
Perspektiv på lärarlöner, del 9

Varifrån ska alla  
nya lärare komma?
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Ja, vem ska stå i 
klassrummet om 
10, 20 och 30 år? 
De som tycker att vi är ett särintresse när vi kräver högre lärarlöner har fel. 
Faktum är att de alltför låga lönerna har blivit ett samhällsproblem. 

Inte nog med att kön är obefintlig till lärarutbildningen, med lite drygt en 
sökande per plats. I höstas gapade till och med stolarna tomma på många håll.

Samtidigt spår SCB att det blir en lärarbrist på mer än 43 000 lärare redan 
2020. Det säger sig självt att läget börjar bli akut. Vem ska stå i klassrummet 
om 10, 20 och 30 år? Platserna på lärarutbildningen måste helt enkelt fyllas.

När Lärarförbundet frågar studenter vad som hade krävts för att de skulle ha 
valt läraryrket är det vanligaste svaret högre löner. Två av tre av dem som hade 
kunnat tänka sig att bli lärare säger att lönerna skulle behöva höjas med minst 
10 000 kronor per månad. 

Det handlar med andra ord om löner som lockar nya lärare. Men det handlar 
också om villkor som gör att de som är lärare idag stannar kvar. Senast vi 
 frågade var det 4 av 10 lärare som funderade på att sluta. Detta i kombination 
med ungas ovilja att bli lärare och en hotande framtida lärarbrist gör att läget 
blir alltmer akut!

De låga lärarlönerna är som sagt ett problem för oss alla – för hela Sverige. 
Det är lärarna som utbildar morgondagens företagsledare, forskare, under
sköterskor och socionomer. Sveriges konkurrenskraft ökar om vi har bra  
lärare. Därför är högre lärarlöner ett måste, det är uppenbart inte minst efter 
denna rapport. 

Många håller med oss om att lärarnas löner måste upp, både företrädare för 
näringslivet och ledande politiker på riksplanet. Och närmare hälften av 
svenska folket sätter lärarna främst på listan över yrkesgrupper som bör lyftas 
extra lönemässigt i den pågående avtalsrörelsen.

Ansvariga politiker borde inte fråga sig om de har råd att höja lärarlönerna, 
utan: Har vi råd att låta bli? Läraryrkets status måste höjas för att rekrytera 
framtidens lärare. Detta är en nyckelfråga för alla pågående avtalsrörelser,  
inte bara lärarnas.

EvaLis Sirén 
Ordförande Lärarförbundet
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Lågt söktryck och tomma platser  
på lärarutbildningen

Lärarutbildningen har svårt att locka studenter. Det märks i form 
av ett sjunkande söktryck och tomma platser. Samtidigt spår SCB 
en brist på mer än 43 000 lärare redan 2020.

I början av 2000talet började mer än 14 000 studenter på lärarutbildningens 
olika program varje år, 2011 var det 10 000 studenter. Idag utbildas alltså betyd
ligt färre lärare än för tio år sedan. Det skulle inte vara något problem om inte 
behovet av nya lärare är så stort.

Källa: SCB:s Trender och Prognoser, januari 2012. Bristen 2030 och storleken på annan examen är 
Lärarförbundets beräkningar.

Lärarbristen för olika lärargrupper

UTBiLdning FörvärvSarBeTande TiLLgång  eFTerFrågan  TiLLgång BriST

2000 2009 2009 2030 2030 2030

Förskollärar- 
utbildning 68 524 63 530 64 273 82 100 62 100 20 000

Fritidspedagog- 
utbildning 17 305 16 422 16 722 20 500 12 500 8 000

grundskollärar- 
utbildning, tidigare år 51 887 65 322 65 839 68 000 68 200 -200

grundskollärar- 
utbildning, senare år +  
gymnasielärarutbildning

64 888 76 836 77 974 89 900 73 300 16 600

Speciallärar- och  
specialpedagog-
utbildning

13 198 13 426 13 503 19 500 10 900 8 600

Yrkeslärarutbildning 17 474 13 963 14 159 13 300 6 900 6 400

Summa Lärare 233 276 249 499 252 470 293 300 233 900 59 400

Minst 30 hp ej examen 6 299 38 857 40 434 45 500 65 500 -20 000

annan examen 9 149 16 266 18 831 15 100 26 000 -10 900

Samtliga 248 724 304 622 311 735 353 900 325 400 28 500

Lärarbristgapet

2009
200 000

250 000

300 000

2020 2030

Kommande lärarbrist
Statistiska centralbyrån, SCB, uppskattar att lärarbristen kommer att vara 
omfattande redan om åtta år.1 I sin prognos slår de fast att det år 2020 handlar 
om en brist på 43 600 examinerade från högskolan inom utbildningssektorn  
– bristen på utbildade förskollärare, fritidspedagoger och lärare kommer att 
vara ännu större. Och inte nog med det, de spår att lärarbristen kommer att 
växa ytterligare till år 2030, och att det då saknas så mycket som 59 400 lärare.

I prognosen framgår att det framför allt är förskollärare samt lärare för 
 grundskolans senare år och gymnasieskolan som kommer att saknas. För de 
sistnämnda grupperna är det större brist i vissa ämnen.

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, bedömer i sin tur att rekryterings
behovet är stort. Enligt dem behöver 42 000 grundskollärare, 29 000  
f  ör skollärare och 10 000 gymnasielärare rekryteras fram till år 2020.2

1. ”Trender och Prognoser”, januari 2012 
2.  ”Här finns Sveriges viktigaste jobb - en rekryteringsprognos för välfärdssektorn”, december 2011

Tillgång

Efterfrågan

Lärarbrist 
43 600 

Lärarbrist 
59 400 
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3.  Statistisk analys ”Lärarutbildningen - nybörjare och examinerade”, februari 2012
4.  Perspektiv på lärarlöner nr 4 ”Lärare – drömyrke eller andrasortering?”

Söktrycket fortsatt lågt
Om vi inte ska få klasser och barngrupper som står utan lärare måste det 
snabbt blir fler som läser på lärarutbildningen.

Söktrycket till lärarutbildningen har sjunkit under det senaste decenniet. År 
2000 var det 1,7 förstahandssökande per plats till lärarutbildningen, mot 1,2 
höstterminen 2011. Detta kan jämföras med vårt grannland Finland där det 
går mellan fem och tio sökande per plats.

Högskoleverket, HSV, konstaterar att lärarutbildningen utmärker sig som den 
stora utbildning som har tappat flest nybörjare under 2011. Antalet som bör
jar på högskolan totalt har minskat med sex procent jämfört med året innan, 
medan antalet nya lärarstudenter minskat med 15 procent.3 

När Lärarförbundet år 2010 analyserade söktrycket visade det sig att den sista 
studenten som helst av allt vill bli lärare börjar studera 2028, om trenden hål
ler i sig.4 

Tomma stolar vid höstterminsstarten
När Verket för högskoleservice, VHS, avslutade sin antagning till hösttermi
nen 2011 var ungefär 7 500 studenter antagna till lärarutbildningen, vilket 
innebär att sju av tio platser fylldes.

Med andra ord var ovanligt många stolar på lärarutbildningen tomma vid 
höstterminsstarten. På exempelvis grundlärarprogrammet mot skolåren 4–6 
och ämneslärarutbildningen mot gymnasieskolan stod ungefär var tredje plats 
tom efter VHS andra antagningsomgång.

De utbildningar som hade lägst antal antagna var ämneslärarutbildningen 
mot skolår 7–9 och yrkeslärarprogrammen. Där stod varannan plats tom.

När det gäller ämnesinriktningar för grundskolans år 7–9 och gymnasiesko
lan är det de med inriktning mot matematik, naturorienterande ämnen och 
språk som har få sökanden. 

Vi vet dock att det är fler som faktiskt startar utbildningen. Enligt Högskole
verket var det ungefär 8 200 registrerade nybörjare på lärarutbildningarna 

i oktober 2011, med andra ord 700 fler än de som hade antagits genom VHS. 
Vilka skolår och ämnen dessa personers utbildningar är inriktade mot finns 
ingen samlad uppgift om, men de har fyllt en del av de tomma platserna.

Oavsett detta är uppgifterna illavarslande. Antalet förstahandssökande har 
blivit allt färre, och dessutom står ovanligt många platser tomma. Platser som 
borde fyllas för att hejda kommande lärarbrist. 

En fjärdedel av platserna tomma på speciallärarutbildningen
I november 2011 rapporterade Sveriges Radios ”Ekot” om tomma platser på 
speciallärarutbildningen. Enligt Ekot väntas 66 procent av speciallärarna gå i 
pension fram till år 2025, samtidigt som Skolinspektionen kritiserar allt fler 
skolor för att ge fel eller för lite stöd. 

Trots ett stort behov av speciallärare i landets skolor och kommande lärarbrist 
stod en fjärdedel av speciallärarprogrammets 435 platser tomma. Till exempel 
hade Stockholms universitet 20 tomma utbildningsplatser av 60, Högskolan 
Kristianstad 19 tomma av 60, och Göteborgs universitet 31 tomma av 85.

Några regionala exempel
För att undersöka hur det såg ut efter den lokala antagningen till lärarutbild
ningen höstterminen 2011 har vi valt att kontakta några lärosäten: Göteborgs 
universitet, Malmö högskola och Linnéuniversitet. 

Dessa är valda för att de har förhållandevis många studenter, och för att de fick 
en stor del av sina examensrättigheter redan tidigt i våras. Genom denna mini
undersökning får vi fram mer aktuella uppgifter än de som kommer från VHS 
antagningsstatistik. 

Den regionala bilden bekräftar VHS antagningsstatistik. Det är framför allt på 
ämneslärarutbildningen med inriktning mot år 7–9 och gymnasieskolan samt 
på grundlärarprogrammet med inriktning mot år 4–6 som det finns tomma 
platser. Det finns dock regionala skillnader mellan vilka ämnen som lyckas 
locka studenter.
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Göteborgs universitet
ämneslärarutbildningen 7–9

ämneslärarutbildningen med inriktning mot gymnasieskolan

Malmö högskola
grundlärarprogrammet med inriktning mot 4-6

ämneslärarutbildningen 7–9

Linnéuniversitetet
grundlärarprogrammet med inriktning mot år F-3

grundlärarprogrammet med inriktning mot år 4-6

ämneslärarprogrammen med inriktning mot år 7-9

ämneslärarprogrammen med inriktning mot gymnasieskolan

Göteborgs universitet
Göteborgs universitet har så många studenter som de hade planerat för på för
skollärarutbildningen och det tre grundlärarutbildningarna (inriktning mot 
fritidshem, mot F–3 och mot 4–6). 

På ämneslärarutbildningen 7–9 har universitetet däremot 61 tomma platser av 
114 tänkta platser. På ämneslärarutbildningen med inriktning mot gymnasie
skolan gapar också platser tomma, med 21 tomma av 138.

På ämneslärarutbildningen med inriktning mot år 7–9 är ämnen som (i kom
bination med andra ämnen) har haft svårt att locka studenter biologi, kemi, 
spanska, teknik, idrott och matematik. På inriktningen mot gymnasieskolan 
är det framför allt utbildningar med naturkunskap eller latin som har svårt att 
locka studenter. 

Malmö högskola
Malmö högskola hade i praktiken fyllt de platser som de hade planerat för på 
förskollärarprogrammet, grundlärarprogrammen med inriktning mot fritids
hem och mot F–3 samt ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnasiet. 

På grundlärarprogrammet med inriktning mot år 4–6 var 44 platser tomma 
av 150 planerade. För ämneslärarprogrammet med inriktning mot år 7–9 var 
det 52 tomma platser av 145 tänkta utbildningsplatser. 

Högskolan anger att de hade kunnat anta fler studenter på ämneslärarpro
grammen med inriktning såväl mot år 7–9 som mot gymnasiet i många 
ämnen, dock inte engelska, historia, religion eller idrott. 

Linnéuniversitet
På Linnéuniversitetet var ett fåtal platser tomma på förskollärarprogrammet 
och grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem. 

Ungefär var femte plats stod tom på grundlärarprogrammet med inriktning 
mot år F–3 (16 av 80) samt ämneslärarprogrammen med inriktning mot år 
7–9 (12 av 64) och mot gymnasiet (29 av 166). På grundlärarprogrammet med 
inriktning mot år 4–6 var det tomt på varannan plats (32 av 65).

På ämneslärarutbildningen har flera ämnesinriktningar ställts in. För inrikt
ningen mot år 7–9 handlar det om geografi, religion, kemi och svenska som 
andra språk. Där står också stolar tomma inom ämnesinriktningarna svenska, 
samhällskunskap, historia, engelska, musik, tyska och spanska.

För inriktning mot gymnasieskolan ställdes geografi, religion, kemi och 
naturkunskapsinriktningarna in, medan tomma platser fanns inom fysik/
matematik, svenska, samhällskunskap, historia, engelska, franska, spanska, 
tyska, idrott och hälsa samt musik.

53 11461

117 13821

106 15044

93 14552

64 8016

33 6532

52 6412

137 16629

FYLLDA PLATSERTOMMA PLATSER TOTALT ANTAL PLATSER
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Studenter om varför de  
inte blev lärare

En av fyra som har gjort ett annat utbildningsval än att bli lärare 
hade kunna tänka sig läraryrket. Huvudskälet till att det inte blev 
så är lönen. Yrket är med andra ord attraktivt, men inte villkoren. 

Lärarlönerna är för låga – det är det vanligaste svaret när Demoskop, på upp
drag av Lärarförbundet, frågar studenter som gjort andra utbildningsval varför 
de inte valt lärarutbildningen. Undersökningen är genomförd i februari 2012 
och 405 studenter tillfrågades.

Var fjärde såg vid ansökningstillfället lärarutbildningen som ett möjligt alter
nativ. Av dessa var det en större andel män än kvinnor som kunde tänka sig att 
bli lärare. Två av tre angav lönen som ett skäl (av högst tre) att inte söka. Även 
bättre arbetsmiljö och bättre karriärmöjligheter ses som viktiga faktorer. 

De som har valt utbildningar som kan förväntas ge klart mer i lön och de som 
är yngre lyfter i högre grad fram högre lön och bättre karriärmöjligheter som 
viktiga frågor.

Av samtliga tillfrågade säger hälften att högre lön hade krävts för att de skulle 
välja att studera till lärare. För två av tre i denna grupp skulle det krävas minst 
10 000 kronor mer i månaden. 15 procent skulle dock vilja ha 15 000 kronor 
mer för att välja läraryrket.

En god nyhet är att om lönen, karriärmöjligheterna och arbetsmiljön var bättre 
skulle lärarutbildningen vara aktuell för många fler än den fjärdedel som upp
gav det i den här undersökningen. Av alla som tillfrågats säger sju av tio att 
lärarutbildningen skulle ha varit ett möjligt utbildningsval om deras krav hade 
uppfyllts! 

Högre 
lön

Bättre 
arbetsmiljö

Bättre karriär-
möjligheter

intressantare 
arbetsuppgifter

Bättre 
arbetstider

annat ingenting

Detta skulle ha fått studenter att välja lärarutbildningen

Av de som svarat ”Högre lön” angavs följande krav
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Kunde tänka sig lärarutbildningen
Samtliga

Kunde ej tänka sig lärarutbildningen

15 000 kronor eller mer i lön

10 000 kronor mer i lön

5 000 kronor mer i lön

Lönen påverkar ej valet

Lika mycket som dagens lönenivå

Ej svar

15%
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Källa: demoskop på uppdrag av Lärarförbundet, februari 2012.
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Så ser lärarnas löner ut

Lärarnas löneläge är alltför lågt relativt andra yrken med lika lång 
utbildning, och statistiken visar att lönerna har släpat efter länge. 
Det är inte konstigt att läraryrket har blivit mindre attraktivt.

Att alarmerande få unga väljer att studera till lärare är inte särskilt förvånade. 
Jämfört med yrken med motsvarande ansvar och utbildningskrav är läraryrket 
dåligt betalt. 

Siffrorna talar sitt tydliga språk: Utbildning lönar sig inte alltid. Flera yrken 
utan krav på högskoleutbildning har lika hög eller högre lön än lärarna. I jäm
förelsen ska dessutom utebliven inkomst under studietiden, återbetalning av 
studiemedel samt lägre pension vägas in. 

Bäst betalt för sin högskoleutbildning av yrkena i tabellen får civilingenjörer, 
civilekonomer och systemvetare, som alla studerar lika länge som lärarna. Och 
skillnaden i pension jämfört med lärarna blir förstås också stor – det handlar 
om miljoner under ett 40årigt yrkesliv. 

Lärarförbundet har visat på problemet med lärares alltför dåliga utbildnings
premie i tidigare rapporter. I Sacos Livslönerapport från 2011 är utbildningsom
rådet det enda där man efter samtliga utbildningar får en sämre livslön jämfört 
med dem som går direkt ut i arbetslivet efter gymnasieskolan. 

Eftersläpningen har pågått länge
Lärarnas löneutveckling har varit klart sämre än den för andra lika välut
bildade yrkesgrupper i flera decennier. Det har blivit allt tydligare de senaste 
decennierna och gapet är nu mer än 10 000 kronor varje månad.

Naturligtvis finns ett samband mellan det sjunkande söktrycket till lärar
utbildningen och att lärarnas löner släpat efter. 

Fordonsförare 23 700

Lärare förskola/fritidshem 23 900

Maskinoperatör (metall och mineral) 25 100

Lärare grundskolan 26 000

Elmontör 26 600

Godshanterare och expressbud 26 700

Lärare gymnasieskolan 27 500

Civilingenjör 38 700

Systemvetare 39 100

Civilekonom 39 600

Löner 2010 (kronor/mån)

Källa: Löneplaner och Lärarförbundets lönestatistik samt SCB:s lönestatistik. glidande medelvärde.
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Sämst löneutveckling av alla
Lärare ingår i grupperna ”kommunalt anställda” och ”privata tjänstemän” 
som tillhör dem med sämst löneutveckling under 2000talet. Vid en närmare 
granskning av hur det har gått för yrkesgrupper inom respektive sektor står 
det klart att samtliga lärargrupper har en sämre löneutveckling än snittet i 
sektorn.

Grund och gymnasielärare har enligt SCB gått miste om en fjärdedel av den 
genomsnittliga löneutvecklingen under perioden 2004–2010. Lärare är lika 
dåligt avlönade oavsett om det är kommunen, staten eller fristående skolor som 
är arbetsgivare.
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20%

15%

20% 19%
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Lärare 
förskola/ 
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Lärare 
gymnasiet

Lärare 
grundskola

Löneutveckling 2004–2010

Ett tiotal yngre lärare i Sala har bytt 
yrke sedan i höstas. Orsakerna: 
lönen och arbetsbelastningen. Ulf 
 Westman, ordförande för Lärarför-
bundet i kommunen, har inte varit 
med om något liknande tidigare.

–  Att man inte överhuvudtaget ser sin 
framtid inom läraryrket efter några år 
som lärare, det är något helt nytt för mig, 
säger Ulf Westman.

Uppåt tio yngre lärare, i åldern 30–40 
år, har sedan i höstas slutat som lärare. 
Några studerar, några har startat eget 
och ytterligare några har bytt bransch. 

Anledningen är att jobbet har blivit för 
tungt. Det har varit reformintensiva år 
med många nya arbetsuppgifter. Arbets-
uppgifter som alltför ofta inneburit mer 
administration – som i sin tur tar tid från 
det lärarna tycker är viktigast och mest 
intressant med yrket.

”Mer att göra,  men inte betalt för det”
–  Lärarna har fått mer och mer att göra,  
men inte betalt för det, säger Ulf Westman.

Lärarförbundet i Sala har också kunnat 
se att lärare som endast har kort tid 
kvar till pension går tidigare. Något som 
dränerar kåren på kompetens.

–  Det här är ju lärare med mycket erfa-
renhet som skulle kunna vara mentorer 
för yngre kollegor. Men de har också 
känt att det är för tufft att vara lärare  
och att det lönar sig för dåligt, säger  
Ulf Westman.

Kommunen har uppmärksammats på 
problemet och nu pågår samtal med 
fackliga representanter om hur man ska 
komma till rätta med lärarnas arbets-
belastning, och hur viktigt det är med 
högre löner för att behålla lärare i yrket.

–  Nu måste kommunen vända trenden 
och det finns bara en väg: lärarna måste 
få vettiga villkor. Arbetsglädjen måste 
tillbaka, säger Ulf Westman.

Lärarna som slutar

Lärarförbundet gjorde 2011 en undersökning5 som visade att  
4 av 10 lärare funderar på att lämna läraryrket. Huvudskälet var 
lönen, följt av administrativt arbete (männen) och stora barn-  
och elevgrupper (kvinnorna). 

Det finns de som inte bara har funderat utan också tagit steget att byta bransch. 
Exakt hur många det är finns ingen uppgift om. Här är några exempel. 

5. Perspektiv på lärarlöner, del 6 ”ge bra lärare högre lön – 80 000 funderar på att lämna läraryrket”
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Niclas Grahn är en av de yngre lärarna 
i Sala som har slutat. Han jobbade 
som lärare i tio år och tog sedan ste-
get att byta bransch i januari i år. Till 
att börja med är han tjänstledig.

– Jag bar med mig jobbet hemma 
och på ledigheter. Jag kände att jag 
inte räckte till. Det fanns aldrig tid att 
göra det där extra, eftersom vi fick nya 
arbetsuppgifter hela tiden. Kraven som 
ställs på lärare i dag, i arbetsbeskriv-
ningen blir allt svårare att klara av och 
leva upp till. Att förbereda undervisning-
en och att vara med eleverna måste vara 
det viktigaste i skolan.

–  Lönen var självklart också en bidra-
gande faktor till att sluta. Jag tycker 
att vi borde ligga på helt andra nivåer 
lönemässigt med tanke på utbildningen 
och ansvaret.

–  Det är mycket som jag tycker om med 
läraryrket – allra bäst är vardagen med 
eleverna, att få vara med och se dem 
utvecklas. Men för att jag ska komma 
tillbaka behövs mer tid till själva lärar-
arbetet, kanske i form av administrativt 
stöd, och en bättre lön.

Jarl Schultz tog examen 2004 och 
slutade som lärare i början av 2012. 
Den tunga arbetsbelastningen var 
huvudorsaken till att han slutade och 
den låga lönen lockar honom inte att 
återvända till yrket.

–  Jag hade 28 500 i månadslön som 
lärare. Att börja söka andra jobb var en 
ögonöppnare. Personalchefer som jag 
känner sa att jag borde ligga 10 000 
kronor högre i lön per månad med den 
utbildning och arbetslivserfarenhet som 
jag har. 

–  Jag fick det konstaterat, vad håller jag 
på med? Jag jobbar i en bransch där 
många blir utbrända och sjukskrivna och 

samtidigt inte får betalt för det. Den låga 
lönen var inte orsaken till att jag slutade 
initialt, men den ger inget motiv till att 
stanna i lärarbranschen. 

–  I dag arbetar jag med att utbilda våra 
kunder i de datasystem som vi säljer. 
Jag är själv under utbildning så nu har 
jag till en början 5 000 kronor mer än när 
jag arbetade som lärare. När utbildning-
en är klar stiger lönen. 

–  Jag kan tänka mig att komma tillbaka 
till läraryrket, men villkoren och lönerna 
måste bli bättre om jag ens ska fundera 
på det. Jag hoppas att lönen blir bättre 
för lärarna, för det förtjänar hela lärar-
kåren. 

Jarl Schultz, 37 år,  
före detta  gymnasielärare  
i Eskilstuna.

Niclas Grahn, 40 år,  
före detta  grundskollärare  
i Sala.
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Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation med 230 000 medlemmar.
Alla lärarkategorier är medlemmar – från förskolan till högskolan.
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Varifrån ska alla  
nya lärare komma?

Det är för få studenter som helst av allt vill bli lärare.  
Vid  höstterminsstarten stod till och med platser tomma på 
lärar utbildningarna runt om i Sverige. Samtidigt behövs mer  
än 43 000 nya lärare redan 2020. Hur ska det gå ihop?  
Varifrån ska alla nya lärare komma?

Lärarförbundet har frågat studenter som har gjort ett annat utbildningsval 
om vad som hade krävts för att de skulle bli lärare. Undersökningen visar att 
lönen är det största skälet till att de har valt bort läraryrket. Och det är inte 
konstigt att de svarar så: andra yrkesgrupper med lika lång utbildning som 
lärarens tjänar mer än 10 000 kronor mer, varje månad.

Sveriges kommuner måste ta chansen redan nu i pågående avtals
rörelse att göra läraryrket mer attraktivt. Lärarförbundet efterlyser:

 Högre lärarlöner och modiga politiker som prioriterar skolan och lärarna.

 Ett första tydligt steg mot 10 000 kronor mer i månaden och en  
 avbetalningsplan på sikt.


