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50 000 individers val 

 
 
Inom de närmaste åren behöver den svenska skolan fyllas på med över 50 000 
nya lärare för att ersätta de som går i pension och lämnar yrket av andra skäl. 
 
2008 gjorde Skolverket en prognos över behovet av lärare fram till 2022. Redovisningen 
gjordes bland annat i form av femårsintervaller utifrån de lärare som beräknas lämna 
yrket, dels med pension och dels för att gå till något annat yrke. Dessutom vägdes 
reformer som kommer att påverka rekryteringsbehovet in. Under de två 
femårsperioderna mellan 2008 och 2017 beräknade Skolverket att skolan skulle behöva 
rekrytera mellan 58 000 och 59 000 lärare per femårsperiod. Det innebär nästan 120 000 
nyrekryteringar på ett decennium. Annorlunda uttryckt kan man säga att bara de 
närmaste åren behöver åtminstone 50 000 individer bestämma sig för att välja läraryrket 
och sedan behöver det dessutom fortsätta på samma sätt. 
 
Det är en spännande utmaning för svensk skola och för Sverige! Vi ställer oss därför 
frågan om ungdomars attityder till läraryrket. Det är ju de som ska vilja bli lärare de 
kommande åren.  
 
Vi är många som är överens om att vi lärare har ett otroligt spännande yrke, men vi är 
också många som tycker att villkoren för att utföra vårt jobb borde vara betydligt bättre 
på många sätt. Detsamma verkar dagens unga, de 50 000 individer som inom några år 
behöver besluta sig för att bli lärare, tycka. 
 
Ska Sverige långsiktigt skapa fler jobb och ökad välfärd måste lärarna värderas högre. 
Satsningar på skolan och lärarna bygger Sverige starkt. Vi måste helt enkelt höja 
läraryrkets status för att kunna rekrytera framtidens lärare. Lönen är en viktig del av det. 
Vardagsvillkoren är en annan. Lärare är värda mer! 
 
 
 
 
Eva-Lis Sirén 
Förbundsordförande 
Lärarförbundet 
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Sammanfattning  

Vilka krav ställer dagens unga på sitt framtida yrkesliv? Hur ser de på läraryrket?  
Kan de tänka sig att själva bli lärare? Dessa och andra frågor har drygt 1 000 ungdomar 
fått svara på i en stor undersökning av ungas attityder till läraryrket. Svaren visar bland 
annat att: 

 En god arbetsmiljö är den enskilt viktigaste faktorn när dagens unga ska välja yrke. 

 Bara tre av tio unga är över huvud taget intresserade av läraryrket.  

 Att få undervisa och att få arbeta med barn och ungdomar är det som lockar till 
läraryrket. 

 Låga löner och dålig arbetsmiljö är det som främst avskräcker unga från att välja 
läraryrket. 

Dessutom visar undersökningen att om minskningen av antalet förstahandssökande till 
lärarutbildningen fortsätter i samma takt som den gjort de senaste 25 åren, kommer den 
sista studenten som faktiskt vill bli lärare att söka in till utbildningen inför vårterminen 
2028.  

Ett intressant arbete tycker några 

Mot bakgrund av att behovet av lärare är stort de kommande åren, är det 
glädjande att det finns ungdomar som kan tänka sig att bli lärare. Hur ser deras 
bild av läraryrket ut? vad är det som lockar dem, och vad är det som avskräcker? 
 
Lärarförbundet har låtit Novus Group genomföra en attitydundersökning bland mer än 
1 000 ungdomar i åldern 16 – 25 år. I undersökningen har vi bland annat frågat dem hur 
intresserade just de är av att bli lärare. Det visar sig att det finns ungdomar som tycker 
att läraryrket är ett intressant alternativ för dem personligen. Tre av tio kan tänka sig att 
bli lärare. 
 

 
Källa: Attitydundersökning genomförd för Lärarförbundet av Novus Group 
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Det som lockar mest med läraryrket är att få undervisa, att få arbeta med barn- och 
ungdomar samt kunna påverka unga. De allra flesta som är eller har varit lärare känner 
nog igen sig i den bilden. Att få arbeta tillsammans med barn och ungdomar i skolan är i 
många fall som att ge sig ut på en fantastisk resa tillsammans och känna 
tillfredsställelsen i att vara med om att bygga framtidens samhälle så jämförelsevis 
konkret. 
 
 

Vad är mest lockande med läraryrket? 

Fem i topp (antal individer som uppgett respektive svar inom parantes) 

 

1. Att få undervisa (276)  

2. Att få arbeta med barn och ungdomar (177)  

3. Att kunna påverka unga (114)  

4. Meningsfullt arbete (109)  

5. Se elevers framsteg (99)  

Källa: Attitydundersökning genomförd för Lärarförbundet av Novus Group 

 
 
Av de tillfrågade ungdomarna är det tre av tio, eller trettio procent, som tycker att 
läraryrket är ett mycket eller ganska intressant yrke. Resultatet är visserligen inte så 
dåligt, men det finns skäl att tycka att siffran borde vara högre. Lärarprogrammen är 
högskolans utan konkurrens största yrkesutbildning. För att alla de utbildningsplatser 
som finns ska kunna fyllas med kvalificerade sökande, behövs det många fler som tycker 
att läraryrket är intressant. Som vi kommer att se längre fram i denna rapport, finns det 
anledning till oro på den punkten. 
 
För att vi ska få en skola i världsklass måste de mest lämpade vilja bli lärare. Detta är en 
annan, mindre matematiskt betingad, orsak till att många unga behöver tycka att 
läraryrket är intressant. Det kanske inte är realistiskt att tänka sig att ett hundra procent 
av alla tillfrågade ungdomar ska tycka att läraryrket är mycket intressant, men borde det 
inte vara fler än tre av tio som tycker det om chansen ska finnas att rekrytera just de 
som passar allra bäst? 
 

Men hur långt räcker entusiasmen? 

Yrkesvalet är viktigt, men det finns ju också möjligheter att välja om. Visserligen 
finns de som pensionerar sig från samma jobb som de en gång inledde sin 
yrkesbana med, men dessa personer är få. Hur blir det i framtiden med viljan att 
stanna kvar i läraryrket för dem som en gång valt det? 
 
Det som läraryrket har att erbjuda dagens unga tycks alltså främst vara värden såsom 
relationer och utveckling av framtidens medborgare. Det är kanske också så det bör 
vara: ungdomar ska lockas till ett yrke på grundval av det som yrket har att erbjuda. 
Samtidigt måste exempelvis arbetsvillkoren vara så pass bra att de sedan inte lämnar 
yrket i förtid på grund av detta. 
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”Tänk dig att du ska välja yrke och att du funderar på att bli lärare.” Det var 
utgångspunkten för ett batteri frågor som Lärarförbundet lät ställa. De tillfrågade 
ungdomarna har fått ange hur viktiga några faktorer är. Nära åtta av tio svarade att 
arbetsmiljön var viktig. 
 

 
Källa: Attitydundersökning genomförd för Lärarförbundet av Novus Group 

 
Att 78 procent svarar att arbetsmiljön är ganska eller mycket viktig, innebär att det är 
den enskilt mest betydelsefulla faktorn i undersökningen. Det är tydligt att 
morgondagens lärare tar sin arbetsmiljö på största allvar. Denna siffra är också något för 
skolan att svara upp mot. Om inte morgondagens lärare upplever att de får verka i en 
tillräckligt bra arbetsmiljö, är risken uppenbar att de söker sig bort från yrket. 
 
Samma sak med lönen: Under första året efter examen är lönen inte det viktiga, 
åtminstone inte för de som fått ett arbete de utbildat sig för. Flera år med knappa 
studiemedel har ersatts av en betydligt högre ingångslön i det nya yrket. Det brukar vara 
lika för alla jurister, ekonomer, civilingenjörer, läkare och lärare. Sedan händer det något. 
Medan de som utbildat sig till andra yrken som kräver långa, kvalificerade 
högskoleutbildningar ganska snart får uppleva att deras löneutveckling tar fart, stagnerar 
denna för lärare. Efter ett endast några år tjänar civilingenjören 10 000 kronor mer per 
månad än sin gamla studentkorridorskamrat som blev fysiklärare. 
 
Det är svårt att undgå att undra hur långt entusiasmen att få undervisa, att få arbeta med 
barn- och ungdomar samt kunna påverka unga, räcker i den situationen. Kanske är det 
så att många börjar söka vägar bort från det yrke som borde vara ett av världens mest 
attraktiva och viktiga yrke?  
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Vad avskräcker?

Trots att det finns ungdomar som kan tänka sig att arbeta som lärare i framtiden, 
kvarstår det faktum att det finns gott om tomma platser på landets 
lärarutbildningar. Att tre av tio kan tänka sig att bli lärare innebär att sju av tio 
inte kan tänka sig det. Vad kan det bero på? 
 
Ett sätt att komma åt svaret på frågeställningen kan vara att fråga vad som är viktigt, det 
vill säga på vilka grunder man fattar sina beslut runt yrkesval. I Lärarförbundets 
attitydundersökning har vi också valt att ställa generella frågor om yrkesval till alla 
svarande, oavsett om de varit intresserade av läraryrket eller inte. Genom att läsa de 
svaren får man en bild av hur skolan i dag och i morgon behöver vara för att locka 
dagens unga till att bli framtidens lärare. 
 

 
Källa: Attitydundersökning genomförd för Lärarförbundet av Novus Group 

 
Intressanta arbetsuppgifter sticker ut på topplistan. Detta är något som skolan som 
organisation inte har så stora möjligheter att påverka. Arbetsuppgifterna finns där, och 
utrymmet för missuppfattningar om läraryrket hos de svarande är sannolikt 
jämförelsevis små; det finns nog också få arbetsplatser som ungdomar i allmänhet har så 
goda insikter i som skolan. 
 
Om vi i stället tittar på de egenskaper ett attraktivt yrke bör ha, och som 
skolhuvudmännen har möjlighet att påverka, finner vi att god arbetsmiljö, bra ledarskap, 
utvecklingsmöjligheter och bra lön skiljer ut sig genom att fler än två av tre tycker att det 
är viktigt för att göra ett yrke attraktivt. 
 
Denna slutsats stämmer också bra överens med frisvaren i undersökningen. På den 
öppna frågan ”Vad är minst lockande med läraryrket?” är det vanligaste svaret ”låga 
löner”, följt av ”stökiga elever”, dålig arbetsmiljö” och kategorin 
”arbetsbelastningen/tidsbrist/arbetstiderna”. 
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Vad är minst lockande med läraryrket? 

Fem i topp (antal individer som uppgett respektive svar inom parantes) 

 

1. Låga löner (219)  

2. Problem och bråk (183)  

3. Dålig arbetsmiljö (102)  

4. Arbetsbelastningen/tidsbrist/mycket administration (90)  

5. Respektlöshet/lärarna får ta mycket ”skit” (89)  

Källa: Attitydundersökning genomförd för Lärarförbundet av Novus Group 

 
Läggs dessa siffror ihop med det faktum att inte mer än tre av tio ungdomar kan tänka 
sig att bli lärare, framstår det onekligen som att skolan har en rejäl hemläxa att göra. 

Den sista studenten på lärarprogrammet 

Inledningsvis tittade vi på de beräkningar som finns om framtida 
rekryteringsbehov av lärare. Hur ser det då ut med sökande till det som bedöms 
som framtidens bristutbildningar? 
 
För ungefär 25 år sedan, höstterminen 1985 gick det 2,6 behöriga förstahandssökande 
på varje plats som fanns bland högskolans utbildningar med inriktning mot 
undervisning. Höstterminen 2009 fanns det i stället 1,1 förstahandssökande till varje 
plats till dessa utbildningar.. Fortsätter trenden i samma takt som det senaste 
kvartsseklet, kommer den sista förstahandssökanden att antas till ett lärarprogram på 
svensk högskola vårterminen 2028. Därefter får svensk skola hålla tillgodo med dem 
som redan utbildat sig, samt de som egentligen ville bli något annat men inte kom in på 
de utbildningarna de sökt i första hand. 
 

 
Källa: SOU 1985:57 Tillträde till högskolan samt Statistiska meddelanden: Sökande och 
antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2009 
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Mycket har hänt i samhället sedan 1985. Antalet studenter vid universitet och högskola 
har flerdubblats och utbildningsnivån hos befolkningen som helhet har ökat väsentligt. 
Yrken har utvecklats i olika riktningar och lönenivåer har ändrats. Någonstans på vägen 
har läraryrket tappat greppet om ungdomarnas intresse. 
 
Högskoleverket beskriver situationen så här i sin rapport ”Högskoleutbildningarna och 
arbetsmarknaden”: 
 
”När det gäller lärarutbildningarna handlar det mest om bristande intresse från studenterna att välja 
utbildningen, bristen beror inte på för liten kapacitet i högskolan. Det kan vara så att det krävs vissa 
förändringar inom bristyrkena så att det blir mer attraktiva i framtiden.” 

 
Högskoleverkets utredare Örjan Hemström är ännu mer rakt på sak i sin kommentar i 
samband med att rapporten presenterades: 
 
”Förmodligen behövs dessa lärararbeten göras mer attraktiva, exempelvis med hjälp av högre löner”.  
 
Och mot bakgrund av det som presenterats i den här rapporten är det inte så svårt att 
hålla med honom. 
 
Andrasortering kan ha sina poänger. Lätt kantstötta varor kan vara ett riktigt klipp för 
den som betalar. Men är det enligt den principen vi vill skapa den morgondagens skola 
som ska bygga morgondagens samhälle? De som inte tycker det, bör kanske ta en titt på 
vad dagens unga vill ha, och sedan försöka förändra skolan i den riktningen.
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Lärare – drömyrke eller andrasortering? 
 
Vilka krav ställer dagens unga på sitt framtida yrkesliv? Hur ser de på läraryrket? Kan de 
tänka sig att själva bli lärare. Det är några av de frågor som Lärarförbundet låtit 
undersöka i en stor attitydundersökning. Svaren vi fått visar bland annat att: 

 En god arbetsmiljö är den enskilt viktigaste faktorn när dagens unga ska välja yrke. 

 Bara tre av tio unga är över huvud taget intresserade av läraryrket. Låga löner och 
dålig arbetsmiljö är det som främst avskräcker. 

 Om minskningen av antalet förstahandssökande till lärarutbildningen fortsätter i 
samma takt som de senaste 25 åren, kommer den sista studenten som faktiskt vill bli 
lärare att söka in inför vårterminen 2028. 

 
”Lärare – drömyrke eller andrasortering?” är Lärarförbundets fjärde rapport om 
lärarlöner. De tidigare rapporterna finns på vår webbplats, lararforbundet.se/lararloner. 
 


