66

21

14

4 100

800

600

Gävleborgs län

64

21

14

4 000

800

600

Västernorrlands län

71

18

10

3 500

700

400

Jämtlands län

67

19

14

1 900

400

300

Västerbottens län

79

14

6

3 600

500

200

Norrbottens län

76

14

9

3 600

500

300

Riket

73

18

9

129 800

23 500

12 100

Lärare utan behörighet som har en pedagogisk högskoleexamen eller en
tillsvidareanställning antas fortsätta att arbeta som lärare och bli behöriga under
prognosperioden. Dessa lärare utgör en stor grupp av dagens lärarkår. Totalt i riket
utgör de 18 procent av alla lärare, omräknat till heltidstjänster. I flera län är denna
andel ännu högre. I Södermanlands län ingår nästan en av fyra lärare i denna
grupp. Samtidigt är också andelen visstidsanställda lärare utan behörighet eller
pedagogisk högskoleexamen hög i Södermanlands län. Även i Dalarnas och
Gävleborgs län är både andelen lärare som antas bli behöriga och andelen
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visstidsanställda lärare utan behörighet eller pedagogisk högskoleexamen stor.
Endast omkring två tredjedelar av lärarkåren är behöriga i dessa tre län.
Flera län kommer att ha stora pensionsavgångar under prognosperioden. Totalt i
hela landet är 40 procent av lärarkåren 50 år eller äldre. Flertalet av dessa lärare
kommer att gå i pension under prognosperioden fram till 2031. Norrlandslänen
samt Gotlands län har stora kommande pensionsavgångar. I Gotlands län är mer
än hälften av lärarkåren 50 år eller äldre. Nästan lika hög andel har Jämtlands och
Norrbottens län.
Tabell 7. Andel lärare* som är 50 år eller äldre, samtliga skol- och verksamhetsformer
utom förskola och fritidshem, år 2016. Den vertikala linjen visar andelen lärare som är 50
år eller äldre i riket.
Stockholms län
Uppsala län
Södermanlands län
Östergötlands län
Jönköpings län
Kronobergs län
Kalmar län
Gotlands län
Blekinge län
Skåne län
Hallands län
Västra Götalands län
Värmlands län
Örebro län
Västmanlands län
Dalarnas län
Gävleborgs län
Västernorrlands län
Jämtlands län
Västerbottens län
Norrbottens län
Riket
0

10

20

30

40

50

60

Not: * Lärare som är behöriga, har pedagogisk högskoleexamen eller är tillsvidareanställda, dvs. kategori 1–3

Förskola och fritidshem
Förskola och fritidshem har delvis ett annat beräkningsförfarande än övriga skoloch verksamhetsformer. Personalbehovet beräknas för all personal. Däremot
redovisas det framtida rekryterings- och examinationsbehovet endast för
förskollärare i förskolan samt för dem med pedagogisk högskoleexamen i
fritidshem. För förskolan antas i prognosens huvudalternativ att andelen behöriga
ska vara lika stor som andelen av personalen med pedagogisk högskoleexamen år
2016, cirka 45 procent. Förskollärare med pedagogisk högskoleexamen (men utan
förskollärarlegitimation) antas under prognosperioden bli behöriga. År 2016
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handlade det om cirka 3 100 heltidstjänster. För fritidshemmen antas andelen
behöriga vara densamma som idag, närmare 45 procent.
Det är stora skillnader mellan olika län när det gäller andelen av personalen i
förskolan som har pedagogisk högskoleexamen. Störst är andelen i Värmlands,
Kalmar och Norrbottens län (57–59 procent) och lägst i Stockholms län (31
procent). Det är till stora delar samma län som har störst och minst andel personal
med pedagogisk högskoleexamen i fritidshemmen. I Norrbottens län är andelen
högst med 70 procent. Lägst är andelen i Stockholms län med 23 procent.
Tabell 8. Andel av personalen (omräknat till heltidstjänster) inom förskola och fritidshem
med pedagogisk högskoleexamen 2016
Förskola

Fritidshem

31

23

Stockholms län
Uppsala län

38

32

Södermanlands län

41

33

Östergötlands län

44

48

Jönköpings län

55

64

Kronobergs län

48

51

Kalmar län

58

61

Gotlands län

44

39

Blekinge län

55

55

Skåne län

45

47

Hallands län

51

49

Västra Götalands län

49

46

Värmlands län

59

63

Örebro län

50

48

Västmanlands län

47

46

Dalarnas län

43

42

Gävleborgs län

56

57

Västernorrlands län

50

54

Jämtlands län

43

40

Västerbottens län

52

61

Norrbottens län

57

70

Rekryteringsbehov i länen
Rekryteringsbehovet är uppdelat i tre femårsperioder. Det rekryteringsbehov som
redovisas för länen avser endast lärare och personal med pedagogisk
högskoleexamen. Övrig personal, som exempelvis barnskötare och fritidsledare
inom förskola och fritidshem ingår inte.
Rekryteringsbehovet bedöms vara störst under den första femårsperioden 2017–
2021. Detta gäller för samtliga län. Under perioderna 2022–2026 och 2027–2031 är

Skolverket

Redovisning av regeringsuppdrag
Dokumentdatum: 2017-12-18
Dnr: 2016:906
101 (172)

rekryteringsbehovet något mindre. Förklaringen till att rekryteringsbehovet är
störst den första femårsperioden är till viss del att de visstidsanställda som saknar
pedagogisk högskoleexamen antas bli ersatta under prognosens första fem år. Men
även behovet av lärare ökar mest under den första femårsperioden till följd av
befolkningsutvecklingen, vilket bidrar till det högre rekryteringsbehovet.
Hälften av landets totala rekryteringsbehov bedöms finnas i de tre storstadslänen.
Det totala rekryteringsbehovet i landet beräknas uppgå till 187 000 heltidstjänster
under hela prognosperioden fram till 2031. Rekryteringsbehovet i Stockholms län
beräknas bli närmare 38 000, i Västra Götalands län drygt 31 000 och i Skåne län
cirka 25 000. Övriga 18 län i landet har således ett lika stort rekryteringsbehov
tillsammans som dessa tre storstadslän sammanlagt.
Tabell 9. Antal tjänstgörande lärare 2016 samt rekryteringsbehov av lärare i samtliga skoloch verksamhetsformer per län, omräknat till heltidstjänster
2016

2017-2021

2022-2026

2027-2031

35 100

16 100

11 300

10 500

Uppsala län

5 700

2 500

1 900

1 800

Södermanlands län

5 200

2 300

1 800

1 600

Östergötlands län

8 600

3 600

2 800

2 600

Jönköpings län

7 700

3 100

2 500

2 300

Kronobergs län

3 800

1 600

1 200

1 100

Kalmar län

4 900

2 100

1 600

1 300

Gotlands län

1 000

400

400

300

Blekinge län

3 200

1 300

900

800

24 700

10 300

7 800

7 000

6 200

2 500

2 100

1 900

30 600

12 600

9 900

8 800

Värmlands län

5 500

2 200

1 700

1 500

Örebro län

5 800

2 400

1 900

1 600

Västmanlands län

5 000

2 200

1 700

1 500

Dalarnas län

5 400

2 400

1 800

1 600

Gävleborgs län

5 700

2 400

1 800

1 600

Västernorrlands län

4 900

1 800

1 300

1 200

Jämtlands län

2 600

1 100

700

700

Västerbottens län

5 500

1 900

1 600

1 400

Norrbottens län

5 200

1 900

1 600

1 500

182 200

76 500

58 300

52 700

Stockholms län

Skåne län
Hallands län
Västra Götalands län

Riket

Not: Värdena är avrundade, varför summan av samtliga län inte behöver överensstämma med rikets värde. Barnskötare och
fritidsledare ingår inte rekryteringsbehovet i tabellen. Rekryteringsbehovet av lärare inom kommunal vuxenutbildning i
svenska för invandrare ingår endast under den första perioden 2017–2021.
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Även om rekryteringsbehovet i antal skiljer stort mellan olika län, vilket främst
beror på länens storlek, är skillnaderna i förhållande till dagens lärarkår väsentligt
mindre. Störst rekryteringsbehov under prognosperioden fram till 2031, i
förhållande till dagens lärarkår, bedöms Södermanlands län ha. Det relativa
rekryteringsbehovet är nästan lika stort i Västmanlands, Uppsala, Stockholms och
Dalarnas län. Minst rekryteringsbehov i förhållande till dagens lärarkår väntas för
Västernorrlands och Västerbottens län.
Kännetecknande för län med stora rekryteringsbehov är en eller flera av följande
faktorer: en stark befolkningstillväxt som ökar lärarbehovet, stora
pensionsavgångar eller en stor andel visstidsanställda lärare utan pedagogisk
högskoleexamen, som antas bli ersatta under prognosperioden.
Diagram 58. Rekryteringsbehov av lärare per län i samtliga skol- och verksamhetsformer
under perioderna 2017–2021, 2022–2026 och 2027–2031, i förhållande till dagens lärarkår,
procent
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Examinationsbehov i regionerna
Examinationsbehovet redovisas för åtta riksområden, som är indelade efter NUTS
2, se tabell nedan. Rekryteringsbehovet i heltidstjänster räknas om till ett
examinationsbehov, uttryckt i antal personer, genom att hänsyn tas till
lärarbenägenheten samt den genomsnittliga tjänstgöringsomfattningen per skoloch verksamhetsform och ämne. Lärarbenägenheten är andelen av de examinerade
lärarna som antas börja arbeta som lärare, och stannar kvar i läraryrket under
åtminstone något år.
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Examinationsbehovet redovisas endast för lärare. Övrig personal, som exempelvis
barnskötare och fritidsledare inom förskola och fritidshem ingår inte.
Rekryteringsbehovet av lärare i till exempel Östra Mellansverige förväntas
tillgodoses av de som examineras inom denna region. I beräkningarna tas ingen
hänsyn till flyttningar.
Tabell 10. Indelning av länen 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
Värmlands län

Norra Mellansverige

Dalarnas län
Gävleborgs län
Västernorrlands län

Mellersta Norrland

Jämtlands län
Västerbottens län

Övre Norrland

Norrbottens län

Diagram 59. Rekryteringsbehov av lärare per riksområde i samtliga skol- och
verksamhetsformer under perioderna 2017–2021, 2022–2026 och 2027–2031, i förhållande
till dagens lärarkår, procent
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Riksområdet Stockholm, som utgörs av Stockholms län, har det största
rekryteringsbehovet under prognosperioden fram till 2031, i förhållande till dagens
lärarkår. Detta beror både på relativt många visstidsanställda lärare utan
pedagogisk högskoleexamen, som antas ersättas under den första femårsperioden,
och en stark tillväxt av elevkullarna. Även i Östra Mellansverige bedöms
rekryteringsbehovet vara stort i förhållande till dagens lärarkår. Minst beräknas
rekryteringsbehovet vara i Mellersta och Övre Norrland. Mellersta Norrland väntas
dock ha ett stort rekryteringsbehov under den första femårsperioden, vilket beror
på en relativt stor andel visstidsanställda utan pedagogisk högskoleexamen, som
antas bli ersatta.
Tabell 11. Rekryterings- och examinationsbehov av lärare per riksområde (NUTS 2)
Rekryteringsbehov
Heltidstjänster
2017-2021 2022-2026 2027-2031
Totalt
Stockholm
16 100
11 300
10 500 37 900
Östra Mellansverige
12 900
10 100
9 100 32 100
Småland och öarna
7 300
5 600
5 000 17 900
Sydsverige
11 600
8 800
7 800 28 100
Västsverige
15 100
12 000
10 700 37 800
Norra Mellansverige
7 100
5 300
4 700 17 000
Mellersta Norrland
2 800
2 100
1 900
6 800
Övre Norrland
3 700
3 200
2 900
9 800
Riket
76 500
58 300
52 700 187 500

Examinationsbehov
Antal personer
2017-2021 2022-2026 2027-2031
19 300
13 600
12 700
15 600
12 200
11 000
8 800
6 900
6 100
13 900
10 600
9 500
18 200
14 500
13 000
8 500
6 400
5 700
3 400
2 500
2 300
4 500
3 900
3 500
92 200
70 500
63 800

Totalt
45 700
38 800
21 700
34 000
45 600
20 600
8 200
11 900
226 600

Drygt 70 procent av hela landets rekryteringsbehov fram till 2031 på drygt 187 000
personer beräknas finnas i de fyra största riksområdena Stockholm, Östra
Mellansverige, Sydsverige och Västsverige. Totalt bedöms rekryteringsbehovet i
dessa områden uppgå till 136 000 personer, varav närmare 38 000 i Stockholm
respektive Västsverige, cirka 32 000 i Östra Mellansverige och omkring 28 000 i
Sydsverige. Rekryteringsbehovet bedöms vara störst under den första
femårsperioden 2017–2021. Därefter minskar rekryteringsbehovet något.
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Diagram 60. Årligt rekryterings- och examinationsbehov av lärare per riksområde
(NUTS 2), samtliga skol- och verksamhetsformer under perioden 2017–2031
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Not: Rekryteringsbehovet är omräknat till antal heltidstjänster medan examinationsbehovet uttrycks i antal personer.

Det totala examinationsbehovet under hela prognosperioden fram till 2031 uppgår
till nästan 227 000 lärare. Examinationsbehovet för riksområde Stockholm
beräknas uppgå till närmare 46 000 lärare. Ungefär lika stort är
examinationsbehovet i Västsverige. Östra Mellansverige beräknas ha ett
examinationsbehov på 39 000 och Sydsverige på 34 000 lärare. I Småland med
öarna och Norra Mellansverige bedöms examinationsbehovet uppgå till 22 000
respektive närmare 21 000 lärare under hela prognosperioden. Motsvarande antal i
Mellersta och Övre Norrland beräknas till 8 000 respektive 12 000 lärare.
Detta betyder att det årliga examinationsbehovet av lärare under perioden 2017–
2031 i genomsnitt behöver uppgå till cirka 3 000 i såväl Stockholm som
Västsverige, för att behovet av lärare ska kunna tillgodoses. I Östra Mellansverige
beräknas det årliga examinationsbehovet vara nästan 2 600 och i Sydsverige
närmare 2 300. I både Småland med öarna och Norra Mellansverige bedöms
examinationsbehovet vara omkring 1 400 årligen. Examinationsbehovet i Mellersta
och Övre Norrland beräknas till drygt 500 respektive cirka 800 per år. Totalt i hela
landet väntas examinationsbehovet av lärare uppgå till omkring 15 100 per år.
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6. Prognosmodellen
Resultaten redovisas som totalt personalbehov, behov av personal med
förskollärar- eller lärarexamen, rekryteringsbehov av lärare och examinationsbehov
av lärare.
Prognosmodellen består av en efterfrågedel och en tillgångsdel. Prognos görs för
förskolan och tolv olika skol- och verksamhetsformer inom skolan (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
särskild utbildning för vuxna. För grundskolans årskurs 7–9 och gymnasieskolan
görs även ämnesspecifika prognoser.
Efterfrågeprognosen ger behovet av lärare/personal. Behovet av lärare/personal beror
på befolkningsutvecklingen 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/antalet elever per heltidstjänst. I efterfrågeprognosen ingår även
ett antagande om följsamhet. Med följsamhet menas i vilken grad förändringar i
antal barn och elever får genomslag i form av förändrat antal lärare/personal.
Resultatet i efterfrågeprognosen redovisas som behov, uttryckt i heltidstjänster.
Tillgångsprognosen ger den framtida tillgången på lärare/personal och utgår från 2016
års tillgång på lärare/personal enligt lärarregistret. Lärare som är behöriga men
även lärare som inte är behöriga men har en pedagogisk högskoleexamen eller en
tillsvidareanställning ses som tillgång i prognosberäkningarna och skrivs fram ett år
i taget med hjälp av antaganden om kvarvaro och återgång i yrket. Med behöriga
lärare menas i regel de som har en lärarlegitimation med behörighet för rätt skoleller verksamhetsform och i vissa fall för rätt ämne och nivå. Läs mer om hur
klassificeringen av behöriga har gjorts i de olika skol- och verksamhetsformerna i
bilaga 1. 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 inte som en tillgång i
beräkningarna utan antas under den första femårsperioden ersättas av behöriga
nyutexaminerade lärare.
För förskola och fritidshem används ett annat beräkningsförfarande. Som tillgång i
utgångsläget år 2016 räknas samtliga pedagoger inom förskola och fritidshem.
Pedagogerna i förskolan delas in i tre grupper: behöriga förskollärare (med
förskollärarlegitimation), förskollärare med pedagogisk högskoleexamen (utan
förskollärarlegitimation) och övrig pedagogisk personal (exempelvis barnskötare).
Förskollärarna med pedagogisk högskoleexamen (utan förskollärarlegitimation)
antas under den första prognosperioden bli behöriga (få en
förskollärarlegitimation). Pedagogerna i fritidshemmen delas in i två grupper: de
som har pedagogisk högskoleexamen (och i prognosen har klassificerats som
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behöriga) och de som inte har det. För förskola och fritidshem görs ett antagande
över hur fördelningen mellan behöriga och obehöriga ska utvecklas. Resultatet i
tillgångsprognosen redovisas i heltidstjänster.
Rekryteringsbehovet beräknas som skillnaden mellan behovet av lärare och den
framskrivna lärartillgången. Rekryteringsbehovet tas fram för femårsperioderna
2017–2021, 2022–2026 och 2027–2031. Rekryteringsbehovet redovisas i
heltidstjänster. Prognosen över rekryteringsbehovet görs både för riket som helhet
och för länen.
För lärare beräknas därefter ett examinationsbehov. Examinationsbehovet anger
antalet lärare som behöver examineras under respektive femårsperiod för att
rekryteringsbehovet ska tillgodoses. För att skatta examinationsbehovet görs
antaganden om tjänstgöringsomfattning och lärarbenägenhet. I skattningen av
lärarbenägenheten antas hur stor andel av de nyutexaminerade som i 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 olika riksområden48. 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
fritidshem redovisas endast för personer med pedagogisk högskoleexamen och
inte för övriga personalgrupper som exempelvis fritidsledare.
Slutligen görs en separat prognos över den beräknade framtida examinationen för ett
antal olika lärarinriktningar: 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 lärarutbildningarna. Med den statistik som finns tillgänglig är det inte
möjligt 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.

48
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Beräkningsmodell
EFTERFRÅGAN

TILLGÅNG

Dagens behov

Dagens lärare

+/- förändringar i

 Minus

 Befolkningsutveckling
 Utnyttjandegrad av

skol- och
verksamhetsformerna

 Följsamhet
 Personaltäthet

pensionsavgång och
annan avgång

 Plus återgång från

tjänstledighet och
återgång av tidigare
examinerade

 För förskola och

fritidshem: Antagande
om fördelningen
behöriga/obehöriga

= Rekryteringsbehov i
heltidstjänster
(Efterfrågan-Tillgång)

Examinationsbehov i antal
personer
 Antagande om
lärarbenägenhet
 Antaganden om de
nyutexaminerades
tjänstgöringsomfattning

Framtida examination (för ett antal
lärargrupper)
 Antagande om nybörjare
 Antagande om examensfrekvenser

= Balansläge (för ett antal lärargrupper)
(framtida examination – examinationsbehov)
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7. Antaganden
Behovet av lärare och övrig personal beror på befolkningsutvecklingen i aktuella åldrar.
I efterfrågeprognosen görs även antaganden om utnyttjandegrad, personaltäthet och
följsamhet. I tillgångsprognosen görs antaganden om hur stor andel av lärarna som
är kvar i yrket och hur stor andel som återgår till yrket. Här görs även antaganden
om de nyutexaminerades ålders- och könsfördelning. För att räkna fram
examinationsbehovet behövs antaganden om tjänstgöringsomfattning och
lärarbenägenhet.
Nedan presenteras vilka antaganden som prognosen grundar sig på.
Personalbehov
Befolkningsutveckling

Vid beräkningarna av det framtida personalbehovet i riket används SCB:s
befolkningsprognos från 2017 över befolkningsutvecklingen i Sverige 2017–2060.49
I denna görs antaganden om fruktsamhet, dödlighet samt in- och utvandring.
Befolkningen delas i prognosen in efter ålder och kön. Dessutom görs en
indelning efter bakgrund, det vill säga befolkningen delas upp i inrikes födda och
utrikes födda.
Vid beräkningen av det framtida personalbehovet i länen har SCB gjort en regional
prognos över utvecklingen i länen under perioden 2017–2031. Prognoserna för
länen tas fram så att de är konsistenta med riksprognosen. Det innebär att alla län
summerar till den totala folkmängden i riket enligt SCB:s befolkningsprognos.
Detsamma gäller även för komponenterna födda, döda samt flyttningsnetto i varje
köns- och åldersklass efter bakgrund.
Fruktsamheten i länen antas under prognosperioden följa
fruktsamhetsutvecklingen i riket enligt SCB:s prognos för riket. En regional
justering har gjorts så att länen skiljer sig från riket på samma sätt som de i
genomsnitt gjorde under perioden 2011–2016, efter moderns bakgrund. På samma
sätt antas dödligheten i länen följa den antagna dödlighetsutvecklingen i riket. En
regional justering efter kön och ålder har gjorts baserad på observerad dödlighet i
länen i förhållande till riket under åren 2007–2016.
Inrikes inflyttning till länen under prognosperioden baseras på tidigare observerade
inflyttningsmönster och nivå för inrikes inflyttning per ålder, kön och bakgrund
under åren 2012–2016. Immigrationen till länen under prognosperioden 2017–
2021 baseras på tidigare observerade inflyttningsmönster och nivå för immigration
per ålder, kön och bakgrund under åren 2013–2016. Under prognosperioden
2022–2031 används en längre tidshorisont, vilket innebär att immigrationen till

49 Sveriges

framtida befolkning 2017-2060, Statistiska meddelanden, BE 18 SM 1701, SCB
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länen baseras på tidigare observerade inflyttningsmönster och nivå för immigration
per ålder, kön och bakgrund under åren 2012–2016. De första prognosåren, då
invandringen väntas vara fortsatt hög, baseras invandringen till kommunerna på de
senaste årens regionala fördelning av invandringen, där många mindre kommuner
haft en hög invandring jämfört med tidigare. På lite längre sikt, när invandringen
väntas gå ner till en lägre nivå, baseras den på ytterligare något år för att fånga upp
mer långsiktiga regionala mönster för invandringen.
Utnyttjandegrad och beräknat antal elever

Utnyttjandegrad är andelen av befolkningen i en viss åldersgrupp som utnyttjar de
olika skol- och verksamhetsformerna.50 För samtliga skol- och verksamhetsformer
baseras utnyttjandegraden på den genomsnittliga andelen de senaste fem åren, det
vill säga åren 2012–2016. Fördelen med att basera antagandena på ett genomsnitt
av fem år är att temporära variationer mellan åren jämnas ut. Om vi skulle räkna på
2016 års värden skulle vi skriva fram ett för högt behov, eftersom
utnyttjandegraden var extra hög detta år på grund av många asylsökande barn.
Dessa ingår i elevstatistiken men inte i befolkningsstatistiken.
I prognosberäkningarna antas det alltid finnas ett visst behov av lärare för
nyanlända och asylsökande barn. Nyanlända och asylsökande barn finns med i
elevstatistiken om de går i skolan även om de ännu inte fått uppehållstillstånd och
inte är folkbokförda. Det är förklaring till 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
utnyttjandegraden.
Förskola
Utnyttjandegrad av förskolan beräknas som andelen av barn i åldersgruppen 1–5 år
som är inskrivna i förskolan. Antagandet om utnyttjandegrad i förskolan är
länsspecifik, det vill säga de tas fram separat för respektive län, och för riket som
helhet.
Under åren 2012–2016 var i genomsnitt 84 procent av barnen i åldrarna 1–5 år
inskrivna i förskolan. Utnyttjandegraden skiljer sig mellan olika län. Den är högst i
Gotlands län (88 procent) och lägst i Uppsala och Dalarnas län (81 procent).

Beräkningarna över det framtida behovet av lärare gjordes innan riksdagen i november 2017
fattade beslut om skolplikt från 6 års ålder och obligatorisk förskoleklass. Ändringen börjar gälla
den 1 januari 2018 men ska tillämpas från och med höstterminen 2018.
50
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Tabell 12. Andel barn 1–5 år inskrivna i förskolan, genomsnitt 2012–2016
Län

Andel %

Län

Andel %

Stockholms län

83

Västra Götalands län

82

Uppsala län

81

Värmlands län

86

Södermanlands län

86

Örebro län

86

Östergötlands län

85

Västmanlands län

85

Jönköpings län

82

Dalarnas län

81

Kronobergs län

85

Gävleborgs län

86

Kalmar län

85

Västernorrlands län

87

Gotlands län

88

Jämtlands län

87

Blekinge län

87

Västerbottens län

85

Skåne län

84

Norrbottens län

85

Hallands län

85

Riket

84

Antalet barn i förskolan har ökat starkt under 2000-talet. År 2000 var 316 000 barn
inskrivna i förskolan. År 2016 hade antalet ökat med nästan 60 procent och
uppgick till 501 000. Antalet väntas fortsätta att öka fram till 2026 till omkring
570 000 barn. Åren därefter bedöms antalet inskrivna barn börja minska. I slutet
av prognosperioden beräknas närmare 560 000 barn vara inskrivna i förskolan.
Diagram 61. Antal barn inskrivna i förskolan 2000–2016 samt prognos 2017–2031
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Fritidshem
Utnyttjandegraden för fritidshem beräknas som andelen barn i åldersgruppen 6–12
år som är inskrivna i fritidshem. Andelen beräknas för samtliga län och för riket. I
riket var i genomsnitt 57 procent av barnen i åldersgruppen 6–12 år inskrivna i
fritidshem under perioden 2012–2016. Utnyttjandegraden skiljer sig mellan länen.
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Högst andel inskrivna barn finns i Gotlands län, tätt följt av Stockholms och
Västerbottens län (62 respektive 61 procent). Lägst är utnyttjandegraden i Dalarnas
och Kronobergs län (51 respektive 52 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 13. Andel barn 6–12 år inskrivna i fritidshem, genomsnitt 2012–2016
Län

Andel %

Län

Andel %

Stockholms län

61

Västra Götalands län

56

Uppsala län

59

Värmlands län

53

Södermanlands län

54

Örebro län

54

Östergötlands län

54

Västmanlands län

53

Jönköpings län

54

Dalarnas län

51

Kronobergs län

52

Gävleborgs län

54

Kalmar län

56

Västernorrlands län

54

Gotlands län

62

Jämtlands län

53

Blekinge län

60

Västerbottens län

61

Skåne län

59

Norrbottens län

54

Hallands län

57

Riket

57

År 2016 var 478 000 barn i åldrarna 6–12 år inskrivna i fritidshem jämfört med
329 000 år 2006. En ökning med nästan 150 000 på tio år. Antalet barn i
fritidshem väntas fortsätta att öka under hela prognosperioden och uppgå till
omkring 560 000 år 2031.
Diagram 62. Antal barn inskrivna i fritidshem 2000–2016 samt prognos 2017–2031
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Förskoleklass
Utnyttjandegraden för förskoleklass beräknas som andelen 6-åringar inskrivna i
förskoleklass.51 Antaganden om utnyttjandegrad för förskoleklass görs för riket
och för samtliga län. De allra flesta barn går i förskoleklass. I riket gick i
genomsnitt 96 procent av barnen i åldern 6 år i förskoleklass under perioden
2012–2016. Det finns dock en del skillnader mellan olika län. Störst andel
inskrivna 6-åringar finns i Västernorrlands län (99 procent). Lägst är andelen i
Stockholms län (94 procent).
Tabell 14. Andel barn i åldern 6 år som är inskrivna i förskoleklass, genomsnitt 2012–2016
Län

Andel %

Län

Andel %

Stockholms län

94

Västra Götalands län

97

Uppsala län

96

Värmlands län

98

Södermanlands län

98

Örebro län

97

Östergötlands län

98

Västmanlands län

97

Jönköpings län

98

Dalarnas län

97

Kronobergs län

97

Gävleborgs län

98

Kalmar län

99

Västernorrlands län

99

Gotlands län

95

Jämtlands län

98

Blekinge län

97

Västerbottens län

98

Skåne län

96

Norrbottens län

98

Hallands län

97

Riket

96

Antalet elever i förskoleklass har ökat sedan 2005 från drygt 88 000 till nästan
123 000 år 2016. År 2031 väntas drygt 130 000 barn vara inskrivna i förskoleklass.
Elevantalet bedöms minska något 2017 jämfört med 2016, vilket förklaras av
barnkullarnas storlek. År 2010 var det en tillfällig topp i antal födda. Detta år
föddes cirka 4 000 fler barn än vad det gjorde både året innan och året efter, det
vill säga under 2009 och 2011.
Under de närmaste åren väntas antalet elever i förskoleklass endast öka svagt för
att sedan öka snabbare i början av 2020-talet. Elevantalet beräknas sedan fortsätta
att öka fram till slutet av 2020-talet då uppgången avstannar.

Beräkningarna över det framtida behovet av lärare gjordes innan riksdagen i november 2017
fattade beslut om skolplikt från 6 års ålder och obligatorisk förskoleklass. Ändringen börjar gälla
den 1 januari 2018 men ska tillämpas från och med höstterminen 2018.
51
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Diagram 63. Antal elever i förskoleklass 2000–2016 samt prognos 2017–2031
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Grundskola
Grundskolan är en nioårig obligatorisk skolform. Grundskolan delas i prognosen
in i tre stadier: 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, 10–12 år och 13–15
år gå i grundskolans årskurs 1–3, 4–6 respektive 7–9. Samma antagande gäller för
riket och för länen.
För grundskolans årskurs 7–9 görs dessutom prognoser för lärare per ämne. För
samtliga ämnen med undantag för ämnet svenska som andraspråk antas
utnyttjandegraden vara 99 procent av alla ungdomar i åldersgruppen 13–15 år.
Beräkningen av utnyttjandegraden för svenska som andraspråk baseras endast på
utrikes födda ungdomar.52 Utnyttjandegraden antas vara 85 procent av utrikes
födda i åldersgruppen 13–15 år. Även detta antagande appliceras på såväl riket
som länen.
På grund av att barnkullarnas storlek har varierat kraftigt mellan olika år så har
antalet elever i grundskolans tre stadier växlat både uppåt och nedåt. Efter en
nedgång i samtliga stadier under 2000-talets första år ökar nu sedan några år
tillbaka antalet elever i samtliga tre stadier. Antalet elever väntas fortsätta att öka
under hela prognosperioden. Den kraftigaste tillväxten av antalet elever beräknas
ske i grundskolans årskurs 7–9, och då framför allt under de närmaste åren. I

Det finns även 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.
52
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mitten av 2020-talet planar uppgången ut. År 2031 beräknas antalet elever i årskurs
7–9 att vara nästan 80 000 fler än 2016, en uppgång med cirka 24 procent.
Diagram 64. Antal elever i grundskolans årskurser 1–3, 4–6 och 7–9 under åren 2000–2016
samt prognos 2017–2031
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I grundskolans årskurs 4–6 kommer antalet elever att öka nästan lika mycket. I
slutet av prognosperioden bedöms antalet elever ha ökat med cirka 75 000 vilket
motsvarar en ökning med 22 procent. Motsvarande tillväxt i årskurs 1–3 väntas bli
något mindre, 62 000 elever eller 17 procent.
Grundsärskola
Utnyttjandegraden för grundsärskolan beräknas som andelen barn i åldern 7–15 år
som är mottagna i grundsärskolan. Denna andel har minskat under 2000-talet. I
början av 2000-talet gick cirka 1,5 procent av barnen i åldrarna 7–15 år i
grundsärskolan. De senaste åren har andelen varit 1,0 procent. Utnyttjandegraden i
prognosen antas vara 1 procent av befolkningen i åldersgruppen 7–15 år.
Antagandet gäller för såväl riket som länen.
Antalet elever i grundsärskolan väntas öka under prognosperioden. Uppgången
beror på att antalet barn i grundskoleåldern beräknas öka. År 2016 var cirka 10 000
barn inskrivna i grundsärskolan. I slutet av prognosperioden väntas antalet uppgå
till omkring 12 500 elever.
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Diagram 65. Antal elever i grundsärskolan 2000–2016 samt prognos 2017–2031
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Gymnasieskola
Utnyttjandegraden för gymnasieskolan beräknas som andelen ungdomar i åldrarna
16–18 år som är inskrivna i gymnasieskolan. Antagandet om utnyttjandegraden för
gymnasieskolan görs för länen och för riket som helhet. Andelen 16–18-åringar
inskrivna i gymnasieskolan antas under hela prognosperioden vara lika stor som
genomsnittet mellan 2012 och 2016.
I flera län överskrider andelen 100 procent. Det beror på att det finns elever i
gymnasieskolan som är äldre än 18 år. Utnyttjandegraden baseras här på antalet
16–18-åringar. En annan förklaring är att asylsökande elever ingår i elevstatistiken
men inte i befolkningsuppgifterna. Detta medför att utnyttjandegraden blir högre
än den annars skulle ha varit.
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Tabell 15. Andel ungdomar 16–18 år som är inskrivna i gymnasieskolan, genomsnitt
2012–2016
Län

Andel %

Län

Andel %

Stockholms län

104

Västra Götalands län

104

Uppsala län

101

Värmlands län

109

Örebro län

109

Södermanlands län

97

Östergötlands län

106

Västmanlands län

104

Jönköpings län

105

Dalarnas län

108

Kronobergs län

109

Gävleborgs län

104

Kalmar län

109

Västernorrlands län

107

Jämtlands län

110

Gotlands län

99

Blekinge län

105

Västerbottens län

107

Skåne län

103

Norrbottens län

105

Hallands län

105

Riket

105

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.
Liksom i grundskolans årskurs 7–9 görs för gymnasieskolan prognoser för lärare
per ämne. Antagandet om utnyttjandegraden för svenska som andraspråk i
gymnasieskolan baseras på utrikes födda. Det är inte lika vanligt att läsa svenska
som andraspråk i gymnasieskolan som i grundskolan. Utnyttjandegraden för
svenska som andraspråk antas vara 25 procent av utrikes födda 16–18-åringar.
Antalet elever i gymnasieskolan ökade med drygt 90 000 elever mellan 2000 och
2008. Efter 2009 minskade antalet elever fram till 2015. Under prognosperioden
beräknas antalet elever öka starkt. Elevantalet beräknas vara närmare 430 000 år
2031.
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Diagram 66. Antal elever i gymnasieskolan 2000–2016 samt prognos 2017–2031
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Gymnasiesärskola
Gymnasiesärskolan är fyraårig. Utnyttjandegraden beräknas som andelen av alla
ungdomar i åldersgruppen 16–19 år som är inskrivna i gymnasiesärskolan.
I prognosen antas utnyttjandegraden vara 1,6 procent av åldersgruppen, vilket är
ett genomsnitt för åren 2012–2016. Samma antagande gäller för riket och för
länen. Antalet elever i gymnasiesärskolan ökade precis som i gymnasieskolan i
början av 2000-talet men har sedan 2009 minskat. Förutom en minskning av
antalet 16–19-åringar i befolkningen, beror nedgången på att eleverna kan välja
några av gymnasieskolans introduktionsprogram i stället för gymnasiesärskolan.
Detta har medfört att andelen ungdomar som går i gymnasiesärskolan har minskat.
Elevantalet väntas öka under prognosperioden, till följd av fler ungdomar i
befolkningen, från omkring 6 000 elever år 2016 till drygt 8 500 elever år 2031.
Förklaringen till den förhållandevisa starka uppgången under åren efter 2016 är att
prognosberäkningarna antar en utnyttjandegrad som baseras på genomsnittet
under fem år, 2012–2016. Denna utnyttjandegrad är högre än utnyttjandegraden
2016.
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Diagram 67. Antal elever i gymnasiesärskolan 2000–2016 samt prognos 2017–2031
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Kommunal vuxenutbildning grundläggande nivå
Inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå erbjuds studier för vuxna
som saknar kunskaper motsvarande grundskolan. Antagandet om
utnyttjandegraden för kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå baseras
på befolkningen 20–64 år och antas vara 0,1 procent av befolkningen födda i
Sverige i den åldern. För utrikes födda i samma ålder antas utnyttjandegraden
uppgå till 2,9. Det är genomsnittet för de fem senaste åren. Antagandet gäller för
riket och för samtliga län.
Antalet elever i kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå har under de
senaste åren ökat. Antalet väntas fortsätta att öka under prognosåren till följd av
fler utrikes födda i befolkningen.

Redovisning av regeringsuppdrag
Dokumentdatum: 2017-12-18
Dnr: 2016:906
120 (172)

Skolverket

Diagram 68. Antal elever i kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå 2000–2016,
prognos 2017–2031
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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. Antagandet baseras liksom för
kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå på befolkningen 20–64 år och
antas vara 2,6 procent av befolkningen födda i Sverige i den åldern, vilket är lika
med genomsnittet för de fem senaste åren. Utrikes födda antas ha en
utnyttjandegrad på 4,6 procent. Antagandet gäller för riket och för samtliga län.
Diagram 69. Antal elever i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå 2000–2016,
prognos 2017–2031
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Antalet elever i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå har under de senaste
tre åren varit mellan 175 000 och närmare 180 000. Under prognosperioden väntas
antalet elever öka.
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 i
svenska för invandrare baseras på dem som invandrat under de två senaste åren.
Utnyttjandegraden antas ligga på 81 procent av utrikes födda invandrare som
invandrat prognosåret och det år som föregår prognosåret. Antagandet gäller för
samtliga län. Prognosen över antalet elever i utbildning för svenska för invandrare
sträcker sig fram till 2021. Längre än så är det inte meningsfullt att göra en prognos
eftersom osäkerheten om invandringens storlek därefter blir allt för stor.
Diagram 70. Antal elever i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare 2000–2016,
prognos 2017–2021
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Särskild utbildning för vuxna
Särskild utbildning för vuxna finns på grundläggande och gymnasial nivå. I
prognosen slås dessa samman. Utnyttjandegraden beräknas som andelen av
befolkningen i åldrarna 20–64 år som går i särskild utbildning för vuxna. Denna
andel har minskat något under 2000-talet. Utnyttjandegraden antas vara 0,07
procent av befolkningen i åldern 20–64 år, vilket är ett genomsnitt för åren 2012–
2016. Antagandet gäller både för riket och för samtliga län.
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Diagram 71. Antal elever i särskild utbildning för vuxna 2000–2016, prognos 2017–2031
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Antalet elever i särskild utbildning för vuxna var cirka 3 900 år 2016. Under
prognosperioden antas antalet elever öka till följd av att befolkningen i
åldersgruppen 20–64 år växer. Vid prognosperiodens slut beräknas närmare 4 400
elever vara inskrivna i särskild utbildning för vuxna.
Personaltäthet eller 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.
Antal elever per heltidstjänst antas i alla skol- och verksamhetsformer och alla
ämnen ligga kvar på 2016 års nivå 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. I några län och för vissa
skol- och verksamhetsformer saknas speciallärare eller specialpedagoger. För att
inte prognosberäkningarna ska skriva fram en för låg efterfrågan på speciallärare
och specialpedagoger så har därför i dessa fall riksgenomsnittets antal elever per
heltidstjänst i den aktuella skol- eller verksamhetsformen använts. Detsamma gäller
för de län där antal elever per heltidstjänst överstiger rikets genomsnitt. Orsaken är
ett antagande om att det har varit svårt att rekrytera speciallärare och
specialpedagoger inom vissa skol- och verksamhetsformer i en del län.
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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 således i viss mån hänsyn till att det är brist idag.
I prognosen för riket görs alternativa antaganden om en högre personaltäthet för
förskoleklass och fritidshem. För fritidshem antas antal elever per heltidstjänst
under perioden 2017–2021 minska från 21,7 till 17,4. För förskoleklassen antas
motsvarande andel minska från 16,6 till 12,2. Det motsvarar den högsta nivån på
personaltäthet inom fritidshem och förskoleklass som observerats under 2000talet, vilket var år 2001.
Följsamhet

Personaltätheten (antalet elever/barn per heltidstjänst) har varierat över åren,
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 får
genomslag i form av förändrat antal lärare, det vill säga i vilken utsträckning
personalbehovet följer utvecklingen av antalet barn och elever.
Eftersom antalet elever i skolan ökar under hela prognosperioden antas en
följsamhet på 100 procent. Detta betyder att behovet av tjänstgörande lärare följer
elevutvecklingen helt och hållet. Antagandet görs eftersom en följsamhet under
100 procent skulle innebära en sjunkande personaltäthet när elevantalet väntas öka.
Ett undantag är förskolan då ökningen av antalet barn i förskoleåldrarna 1–5 år
beräknas avstanna i mitten av 2020-talet. Antalet barn i dessa åldrar väntas börja
minska i slutet av prognosperioden. Detta är speciellt tydligt på regional nivå. För
att utjämna förändringarna i personalbehovet då antalet barn i förskoleåldrarna
först ökar för att sedan börja minska så antas följsamheten för förskolan vara 90
procent.
En lägre följsamhet innebär att personalbehovet inte anpassar sig fullt ut efter
barnkullarnas storlek. Effekten av denna justering av följsamheten inom förskolan
blir dock relativt liten. Totalt blir behovet av personal cirka 900 heltidstjänster
mindre än om följsamheten antas vara 100 procent. Detta kan jämföras med
antalet heltidstjänster inom förskolan, som var 97 000 år 2016.
Tillgången på lärare/personal
Tillgången på lärare i prognosen beror delvis på lärarsituationen i utgångsläget och
delvis på antaganden om kvarvaro och återgång i yrket. Nedan beskrivs dessa
antaganden.
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Lärarsituationen i utgångsläget

Lärarsituationen i utgångsläget beskrivs här för riket. Situationen i länen beskrivs i
kapitlet Regionala prognosresultat.
Lärare i skolan

I prognosen har lärarna i skolan år 2016 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.

Klassificering om en lärare är behörig eller inte har gjorts med utgångspunkt från
förskollärar- och lärarlegitimationsregistret. Vilka regler som använts för
kategoriseringen av behörighet redovisas i bilaga 1.
Resultatet i prognosen grundar sig på att de tre första lärarkategorierna antas få
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
de tillsvidareanställda lärarna som saknar pedagogisk högskoleexamen i de allra
flesta fall har arbetat som lärare länge och många har även läst pedagogik på
eftergymnasial nivå, men har inte tagit ut en examen. Det är endast de
visstidsanställda lärarna som saknar en pedagogisk högskoleexamen som antas
ersättas av nyutexaminerade lärare. Ersättningsrekryteringen av dessa lärare antas
ske den första femårsperioden 2017–2021 och detta ökar såväl rekryterings- som
examinationsbehovet under denna period. År 2016 uppgick de visstidsanställda
lärarna utan pedagogisk högskoleexamen till motsvarande cirka 12 000
heltidstjänster i skolan, vilket är cirka 9 procent av dagens lärarkår i skolan53.
Antalet har ökat sedan år 2014 då denna grupp uppgick till cirka 7 500
heltidstjänster motsvarande 6 procent av lärarkåren.

53

Avser skolan, i förskolan görs ett annat beräkningsförfarande, se nedan.
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Diagram 72. Andel lärare efter behörighet och anställningsform år 2016, fördelat efter
skolform, heltidstjänster
Samtliga lärare
Förskoleklass
Grundskola 1-3
Grundskola 4-6
Grundskola 7-9
Gymnasieskola, allm. ämnen
Gymnasieskola, yrkesämnen
Grundsärskola
Gymnasiesärskola
Kommunal vuxenutb. grund
Kommunal vuxenutb. gymn
Komm. vuxenutb. i svenska för inv.
Särskild utbildning för vuxna
Speciallärare, alla verk.former
Specialpedagoger, alla verk.former
0

20

40

60

80

100

Behöriga
Pedagogisk högskoleex. (ej behöriga)
Tillsvidareanställda som saknar pedagogisk högskoleex.
Visstidsanställda som saknar pedagogisk högskoleex.
Not: Yrkeslärare och specialpedagoger klassas som behöriga om de har pedagogisk högskoleexamen. Förskola och
fritidshem ingår inte då det är ett annat beräkningsförfarande, se kapitlet Antaganden under avsnittet Lärarsituationen i
utgångsläget.
Källa: Bearbetningar av registret över pedagogisk personal (lärarregistret)

Hur behörighetsnivån skiljer sig mellan olika skol- och verksamhetsformer och
ämnen redovisas mer ingående i kapitlet Lärare idag.
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
examinationsbehovet endast för förskollärare i förskolan och de med pedagogisk
högskoleexamen i fritidshem. Detta görs med utgångspunkt från att en viss andel
av det totala personalbehovet i förskolan ska utgöras av behöriga förskollärare och
att en viss andel av det totala personalbehovet i fritidshemmen ska utgöras av
behöriga lärare (här är kravet pedagogisk högskoleexamen).
Två alternativa beräkningar redovisas i prognosen. För förskolan antas i
huvudalternativet att andelen behöriga ska vara lika stor som andelen med
pedagogisk högskoleexamen år 2016, cirka 45 procent. Förskollärarna med
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pedagogisk högskoleexamen (utan förskollärarlegitimation) antas under
prognosperioden bli behöriga (få en förskollärarlegitimation). Det handlade år
2016 om motsvarande cirka 3 100 heltidstjänster. För fritidshem antas andelen
behöriga vara densamma som idag, närmare 45 procent.
I det andra alternativet antas andelen behöriga successivt öka till 70 procent om 30
år i förskolan respektive fritidshemmen.
Kvarvaro och återgång

I prognosmodellen görs ett antagande om hur stor andel av lärarna som arbetar
kvar i skolan ett år senare 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 verksamhetsform påverkas inte kvarvaron inom verksamhetsformen.
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 handlar det om samtliga lärare utom de visstidsanställda som saknar
pedagogisk högskoleexamen. För förskola och fritidshem handlar det om dem
med pedagogisk högskoleexamen. Måttet baseras på lärarregistret från de fyra
senaste åren. Det innebär att den kvarvaro och återgång till läraryrket som årligen
observerades mellan år 2013–2016 i regel gäller under hela prognosperioden
framöver. Det har inte varit möjligt att studera en längre tidsserie. Vanligtvis
används betydligt längre tidsserier då prognosantaganden görs. Att inte detta är
möjligt medför en stor osäkerhet i denna prognos. Även förändringar i skolan
under senare år i samband med införandet av krav på lärarlegitimation, som kan ha
medfört att lärare fått byta undervisningsämne och skolform, bidrar till osäkerhet i
antaganden om kvarvaro. Dessutom har antalet heltidstjänster ökat markant sista
åren i flera skol- och verksamhetsformer, vilket säkerligen kan ha påverkat framför
allt återgången under denna period.
Antaganden om kvarvaro och återgång för de olika skol- och
verksamhetsformerna görs för män och kvinnor i olika åldersgrupper. Generellt
antas lärare som är 65 år eller äldre i framtiden stanna kvar i yrket något längre
jämfört med idag. Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare och
särskild utbildning för vuxna antas ha samma kvarvaro och återgång som
observerats totalt för alla lärare. Anledningen till detta är att antalet personer är
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begränsat, vilket leder till osäkra resultat. Kvarvaron och återgången inom den
kommunala vuxenutbildningen är ett viktat snitt för grundläggande och gymnasial
nivå. Kvarvaron och återgången i grundsärskolan och gymnasiesärskolan är även
det ett viktat snitt. 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 funnits möjlighet att
göra separata antaganden för olika ämnen, förutom på gymnasieskolan där
kvarvaron och återgången beräknats separat för allmänna ämnen och yrkesämnen.
Tabell 16. Antaganden om årlig kvarvaro och återgång i olika skol- och
verksamhetsformer, efter kön och ålder. Redovisas här som ett sammanvägt mått.
Procent. Avrundade tal
Skolform-/erksamhetsform
Kvinnor
Förskola (1)
Fritidshem
Förskoleklass
Grundskola årskurs 1–3
Grundskola årskurs 4–6
Grundskola årskurs 7–9
Grundsärskola, gymnasiesärskola
Gymnasieskola, allmänna ämn.
Gymnasieskola, yrkesämn.
Kommunal vuxenutbildning, grund.
o gymn. nivå
Komm. vuxenutb. i svenska för inv,
och Särskild utbildning för vuxna
Män
Förskola (1)
Fritidshem
Förskoleklass
Grundskola årskurs 1–3
Grundskola årskurs 4–6
Grundskola årskurs 7–9
Grundsärskola, gymnasiesärskola
Gymnasieskola, allmänna ämn.
Gymnasieskola, yrkesämn.
Kommunal vuxenutbildning grund.
o gymn nivå
Komm. vuxenutb. i svenska för inv,
och Särskild utbildning för vuxna

– 29
år

30–34
år

35–39
år

40–44
år

45–49
år

50–54
år

55–59
år

60–64
år (2)

65 år el.
äldre(2)

87
94
73
94
91
90
78
91
88

94
94
91
100
99
98
96
100
82

95
98
96
100
100
100
100
100
91

96
100
97
100
100
100
100
100
93

96
100
97
100
100
98
99
100
93

97
100
97
100
100
98
99
100
93

98
100
96
100
98
98
98
100
92

85
88
82
86
86
88
86
87
82

57
59
55
61
67
67
59
65
56

87

94

102

102

101

101

103

91

64

88

96

99

98

98

98

98

86

63

92
100
65
96
93
94
89
96
88

91
100
82
95
97
98
83
95
87

92
100
80
98
99
98
97
99
91

95
100
91
98
98
99
97
98
95

96
100
91
98
99
99
97
99
94

94
100
91
98
98
98
97
100
95

95
100
91
98
99
98
97
100
95

86
90
86
87
86
90
87
91
85

65
71
62
67
65
74
62
70
54

86

93

94

94

100

100

100

93

70

95

95

98

98

98

98

98

89

68

(1) Kvarvaron för förskolan ligger relativt lågt den studerade tidsperioden. Det kan bero på att lärare som arbetar inom
förskolan till viss del idag 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) Kvarvaron bland lärare som är 60 år eller äldre antas öka successivt under prognosperioden.
Källa: Bearbetningar av registret över pedagogisk personal (lärarregistret)
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Förskola och förskoleklass uppvisar förhållandevis låg kvarvaro den studerade
perioden, framför allt bland de yngre lärarna. Det är svårt att veta om denna låga
kvarvaro endast är tillfällig, varför vi har valt att även beräkna rekryteringsbehovet
utifrån ett alternativ där kvarvaron och återgången antas vara högre.
Även kvarvaron bland lärare i yrkesämnen i gymnasieskolan är låg under den
studerade tidsperioden. Detta beror säkerligen på att de har en större alternativ
arbetsmarknad än övriga gymnasielärare där kvarvaron är betydligt högre. Även för
yrkeslärarna redovisas ett alternativt antagande där kvarvaron plus 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.
Kvarvaron och återgången är lägre bland de yngre i de allra flesta skol- och
verksamhetsformerna, där en betydande del antas lämna yrket varje år. Det finns
även tydliga skillnader mellan män och kvinnor. Män har lägre kvarvaro och
återgång än kvinnor i alla skol- och verksamhetsformer utom i yrkesämnen på
gymnasieskolan där kvarvaron och återgången är lägre bland kvinnorna.
Examinationsbehov
Lärarbenägenhet

Lärarbenägenheten talar om hur stor andel av dem som examineras från en
lärarutbildning som börjar arbeta som lärare, och stannar under minst ett år.
Eftersom inte alla börjar arbeta som lärare efter examen blir examinationsbehovet
större än rekryteringsbehovet. För att beräkna examinationsbehovet måste därför
ett antagande göras om vilken lärarbenägenhet de nyutexaminerade har.
Vid en jämförelse mellan SCB:s utbildningsregister och lärarregistret respektive
SCB:s yrkesregister framkommer det att omkring 95 procent av dem som
examinerades under perioden 2007–2012 från en utbildning till förskollärare eller
lärare med inriktning mot fritidshem eller grundskolans tidigare år började arbeta
som lärare efter examen, antingen direkt efter examen eller inom några år efter
examen. Motsvarande andel för dem som examinerades från lärarutbildningar mot
grundskolans senare år och gymnasieskolan eller från speciallärar- och
specialpedagogutbildning var något lägre, cirka 90 procent.
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Det är ännu inte möjligt att veta om en lika stor andel som examineras från den
nya lärarutbildningen54 fortsätter till läraryrket. En ytterligare osäkerhetsfaktor är
hur kravet på lärarlegitimation eventuellt påverkar lärarbenägenheten i framtiden.
Lärarbenägenheten antas i prognosen vara 95 procent för förskola, fritidshem,
förskoleklass, grundskolans årskurs 1–3 och 4–6. För övriga skol- och
verksamhetsformer antas lärarbenägenheten vara 90 procent. Det görs inga
ämnesspecifika antaganden för ämneslärare. Lärarbenägenheten antas vara 90
procent för ämneslärare inom såväl grundskolans årskurs 7–9 som
gymnasieskolan.
Lärarregistret täcker inte in alla utbildningsformer. Arbetsmarknadsutbildning,
folkhögskola, kommunala musikskolan, studieförbund och annan
utbildningsverksamhet ingår inte. Det finns vissa grupper av lärare som i större
utsträckning har en alternativ arbetsmarknad. Om färre väljer läraryrket kan
examinationsbehovet bli högre än vad prognosen visar.
Tabell 17. Antagande om lärarbenägenhet, procent av examinerade
Lärarbenägenhet,
procent
Fritidshem

95

Förskola

95

Förskoleklass

95

Grundskolans årskurs 1-3

95

Grundskolans årskurs 4-6

95

Grundskolans årskurs 7-9

90

Grundsärskola

90

Gymnasieskola Allmänna ämnen

90

Gymnasieskola Yrkesämnen

90

Gymnasiesärskola

90

Kommunal vuxenutb grundläggande nivå

90

Kommunal vuxenutb gymnasial nivå

90

Komm. vuxenutb. i svenska för invandrare

90

Särskild utbildning för vuxna

90

Speciallärare

90

Specialpedagog

90

Tjänstgöringsomfattning

I prognosen görs antaganden om vilken tjänstgöringsomfattning de
nyutexaminerade lärarna kommer att ha när de börjar arbeta som lärare i olika

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 gymnasieskolan samt
Yrkeslärarexamen.
54
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skol- och verksamhetsformer. 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 fullt ut (med hela sin
tjänstgöringsomfattning) och täcker upp det behov som finns i den
skolformen/verksamhetsformen 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
årskurs 1–3 och inga andra. På sätt undviks dubbelräkning och
examinationsbehovet kan summeras över olika skol- och verksamhetsformer. Ett
undantag gäller fritidshem eftersom fritidspedagoger och lärare i fritidshem sällan
arbetar heltid på enbart fritidshem och den nuvarande grundlärarutbildningen med
inriktning mot fritidshem förutom behörighet att undervisa i fritidshem även ger
behörighet att undervisa ett praktiskt-estetiskt ämne i årskurs 1–6. Därför antas
fritidspedagoger och lärare i fritidshem även framöver till viss del arbeta inom
andra skol- och verksamhetsformer.
Tjänstgöringsomfattningen på fritidshem antas vara 60 procent av en heltidstjänst
Tjänsteomfattningen per skol- och verksamhetsform
En lärare arbetar i genomsnitt 89 procent av en heltidstjänst.55 För att beräkna
tjänstgöringsomfattningen i denna prognos har lärarregistret från 2016 använts och
åldersavgränsningen har varit 25–55 år.56 Endast lärare med behörighet,
pedagogisk högskoleexamen eller en tillsvidareanställning ingår i beräkningen av
den genomsnittliga tjänstgöringsomfattningen. Den totala
tjänstgöringsomfattningen per skol- och verksamhetsform varierar mellan 81
procent för lärare inom särskild utbildning för vuxna till 94 procent för lärare inom
kommunala vuxenutbildningen på grundläggande nivå. Exempelvis har en lärare i
grundskolans årskurs 1–3 en genomsnittlig tjänstgöringsomfattning på 92 procent.
Det innebär att lärare som har en viss del av sin tjänst förlagd till grundskolans
årskurs 1–3 i genomsnitt arbetar 92 procent av en heltidstjänst.
Tjänsteomfattningen per ämne
När examinationsbehovet beräknas per ämne måste även hänsyn tas till att en
lärare vanligtvis arbetar i flera olika ämnen. För att täcka upp en heltidstjänst i
exempelvis matematik inom gymnasieskolan krävs att fler än en matematiklärare

55
56

Gäller samtliga år 2014-2016
Ett undantag är speciallärare/specialpedagoger där samtliga åldrar tagits med
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examineras, då läraren vanligtvis undervisar i ytterligare ett eller flera ämnen. Av
den anledningen kan inte examinationsbehovet över ämnen summeras inom en
skolform/verksamhetsform. Däremot kan examinationsbehovet av
matematiklärare i både 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 på nästa sida visas den
tjänstgöringsomfattning som använts i prognosen per skolform/verksamhetsform
och ämne.
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Tabell 18. Tjänstgöringsomfattning för lärare inom olika skol- och verksamhetsformer och
ämnen

Skol-/verksamhetsform/ämne

Tjänstgöringsomfattning

Skol-/verksamhetsform/ämne

Tjänstgöringsomfattning

Förskola

92

Gymnasieskola, totalt

Fritidshem

60

Per ämne:

Förskoleklass

88

Geografi

26

Grundskola årskurs 1–3

92

Filosofi

26

Grundskola årskurs 4–6

91

Religionskunskap

30

Grundskola årskurs 7–9

91

Historia

35

Psykologi

37

Per ämne:

90

Geografi

19

Franska

37

Religionskunskap

19

Övriga språk

38

Historia

19

Teknik

39

Biologi

20

Biologi

39

Samhällskunskap

20

Tyska

39

Fysik

20

Fysik

40

Kemi

20

Kemi

42

Teknik

20

Vissa ämnen

42

Övriga språk

30

Naturkunskap

42

Övriga ämnen

34

Övriga ämnen

43

Engelska

46

Bild

44

Svenska

46

Samhällskunskap

46

Matematik

47

Spanska

50

Svenska som andraspråk

48

Svenska

53

Musik

54

Engelska

55

Bild

54

Övriga bilaga 4-ämnen

56

Slöjd

56

Musik

59

Tyska

57

Idrott och hälsa

60

Idrott och hälsa

57

Matematik

61

Franska

58

Svenska som andraspråk

64

Hem- och konsumentkunskap

64

Allmänna ämnen, totalt

90

Spanska

71

Yrkesämnen

90

Grundsärskola

91

Speciallärare och
specialpedagoger

89

Gymnasiesärskola

90

Kommunal vuxenutbildning i
svenska för invandrare

93

Kommunal vuxenutbildning
grundläggande nivå

94

Särskild utbildning för vuxna

81

Kommunal vuxenutbildning
gymnasial nivå

92

Källa: Bearbetningar av registret över pedagogisk personal (lärarregistret)
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Förändring jämfört med 2015 års prognos
Sättet att beräkna tjänstgöringsomfattningen skiljer sig mot lärarprognosen år
2015. Tjänstgöringsomfattningen i exempelvis grundskolans årskurs 1–3 avsåg då
hur stor del av en heltidstjänst som lärare arbetade just i dessa årskurser. Då dessa
lärare även kunde ha sin tjänst förlagd till årskurs 4–6 blev
tjänstgöringsomfattningen relativt låg. På grund av detta kunde inte
examinationsbehovet summeras över stadier då det delvis var samma personer
som skulle täcka rekryteringsbehovet. Detta gjorde det svårt att jämföra
examinationsbehovet under prognosperioden med den beräknade framtida
examinationen för de olika skol- och verksamhetsformerna.
Framtida examination
Den framtida examinationen under prognosperioden beräknas för de olika
yrkesexamensprogrammen: 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 lärarutbildningarna ligger
kvar på samma nivå under hela prognosperioden som ett genomsnitt av antalet
nybörjare läsåren 2015/16 och 2016/17. Antalet nybörjare läsåret 2016/17 har i
sin tur skattats utifrån antalet nybörjare höstterminen 2016 och antalet antagna
vårterminen 2017.
Examensfrekvenser
Examensfrekvenserna beräknas för kvinnor och män separat och baseras på
antalet examinerade under senare år. Då flertalet av dem som examinerats under
senare år har studerat på den lärarutbildning som föregick dagens olika
lärarutbildningar kan examensfrekvenser för grund- och ämneslärarexamen olika
inriktningar ännu inte beräknas separat. Detsamma gäller examensfrekvensen för
dem som utbildar sig mot förskollärarexamen. Examensfrekvensen för
förskollärarexamen och grundlärarexamens samtliga inriktningar antas uppgå till
74 procent för kvinnor och 55 procent för män. För ämneslärarutbildningens båda
nivåinriktningar beräknas examensfrekvensen till 56 procent för kvinnorna och
44 procent för männen. Examensfrekvensen för speciallärarna antas till 80 procent
för kvinnorna och 72 procent för männen, motsvarande för specialpedagogerna är
71 respektive 72 procent. För yrkeslärarna beräknas examensfrekvensen till
76 procent för såväl kvinnor som män.
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Antagandena över antal nybörjare och examensfrekvenser är desamma som de
antaganden som används i Statistiska centralbyråns långsiktiga prognos Trender och
prognoser 2017. Ett undantag är examensfrekvenserna för speciallärare och
specialpedagoger som i lärarprognosen särredovisas.
Tabell 19. Antagande om antal nybörjare per läsår samt antagande om
examensfrekvenser för kvinnor och män i procent.
Antal
nybörjare

Examensfrekvens,
kvinnor

Examensfrekvens,
män

3 930

74

53

820

74

53

Grundlärare med inr. mot förskoleklass och årskurs 1–3

2 070

74

53

Grundlärare med inr. mot årskurs 4–6

1 400

74

53

860

56

44

4 360

56

44

Yrkeslärarutbildning

640

76

76

Speciallärarutbildning

580

80

72

Specialpedagogutbildning

640

71

71

Förskollärarutbildning
Grundlärare med inr. mot fritidshem

Ämneslärare med inr. mot årskurs 7–9
Ämneslärare med inr. mot gymnasieskolan
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8. Lärarsituationen i skol- och verksamhetsformer
som inte ingår i prognosen
Enligt uppdraget 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 t.ex. bristande underlag. Inom sameskolan,
specialskolan och annan pedagogisk verksamhet är elevutvecklingen svår att
förutsäga och antalet lärare för litet för att möjliggöra samma typ av prognos som
för övriga skol- och verksamhetsformer. Därför beskrivs istället de senaste årens
elev- och lärarutveckling och den nuvarande lärarsituationen för dessa skol- och
verksamhetsformer i detta kapitel.
Sameskolan
Sameskolan är en skolform som främst riktar sig till samiska barn och motsvarar
grundskolans årskurser 1–6. Sameskolan ska förmedla det samiska samhällets och
urfolket samernas normer, värdegrund, traditioner, kulturarv och språk till
eleverna. Det finns sameskolor i Gällivare, Jokkmokk, Karesuando, Kiruna och
Tärnaby.
De senaste 20 åren har antalet elever i sameskolan varierat mellan 131 och 171.
Eftersom elevantalet är lågt finns det tydliga fluktuationer mellan åren. Hösten
2016 var 152 elever inskrivna i sameskolan. Eleverna är ojämnt fördelade över
årskurserna.
Antalet lärare i sameskolan har under samma tid varierat mellan 22 och 38. Läsåret
2016/17 fanns det 33 lärare i sameskolan. Med en genomsnittlig
tjänstgöringsomfattning på 79 procent av heltid motsvarar det cirka 26
heltidstjänster.
Drygt två av fem lärare i sameskolan saknade en pedagogisk högskoleexamen
hösten 2016. Andelen tjänstgörande lärare i sameskolan som har en pedagogisk
högskoleexamen har varierat kraftigt de senaste 20 läsåren. Läsåret 2008/09 hade
84 procent av lärarna en pedagogisk högskoleexamen, läsåret 2003/04 var
motsvarande siffra 45 procent.
Andelen lärare som har en lärarlegitimation och behörighet för sameskolan är lägre
än andelen lärare som har en pedagogisk högskoleexamen. Bortsett från
modersmålslärarna i samiska, som är undantagna legitimationskravet, hade 56
procent av sameskolans lärare behörighet i minst ett av sina undervisningsämnen
hösten 2016. Andelen behöriga lärare varierar stort mellan undervisningsämnena.
Medan 70 procent av lärarna i kemi var behöriga så fanns det ingen behörig lärare i
hem- och konsumentkunskap. Andra ämnen med en låg andel behöriga lärare var
bild, geografi och religionskunskap, 25-33 procent.
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I budgetpropositionen för budgetåret 2018 föreslås att Skolverket tillförs medel för
att genomföra insatser för att öka andelen behöriga lärare i sameskolan.57
Skolverket har redan sedan 2013 i uppdrag58 att förstärka tillgången till
modersmålslärare i nationella minoritetsspråk, där samiska är ett av dessa språk.
Knappt två av fem lärare i sameskolan är 50 år eller äldre. Det innebär att 13 av de
33 lärare som undervisade i sameskolan läsåret 2016/17 kommer att fylla 65 år de
närmaste 15 åren.
Diagram 73. Antal elever och lärare i sameskolan 1994-2016
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Specialskolan
Specialskolan är en tioårig skolform som riktar sig mot elever som på grund av
funktionsnedsättningar eller andra särskilda skäl inte kan gå i grundskolan eller
grundsärskolan. Det finns totalt nio specialskolor fördelade i sex kommuner:
Umeå, Härnösand, Stockholm, Örebro, Vänersborg och Lund. De fem regionala
specialskolorna vänder sig till elever som är döva eller har en hörselnedsättning,
medan de fyra nationella specialskolorna tar emot elever med hörselnedsättning

57
58

Prop. 2017/18:1 utgiftsområde 16, s. 198
A2013/2958/DISK och A2014/3289/DISK, läs mer i kapitlet Satsningar på lärarområdet.
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och utvecklingsstörning, grava språkstörningar, medfödd dövblindhet samt elever
med synnedsättning kombinerad med ytterligare funktionsnedsättningar.
De senaste 20 läsåren har antalet elever i specialskolan varierat mellan 457 och 809.
Elevantalet har ökat med 40 procent de senaste fem läsåren från knappt 460 elever
läsåret 2012/13 till 640 elever läsåret 2016/17. Eleverna är ojämnt fördelade över
årskurserna. I de lägre årskurserna går det färre elever än i de högre årskurserna.
Knappt hälften av eleverna går i årskurs 7 till 10.
Elevantalet i specialskolan påverkas av flera olika faktorer. Förutom grundläggande
faktorer som antalet födda barn i landet och föräldrars inställning så pekar
Utredningen om en flexibel specialskola ut landstingens och huvudmännens
informationsinsatser och den hörseltekniska utvecklingen som faktorer med stor
påverkan i delbetänkandet Med rätt att välja – flexibel utbildning för elever som tillhör
specialskolans målgrupp. I samma delbetänkande konstateras att tillgången till
kommunala och fristående skolalternativ är den faktor som har störst påverkan på
elevantalet i specialskolan.59
Antalet lärare i specialskolan har varierat mellan 192 och 351 de senaste 20 läsåren.
Läsåret 2016/17 tjänstgjorde 234 lärare i specialskolan. Med en genomsnittlig
tjänstgöringsomfattning på 81 procent motsvarar det cirka 190 heltidstjänster.
Knappt 85 procent av specialskolans lärare hade en pedagogisk högskoleexamen
hösten 2016. Andelen tjänstgörande lärare som har en pedagogisk högskoleexamen
har varierat mellan 73 och 88 procent de senaste 20 läsåren. Andelen var som lägst
läsåret 2003/04 för att därefter öka kontinuerligt.
Andelen lärare i specialskolan som har en lärarlegitimation och behörighet för
specialskolan är betydligt lägre än andelen lärare som har en pedagogisk
högskoleexamen. Knappt 36 procent av specialskolans lärare var behöriga att
undervisa i specialskolan hösten 2016. För att vara behörig att undervisa i
specialskolan krävs förutom behörighet att undervisa i motsvarande årskurser och
ämnen i grundskolan även en speciallärarbehörighet för den inriktning som
specialskolan bedriver.60 De specialiseringar för speciallärare som är aktuella för
specialskolan är dövhet eller hörselskada, synskada, grav språkstörning samt
utvecklingsstörning.
Drygt en tredjedel av specialskolans lärare är 50 år eller äldre. Det innebär att 79 av
de 234 lärare som tjänstgjorde i specialskolan läsåret 2016/17 kommer att fylla 65
år de närmaste 15 åren.

SOU 2011:30 Med rätt att välja – flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp
Förordning (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare och
utnämning till lektor, 2 kap § 17
59
60
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Diagram 74. Antal elever och lärare i specialskolan 1994-2016
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Annan pedagogisk verksamhet
Annan pedagogisk verksamhet är en sammanfattande benämning för fyra
verksamheter som vänder sig till barn mellan 1 och 12 år: pedagogisk omsorg,
omsorg på obekväm tid, öppen förskola och öppen fritidsverksamhet.
Pedagogisk omsorg

Antalet barn som är inskrivna i pedagogisk omsorg har minskat stadigt sedan 1988.
Minskningen hänger samman med förskolans utbyggnad. Hösten 2016 var knappt
13 000 barn inskrivna i pedagogisk omsorg.
Även antalet anställda har minskat kontinuerligt från drygt 4 500 hösten 2009 till
knappt 2 600 hösten 2016. Knappt 70 procent av de som arbetar inom pedagogisk
omsorg saknar utbildning för att arbeta med barn.
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Diagram 75. Antal inskrivna barn och anställda i pedagogisk omsorg 2009-2016
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Omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds

Antalet kommuner som erbjuder omsorg under tid då förskola och fritidshem inte
erbjuds har ökat från knappt 80 i början av 2000-talet till knappt 210 kommuner år
2016. Även antalet barn som är inskrivna har ökat markant under samma tid från
drygt 2 200 år 2000 till drygt 5 600 barn år 2016.
Det finns inga tillgängliga uppgifter om antal anställda eller personalens ålder och
utbildning för denna verksamhetsform.
Diagram 76. Antal inskrivna barn i omsorg då förskola eller fritidshem inte erbjuds 20002016

6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
2000

2002

2004

2006

Antal inskrivna barn

2008

2010

2012

Antal kommuner

2014

2016

Redovisning av regeringsuppdrag
Dokumentdatum: 2017-12-18
Dnr: 2016:906
140 (172)

Skolverket

Öppna förskolor

Antalet öppna förskolor sjönk drastiskt i början av 2000-talet men har därefter
varit mellan omkring 440-500 stycken. Hösten 2016 fanns det 494 öppna förskolor
i 215 kommuner.
I början av 2000-talet minskade även antalet årsarbetare under några år för att
sedan öka kontinuerligt. Hösten 2016 var antalet årsarbetare knappt 620. De flesta,
97 procent, har en utbildning för arbete med barn61.
Diagram 77. Antal lägeskommuner, antal öppna förskolor, antal anställda och antal
årsarbetare 2001-2016
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Öppen fritidsverksamhet

De öppna fritidsverksamheterna finns i 68 kommuner och har i antal varit
omkring 600 stycken under hela 2000-talet. Hösten 2016 var antalet årsarbetare
drygt 700 varav knappt 40 procent hade en pedagogisk utbildning62 eller en
utbildning inom social omsorg.

Förskollärarutbildning, fritidspedagogutbildning, barnskötarutbildning eller annan utbildning för
arbete med barn
62 Förskollärarexamen, fritidspedagogexamen, lärarexamen, fritidsledarutbildning eller annan
utbildning inom pedagogik
61
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Antal lägeskommuner, antal öppna fritidsverksamheter, antal anställda och antal
årsarbetare 2000-2016
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9. Lärarnas könsfördelning
I detta avsnitt beskrivs hur lärarnas könsfördelning ser ut idag och hur
könsfördelningen skiljer sig mellan lärare i olika skolformer och ämnen.
Ett könssegregerat yrke
Läraryrket är ett tydligt könssegregerat63 yrke som sedan en lång tid tillbaka
domineras av kvinnor. Kvinnorna är i majoritet bland lärarna i alla skolformer med
undantag för gymnasieskolan, där könsfördelningen bland lärarna totalt sett är
jämn. Andelen kvinnliga lärare tenderar att vara större ju yngre barn som
skolformerna riktar sig mot. I förskolan och förskoleklassen är över 90 procent av
de anställda som arbetar med barn respektive elever kvinnor, medan motsvarande
andel i gymnasieskolan är 52 procent.
Diagram 78. Tjänstgörande lärares könsfördelning per skolform läsåret 2016/17.
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Ett yrke klassificeras vanligtvis som könssegregerat om könsfördelningen ligger utanför spannet
40-60 procent.
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Könsfördelning bland lärare i olika ämnen i grund- och gymnasieskolan

Lärarnas könsfördelning skiljer sig mellan olika undervisningsämnen. I
grundskolans årskurser 1-3 är 93-95 procent av lärarna kvinnor i nästan alla
ämnen. Ämnena idrott och hälsa och slöjd avviker från detta mönster. I dessa
ämnen är 83 respektive 70 procent av lärarna kvinnor.
Diagram 79. Könsfördelning tjänstgörande lärare i grundskolans årskurser 1-3 per
undervisningsämne läsåret 2016/17.
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I grundskolans årskurser 4-6 är variationen mellan ämnena när det gäller lärarnas
könsfördelning större än i årskurs 1-3. Över tre fjärdedelar av lärarna som
undervisar i dessa årskurser är dock kvinnor. Detta gäller i alla ämnen utom musik
(68 procent), slöjd (62 procent) och idrott och hälsa (52 procent). Idrott och hälsa
är därmed det enda ämnet som har en jämn könsfördelning bland lärarna som
undervisar i dessa årskurser.
Diagram 80. Könsfördelning tjänstgörande lärare i grundskolans årskurser 4-6 per
undervisningsämne läsåret 2016/17.
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I årskurserna 7-9 skiljer sig lärarnas könsfördelning tydligt mellan ämnena. I alla
språkämnen samt de praktiskt-estetiska ämnena hem- och konsumentkunskap och
bild är kvinnorna i tydlig majoritet, 77-87 procent. I idrott och hälsa är andelen
män större än andelen kvinnor, 64 procent. I övriga ämnen faller lärarnas
könsfördelning inom ramen för vad som brukar ses som en jämn könsfördelning.
Diagram 81. Könsfördelning tjänstgörande lärare i grundskolans årskurser 7-9 per
undervisningsämne läsåret 2016/17.
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I gymnasieskolan är lärarnas könsfördelning totalt sett jämn, men skillnaderna
mellan ämnena är stora. I de 21 ämnena som är gemensamma för de flesta
programmen i gymnasieskolan64 är kvinnorna i majoritet i språkämnen och bild,
medan manliga lärare dominerar i fysik, teknik, filosofi, idrott och hälsa samt
musik. Trots att läraryrket i gymnasieskolan numerärt sett är jämställt, så innebär
de stora skillnaderna i undervisningsämnen mellan kvinnliga och manliga lärare att
det råder en tydlig så kallad intern könssegregering65 inom yrket även i denna
skolform.

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.
65 När kvinnor och män med samma yrke väljer olika specialiteter eller inriktning i sitt arbete brukar
man tala om en intern könssegregering.
64

Skolverket

Redovisning av regeringsuppdrag
Dokumentdatum: 2017-12-18
Dnr: 2016:906
147 (172)

Diagram 82. Könsfördelning tjänstgörande lärare i gymnasieskolan per
undervisningsämne läsåret 2016/17.
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Bland yrkesämneslärarna i gymnasieskolan är de manliga lärarna i majoritet, 63
procent, men även yrkesämneslärarnas könsfördelning varierar stort mellan olika
ämnesområden. Inom yrkesämneskategorierna VVS och fastighet, bygg och
anläggning, fordon och transport, el och energi samt industriteknik är de kvinnliga
lärarna i tydlig minoritet, 2-7 procent. Samtidigt finns det endast en liten andel
manliga lärare inom yrkesämneskategorierna vård och omsorg och hantverk, 11
respektive 13 procent. Det är endast i yrkesämneskategorierna naturbruk och
restaurang- och livsmedel som lärarnas könsfördelning är jämn.
Diagram 83. Könsfördelning tjänstgörande yrkesämneslärare i gymnasieskolan per
yrkesämneskategori läsåret 2016/17.
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10. Satsningar på lärarområdet
Utöver de faktorer som påverkar tillgången till lärare och som ingår i den
statistiska prognosen, pågår och väntas flera satsningar att komma som på olika
sätt förväntas bidra till att öka tillgången på lärare generellt men också vissa
enskilda lärargrupper. Nedan följer en beskrivning av vilka dessa satsningar är.
Vad kan påverka tillgången till legitimerade och behöriga lärare?
År 2011 införds krav på legitimation för lärare och förskollärare i skollagen. Målet
med legitimation är att öka kvaliteten i skolan, höja statusen på yrket och
tydliggöra vad en lärare och förskollärare är behörig att undervisa i. Sedan
införandet har Skolverket legitimerat fler än 200 000 lärare och förskollärare.66 Ett
flertal satsningar pågår för att dels examinera fler lärare, dels för att lärare i skolan
idag ska bli behöriga i de skolformer, ämnen och årskurser som de undervisar i.
Lärarlyftet II – för fler behöriga lärare

Sedan hösten 2011 erbjuds Lärarlyftet II som syftar till att legitimerade lärare ska
bli behöriga i de skolformer, ämnen och årskurser där de undervisar. Satsningen
omfattar även utbildning i ett eller två praktiska eller estetiska ämnen för
fritidspedagoger eller motsvarande, så att dessa kan bli behöriga lärare och därmed
ges möjlighet att få legitimation som lärare.67 Lärarlyftet II omfattar även
speciallärarutbildning i syfte att leda till ytterligare behörighet inom skolväsendet.
Under hösten 2016 fördelade Skolverket statsbidrag till cirka 340 huvudmän som
beviljades bidrag för 1 660 lärare.68 I början av 2017 hade cirka 13 500 personer
påbörjat en behörighetsgivande ämneskurs och cirka 1 100 personer påbörjat en
speciallärarutbildning inom ramen för lärarlyftet.69 Regeringen har i och med
budgetpropositionen för 2018 aviserat att satsningen förlängs till och med 2019.70
Kompletterande pedagogiska utbildning (KPU)

Kompletterande pedagogiska utbildning (KPU) är en kort utbildning för dem som
vill bli behöriga lärare och redan har läst skolämnen på högskolenivå. Syftet är att
öka rekryteringen av ämneslärare. Under 2015 pågick på regeringens uppdrag KPU
för motsvarande cirka 400 helårsstudenter.71 Enligt UHR:s analys av det första

Skolverkets webbsida 2017-06-26 https://www.skolverket.se/kompetens-ochfortbildning/lararlegitimation/legitimation-1.237043
67 Regeringsbeslut U2011/5531/U, Uppdrag till Statens skolverk att svara för Lärarlyftet II.
68 Skolverkets webbsida 2017-09-25
https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/grundskole-ochgymnasieutbildning/lararlyftet-tva
69 Skolverket (2017) Skolverkets årsredovisning 2016, s. 48.
70 Prop. 2017/18:1, utgiftsområde 16, s. 200.
71 Prop. 2016/17:1 utgiftsområde 16, s. 166.
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urvalet till höstterminen 2017 ökade såväl antalet behöriga förstahandssökande
som antalet antagna till KPU.72 Avhoppen är färre för KPU jämfört med dem som
läser den ordinarie ämneslärarutbildningen. Enligt UKÄ kan detta dels bero på att
KPU-studenterna redan har studievana, dels på att KPU är en kortare utbildning.73
Särskild kompletterande pedagogisk utbildning

För att öka rekryteringen av lärare i matematik, naturorienterande ämnen och
teknik, pågår försöksverksamheter med särskild kompletterande pedagogisk
utbildning som leder till ämneslärarexamen vid ett antal universitet och högskolor.
Vid Göteborgs universitet pågår sedan 2014 projektet Brobyggaren vars syfte är att
bland annat stärka samverkan mellan lärosäte och skolväsendet. Inför den andra
antagningsomgången vårterminen 2016 utökades antalet nybörjarplatser från 30 till
40 som en följd av stort intresse och högt söktryck.74 UKÄ konstaterar dock att
det är krävande för studenterna att läsa 90 högskolepoäng på ett kalenderår, att
jämföra med normalt 60 högskolepoäng. Studenterna upplevs dock som mer
motiverade än studenterna på den vanliga ämneslärarutbildningen, bland annat
eftersom de ofta är äldre.75
Vid Karlstad universitet och högskolan i Halmstad tillsammans med stiftelsen
Teach for Sweden pågår sedan 2013 en försöksverksamhet med en ytterligare
variant av särskild kompletterande utbildning. I projekt ges studenter med en
examen och som har genomfört tidigare studier med goda studieresultat, möjlighet
att läsa en KPU vid någon av lärosätena samtidigt som de arbetar i en skola med
låg måluppfyllelse. Hösten 2016 sökte cirka 320 personer programmet varav 40
antogs.76 Även om programmet inte kommer att kunna ge ett kvantitativt stort
bidrag till lärarförsörjningen, finns det enligt UKÄ ett värde i att det kan vara en
inspiration för andra utbildningsanordnare genom att visa på andra sätt att arbeta.77
Försöksverksamhet med anställning under viss kompletterande utbildning

Trots kravet på legitimation är det i vissa fall är det tillåtet att anställa lärare utan
legitimation upp till ett år.78 Under 2016 infördes en ändring i skollagen som gör
det möjligt att genomföra en försöksverksamhet med tidsbegränsade anställningar
under högst två år för personer som saknar behörighetsgivande lärarexamen.
Bestämmelserna avser anställningar av personer som ska bedriva undervisning i
ämnen där det råder brist på legitimerade lärare, som till exempel biologi, fysik,
kemi och teknik. För att en skola ska kunna anställa personen i två år ska hon eller

UHR (2017) Antagning till högre utbildning höstterminen 2017 – Statistik i samband med första urvalet ht
2017.
73 UKÄ (2016) Statistisk analys: Avhopp från lärarutbildningen.
74 Prop. 2017/18:1, utgiftsområde 16, s. 74.
75 UKÄ (2017) Utvärdering av tre kompletterande pedagogiska utbildningar.
76 Prop. 2017/18:1, utgiftsområde 16, s. 74.
77 UKÄ (2017) Utvärdering av tre kompletterande pedagogiska utbildningar.
78 2 kap. 18 § skollagen (2010:800).
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han bland annat genomgå en KPU som syftar till att hon eller han ska uppnå
behörighetsgivande lärarexamen. Bestämmelserna gäller för anställningar som
påbörjas fram till höstterminen 2020.79
Kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildande

Sedan 2016 har fyra lärosäten i uppdrag att anordna KPU som leder till
ämneslärarexamen för personer som har en examen på forskarnivå. Syftet är att få
fler ämneslärare och lektorer i skolan, särskilt inom ämnena matematik, kemi,
biologi, fysik och teknik. Lärosätena har även fått i uppdrag att fördela ett
utbildningsbidrag på 25 000 kronor i månaden som ska utgå till de studerande i
syfte att stimulera fler att påbörja och slutföra utbildningen. Inför vårterminen
2017 påbörjade cirka 60 studenter utbildningen.80 Regeringens mål är att 50
studenter årligen under fyra år ska genomgå utbildningen 81
Vidareutbildning av lärare (VAL)

För att ge yrkesverksamma lärare och förskollärare en möjlighet att nå legitimation
och behörighet pågår sedan 2007 satsningen Vidareutbildning av lärare som saknar
lärarexamen (VAL), vid sju lärosäten. Umeå universitet har nationellt
samordningsansvar för VAL-projektet.
Lärosätena har också i uppdrag att erbjuda lärosäten vägledning i bedömning om
tidigare utbildning, verksamhet och studieplanering i syfte att nå en så likvärdig
behandling som möjligt. Inför antagningen till våren 2016 sökte drygt 1 100
personer till VAL, vilket är det högsta antal sökande inför en vårtermin sedan
starten. Av de sökande registrerades cirka 600 studenter på aktuella kurser. Totalt
var 1 816 studenter aktiva i VAL under vårterminen 2016. Genomströmningen
påverkas dock negativt av att kurserna ofta läses vid sidan av arbetet i skolan. Den
aktuella förordningen gäller fram till 2030.82
Utländska lärares vidareutbildning (ULV)

Sedan år 2007 pågår satsningen Utländska lärares vidareutbildning (ULV) i syfte att
ta tillvara kompetensen hos personer med utländsk lärarutbildning och öka
möjligheterna till anställning. Regeringen utökande under 2015 de särskilda medlen
som finns avsatta för utbildningen för att kunna svara mot ett ökande söktryck.
Under 2015 omfattande utbildningen totalt 396 helårsstudenter.83

Prop. 2015/16:23, bet. 2015/16:UbU8, rskr. 2015/16:127 och förordningen (2016:350) om
försöksverksamhet med anställning under viss kompletterande utbildning.
80 Uppgifter från UKÄ via mejl.
81 Prop. 2017/18:1, utgiftsområde 16, s. 74.
82 Prop. 2017/18:1, utgiftsområde 16, s. 74–75.
83 Prop. 2017/18:1, utgiftsområde 16, s. 75.
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Flera budgetsatsningar på KPU

I och med budgetpropositionen för 2018 aviseras att regeringen vill se fler vägar in
i läraryrket och att det dels kan bli aktuellt med fler KPU, dels KPU i modulform.
Regeringen föreslog därför att medel avsätts för projekt som skapar fler vägar in i
lärar- och förskolläraryrkena. Regeringen avser också att omprioritera medel för
bland annat VAL och särskild KPU. I propositionen aviserades även att regeringen
avser att lämna ett särskilt uppdrag angående relevanta sommarkurser, till exempel
inom ramen för KPU.84
Snabbspår för nyanlända med lärarerfarenhet

Under 2016 lanserade regeringen ett så kallat snabbspår för lärare och
förskollärare. De lärosäten som är engagerade i ULV är också engagerade i
snabbspåren, genom vilka nyanlända lärare och förskollärare snabbare ska kunna
erbjudas arbete i skolväsendet. Drygt 750 personer har deltagit i snabbspåren för
lärare och förskollärare mellan januari 2016 och mars 2017.85
Fler platser på lärar- och förskollärarutbildningarna

Under 2015 och 2016 inleddes en utbyggnad av lärar- och förskolutbildningarna,
och utbildningarna byggdes ut med 2 300 nybörjarplatser. Medel har också avsatts
för att utöka speciallärarutbildningen med 100 plaster från och med 2015. År 2017
beslutades om ytterligare 970 nybörjarplatser inom lärar- och
förskollärarutbildningarna. Utöver utbyggnaden av lärar- och
förskollärarutbildningarna har regeringen satsat cirka 900 miljoner på att stärka
kvaliteten inom bland annat humaniora och samhällsvetenskap där
lärarutbildningarna ingår. Regeringen har även aviserat att kvalitetssatsningen på
dessa utbildningar bör vara långvarig.86
Försöksverksamhet med lämplighetsbedömning vid antagning

Genom åren har lärarutbildningen haft problem med låg genomströmning. Som
ett led i att motverka många avhopp pågår sedan 2014 en försöksverksamhet med
lämplighetsbedömning vid antagning till lärar- och förskollärarutbildning.
Försöksverksamheten med lämplighetsbedömning ska ligga till grund för behörighet och urval. Ett annat syfte med verksamheten är att ge de sökande ett tillfälle att
få veta mer om innehållet i utbildningen och också att få reflektera över sitt
utbildningsval. Metoden prövades första gången höstterminen 2016 och utvärderas
av UHR.87

Prop. 2017/18:1, utgiftsområde 16, s. 206–208.
Prop. 2017/18:1, utgiftsområde 16, s. 75.
86 Prop. 2017/18:1, utgiftsområde 16, s. 73.
87 Prop. 2017/18:1 utgiftsområde 16, s. 73.
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Statsbidrag för behörighetsgivande utbildning av yrkeslärare

För att ge yrkeslärare en möjlighet att kombinera studier och arbete och få en
yrkeslärarexamen kan huvudmän ansöka om statsbidrag för behörighetsgivande
utbildning för lärare i yrkesämnen. För 2016 betalade Skolverket ut bidrag till totalt
120 huvudmän. Sammantaget har bidraget utnyttjats i relativt liten omfattning. En
anledning kan vara att bristen på yrkeslärare gör det svårt att undanta kompetenta
yrkeslärare från undervisningen. Skolverket har dock genomfört insatser för att fler
huvudmäns ska delta i satsningen. Förordningen som reglerar bidraget gäller till
och med 31 december 2019, men88 regeringen har aviserat att satsningen bör
förlängas och förstärkas.89
Validering och bedömning – en kortare väg till examen

Validering90 och bedömning har varit ett prioriterat område de senaste åren men
har kritiserats för att inte utnyttjas i den utsträckning som det skulle kunna göra i
samband med antagning.91 En person kan erbjudas validering för tillträde till eller
för tillgodoräknande av utbildning, vilket kan innebära att vägen till behörighet och
examen blir kortare.92 Från och med 2015 har deltagare i Lärarlyftet II erbjudits
möjlighet till validering för tillgodoräknande. Under samma år hade totalt 228
deltagare i behörighetsgivande ämneskurser ansökt om validering och genomgått
någon form av valideringsprocess.93
UHR och UKÄ har flera uppdrag på området validering och bedömning

Med anledning av tidigare brister och ett ökat tryck vad gäller validering och
bedömning har UHR flera uppdrag på området. Sedan 2016 pågår bland annat en
försöksverksamhet med en särskild valideringsinsats inom högskolan och
yrkeshögskolan. UHR ska i och med försöksverksamheten vidareutveckla sin
bedömning av utländsk utbildning till att också kunna bedöma avslutad
eftergymnasial utbildning med bristande dokumentation. Vidare har UHR även i
uppdrag att samordna en pilotverksamhet med syfte att etablera en varaktig
struktur för stöd till såväl universitets och högskolors arbete med bedömning av

Prop. 2017/18:1 utgiftsområde 16, s. 76, Skolverkets webbsida 2017-10-24
https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/yrkesutbildning/yrkeslarare/statsbidragfor-behorighetsgivande-utbildning-av-yrkeslarare-1.193132
89 Prop. 2017/18:1 utgiftsområde 16, s. 202.
90 Med validering avses bedömning av reell kompetens. Reell kompetens är den samlade kompetens
en person har oavsett om hon eller han har formella bevis för det eller inte. Det kan vara
erfarenheter och kunskaper från till exempel arbetsliv och föreningsliv. UHR:s webbsida 2017-1027 https://www.uhr.se/om-uhr/detta-gor-uhr/uppdrag/reell-kompetens/vad-ar-reell-kompetens/
91 SOU 2017:20 Tillträde för nybörjare – ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning.
92 UHR:s webbsida 2017-07-14 https://www.uhr.se/publikationer/Rapporter/en-sarskildvalideringsinsats/ Se även 7 kap. 5 § högskoleförordningen (1993:100).
93 Prop. 2016/17:1 utgiftsområde 16, s. 38 och UHR (2016) En särskild valideringsinsats –
avrapportering av regeringsuppdrag.
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reell kompetens som lärosätenas samarbete i fråga om bedömningen. Enligt UHR
väntas nu fler få möjlighet att komma vidare inom högre studier och i arbetslivet i
samband med pilotverksamheten.94 UKÄ har även nyligen redovisat sitt uppdrag
om att utveckla uppföljningen av lärosätenas arbete med bedömning av reell
kompetens för behörighet och tillgodoräknande.95
Valideringsdelegation och nationell referensram

För att utveckla dagens system för validering tillsatte regeringen 2015 även en
nationell delegation med uppdrag att följa, stödja och driva på ett samordnat
utvecklingsarbete inom valideringsområdet.96 Vidare har regeringen infört en
nationell referensram i enlighet med Europaparlamentets och rådets
rekommendation om en europeisk referensram för kvalifikationer för livslångt
lärande. Förhoppningen med referensramen är bland annat att underlätta arbetet
med validering samt övergångar mellan arbete och utbildning.97
Vad kan påverka läraryrkets attraktivitet?
Lärarlönelyftet

Till läsåret 2016/17 infördes Lärarlönelyftet som är en statlig satsning för att
skolhuvudmän ska kunna ge ett månatligt lönepåslag till särskilt kvalificerade
lärare, förskollärare och fritidspedagoger. Huvudmän för vuxenutbildningen
omfattats dock inte av satsningen. Medlen som finns avsatta räcker till löneökning
för ungefär 60 000 lärare. För vårterminen 2017 har Skolverket beviljat bidrag till
samtliga kommunala huvudmän och till 689 fristående och övriga huvudmän. Det
innebär att den totala summan som verket beviljar utgör en ökning sedan
föregående omgång.98
Riksrevisionen som har utvärderat satsningen konstaterar att den har ökat lärarnas
lönenivå och därmed även förbättrat förutsättningarna för yrkets attraktionskraft.
Men satsningen har också skapat splittring i lärarkåren. Det beror bland annat på
att den inte räcker till alla de lärare som huvudmän, rektorer och lärarna själva
upplever är kvalificerade för statsbidraget. Samtidigt är de lönepåslag som bidraget

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Universitets- och Högskolerådet och UHR:
webbsida 2017-07-18 https://www.uhr.se/om-uhr/nyheter/2017/beviljade-larosaten-reellkompetens/
95 UKÄ:s webbsida 2017-10-30: http://www.uka.se/om-oss/publikationer-beslut/rapporter/rapporter/2017-10-25-uka-utvecklar-uppfoljning-av-bedomning-av-reellkompetens.html
96 Valideringsdelegationens webbsida 2017-07-27 http://www.valideringsdelegation.se/
97 Prop. 2016/17:1 utgiftsområde 16, s. 38.
98 Skolverkets webbsida 2017-09-21
https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/lararloner/statsbidrag-for-lararlonelyftet1.246260
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ger stora i förhållande till lärarnas tidigare lönenivå.99 Även Statskontoret ska följa
upp satsningen.100
Ökad ekonomisk trygghet under studietiden

För att rekrytera fler studenter till KPU som leder till ämneslärarexamen inom
matematik, naturorienterande ämnen eller teknik har studenter som läser en sådan
KPU, sedan hösten 2015 rätt till den högre bidragsnivån i studiemedlet. Under
2016 utnyttjades dock denna möjlighet i begränsad utsträckning, endast 16 procent
av de avsatta medlen användes.101
Under 2017 beslutade regeringen även om ett paket för att öka studerandes
trygghet vid sjukdom. Från och med juli 2018 ska det vara möjligt för de
studerande att vid särskilda skäl vara deltidssjukskrivna med heltidsersättning.
Regeringen har även tillsatt en särskild utredare för att ta fram åtgärder för att
stärka tryggheten för studerande vid sjukdom generellt. Uppdraget ska redovisas
under 2018.102
Karriärtjänstereformen för fler förstelärare och lektorer

För att göra läraryrket mer attraktivt infördes 2013 karriärtjänstreformen vilken
avser statsbidrag för löneökning till förstelärare och lektorer. Sedan 2014 kan även
huvudmän som inrättar karriärsteg för lärare i förskoleklasser och grundskolor i
utanförskapsområden ansöka om extra statsbidrag. Även huvudmän som gör
insatser enligt särskilda överenskommelser inom Skolverkets uppdrag Samverkan
för bästa skola, kan också sedan 2016 få ytterligare statsbidrag för att inrätta
karriärsteg i form av förstelärare och rektorer.103 Under 2016 betalade Skolverket
ut statsbidrag för cirka 15 000 förstelärare och 170 lektorer.104
Statskontoret och Riksrevisionen har båda granskat reformen, och ser problem i
genomförandet. Riksrevisionen pekar bland annat på att regeringens brist på
styrning av urvalet av lärare till statsbidragen har skapat ett dilemma för
huvudmännen.105 Statskontoret har konstaterat det är otydligt för både innehavare
av karriärtjänster och andra lärare vad uppdraget som förstelärare eller lektor
egentligen innebär. Vidare bedöms satsningen på utanförskapsområden inte kunna
fungera som det är tänkt och har därmed en låg nyttjandegrad.106 Våren 2016 var

Riksrevisionen (2017) Karriärstegsreformen och Lärarlönelyftet – högre lön men sämre sammanhållning.
Prop. 2017/18:1, utgiftsområde 16, s, 70.
101 Prop. 2017/18:1, utgiftsområde 16, s, 76.
102 Regeringens webbsida 2017-07-21
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/07/okad-trygghet-for-studerande-vidsjukdom/
103 Prop. 2017/18:01, utgiftsområde 16, s. 69.
104 Prop. 2017/18:01, utgiftsområde 16, s. 69.
105 Riksrevisionen (2017) Karriärstegsreformen och Lärarlönelyftet – högre lön men sämre sammanhållning.
106 Statskontoret (2016) Uppföljning av karriärstegsreformen, delrapport 2.
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dock regeringen på väg att nå ambitionen om att var sjätte legitimerad lärare ska ha
en karriärtjänst hösten 2016, då var åttonde legitimerad lärare hade en
karriärtjänst.107
Ny lärar- och förskollärarutbildning 2011

Hösten 2011 startade utbildningar i enlighet med de nya kraven för fyra nya läraroch förskollärarexamina.108 De nya utbildningarna infördes bland annat på grund
av få sökanden och att andelen studenter som avbröt utbildningen var stor.109
Antalet behöriga förstahandssökande till lärar- och förskollärarutbildningar ökade
under en tid efter att de nya utbildningarna infördes. UHR:s statistik efter första
urvalet till höstterminen 2017 visar emellertid att antalet behöriga
förstahandssökanden minskade med 4,4 procent jämfört med första urvalet hösten
2016. Störst minskning var det för förskollärare medan antalet ökade till KPU,
specialpedagog och yrkeslärare. Samtidigt ökande antalet antagna med 7,7 procent.
Antalet antagna ökade inom alla lärarkategorier utom yrkeslärare och
specialpedagog.110 Det är fortfarande relativt få studenter som examinerats från de
nya utbildningarna vilket gör det svårt att säga någonting om kvalitén och
examinationsfrekvensen. UKÄ har dock kunnat se att de tidiga avhoppen (enbart
registrerade första året) är störst på ämneslärarutbildningen med cirka 30
procent.111 UKÄ har påbörjat sitt arbete med att kvalitetssäkra utbildningarna och
en utvärdering av förskollärar- och grundlärarutbildningarna startar i mars 2018.112
Informationsinsatser

Skolverket har sedan 2010 i uppdrag att bedriva en informationskampanj som
syftar till att attrahera fler personer till lärar- och förskolläraryrkena. Genom
tilläggsuppdrag har kampanjen i olika perioder också getts särskilda inriktningar,
exempelvis att locka fler till lärarutbildning med inriktning mot ämnesområdena
naturvetenskap och teknik och fler män till arbete i förskolan. Kampanjen har fått
en bred spridning men det är dock svårt att avgöra om eller i vilket grad
kampanjen bidragit till fler sökande.113 Regeringen har dessutom aviserat att
Skolverket och UKÄ ska få ett särskilt informationsuppdrag för att tydliggöra olika
vägar in i lärar- och förskolläraryrket.114 I samband med detta aviserades även att

Statskontoret (2017) Uppföljning av karriärstegsreformen, delrapport 3.
Förskollärarexamen, grundlärarexamen, ämneslärarexamen och yrkeslärarexamen.
109 Prop. 2016/17:1 utgiftsområde 16, s. 69, 77. Prop. 2009/10:89, bet. 2009/10:UbU16, rskr.
2009/10:248.
110 UHR (2017) Antagning till högre utbildning höstterminen 2017 – Statistik i samband med första urvalet ht
2017.
111 UKÄ (2016) Statistisk analys: Avhopp från lärarutbildningen.
112 UKÄ:s webbsida 2017-11-01, http://www.uka.se/kvalitet-examenstillstand/utbildningsutvarderingar/pilotutvardering-av-lararutbildningar.html
113 Prop. 2017/18:1 utgiftsområde 16, s. 70. (U2016/02129/S).
114 Prop. 2017/18:1 utgiftsområde 16, s. 206.
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medel ska avsättas för en informationsinsats för att möjliggöra anställningar av mer
stödpersonal i förskola och skola.115
Webbutbildning för lärare och förskollärare som återvänder till yrket

Skolverket har under 2017 fått i uppdrag att utforma en webbaserad utbildning
som ska syfta till att ge lärare och förskollärare som återvänder till yrket möjlighet
att uppdatera sina kunskaper när det gäller styrdokument i svensk skola och
förskola. Utfallet av utbildningen ska följas upp redovisas 2020.116
Stärkt forskningsanknytning med forskarskolor och praktiknära forskning

För att stärka lärar- och förskollärarutbildningarnas forskningsanknytning och
förbättra lärosätenas möjligheter att utöka utbildningarna med bibehållen hög
kvalitet, har regeringen påbörjat en satsning på så kallade forskarskolor.
Vetenskapsrådet ska ansvara för att utlysa medel för forskarskolor samt bedöma
och besluta om vilka lärosäten som ska tilldelas medel.117
Vidare har fyra universitet i uppdrag att planera och genomföra en
försöksverksamhet med praktiknära forskning. Syftet är att utveckla och pröva
olika modeller för långsiktig samverkan mellan universitet och högskolor samt
huvudmän inom skolväsendet kring praktiknära forskning. Uppdraget ska
slutredovisas 2022.118
Försöksverksamhet för att utveckla de verksamhetsförlagda utbildningsdelarna

Inom den tidigare lärarutbildningen var de verksamhetsförlagda utbildningsdelarna
(VFU), en av de delar som fick mest kritik.119 Trots att vissa delar har visat sig
fungera bättre i den nya lärarutbildningen finns förbättringsområden. För att
ytterligare utveckla VFU pågår en försöksverksamhet med övningsskolor och
övningsförskolor. Syftet är att höja kvaliteten genom att bland annat koncentrera
studenterna till ett begränsat antal skolor och förskolor vid vilka det finns
handledare med nödvändig lärar- eller förskollärarutbildning samt
handledarutbildning. UKÄ har i uppdrag att följa upp verksamheten och ska
slutredovisa 2020.120
Fortbildning i specialpedagogik för lärare

Skolverket har i uppdrag att svara för genomförandet av fortbildning i
specialpedagogik för lärare i grundskolan, motsvarande utbildning vid särskilda

Prop. 2017/18:1 utgiftsområde 16, s. 200.
Prop. 2017/18:1 utgiftsområde 16, s. 70.
117 Prop. 2016/17:50 Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft.
118 Prop. 2017/18:1 utgiftsområde 16, s. 70.
119 Högskoleverket (2005). Utvärdering av den nya lärarutbildningen. Del I, s. 106.
120 Prop. 2017/18:1 utgiftsområde 16, s. 72–73.
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ungdomshem och sameskolan. Myndigheten ska också svara för utbildning av
handledare med uppgift att handleda lärare inom det specialpedagogiska området
samt erbjuda en webbplats för fortbildning där forskningsbaserat stödmaterial
publiceras. Uppdraget har inneburit att Skolverket under 2016 bland annat lanserat
kompetensutvecklingsinsatsen Specialpedagogik för lärande,121 för vilken
regeringen har aviserat en förlängning till och med 2020.122
Statsbidrag för kompetensutveckling av yrkeslärare

Sedan 2012 kan huvudmän ansöka om statsbidrag för kompetensutveckling av
lärare i yrkesämnen. Syftet med bidraget är att yrkeslärare ska få
kompetensutveckling genom att delta i verksamhet på en arbetsplats utanför
skolan. Under 2016 utbetalades bidrag till 106 huvudmän och drygt 900 lärare tog
del av bidraget.123
Statsbidrag för att lärare och förskollärare ska utbilda sig till speciallärare och
specialpedagoger

Vidare kan huvudmän ansöka om statsbidrag för att lärare och förskollärare som
redan är anställda ska kunna utbilda sig för att få en speciallärare- eller
specialpedagogexamen. Kommunala och fristående huvudmän för förskoleklass,
grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan kan söka bidraget. För
2017 har Skolverket beviljat medel för cirka 270 huvudmän vilket motsvarar över
1 200 lärare.124
Tillgången till lärare i de nationella minoritetsspråken främjas

Skolverket har i uppdrag att främja tillgången till modersmålslärare i de nationella
minoritetsspråken. En del av uppdraget har bestått av att se till att en lämplig
utbildning gjordes tillgänglig för att utbilda personer med goda kunskaper i ett
nationellt minoritetsspråk. Totalt deltog 40 personer i utbildningen under
höstterminen 2016. Uppdraget har också kommit att innefatta att huvudmän kan
söka bidrag för deltagare i utbildningssatsningen.125 Inför vårterminen 2017
beviljades totalt 15 huvudmän bidrag för totalt 31 lärare som deltagit i insatser.126 I
och med budgetpropositionen aviserade regeringen att Skolverket bör tillföras
medel för insatser för att öka andelen behöriga lärare i sameskolan.127 Vidare har

Skolverket (2017) Skolverkets årsredovisning 2016, s. 43. (U2015/05783/S).
Prop. 2017/18:1 utgiftsområde 16, s. 200.
123 Prop. 2017/18:1 utgiftsområde 16, s. 71.
124 Skolverkets webbsida 2017-06-12
http://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/grundskole-ochgymnasieutbildning/personalforstarkningar-inom-elevhalsan
125 Skolverket (2017) Redovisning av regeringsuppdrag Att förstärka tillgången till lärare i nationella
minoritetsspråk.
126 Skolverket, statsbidrag. Uppdraget ska slutredovisas senast den 30 mars 2018.
127 Prop. 2017/18:1 utgiftsområde 16, s. 198.
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fyra lärosäten i uppdrag att utveckla ämneslärarutbildningen i finska, meänkieli,
samiska, romani chib samt jiddisch.128
Kommande satsningar
Nedan redogörs för både beslutade och planerade ändringar och satsningar på
lärarområdet.
En flexiblare ämneslärarutbildning träder i kraft

I september beslutade regeringen om att införa en ny tvåämnesutbildning för
blivande ämneslärare i grundskolans årskurs 7–9. Den nya utbildningen kommer
vara ett halvår kortare än tidigare vilket innebär att studenterna kan komma ut på
arbetsmarknaden tidigare. Nya ämneskombinationer kommer också att vara
möjliga. Syftet är att öka söktrycket och minska avhoppen. Bestämmelserna träder
i kraft i juni 2018.129
Skolkommissionens förslag bereds

I april lämnade Skolkommissionen sitt slutbetänkande. Kommissionen föreslår
bland annat att ett nationellt professionsprogram för lärare och skolledare inrättas,
vilket utbildningsminister Gustav Fridolin uttalat sig positivt om. Kommissionen
bedömer också att det är angeläget att andelen forskarutbildade lärare ökar inom
lärarutbildningarna och att frågan om så kallande excellenta centra eller starka
utbildningsmiljöer för lärarutbildning utreds. Skolverket instämmer i
kommissionens bedömning men menar att en sådan utredning också bör få i
uppdrag att utreda frågan om hur man på bästa sätt kan organisera
lärarutbildningen för att höja kvaliteten.130
Utredningen om en bättre skola genom mer attraktiva skolprofessioner

Regeringen gav den 15 september 2016 i uppdrag till en särskild utredare att lämna
förslag som syftar till att ge bättre förutsättningar för lärare, förskollärare, rektorer
och förskolechefer att utföra sina uppdrag och bl.a. se över behörighets- och
legitimationsreglerna.131 Den 8 juni 2017 delredovisade utredningen sitt uppdrag i
delbetänkandet ”Utbildning, undervisning och ledning – reformvård till stöd för
en bättre skola”. I delbetänkandet föreslår utredningen bland annat att även
yrkeslärare och fritidspedagoger ska omfattats av legitimationskravet, medan

Prop. 2017/18:1 utgiftsområde 16, s. 75.
Regeringens webbsida 2017-09-29 http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/09/nykortare-utbildning-for-blivande-amneslarare/
130 SOU 2017:35 Samling för skolan. Nationell strategi för kunskap och likvärdighet och Skolverket (2017)
Yttrande över Samling för skolan. Nationell strategi för kunskap och likvärdighet (SOU 2017:35). Lärarnas
tidning 2017-05-16 http://lararnastidning.se/fridolin-positiv-till-forslaget-om-fler-karriarsteg-forlarare/
131 Dir 2016:76 Bättre skola genom mer attraktiva skolprofessioner.
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undantaget för lärare i modersmål ska vara kvar. Utredningen föreslår även att
obehöriga yrkeslärare som deltar i yrkesutbildning samt obehöriga lärare som
deltar i utbildning svenska som andraspråk och som ska bedriva undervisning i sfi,
ska ha möjlighet att visstidsanställas i tre år i stället för det generella undantaget om
ett år. Förslagen har remitterats. 132 Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 mars
2018.133
Lärarnas administrativa börda ska minska

Regeringen har i flera sammanhang påpekat att man vill minska lärarnas
administrativa börda. Utredningen om en bättre skola genom mer attraktiva
skolprofessioner har därför också fått i uppdrag att se över lärares, rektorers och
förskolechefers administrativa arbetsbörda.134
Som ett ytterligare led i att minska lärarnas administrativa börda har Skolverket
sedan september i uppdrag att utveckla och tillhandahålla digitaliserade nationella
prov och bedömningsstöd i grundskolan och på gymnasial nivå.135
Förslag för att öka samverkan genom praktiknära forskning väntas 2018

I mars tillsatte regeringen även en utredning som ska föreslå hur universitet och
högskolor som bedriver lärar- och förskollärarutbildningar och huvudmän inom
skolväsendet kan samverka kring praktiknära forskning. Syftet är bland annat att
stärka den vetenskapliga grund som utbildning enligt skollagen ska vila på.
Uppdraget ska redovisas under 2018.136
Vilka andra satsningar kan påverka behovet av lärare?
Kunskapslyftet – fler platser och utökad rätt till komvux

Regeringen genomför just nu ett så kallat Kunskapslyft. I det ingår en satsning på
fler utbildningsplatser inom regionalt yrkesinriktad vuxenutbildning,
yrkeshögskolan, folkhögskolan samt inom universitet och högskolor. Totalt
beräknar regeringen att satsningen kommet att omfatta omkring 93 000
utbildningsplatser till 2021. Platserna finns inom regionalt yrkesinriktad
vuxenutbildning, yrkeshögskolan, folkhögskolan samt inom universitet och
högskolor. Som en del av lyftet har regeringen även infört en rätt till

SOU 2017:51 Utbildning, undervisning och ledning – reformvård till stöd för en bättre skola till regeringen.
Dir 2017:111 Tilläggsdirektiv till utredningen Bättre skola genom mer attraktiva skolprofessioner
(U2016:06)
134 Dir 2016:76 Bättre skola genom mer attraktiva skolprofessioner.
135 Uppdrag att digitalisera de nationella proven m.m. U2017/03739/GV.
136 Dir. 2017:27 Ökad samverkan kring praktiknära forskning för stärkt vetenskaplig grund i
skolväsendet och Dir. 2017:82 Tilläggsdirektiv till Utredningen om praktiknära skolforskning i
samverkan (PiS) (U 2017:03).
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behörighetsgivande utbildning inom den kommunala vuxenutbildningen, vilket
kan tänkas påverka efterfrågan på lärare i kommunal vuxenutbildning särskilt.137
Mer undervisningstid

Under 2016 beslutade riksdagen om att den minsta totala undervisningstiden
utökas med 105 timmar i grundskolan, specialskolan och sameskolan samt i
grundsärskolan, utom inom inriktningen träningsskolan. För grundskolan
beslutades att den ökade undervisningstiden ska användas för ämnet matematik. I
och med beslutet om de nya timmarna rekommenderade regeringen att skolorna
lägger den extra matematiktimmen årskurs 4–6. Ändringarna trädde i kraft i juli
2016138 I samband med den beslutade propositionen beslutades även att den
minsta garanterade undervisningstiden i sameskolan ökas med 48 timmar för att
möjliggöra för eleverna att få språkval i mellanstadiet. Regeringen har även aviserat
en utökning av undervisningstiden i matematik i högstadiet och att ämnet teknik
ska få en egen minsta garanterad undervisningstid.139
Så sent som i september skickade regeringen även ut förslag på att
yrkesprogrammens omfattning ska utökas för att inrymma grundläggande
högskolebehörighet, vilket skulle innebära att den garanterade undervisningstiden
utökas. Regeringen vill också att ett estetiskt ämne ska ingå i alla nationella
program. I promemorian bedömer regeringen att andelen elever på yrkesprogram
som kommer att läsa grundläggande högskolebehörighet kommer att öka från 40
till 60 procent.140 Förslaget kan således komma att innebär ett ökat behov av lärare
i ämnen som leder till grundläggande högskolebehörighet. Även behovet av lärare
som kan undervisa i kurser inom ramen för ett estetiskt ämne skulle kunna öka.
Sedan tidigare finns också förslag från Gymnasieutredningens om en utökad
garanterad undervisningstid för samtliga nationella program – i synnerhet för
yrkesprogrammen. En proposition väntas under våren 2018.141 Om förslagen blir
verklighet torde behovet av gymnasielärare öka.

Prop. 2017/18:1 utgiftsområde 16, s. 202–203.
Prop. 2015/16:149 Ytterligare undervisningstid i matematik, bet. 2015/16:UbU21, rskr.
2015/16:256.
139 Departementspromemoria 2016-08-23, En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande
frågor. Förslagen, som föreslogs träda ikraft 2019 behandlades dock inte i den efterföljande
propositionen som enbart behandlande promemorians förslag som innefattade förslag till ändringar
i skollagen.
140 Departementspromemoria 2017-09-06, Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på
yrkesprogram och ett estetiskt ämne i alla nationella program.
141 SOU 2016:77 En gymnasieutbildning för alla – åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en
gymnasieutbildning och Prop. 2017/18:1 utgiftsområde 16, s. 200.
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Riktmärke och statsbidrag för mindre barngrupper förskolan

År 2016 införde Skolverket på uppdrag av regeringen ett riktmärke för storleken
på barngrupper i förskolan. För barn mellan 1 och 3 år är riktmärket för
barngruppers storlek 6–12 barn och för barn mellan 4 och 5 år är riktmärket 9–15
barn.142 I genomsnitt gick 15,9 barn i en barngrupp 2016, att jämföra med 16,7
barn 2015. Inte sedan 1992 har barngrupperna i förskolan varit så små. Statistik
visar också att förskolorna har anställt mer personal men att fler anställda saknar
utbildning för arbete med barn.143
Om barngrupperna ska minskas i linje med Skolverkets riktmärke innebär det att
mer utbildad personal behöver anställas i förskolan, vilket dock inte enbart innebär
förskollärare. Sedan 2015 betalar Skolverket ut bidrag till kommuner och
huvudmän för fristående förskolor för att de ska kunna minska barngrupperna i
förskolan. Under bidragsåret 2015/2016 genomförde cirka 450 kommuner och
fristående förskolor åtgärder som minskat barngruppernas storlek. Sedan starten
har intresset för bidraget ökat och satsningen kan komma att innebära ytterligare
behov av personalförstärkningar.144
Lågstadiesatsningen och Fritidshemssatsningen

Sedan 2015 finns ett statsbidrag för den så kallade Lågstadiesatsningen. Det
innebär att huvudmän kan söka statsbidrag för insatser i förskoleklass samt
årskurserna 1–3 i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan.
Syftet med bidraget är att kunna göra en personalförstärkning med lärare,
förskollärare eller speciallärare eller med annan personal så att lärarna i större
utsträckning kan bedriva undervisning. Intresset för bidraget har varit stort. Inför
bidragsomgången 2017/18 har Skolverket beviljat bidrag till cirka 690 huvudmän.
Det innebär att något fler huvudmän tagit del av satsningen jämfört med
bidragsomgången 2016/17. Redovisningen av bidraget för omgången 2015/16
visar att det totalt använts till 3 966 heltidstjänster.145 Cirka en tiondel av bidraget
betalades dock tillbaka till Skolverket. Den främsta anledningen till detta var att
huvudmännen hade svårt att anställa personal enligt planen.146

Skolverkets allmänna råd med kommentarer: Måluppfyllelse i förskolan.
Skolverkets webbsida 2017-07-19 https://www.skolverket.se/omskolverket/press/pressmeddelanden/2017/mindre-barngrupper-i-forskolan-1.260222
144 Skolverkets webbsida 2017-10-27
https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/forskola-pedagogisk-omsorgfritidshem/statsbidrag-for-mindre-barngrupper-i-forskolan-1.236969
145 Skolverkets webbsida 2017-07-20
https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/grundskole-ochgymnasieutbildning/lagstadiesatsningen-1.235053
146 Skolverkets webbsida 2017-07-20 https://www.skolverket.se/omskolverket/press/pressmeddelanden/2017/statlig-satsning-gav-nastan-3000-nyanstallda-i-skolan1.258667
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Huvudmän kan även söka bidrag för personalförstärkningar i fritidshemmen,
genom den så kallande Fritidshemssatsningen. Inför bidragsomgången 2017/18
har Skolverket beviljat bidrag till cirka 620 huvudmän. Även här omfattas något
fler huvudmän än föregående omgång.147
Dessa satsningar ökar möjligheterna för huvudmän att anställa fler lärare och
därmed även behovet av fler lärare.
Statsbidrag för lovskola och obligatorisk lovskola för vissa elever

Sedan 2014 kan huvudmän även ansöka om statsbidrag för lovskola. Nytt för 2016
var att även huvudmän för gymnasieskolan omfattades. I ansökningsomgången för
2017 har Skolverket beviljat bidrag till drygt 370 huvudmän, i huvudsak handlar
det om medel för sommarskola.148 Sommaren 2016 deltog 25 000 elever i
sommarskola, vilket kan jämföras med 10 000 elever föregående år.149
Under 2017 har även regeringen beslutat att huvudmän ska vara skyldiga att i vissa
situationer erbjuda elever i grundskolan undervisning under skollov.150 Förslagen
som trädde i kraft i augusti innebär att den obligatoriska lovskolan ska vara en del
av grundskolan. Det vill säga eleverna har samma rättigheter i lovskolan som i
grundskolan, vilken bland annat innefattar rätten till stöd och särskilt stöd samt
ämnesbehöriga lärare. Lovskolan kan således komma att kräva vissa
personalförstärkningar i form av behöriga lärare, vilket även framhölls av flera
remissinstanser. Regeringen pekade dock på att det av lärare ofta anses attraktivt
att undervisa i sommarskola.151

Skolverkets webbsida 2017-07-20
https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/forskola-pedagogisk-omsorgfritidshem/fritidshemssatsningen-1.250098
148 Skolverket (2017) Statsbidrag för undervisning under skollov år 2017. Dnr 2016:0027523.
149 Skolverkets webbsida 2017-07-21 https://www.skolverket.se/omskolverket/press/pressmeddelanden/2016/fler-an-25-000-elever-i-sommarskola-1.254303
150 Lovskola ska erbjudas elever som har avslutat årskurs 8 och som riskerar att i nästa årskurs inte
nå kunskapskraven för betyget E i ett eller flera ämnen och som därigenom riskerar att inte bli
behöriga till ett nationellt program i gymnasieskolan. Lovskola ska även erbjudas elever som har
avslutat årskurs 9 utan att ha uppnått sådan behörighet. Lovskolan ska anordnas i juni samma år
som eleven har avslutat årskurs 8 respektive 9 och uppgå till minst 50 timmar i båda fallen.
151 Prop. 2016/17:156 En skyldighet att erbjuda lovskola, bet. 2016/17:UbU22, rskr. 2016/17:293.
147

Redovisning av regeringsuppdrag
Dokumentdatum: 2017-12-18
Dnr: 2016:906
164 (172)

Skolverket

11. Avslutande diskussion
Stort behov framöver

Prognosen visar att det totala rekryteringsbehovet av lärare under perioden 2017–
2021 uppgår till cirka 77 000 heltidstjänster. Under nästföljande femårsperiod,
2022–2026, uppgår rekryteringsbehovet till 58 000 och under den sista
femårsperioden 2027–2031 till 53 000 heltidstjänster. Det gäller under
förutsättning att andelen behörig personal i förskola och fritidshem ligger kvar på
samma nivå som idag under hela prognosperioden, dvs. cirka 45 procent.
Rekryteringsbehovet kan räknas om till ett examinationsbehov. Då tas hänsyn till
att alla lärare inte arbetar heltid samt att inte alla som examineras från en
lärarutbildning kommer att arbeta som lärare i skolan. För att uppnå exempelvis
77 000 heltidstjänster under den första perioden krävs det att man examinerar
närmare 92 000 lärare. Det är flera faktorer som påverkar rekryteringsbehovet. En
viktig faktor är förstås befolkningsutvecklingen. Sveriges befolkning ökar stadigt.
Under den första perioden bedöms behovet av lärare öka med cirka 18 000
heltidstjänster på grund av ett ökat elevunderlag. En annan faktor som påverkar
rekryteringsbehovet är lärarnas åldersstruktur. Om det finns många äldre lärare
som snart kommer att gå i pension så kommer rekryteringsbehovet att öka. År
2016 innehades cirka 40 procent av heltidstjänsterna inom skolan av dem som var
50 år eller äldre. Bland förskollärarna var andelen 37 procent. De flesta av dessa
lärare kommer att gå i pension under prognosperioden.
Kvarvaron påverkar rekryteringsbehovet

Ytterligare en faktor som påverkar rekryteringsbehovet är hur många som stannar
kvar i läraryrket eller återgår till läraryrket. Kvarvaron och återgången är relativt låg
bland yngre lärare. Mellan 2013 och 2016 var den årliga kvarvaron och återgången
i skolan 88 respektive 96 procent bland kvinnor i åldrarna under 29 år respektive
30–34 år. Bland männen var kvarvaron och återgången 95 procent i dessa åldrar.
Om kvarvaron och återgången bland yngre (under 35 år) skulle öka
2 procentenheter så skulle rekryteringsbehovet minska med cirka 3 000
heltidstjänster under första femårsperioden.
En minskad kvarvaro och återgång i framtiden är också ett tänkbart scenario. I
flera av skol- och verksamhetsformerna är den observerade årliga kvarvaron och
återgången mellan år 2014 och 2016 cirka 100 procent i åldrarna 35–59 år. Om den
årliga kvarvaron och återgången skulle minska med 1 procentenhet i samtliga
åldrar så skulle det innebära en ökning av rekryteringsbehovet från cirka 77 000 till
86 000 under den första perioden.
Många lärare saknar behörighet

Något som också påverkar resultatet i prognosen är lärarkåren i utgångsläget. I
prognosen ses alla lärare som är behöriga, har en pedagogisk högskoleexamen eller
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är tillsvidareanställda som en tillgång. Lärare som saknar behörighet men som har
en pedagogisk högskoleexamen eller som är tillsvidareanställda behöver således
inte ersättas utan antas fortsätta vara verksamma som lärare under
prognosperioden. För att uppnå full behörighet måste dessa lärare bli behöriga, för
skolan gäller det lärare motsvarande 23 000 heltidstjänster. Visstidsanställda lärare
utan pedagogisk högskoleexamen antas däremot bli ersatta av nya lärare under den
första femårsperioden. Det handlar om motsvarande cirka 12 000 heltidstjänster.
Mycket pekar på att det kommer att bli stor lärarbrist framöver varför man kan
tänka sig att dessa lärare kommer att vara efterfrågade även i framtiden och inte
kommer att kunna ersättas.
Många utbildade lärare arbetar inte som lärare

Ett sätt att minska examinationsbehovet är att locka tillbaka redan utbildade lärare
till skolan. Det finns en hel del personer med lärarutbildning som är sysselsatta
utanför skolan i ett annat yrke. Totalt gäller det drygt 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 2014–2016. En del av dessa arbetar
med utbildning men inom andra områden inom utbildningsväsendet. Det gällde
nästan 17 000 av de 47 000 med lärarutbildning. Bland de som inte arbetade inom
utbildningsområdet, närmare 31 000 personer, var vård och omsorg samt offentlig
förvaltning de vanligaste näringsgrenarna. Av de 31 000 lärarna hade 22 procent en
förskollärarutbildning, 16 procent en lärarutbildning för grundskolans lägre åldrar
och 24 procent en ämneslärarutbildning.
Flera 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 fyra årgångar, 2013–2016. 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.
Förändringar i migrationen är svåra att förutsäga och kan ske snabbt. Då
prognosen över antal som invandrar är osäker, framför allt på lång sikt, redovisas
behovet av lärare inom kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare och
lärare i svenska som andraspråk endast för den första femårsperioden. Behovet av
lärare inom kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare grundar sig på
hur många som väntas invandra under prognosåret och året dessförinnan. I
länsprognoserna kommer behovet av dessa lärare styras av var de som invandrar
väntas bli folkbokförda när de får uppehållstillstånd.
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12. 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 2016. Dessutom används SCB:s databas Stativ och förskolläraroch lärarlegitimationsregistret. 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
tjänstgöringsomfattning per angivet undervisningsämne började samlas in 2013.
I prognosen används lärarregistret efter denna stora förändring, det vill säga för
åren 2013–2016. 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 skolform/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. När lärare arbetar på flera stadier har de i prognosen fördelats
på stadierna med hjälp av timplanen för olika ämnen/stadier. I lärarregistret finns
det även uppgifter om i vilken kommun lärarna tjänstgör. Detta gör det möjligt att
göra prognoser på regional nivå. Lärarregistret täcker inte in alla
utbildningsformer. Förskola, arbetsmarknadsutbildning, folkhögskola, kommunala
musikskolan, studieförbund och annan utbildningsverksamhet ingår inte.
Prognosen görs per ämne för grundskolans årskurs 7–9 och för gymnasieskolan.
För gymnasieskolan görs prognosen för lärare i de ämnen som finns i
lärarregistret. Här ingår även lärare som undervisade i ett eller flera ämnen inom
ramen för introduktionsprogrammen. År 2016 var det cirka 4 000 lärare, vilket är
en kraftig ökning jämfört med 2014. En stor del av dessa lärare undervisar i
svenska som andraspråk.
En del av dessa ämnen är samlingsämnen. Det gäller exempelvis övriga bilaga 4ämnen och vissa ämnen.
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För externa anordnares lärare inom den kommunala vuxenutbildningen saknas
information om tjänstgöringsomfattning. De har i prognosen antagits ha den
genomsnittliga tjänstgöringsomfattningen för de lärare där sådan uppgift finns.
I lärarregistret finns uppgifter om speciallärare och specialpedagoger. De kan
samtidigt registreras som lärare i olika ämnen. I prognosen har de setts som
speciallärare/specialpedagoger och inte som ämneslärare.
I lärarregistret finns det även uppgifter om lärare i modersmål. I prognosen har
dessa exkluderats.152 Andra personalgrupper som har exkluderats är studie- och
yrkesvägledare samt annan pedagogisk personal. I prognosen har även skol- och
verksamhetsformerna sameskola, specialskola och öppen fritidsverksamhet
exkluderats.
I 2016 års lärarregister var det ett 50-tal skolenheter av totalt 7 835 som inte
lämnade in några uppgifter om pedagogisk personal. Antalet skolenheter som
uteblivit med uppgifter ligger i linje med antalet förra året.153
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 2 procent.154
Förskollärar- och lärarlegitimationsregistret (lärarlegitimationsregistret)

Förskollärar- och lärarlegitimationsregistret är ett register över legitimerade lärare
och förskollärare. Registret innehåller bland annat uppgifter om namn,
personnummer, yrke, lärosäte som utfärdat examen, utbildningsland och datum för
utfärdande av examen, lärarens eller förskollärarens behörighet enligt
legitimationen (skolform, ämne och årskurs i relevanta fall) samt datum för
utfärdande av legitimation. Dessutom finns uppgifter om tidigare legitimerade
lärare vars legitimation har återkallats.

Eftersom elevutvecklingen är svår att förutsäga och antalet lärare är för litet görs ingen prognos
för lärare i modersmål.
153 Läs mer om kvaliteten i SCB (2017) Pedagogisk personal (lärarregistret) 2016. Beskrivning av statistiken.
154 Läs mer om kvaliteten i SCB (2017) Förskola: Barn och personal per 15 oktober 2016. Beskrivning av
statistiken.
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Databasen Stativ

Stativ innehåller samtliga personer folkbokförda i Sverige den 31/12 respektive år.
Data finns från och med årgång 1997.155 Stativ har bland annat använts vid
beräkningar av kvarvaro i yrket och återgång i yrket för personal i förskolan. Stativ
har även används i beräkningarna av återgången för övriga skol- och
verksamhetsformer samt vid analyserna av lärarbenägenheten.
Universitets- och högskoleregistret

Universitets- och högskoleregistret består av flera delregister. Registret är en
totalundersökning med terminsvisa insamlingar från universitetens och
högskolornas 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.
Definitioner och förklaringar
Allmänna ämnen
I denna rapport används allmänna ämnen som en gemensam beteckning för bilaga 4ämnen och vissa ämnen i gymnasieskolan.
Bilaga 4-ämnen
Bilaga 4-ämnen kallas för bilaga 4-ämnen eftersom de finns uppräknade i
högskoleförordningen 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 prognosen för vissa av dessa 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 av
dessa ämnen ingår i kategorin övriga bilaga 4-ämnen.
Examinationsbehov
Examinationsbehovet är det antal personer som måste examineras för att
tillgodose rekryteringsbehovet, uttryckt i heltidstjänster. Hänsyn tas till den
genomsnittliga tjänstgöringsomfattningen och lärarbenägenheten.
Följsamhet
Begreppet följsamhet används för att ange i vilken grad som förändringar i antal
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För mer information om databasen Stativ se SCB (2017) Dokumentation av databasen stativ
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elever får genomslag i form av ett förändrat antal lärare, det vill säga hur
personalbehovet följer utvecklingen av antalet elever.
Heltidstjänster
Personal- och rekryteringsbehovet i prognosen uttrycks i heltidstjänster.
Omräkning till heltidstjänster har gjorts genom en summering av de uppgifter som
varje person lämnat om sin tjänstgöringsomfattning.
Lärarbenägenhet
Lärarbenägenheten är andelen av de examinerade som antas börja arbeta som
lärare.
Lärarkår
I rapporten används begreppet dagens lärarkår, vilket motsvarar antalet lärare
omräknat till heltidstjänster för år 2016.
Personaltäthet
Antalet elever eller barn per heltidstjänst.
Rekryteringsbehov
Rekryteringsbehovet är skillnaden mellan behovet av lärare och framskriven
tillgång på lärare. Rekryteringsbehovet uttrycks i heltidstjänster.
Tjänstgöringsomfattning
Avser del av en heltidstjänst som lärarna i genomsnitt arbetar.
Vissa ämnen
Det finns många ämnen i gymnasieskolan som benämns som vissa ämnen. Några
exempel på så kallade vissa ämnen är animation, webbteknik, medieproduktion,
fotografisk bild, arkitektur, pedagogik, sociologi samt humanistisk-, samhälls- och
naturvetenskaplig specialisering. Ett visst ämne kan aldrig vara ett av bilaga 4ämnena och inte heller ett yrkesämne. I prognosen redovisas dessa ämnen under
samlingsnamnet vissa ämnen.
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 yrkesämnen.
Övriga ämnen
Övriga ämnen på gymnasieskolan innefattar bland annat ett antal ämnen i
gymnasieskolan på grundskolenivå (exempelvis slöjd, hem- och
konsumentkunskap).
Statistikens tillförlitlighet
Prognosen bygger främst på uppgifter från lärarregistret och registret över
personal i förskolan och annan pedagogisk verksamhet. För grundskolan 7–9 och
för gymnasieskolan görs prognoser för lärare per ämne. Från och med 2013 års
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lärarregister har det varit obligatoriskt för uppgiftslämnarna att lämna uppgift om
undervisningsämnen för lärarna och tjänstgöringsomfattning för respektive ämne.
Många lärare arbetar i flera ämnen. Uppgiftslämnare måste således känna till exakt
hur mycket varje lärare arbetar i respektive ämne för att kvaliteten ska vara god.
Det är möjligt att uppgiftslämnare inte alltid känner till detta. Det kan vara särskilt
svårt att uppskatta för lärare som arbetar med 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 arbetar med 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 arbetar med många undervisningsämnen. Kvaliteten
på en ämnesprognos för dessa årskurser har inte kunnat säkerställas och därför
görs prognosen för lärare som helhet för dessa årskurser i grundskolan. Lärare i
årskurs 7–9 och i gymnasieskolan har färre undervisningsämnen. Kvaliteten borde
därmed bli bättre. Resultaten för rekryteringsbehovet och examinationsbehovet på
lärare per ämne bör emellertid tolkas med viss försiktighet eftersom det finns en
viss osäkerhet gällande kvaliteten på tjänstgöringsomfattning per ämne.
En annan osäkerhetsfaktor är antagandet om kvarvaro. Detta antagande har stor
betydelse för hur stort rekryteringsbehovet av lärare blir. Antagandet baseras på
uppgifter för åren 2013–2016 i skolan och från 2014–2016 i förskolan. Det innebär
att den kvarvaro som observeras mellan dessa år i regel gäller under hela
prognosperioden, med vissa undantag, se avsnittet om kvarvaro och återgång. 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. Bland annat har krav
på lärarlegitimation införts i skolan. Det innebär att lärare och förskollärare måste
ha legitimation för att kunna bli tillsvidareanställda och för att självständigt få sätta
betyg. Detta kan ha medfört att lärare i större utsträckning än vad som annars
skulle ha varit fallet har bytt undervisningsämnen och kanske även skolform. Det
kan också ha medfört att lärare med lärarlegitimation har ökat sin
tjänstgöringsomfattning medan lärare utan lärarlegitimation har minskat sin.
Dessutom har efterfrågan i skolan varit väldigt stor de år antagandena bygger på,
vilken möjligtvis kan ha påverkat kvarvaron och återgången. För att säkerställa
kvaliteten på antaganden i en prognos krävs att man studerar utvecklingen över en
längre tid. Prognosens resultat bör alltså tolkas med försiktighet.
Tidigare prognoser
Den senaste prognosen som Skolverket i samverkan med
Universitetskanslersämbetet och Statistiska centralbyrån redovisade till
utbildningsdepartementet var prognosen år 2015. Man bör vara medveten om att
beräkningen av examinationsbehovet nu har ändrats och inte är jämförbart med
det examinationsbehov som redovisades för de olika skol- och
verksamhetsformerna och ämnena i 2015 års prognos. Däremot är
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rekryteringsbehovet beräknat på samma sätt. För mer information, se kapitel
Antaganden och avsnittet tjänstgöringsomfattning.
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13. 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

Pedagogisk högskoleexamen

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

Komm. vuxenutb. i svenska för
invandrare

Behörighet (lärarlegitimation) för kommunal vuxenutbildning i
svenska för invandrare

Särskild utbildning för vuxna

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

Pedagogisk högskoleexamen

