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2 PERSPEKTIV PÅ LÄRARYRKET – LÄRARBRIST

Om kunskap kom av sig själv skulle lärarbristen inte vara ett problem. Men 
nu är det inte riktigt så. Saknas det lärare som undervisar våra barn och elever 
drabbar det hela samhället. Det påverkar företagens och samhällets möjlig
heter att rekrytera rätt kompetens och skapar ett utanförskap som är förödande 
för Sveriges utveckling.

Vi har länge varnat för lärarbristen och många tycker att vi tagit i för mycket 
när vi har sagt att det kommer att saknas 43 000 lärare redan om fem år. 
SCB:s senaste prognos visar att lärarbristen inte stannar vid det, utan är 
mycket större än så. Om tio år saknas så många som 65 000 lärare, och 
 bristen drabbar hela skolan – från förskolan upp till gymnasieskolan. 

Det är en prognos som oroar. För vad händer när lärarna inte finns? Hur  
blir kunskapsresultaten bättre? Hur blir arbetsbelastningen för de lärare som 
är på plats? Hur ska politiska beslut om mindre grupper och klasser kunna  
bli verklighet?

I denna rapport visar vi också att lärarbristen redan är här. Föräldrar och lärare 
märker den när det är svårt att få tag på behöriga lärare och när det alltför 
 sällan sätts in vikarier. Bristen syns också i Arbetsförmedlingens statistik över  
var jobben finns.

Den dystra prognosen till trots, det positiva är att vi vet hur lärarbristen kan 
lösas! Det handlar om att satsa på det som kan få fler att vilja bli lärare, och 
det handlar om att vara rädd om de lärare som finns så inte fler lämnar yrket. 
Lönen tillsammans med arbetsvillkoren är avgörande i båda fallen. 

Det hade varit betydligt värre om läraryrket sågs som ointressant eller oviktigt, 
eller hur? Löner kan höjas och villkor kan förbättras. 

Kunskap kommer inte av sig själv
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»  VI VET HUR 
LÄRARBRISTEN 
KAN LÖSAS! «

Sverige behöver fler lärare! Nu krävs handling av aktörer på alla nivåer  
för att göra läraryrket mer attraktivt:

→  Regeringen måste få den utlovade statliga lönesatsningen på plats,  
värna läraruppdraget och skapa bättre möjligheter till utveckling i yrket. 

→  Huvudmännen – kommunerna och de fristående skolorna – måste göra 
skillnad i lärares vardag med högre löner, minskad arbetsbelastning  
och bättre förutsättningar.

När lärare i hela skolsystemet upplever att deras 
arbetsinsats är högt värderad och att de får förutsätt
ningar att göra skillnad kan de med stolthet berätta 
om sitt yrke. Då kommer fler att konkurrera om 
platserna på lärarutbildningen och om de lediga 
tjänsterna.

De politiker och arbetsgivare som är på tå nu och satsar smart kommer att ha 
stora fördelar av det senare. De kan se till att barn och elever slipper stå utan 
lärare. Det tjänar hela Sverige på.

Stockholm, april 2015 

Johanna Jaara Åstrand 
Ordförande i Lärarförbundet  
Twitter: @JohannaJAstrand
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Sammanfattning
Lärarförbundet har länge varnat för bristen på lärare, och krävt 
insatser för att göra yrket mer attraktivt. I denna rapport konsta-
terar vi att lärarbristen kommer att bli ännu större än väntat och 
att konsekvenserna syns i verksamheten redan idag:

→ Enligt Arbetsförmedlingen råder det brist på samtliga yrken inom 
utbildningssektorn 2015.

→ 2025 kommer 65 000 lärare att saknas enligt SCB – från förskolan  
till gymnasieskolan.

→ Det handlar om var tredje yrkeslärare och speciallärare/specialpedagog, 
samt var fjärde lärare i fritidshem/fritidspedagog.

→ Enligt Sveriges kommuner och landsting, SKL, behöver huvudmännen 
rekrytera 113 000 lärare fram till 2022.

→ 7 av 10 märker att det är lärarbrist idag och det gäller både lärare, 
föräldrar och allmänhet.

→ Mest märker lärarna av lärarbristen i form av att det är svårt att få  
tag på vikarier, kollegorna är obehöriga och att det finns vakanta 
tjänster på skolan.

→ Allmänheten och föräldrarna tycker att lönerna ska höjas och 
arbetsbelastningen minska för att göra yrket mer attraktivt. 

→ En tredjedel av lärarna tror inte att de kommer att jobba fram  
till pension. Högre lön och tid att vara lärare skulle kunna få dem  
att göra det.

→ Enligt OECD är svenska lärares relativlöner, lönerna jämfört med 
andra yrken som också kräver högskoleutbildning, lägre än i till 
exempel Finland och Danmark.
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Lärarbristen ett växande problem 
Att göra läraryrket attraktivt för fler, är och förblir, en av 
politikens  stora utmaningar. Redan om tio år har lärarbristen 
vuxit så att 65 000 lärare saknas, enligt nya uppgifter från SCB. 

Arbetsförmedlingen uppger i sin prognos Var finns jobben? att samtliga yrken 
inom utbildningssektorn är bland de yrken som myndigheten anser att det råder 
brist på redan i dag. Störst är bristen på förskollärare och speciallärare, men 
 bristen är stor även på gymnasielärare i yrkesämnen och på lärare i fritidshem.1

I SCB:s Arbetskraftsbarometer, som också handlar om olika yrkens utsikter  på 
kortare sikt, bekräftas bilden. Enda kategorin lärare det finns gott om enligt 
 myndigheten är nyexaminerade gymnasielärare i historia och samhälls kunskap.2

Allra störst brist råder det på erfarna lärare i fritidshem samt på speciallärare. 
Men det råder även påtaglig brist på nyexaminerade lärare i fritidshem och 
lärare med inriktning mot matematik och naturvetenskap, enligt SCB.

Lärarbristen är redan här
Lärarbristen är redan märkbar i förskolan, fritidshemmet, förskoleklassen, 
grundskolan och gymnasieskolan eftersom antalet behöriga lärare är för få.  
I till exempel fritidshemmen har 53 procent av personalen lärarutbildning  
och i förskolan är det också 53 procent (2013). 

1 Var finns jobben, Arbetsförmedlingen 2014
2 Arbetskraftsbarometern 2014, SCB, 2014
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Skolverket visade dessutom nyligen i en rapport att var tredje lärare i grund
skolan inte är behörig för den undervisning denne bedriver3, vilket gör att 
ungefär var fjärde lektion ges av en lärare utan rätt behörighet.4

3 Det kan t ex handla om en helt obehörig lärare; en lärare som har utbildning för rätt skolår, men som 
undervisar i ett ämne hen inte har läst; alternativt som har rätt ämnen, men för andra årskurser än de  
där hen undervisar.

4 Redovisning av uppdrag om hur stor del av undervisningen som bedrivs av behöriga lärare, Skolverket 2014
5 Årsredovisning 2014, Skolinspektionen

ANDEL BEHÖRIGA LÄRARE I OLIKA ÅRSKURSER

Skolår
Andel behöriga  

lärare i %
Andel behöriga 

 heltidstjänster i %
Förskoleklass 65 67
Grundskola 67 71
Gymnaseiskola 52 54
Källa: Redovisning av uppdrag om hur stor del av undervisningen som bedrivs av behöriga lärare, 
 Skolverket 2014

Det är stora skillnader mellan olika ämnen. I årskurserna 1–3 är till exempel 
mer än tre av fyra lärare som undervisar i matematik eller svenska behöriga. 
Teknik, spanska och svenska som andraspråk i årskurs 7–9 är i sin tur ämnen 
där färre än varannan lärare är behörig. Det finns också stora regionala 
 skillnader inom olika ämnen. 

Skolinspektionen skriver i sin årsredovisning 2014 att svårigheten att hitta 
lärare med rätt kvalifikationer finns i såväl storstadsområden som pendlings 
och glesbygdskommuner. Särskilt svårt är det i de naturorienterande ämnena, 
teknik och moderna språk.5

Lärarbristen eskalerar
Om det råder brist på lärare idag är det ingenting mot hur det kommer att se 
ut om några år. Statistiska Centralbyrån ger var tredje år ut rapporten Trender 
och prognoser. Den senaste gavs ut i december 2014, och där syns det tydligt 
att lärarbristen växer. 

SCB räknar med att det 2025 kommer att saknas 65 600 lärare, vilket är en 
klar höjning jämfört med prognosen i motsvarande rapport 2011. 
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Källa: SCB:s Trender och prognoser 2011 och 2014. Lärarförbundets uppskattning av vad den nya  prognosen 
borde betyda för bristen på lärare 2020 respektive 2030 jämfört med hur prognosen såg ut 2011.

DEN VÄXANDE LÄRARBRISTEN
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 Det har skett dramatiska förändringar sedan den senaste prognosen. Lärar
förbundet har många gånger varnat för att SCB:s siffror visar att det kommer 
att saknas 43 000 lärare om fem år. Den nya prognosen indikerar att den 
 siffran är alldeles för låg. Bristen 2020 lär snarare vara 55 000 lärare. 

Även den gamla prognosens siffra för 2030, en brist på drygt 59 000 lärare,  
är klart i underkant. Den nya prognosen indikerar att bristen 2030 istället 
kommer att vara 74 000 lärare. Det innebär stora rekryteringsutmaningar. 

Stor brist på de flesta lärargrupperna
SCB gör vissa justeringar i sin nya prognos av hur de bedömer att lärarbristen  
slår i de olika lärarkategorierna, men bristen är fortfarande markant över 
hela spannet av lärargrupper. Sedan den förra prognosen har SCB förändrat 

LÄRARBRIST PER YRKESKATEGORI 2025 OCH 2035
År 2025 2035
Förskollärare 14 500 13 600
Lärare i fritidshem/fritidspedagog 5 200 6 700
Lärare i grundskolans tidigare år 16 700 20 400
Lärare i grundskolans senare år och gymnasiet 19 100 30 700
Speciallärare och specialpedagoger 5 900 7 300
Yrkeslärare 4 200 4 500
Lärarbrist 65 600 83 200
Minst 30 högskolepoäng, ej examen -15 500 -24 200
Högskoleexaminerade ej lärare -8 700 -9 400
Antal tomma lärartjänster, enligt SCB 41 400 49 600
Källa: SCB:s Trender och prognoser 2014, Lärarförbundets beräkningar 
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bedömningen av olika lärares behörigheter vilket förklarar en del av  
skillnaden, men det finns också  politiska beslut om till exempel mindre 
 klasser, som ökar behovet. 

Mer än var femte lärare kommer att saknas
Det är en betydande andel av lärarkåren som kommer att saknas.  
Redan 2025 handlar det om var tredje speciallärare och yrkeslärare, samt  
var fjärde lärare i fritidshem/fritidspedagog. I alla lärargrupper saknas  
var femte lärare eller mer 2035.

BRIST I ANDEL ÅR 2025

→ Förskollärare

→ Lärare i fritidshem/fritidspedagog

→ Lärare i grundskolans tidigare år

→ Lärare i grundskolans senare år  
och gymnasiet

→ Yrkeslärare

→ Speciallärare och 
 specialpedagoger

Källa. SCB:s Trender och prognoser 2014, bristen 2025 för olika lärargrupper.



9PERSPEKTIV PÅ LÄRARYRKET – LÄRARBRIST

6 ”Så löser vi rekryteringsutmaningarna – En rapport om rekryteringsbehoven i förskola och skola”; SKL 2014
7 ”Här finns Sveriges viktigaste jobb - En rekryteringsprognos för välfärdssektorn”, SKL 2011
8 Lärarförbundets enkät till landets kommunstyrelseordförande, augusti 2014
9 Perspektiv på kompetensförsörjning av lärare utifrån tre studier om läraryrkets attraktivitet, Stockholms stad

SKL spår ett stort rekryteringsbehov
Sveriges kommuner och landsting, SKL, gjorde hösten 2014 en prognos  
över rekryteringsbehovet. Slutsatsen är att huvudmännen fram till 2022 
 behöver rekrytera 149 000 personer till utbildningssektorn, varav 113 000 
lärare.6 Det är en radikal höjning jämfört med motsvarande beräkningar  
som  organisationen gjorde 2011, då den spådde att 80 000 lärare behövde  
rekryteras fram till 2019.7

SÅ MÅNGA ANSTÄLLDA BEHÖVS I UTBILDNINGSSEKTORN ENLIGT SKL

Anställda 
2013

Anställda  
2022

Pensioner 
2013-2022

Rekryteringar 
2013-2022

Förskollärare 69 000 82 000 18 000 30 000

Grundskollärare 75 000 91 000 20 000 36 000

Gymnasielärare 35 000 40 000 13 000 18 000

Fritidspedagoger 16 000 19 000 4 000 7 000

Övrigt  lärararbete 35 000 42 000 15 000 22 000

Total lärare 230 000 274 000 70 000 113 000

Andra  
(t ex barnskötare)

79 000 96 000 22 000 36 000

Totalt 309 000 370 000 92 000 149 000

Källa: SKL:s prognos över rekryteringsbehoven inom utbildningssektorn 2014. 

Mot bakgrund av de kommande pensionsavgångarna undersökte Lärar  för
bundet nyligen om kommunerna har strategier för lärarförsörjningen. Vi 
kunde konstatera att så många som fyra av tio kommuner saknar rekryterings
strategi.8 SKL:s prognos över rekryteringsbehovet visar på hur angeläget det är 
för  kommunerna att skaffa sig en strategi.

Vad säger de unga?
Stockholm stads utbildningsförvaltning har bland annat undersökt hur 
15–24åringar ser på yrket.9 Svaret är att många kan tänka sig bli lärare,  
men samtidigt är intresset för att verkligen bli det svagt. De unga anser att  
arbetsuppgifterna är intressanta, men ”lön och att ha roligt på jobbet” är  
mer av görande vid valet av framtida yrke. 
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Denna nyare undersökning bekräftar det som Lärarförbundet kunnat se i 
 tidigare undersökningar. När vi frågade studenter som gjort andra utbildnings
val på högskolan om de kunnat tänka sig att bli lärare blir svaret ja för en av 
fyra. Yrket är med andra ord intressant för många fler än de som idag verk ligen 
väljer att bli lärare. Den låga lönen följt av arbetsmiljön är anledningen till att 
valet föll på ett annat yrke.10

För många lämnar yrket 
Stockholms stad har även undersökt varför grund och gymnasielärare lämnat 
yrket. Bland skälen finns att man inte får använda sin professionella potential, 
att arbetsmiljön är för dålig och att man vill ha bättre betalt. 

Enligt undersökningen är det bara sex procent av lärarna som tror att de 
kommer att återvända till läraryrket någon dag. En förklaring till det, skriver 
 Stockholms stad, kan vara de låga lönerna; lärarna ifråga tjänade flera tusen
lappar mer i sitt nya yrke jämfört med när de var lärare.

Lärarförbundet har gjort liknande undersökningar bland yrkesverksamma 
lärare. Den senaste, som gjordes hösten 2014, visar att en tredjedel inte tror att 
de kommer att jobba som lärare fram till pensionen.11 Nästan hälften av lärarna 
under 40 år anger att de kan komma att byta yrke. 

Bland svaren på frågan vad som kan få lärarna att jobba fram till pension finns 
viktig kunskap att hämta för den som vill lösa lärarbristen. Det är tydligt att 
lönen tillsammans med olika lättnader i arbetsbelastningen och mer tid för att 
jobba med undervisningen är det som kan få lärarna att stanna kvar.

10 ”Varifrån ska alla nya lärare komma?”, Lärarförbundets rapport, mars 2012
11 Lärarförbundets Novusundersökning, november 2014
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Högre lön

Mer tid att planera och förbereda undervisningen

Bättre psykosocial arbetsmiljö

Färre administrativa uppgifter

Mindre elevgrupper

Fler utvecklingsmöjligheter

Bättre arbetsledning

Mindre övertidsarbete

Bättre fysisk arbetsmiljö

Privata/sociala skäl

Annat

Vet ej

VAD SKULLE FÅ DIG ATT ARBETA SOM 
LÄRARE FRAM TILL PENSION? 

58 %
 47 %
 40 % 
39 %
25 %

 16 %
 15 %
 12 %
 9 %
 3 %
 7 %
 3 %

Högre lön

Mer tid att planera 

och förbereda 

undervisningen

Bättre 
psykosocial 
arbetsmiljö
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Lärarbristen får märkbara 
 konsekvenser
Lärarbristen är redan här, enligt både föräldrar och lärare. Mest 
märks den genom att behöriga lärare är svåra att få tag på och 
att vikarier alltför sällan sätts in när lärare är borta. På sikt kan 
det bli värre med större grupper och klasser, vilket i sin tur i 
 förlängningen kan leda till sjunkande kunskapsresultat.

Både allmänheten, föräldrar med barn i skolåldern och lärare upplever att det 
råder lärarbrist. Sju av tio i alla de tre grupperna svarar ja på frågan i under
sökningar som Lärarförbundet har låtit göra12. Både de som verkar i skolan, de 
som har nära kontakt med den och de som är långt ifrån den upplever att det  
är lärarbrist idag.

Bland lärare upplevs bristen i alla lärargrupper, men allra mest är det special
lärare/specialpedagoger samt lärare i fritidshem/fritidspedagoger som känner 
av lärarbristen. 

Så påverkas lärarna och eleverna idag
På vilket sätt märker lärarna av lärarbristen i vardagen? De märker det på 
många olika sätt. Det vanligaste är att vikarier inte finns, att kollegor är 
 obehöriga och behöver handledning samt att tjänster är vakanta – att det 
 saknas en eller flera personer som hade behövt vara på plats.

Svårt att få tag på vikarier
Sju av tio lärare uppger att man inte får tag på vikarier när man behöver det, 
vanligast är det i grundskolan där åtta av tio lärare svarar det. Vi vet sedan 
 tidigare att vikarier alltför sällan sätts in om en lärare av någon anledning är 
borta, och en förklaring kan vara att lärarbristen gör det svårt att få tag på  
rätt kompetens. 

Obehöriga kollegor
Fyra av tio lärare uppger att de har obehöriga kollegor, och lärarna i 
årskurser na 7–9 uppger det i högst utsträckning. Det medför dessutom att 

12 Undersökningarna är tre stycken genomförda av Novus i februari 2015. Urvalen omfattar 1 055  
i allmänhetsurvalet, 853 i föräldraurvalet och 1410 lärarurvalet.
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 71 %
 41%
 32 %
 27 % 

 20 %
 16 %
 2 %
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Källa: Lärarförbundets enkät via Novus, februari 2015. Samtliga lärargrupper har svarat, dock endast de 
respondenter som uppgett att de känner av lärarbristen. Flera svar var möjliga.

Har obehöriga kollegor

Vi får inte tag på vikarier när vi behöver det

Vi har vakanta tjänster

Behöver handleda kollegor, som är obehöriga eller 
saknar ämneskompetens

Annat

Måste sätta betyg i klasser där jag inte undervisar

Behöver undervisa i andra ämnen än de jag är utbildad för

Behöver planera och utvärdera ensam eftersom jag
inte har någon utbildad kollega

Jag påverkas inte alls
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många, i snitt tre av tio, behöver handleda obehöriga kollegor. Allra mest upp
ger speciallärare/specialpedagoger att de behöver handleda obehöriga kollegor.

Undervisa i ämnen utan att vara behörig
Ytterligare en konsekvens av lärarbristen är att lärare tvingas undervisa i 
ämnen där de saknar behörighet. Vår undersökning visar att det är vanligast 
bland lärare i grundskolan upp till sjätte klass. 

Vakanta tjänster
Så mycket som var tredje lärare uppger att det finns vakanta, alltså obesatta  
tjänster, på arbetsplatsen. I högst utsträckning är det speciallärare och 
 specialpedagoger som anger det.

Sätta betyg i klasser utan att undervisa
Sex procent av grundskollärarna i årskurserna 7–9 och sju procent av 
gymnasie lärarna behöver vara med och sätta betyg i klasser där de inte 
 undervisar. Detta är sannolikt ett problem som kommer att växa eftersom  
bara legitimerade lärare kommer att få sätta betyg från och med hösten 2015.

Allmänheten: Höj lönerna och minska arbetsbelastningen
Det behövs många åtgärder och det snart, för att lösa lärarbristen. Allmän
hetens uppfattning är tydlig: Bristen bör lösas genom att höja lärarnas löner 
och minska arbetsbelastningen.
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Höjda lärarlöner
Minskad arbetsbelastning
Satsa på lärarutbildningar
Bättre karriärmöjligheter för lärare
Större grupper/klasser
Fler obehöriga lärare
Annat
Tror inte det behövs några 
särskilda åtgärder

SÅ VILL ALLMÄNHETEN LÖSA LÄRARBRISTEN

Källa: Novus undersökning, februari 2015.  
Svar på frågan: Hur tycker du att man bäst avhjälper lärarbristen?
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Lärarbristens konsekvenser på sikt
Hur ska kunskapsresultaten förbättras när många lärare saknas? Bristen på 
lärare kommer att påverka skolgången och vardagen för tusentals barn och 
elever. Några av lärarbristens konsekvenser kan bli:

→ Problem för Sveriges ekonomi

En bra skola med bra lärare ger på sikt samhällsekonomiska vinster. OECD 
varnar för att om vuxnas kunskaper sjunker, riskeras att tillväxten bli mindre 
och kunskapsintensiva branscher får svårt att utvecklas.13 Och om det inte 
finns lärare – vem ska då utbilda framtidens läkare, ingenjörer och sjuksköter
skor?  

→ Större grupper och klasser

När lärarna är för få betyder det antingen att en större del av undervisningen 
kommer att bedrivas av obehöriga eller så kommer storlekarna på barngrup
perna och klasserna bli större än önskat. Och hur ska eleverna lära sig mer om 
lärarna inte räcker till och möjligheterna till stöd minskar?

→ Ännu högre arbetsbelastning

Bristen kommer också att påverka arbetsbelastningen för de utbildade lärarna. 
Ett tydligt exempel är att obehöriga inte får sätta betyg från och med höst
terminen 2015. I förskola och fritidshem riskerar bristen leda till att en ännu 
större andel av de anställda inte är utbildade. Det innebär att ansvaret för 
 planering, uppföljning, utvecklingssamtal och så vidare läggs på de utbildade 
som finns kvar. 

De utbildade lärarna kommer att få dra ett enormt lass. Bristen på lärare får 
inte leda till att fler lämnar yrket. Det vore ett moment 22!

13 OECD Economic Surveys: Sweden 2015
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För skola Tidigare år grsk Senare år grsk Gymnasiet

OECD Snitt 80 85 88 92
Sverige 75 82 82 85
Danmark 83 92 92 106
Finland 65 89 97 109
Norge 63 71 71 76

Lärares relativlön i procent jämfört med andra yrkesgrupper med högskoleutbildning.  
(Hämtat från Education at a Glance 2014). 

De svenska relativlönerna ligger klart lägre än OECDsnittet, och står även 
i bjärt kontrast till de danska och finländska relativlönerna. I Norge ser det 
annorlunda ut men lönerna i Norge ligger på en helt annan nivå, vilket märks 
i intervjun med Stina Söderström längre fram i denna rapport. Norge brottas 
precis som Sverige med en lärarbrist som behöver lösas.

Varför är då läraryrket så populärt i Finland med en lång kö av sökande till 
lärarutbildningen? En finsk lärarutbildning lönar sig helt enkelt bättre jämfört 
med andra utbildningar i landet. För att Sverige skulle nå Finlands nivåer krävs 
det 5 000 kronor mer i snitt per månad för en lärare i grundskolans senare år, 
 respektive 8 000 kronor mer i snitt per månad för en lärare i gymnasieskolan. 

För att nå de danska nivåerna krävs inte fullt lika stora löneökningar, men även 
där handlar det om flera tusenlappar i snitt per månad för såväl förskollärare 
som grundskollärare och gymnasielärare. 

Svenska lärare tjänar sämre   
Att lärare i andra länder i många fall tjänar bättre är väl känt. 
Lönegapet mellan läraryrket och andra lika välutbildade yrken  
är dessutom större i Sverige än i andra länder.

Svenska lärares relativlöner har fallit sedan 1960talet och de svenska lärar
nas löner ligger lågt i den internationella löneligan. Det säger något om hur 
svenska lärare värderas, men viktigare för yrkets attraktivitet är hur hög lön 
lärare får jämfört med andra yrken i det egna landet. 

De finländska lärarlönerna är, om hänsyn tas till köpkraft, bara lite högre 
än de svenska, men relativt andra yrken som kräver en högskoleutbildning 
är lärarlönerna i Finland mycket bättre än i Sverige. Att de svenska lärarnas 
 relativlöner ligger lågt i en internationell jämförelse, blir tydligt i OECD:s 
 rapport Education at a Glance:
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Våra förslag för att hejda 
 lärarbristen 
Sverige behöver fler lärare! Nu måste aktörer på alla nivåer ta 
ansvar. Det handlar om samlade insatser som tillsammans gör 
yrket mer attraktivt både för den som funderar på att bli lärare 
och den som överväger att lämna yrket.

Ha en samlad strategi och koll på läget

→  Kommunerna och de fristående skolorna måste ha en rekryterings  
strategi för att kunna möta lärarbristen med rätt åtgärder. Olika 
huvudmän har olika utmaningar. En del måste ständigt rekrytera  
lärare i en tuff konkurrens och andra har stora pensionsavgångar  
inom vissa lärargrupper.

→  På nationell nivå måste riksdag, regering och arbetsgivarorganisationer 
ta sin del av ansvaret. Den nationella samling som Lärarförbundet länge 
efterfrågat måste komma på plats. Nu krävs samsyn, långsiktighet och  
en skolpolitik som bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. 

Höj lönerna så de blir rekryterande

→  Kommunerna och de fristående skolorna måste fortsätta satsa  
på lärarnas löner många år framöver, så att gapet till alternativa  
yrken minskar.

→  Regeringen måste få den statliga lärarlönesatsningen på plats och  
vara beredd att göra mer.  
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Låt lärare vara lärare

→  Kommunerna och de fristående skolorna måste se över vilken 
 administration som ålagts lärarna och rensa. De måste också ta ett  
större ansvar för att resurserna finns så att lärare kan göra sitt jobb.

→  Regeringen måste kvalitetssäkra sina reformer. Varje ny reform måste 
matchas med resurser i form av tid och pengar, så att inte lärares 
 arbetsbelastning och administration ökar.  

Ge bättre karriärmöjligheter 

→  Huvudmännen måste se till att karriärtjänstreformen fungerar  
bättre, att tid viks för uppdraget och lärarna. Därmed får reformen  
förutsättningar att bidra till skolutveckling. 

→  Regeringen behöver förbättra karriärmöjligheterna i skolans alla  
delar – från förskolan till gymnasieskolan och vuxenutbildningen.

Säkra möjligheten till kvalificerad kompetensutveckling

→  Villkoren för kompetensutveckling behöver bli bättre. Läraren ska  
inte behöva betala ur egen ficka utan huvudmännen och staten måste  
tillsammans ta ansvar för finansieringen.  

→  Skapa ett nationellt kompetensutvecklingscentra där lärare och  
skolledare kontinuerligt kan få tillgång till såväl kompetensutveckling,  
behörighetskompletterande utbildning samt fördjupningsutbildningar  
utifrån lärares, skolledares och skolors behov.
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Får ni vikarier om någon är  
sjuk eller ledig?

–  I princip sätts det inte in några vika
rier under den första veckan av någon 
lärares sjukdom eller annan frånvaro. 
När en lärare är borta flyttas i bästa 
fall några lektioner men oftast blir det 
håltimmar för  eleverna. Vi kan också 
använda oss av ett bemanningsföre
tag men de har  nästan bara obehöriga 
lärare. 

Hur påverkas lärarna av att det inte 
sätts in vikarier?

–  Det är inte ovanligt att känna stress 
på grund av att det inte finns vikarier. 

Många går till jobbet trots att de är 
sjuka, just för att det inte finns vika
rier. Lärare som har små barn och 
måste vabba mycket vet att det blir 
en pressad arbetssituation för dem. 
De upplever mer stress och får sämre 
 förutsättningar i sitt arbete.

Vad blir konsekvenserna för eleverna?

– Det är stor risk att eleverna inte får 
sin garanterade undervisningstid. 
I vissa kurser får de också sämre 
möjligheter att nå målen. Elever med 
andra förutsättningar får också sämre 
möjligheter att nå målen om det inte 
finns utbildade lärare i klassrummet.

Bristen på vikarier påverkar gymnasieläraren Björn Furugren 
Beselin och hans lärarkollegor – men även resultaten för 
eleverna blir lidande.

Namn: Björn Furugren Beselin, 43 år

Arbetsplats: Lärare i matematik och naturbruks-
ämnen, Spånga gymnasium, Stockholm

INTERVJUN

Inga vikarier sätts  
in första veckan
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Stina Söderström, ämneslärare i matematik och NO, är precis  
en sådan lärare som det råder stor brist på i Sverige. Men 
hon har tagit klivet över gränsen och jobbar i Norge. Varför? 
 Eftersom hon tjänar 24 000 kronor mer, varje månad.

Varför sökte du dig till Norge?

Det kanske är lite smittsamt – det 
är många som bor här som jobbar i 
Norge. De senaste åren har jag varit 
partnerlärare på Karlstads universitet 
parallellt med lärarjobbet i Arvika. 
Det gav inget extra i lönekuvertet. 
Genom att pendla lika långt, men 
åt andra hållet fick jag upp min lön 
från 31 000 till totalt 55 000 svenska 
kronor.

Var det svårt att få jobb?

Nej, jag har en attraktiv utbildning.  
Jag vet fem andra lärare från Arvika 
och två rektorer som börjat jobba i 
Norge de senaste åren, så det är nog 
fler som fått upp ögonen för möjlig
heten.

Vad kan få dig att börja jobba  
på en svensk skola igen?

Högre lön – det är utan tvekan den 
mest påtagliga förändringen. Jag 
tycker att svenska lärare värderas  
för lågt.

Högre lön kan locka  
mig till Sverige igen

Namn: Stina Söderström, 49 år, Arvika

Arbetsplats: Ämneslärare och mentor på Holt ung-
domsskole i Kongsvinger sedan augusti 2014. Har 
ämnes lärarutbildning i matematik, kemi och fysik. 
Även utökad kompetens i teknik och miljövetenskap.

INTERVJUN
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Namn: Johan Törnroth, 43 år

Arbetsplats: Grundskollärare, ordförande för 
Lärarförbundet i Stockholm.

INTERVJUN

Stockholm har insett allvaret i lärarbristen och satsat extra på 
lärarna de senaste åren. Lärarförbundet förväntar sig att den nya 
majoriteten fortsätter prioritera lärarna.

De enorma pensionsavgångarna och 
det faktum att lärartätheten sjunkit 
blev tillsammans med de korta köerna 
till lärarutbildningen en ögonöppnare 
för stadens politiker. Under de senaste 
tre åren av Alliansstyre skedde ett 
trendbrott, och Stockholm satsade 
extra på lärarna. 2014 blev utfallet  
5,8 procent, jämfört med strax över  
tre procent i snitt i riket.

– Politikerna lyssnade till slut och 
Stockholm har varit bland de bästa 
kommunerna i landet vad gäller lärar
nas löneutveckling de senaste åren, 
berättar Johan Törnroth, ordförande 
för Lärarförbundet i Stockholm. 

På kommunens personalavdelning 
finns en enhet som jobbar med kom
petensförsörjningen och inte minst 
med lärarbristen. 

– Det är uppenbart att det finns ett 
fortsatt behov av åtgärder: om staden 
ska lyckas anställa tusentals nya lärare 
varje år gäller det att sticka ut och vara 
attraktiv, säger Johan  Törnroth.

Vad som händer 2015 och framöver är 
än så länge oklart. Det nya skolborgar
rådet Olle Burell (S) har sagt att höjda 
lärarlöner är viktigare än till exempel 
betyg i år 4. Samtidigt är det svårt att 
se var lärarlönesatsningarna är i bud
get och verksamhetsplan.

– Sveriges största arbetsgivare för 
lärare måste gå före och visa vägen. 
Den nya rödgrönrosa majoriteten i 
Stockholm måste förstå att problemet 
inte är löst, kavla upp ärmarna och 
vara beredda att satsa lika mycket och 
mer under många år framöver. Annars 
är de satsningar som gjorts hittills för
gäves, avslutar Johan  Törnroth. 

Stockholms satsningar på 
lärarlöner kan bara vara början
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Fler fakta om lärarbristen
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65 000 beräknas att saknas i Sverige om tio år. Lös lärarbristen med 
minskad arbetsbelastning och högre löner. (Källa: Egna beräkningar baserade 

på SCB:s Trender och Prognoser 2014)

 1 av 4 högskolestudenter kunde tänka sig att bli lärare, men lät bli. 
Högre löner och bättre arbetsmiljö kan locka fler till läraryrket.  
(Källa: Perspektiv på lärarlöner, del 9, ”Varifrån ska alla nya lärare komma?”)

6 av 10 lärare överväger att lämna yrket. Högre lön och bättre arbets
miljö kan få dem att stanna. (Källa: Lärarförbundets undersökning från maj 2013)

Hälften av lärarna får ibland eller aldrig vikarie när de är borta. 
Lärarbristen gör det svårt att få tag på rätt kompetens.  
(Källa: Lärarförbundets Novusundersökning från februari 2015)

Det går 0,9 förstahandssökande per plats till utbildningen mot skolår 
7–9. Locka fler med höjda löner och minskad arbetsbelastning.  
(Källa: UKÄ:s statistiska analys: Fler sökande, antagna och nybörjare på lärarutbildningarna)

38 000 lärare har lämnat yrket och jobbar med annat. Högre lön 
kan få en del av dem att återvända till yrket igen. (Källa: Perspektiv på 

läraryrket,”Höj lönen – hejda lärarkrisen”)

Över hälften av landets speciallärare/pedagoger går i pension om 10 
år. För att locka nya måste utbildningen löna sig bättre. (Källa: Perspektiv 

på läraryrket: ”Höj lönen – hejda lärarkrisen”)

Varannan ung lärare tror inte att de kommer jobba som lärare fram 
till pensionen. Högre lön och mer tid att vara lärare kan få dem att 
stanna kvar. (Källa: Novus undersökning – november 2014: ”Allt fler unga lärare överväger 

att lämna yrket innan pension”)

Sedan 2012 har Lärarförbundet släppt rapporter för att väcka 
uppmärksamhet kring lärarbristen och vad som krävs för att 
 hejda den. Vi är långt ifrån ensamma om att lyfta fram det 
 växande problemet, här är 8 fakta som gör ont.
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Bli medlem! Skicka sms med 
LÄRARE eller SKOLLEDARE  
förnamn efternamn till 72080

Perspektiv på läraryrket

I rapportserien Perspektiv på läraryrket sätter Lärarförbundet fokus på vilka 
förutsättningar lärare behöver för att göra ett bra jobb. Allt för att göra läraryrket 
mer attraktivt och förbättra skolresultaten. 

Läs mer på lararforbundet.se/lararyrket

Låt lärare vara lärare

arbETsbElasTning
perspektiv på läraryrket

Lyssna på lärarna 
– så kan alla elever nå målen

INFLYTANDE
Perspektiv på läraryrket

Höj lönen 
– hejda lärarkrisen

LÖN
Perspektiv på läraryrket

ARBETSBELASTNING
Perspektiv på läraryrket

Vem hinner vara lärare  
i gymnasieskolan?

ARBETSBELASTNING INFLYTANDE

LÖN ARBETSBELASTNING
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Sverige behöver fler lärare
Att göra läraryrket attraktivt för fler är en av politikens stora utmaningar. 
Redan om tio år har lärarbristen vuxit så att 65 000 lärare saknas, enligt nya 
uppgifter från SCB. Föräldrar och lärare märker redan idag av lärarbristen 
genom att det är svårt att få tag på behöriga lärare och vikarier.

 

Sverige behöver fler lärare! Nu krävs handlingskraft av aktörer på alla nivåer för 
att inte SCB:s dystra prognoser ska infrias:

→ Regeringen måste få den utlovade statliga lönesatsningen på plats, värna 
läraruppdraget och skapa bättre möjligheter till kompetensutveckling. 

→ Huvudmännen – kommunerna och de fristående skolorna – måste göra 
skillnad i lärares vardag med högre löner, minskad arbetsbelastning och 
bättre förutsättningar. 


