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Siv Wilborgsson   150424 

 

Dimensionering av lärarutbildningen och behöriga lärare på sikt 

 

Inledning 

Regionala samverkansrådet för skollagsstyrda verksamheter beslutade den 28 mars 2014 att 

tillsätta en arbetsgrupp för att utarbeta en regional strategi kring lärarutbildningen och 

behöriga lärare på sikt.  Trots att det tillkommer lärarutbildningsplatser i Sverige, kvarstår 

svårigheter att rekrytera studenter samt att prognosen för behovet av lärare i Skåne är oklar. 

Regionala samverkansrådets utgångspunkt är dock att Skåne är i stort behov av studieplatser i 

förskollärar- och lärarutbildning. Nationella prognoser1 visar på brist ca 30 % i förhållande till 

tillgången inom vissa lärarkategorier. Regionala prognoser2 visar också på att tillgången på 

lärare inte motsvarar behovet. 

Bakgrund 

I Regleringsbrev för budgetåret 2014 och 2015 avseende universitet och högskolor (I:12) står 

följande under rubriken Lärar- och förskollärarutbildning: 

”Universitet och högskolor som har tillstånd att utfärda lärar- och förskollärarexamina ska 

planera för dimensioneringen av olika examina, inriktningar och ämneskombinationer så att 

dimensioneringen svarar mot studenternas efterfrågan och arbetsmarknadens nationella och 

regionala behov. De överväganden och åtgärder som har gjorts för att informera och vägleda 

studenterna i detta val ska redovisas i årsredovisningen.” 

I Skollagen (2010:800) regleras vilka som får undervisa i skolväsendet och i 2 kap. 13 § står 

det: 

”Endast den som har legitimation som lärare eller förskollärare och är behörig för viss 

undervisning får bedriva undervisningen. Regeringen eller den myndighet som regeringen 

bestämmer får meddela föreskrifter om vad som krävs för att vara behörig att bedriva viss 

undervisning i skolväsendet. Regeringen får även meddela föreskrifter om undantag från 

kraven på legitimation och behörighet för sådana speciallärare och specialpedagoger som är 

anställda som lärare i grundsärskolan, specialskolan, gymnasiesärskolan eller särskild 

utbildning för vuxna.” SFS 2013:823 Lag om ändring i skollagen (2010:800). 

 

                                                           
1 SCB rapport trender och prognoser 2014-2034 
http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/UF0515_2014I35_BR_AM85BR1401.pdf 
 
2 Se vidare sidan 5. 

http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/UF0515_2014I35_BR_AM85BR1401.pdf
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Behörighetsförordningen3 reglerar vilka examina som är behörighetsgivande för vilka 

skolformer, årskurser och ämnen samt för fritidshemmet. 

 

Enligt överenskommelsen i dokumentet Kommuner i samverkan med skånska lärosäten 

samverkan avseende skollagsstyrda verksamheter ska Regionala samverkansrådet för 

skollagsstyrda verksamheter bland annat föra dialog om antagningsstatistik och 

dimensionering av lärarutbildning i ett regionalt perspektiv, finna strategier för 

marknadsföring av läraryrket samt driva opinionsbildning i gemensamma frågor. 

 

Dimensioneringsuppdraget  

En arbetsgrupp med representanter från lärosäten med lärarutbildning i Skåne samt kommuner 

arbetar på uppdrag av det Regionala samverkansrådet för skollagsstyrda verksamheter och har 

utarbetat föreliggande underlag.  

 

Deltagare i arbetsgruppen: 

Malmö  Helena Plantin (ersatt av Inga Sandström, Bo Sundqvist och Anna 

Ericsson) 

Nordväst  Annika Hoppe, Åstorp 

Nordöst  Mattias Nyqvist, Hörby och Madelene Rickardsson, Kristianstad 

Sydväst  Mats Lundqvist, Skurup 

Sydöst  Jonas Åkesson, Tomelilla 

MAH  Anders Olsson 

HKR  Henrik Svensson 

LU/Campus   Sinikka Neuhaus 

Sammankallande/ordf. Siv Wilborgsson, KFSK 

 

Arbetsgruppens uppdrag: 

1. Ta fram uppgifter om hur många förskollärare och lärare av olika kategorier som 

beräknas slutföra sina studier vid lärosätena i Skåne under de kommande fem åren/ fram 

till 2020 

2. Ta fram uppgifter om vilka behov av behöriga förskollärare och lärare av olika 

kategorier som beräknas behöva anställas i Skåne de närmaste fem åren/ fram till 2020 

3. Lämna förslag på hur lärosäten och kommuner gemensamt kan verka för ökat söktryck 

till förskollärar- och lärarutbildning i regionen – särskilt till de examina, inriktningar 

och ämnen där det är eller befaras bli lärarbrist. 

4. Lämna förslag på hur lärosäten och kommuner gemensamt kan verka för att regionen 

kan erbjuda tillräcklig utbildning i de examina, inriktningar och ämnen där det är eller 

befaras bli lärarbrist. 

 

 

Redovisning av uppdrag  

I punkterna 1-4 redovisas uppdraget dimensionering av lärarutbildningen och behöriga lärare 

på sikt. 

                                                           
3 Förordning (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare, skolförordning 

(2011:185), gymnasieförordning (2010:2039) samt förordning (2011:1108) om vuxenutbildning. 
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1. Uppgifter om hur många förskollärare och lärare av olika kategorier som beräknas 

slutföra sina studier vid lärosätena i Skåne under de kommande fem åren/ fram till 2020 

Lärosätena har presenterat en sammanställningar över prognosen för studenter som slutför 

sina studier. Prognosen tar hänsyn till de nya utbildningsplatser som aviserats av regeringen 

Det finns dock en del osäkerhetsfaktorer, såsom att det var en ovanligt stor avbrottsfrekvens 

bland studenter antagna 2011. 

 

Tabell: Preliminär statistik över antal studenter som slutför sina studier samt söktryck   
ht- 14   

 MAH=Malmö högskola  HKR=Högskolan Kristianstad  LU=Lunds Universitet  

  2015   2016   2017   2018   2019   Söktryck ht -14 

  MAH HKR MAH HKR MAH HKR MAH HKR MAH HKR MAH HKR LU 

Förskollärare 240 25 280 75 280 100 290 125 300 125 2,8 1,8   

Grundlärare/fritidshem 40 25 35 25 40 25 45 25 50 25 2,4 1,8   

Grundlärare/F-3 90 20 80 25 80 25 80 25 100 50 1,9 1,4   

Grundlärare 4-6 50 10 60 30 50 40 60 40 60 40 1,2 1,1   

Yrkeslärare 30 30 40 50 35 50 35 50 35 50 * 2,9 1,3   

Ämneslärare 7-9    25 5 40 5 50 10 60 20 0,9 0,5 **0,8 

Ämneslärare gy 140   55   80   100   90   1,2 0,8 **1,5 

KPU 35   60   60   60   60   2,9   ant vt? 

Summa 625 110 635 210 665 245 720 275 755 310       

                   
Söktryck ämneslärare exkl 
KPU 

Ämneslärare inkl. KPU 175   140   180   210   210   alla tre lärosäten 

varav ma, tk, no 15  40  50  55   65   0,7     

varav so, företagsek 85   45   50   65   60   1     

varav sv, språk 75  35  50  60   55   0,9     

varav id, bi 0   20   30   30   30   1,3     

                            

* 2,9 inkl. vt -14 ** inkl. musik, vilket ger ett högre söktryck       

 

Tabellen ovan visar att i Skåne under år 2015 kommer ca 735 lärare slutföra sina studier. År 

2018 beräknas ca 1000 ta ut en examen. Fram till och med år 2019 beräknas 4550 

förskollärare och lärare i olika kategorier att slutföra sina studier. 

 

Söktrycket är generellt högt för förskollärare 1,8 -2,8 och grundlärare/F-3 med 1,8 -2,4. Lägst 

söktryck är det bland ämneslärare 7-9 med 0,5 – 0,9.  

 

Antalet utbildningsplatser vid lärosätena i Skåne motsvarar inte det behov som föreligger i 

regionen. Andelen utbildningsplatser i Skåne år 2015 är 9 % och i Stockholm 18 %. Antal 

utbildningsplatser i Skåne redovisas i tabellen på nästa sida. 
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Tabell: Utbildningsplatser i Skåne 

      

  MAH HKR/LU 

Förskollärare 325   

Grundlärare fritidshem  60   

Grundlärare F-3 130   

Grundlärare 4-6 100   

Ämneslärare 7-9 110  40 

Ämeslärare gy  130  120 

KPU 50  40 
Yrkeslärare 60   

Summa 875   

HKR ungefär halva volymen  

 

2. Uppgifter om vilka behov av behöriga förskollärare och lärare av olika kategorier som 

beräknas behöva anställas i Skåne de närmaste fem åren/ fram till 2020 

Det är svårt för kommunerna att hantera lärarbehörigheten, inte minst med tanke på att ett 

stort antal lärare och förskollärare fortfarande väntar på att få sin ansökan om legitimation 

behandlad av Skolverket. Att legitimationsreformen kantats av en rad förändringar förenklar 

inte heller bedömningen för huvudmännen, ett exempel är möjligheten att ansöka om utökad 

behörighet till följd av erfarenhet av undervisning i visst ämne, årskurs och/eller skolform. 

Det är osäkert i vilka ämnen och årskurser som Skolverket ger individen behörighet att 

undervisa i. Det regionala uppdraget överensstämmer med statistik som tas fram nationellt. 

Gruppen avvaktar den nationella utredningen, då statistiken ska redovisas på skol-, 

huvudmanna- och riksnivå. Redovisningen kommer även att ske på länsnivå. Uppgifterna ska 

redovisas av Skolverket innan den 15 juni 2015, baserade på skolornas uppgifter till SCB i 

oktober 2014 och Skolverkets legitimationsregister. 

 

Kommunerna har redan nu möjlighet att ta ut statistik kring hur många lärare som är behöriga 

i vissa ämnen (SIRIS, Skolverket).  De uppgifter som nu är publicerade baseras på de 

uppgifter huvudmännen lämnade i oktober 2013. När det gäller uppgifter från 

legitimationsregistret, som samkörts med de uppgifter som huvudmännen lämnat, så ingår de 

lärare som fått en lärarlegitimation utfärdad till och med den 22 juni 20144. Uppgifterna är 

dock inte tillförlitliga då inmatning sker på olika sätt. Då det inte finns någon tillförlitlig 

statistik utgår arbetet, för närvarande, från den känsla och kunskap som 

kommunrepresentanterna har.  Prognosen för bara Malmös behov av förskollärare är 500/år 

på grund av personalomsättning, pensionsavgångar och volymförändringar. Därutöver har 

man en ambitionsökning med målsättningen att ha 55 % förskollärare vilket medför att 

behovet blir 1000 förskollärare år 2015 och därefter 600 per år 2016-2020.  Behovet av 

grundskollärare summeras till ca 1 000 lärare per år fram till 2020.  Läget i regionen beräknas 

inte bli annorlunda, vilket nedanstående bristindex visar på. Arbetsförmedlingens 

arbetsmarknadsläge och prognos för pedagogiska yrken fram till år 2025 (2015-02-20), se 

tabell sidan 5 5. 

                                                           
4 Uppgifterna hämtade från SIRIS hemsida: http://siris.skolverket.se/siris/f?p=SIRIS:158:0::NO::: 

 
5 Källa SCB och Region Skånes befolkningsprognos till 2023 samt åldersavgångar i riket 2010-2025. 

http://siris.skolverket.se/siris/f?p=SIRIS:158:0::NO
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Representanterna i dimensioneringsgruppen ger uttryck för att det finns ett stort behov inom 

alla lärarkategorier i Skåne: 

 

Förskollärare:  Det finns ett stort behov och det fordras någon aktivitet för att 

skapa fler utbildningsplatser. 

 

Fritidspedagoger:  Stort behov på grund av pensioneringar och elevkullar. 

 

F-3:   Det finns ett stort behov. Tvingas lärosätena prioritera måste denna 

grupp främjas före fritidspedagoger, på grund av lärarlegitimation 

och behörighetskrav. 

 

Åk. 4-6:   Stort behov föreligger, då det är större avhoppsfrekvens och färre 

sökande till utbildningsplatserna. Huvudmännen ser ökade 

pensionsavgångar samt ökade elevkullar. 

 

Ämneslärare:  Studenterna väljer gymnasiet före grundskola, vilket påverkar 

tillgången till lärare med utbildning för åk 7-9. Idag finns ingen 

bristsituation inom gymnasiet, men på sikt kommer elevkullarna 

att öka. Det saknas framförallt ämneslärare i matematik, 

naturvetenskapliga ämnen samt moderna språk.  

KPU6  Stort söktryck, men det saknas ämneslärare i matematik, 

naturvetenskapliga ämnen samt moderna språk.  

                                                           
6 KPU står för kompletterande pedagogisk utbildning 
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Yrkeslärare:   Söktrycket är numera högre samt bättre kvalitet i urvalet, behovet 

är dock fortfarande stort. 

 

Speciallärare:  Stort behov, särskilt inom inriktningen utvecklingsstörning. 

 

SFI och SV 2  Stort behov då det råder stor brist på dessa lärare. 

 

Modersmålslärare:  Stort behov då det saknas modersmålslärare.  MAH har lämnat ett 

förslag att en grundlärarutbildning borde inrättas. 

 

Praktiska och estetiska ämnen: Det råder en stor brist på lärare i slöjd, musik, bild, hem-och 

konsumentkunskap 

 

3. Förslag på hur lärosäten och kommuner gemensamt kan verka för ökat söktryck till 

förskollärar- och lärarutbildning i regionen – särskilt till de examina, inriktningar och ämnen 

där det är eller befaras bli lärarbrist. 

 

 Konferens om läraruppdraget 

Målgrupp: Studie- och yrkesvägledare (SYV) både inom skola och Arbetsförmedling (AF) 

Tid: Hösten 2015 (Malmö) och våren 2016 (Kristianstad) 

Ansvar: Lärarutbildningarna  

Generellt om innehållet: Arbetsmarknadens behov och skolkultur som beskriver 

synliggörande av likheter och skillnader som kan iakttas i och mellan skolor.  Lyfta fram goda 

förebilder från kommuner (både lärare och ledningspersonal) samt studenter. 

 

 Sprida information om läraryrket i sociala medier 

Målgrupp: Ungdomar 

Tid: Hösten 2015 

Ansvar: KFSK 

Generellt om innehållet: Producera en film om läraryrkets möjlighet att vara med påverka 

framtiden. Filmen läggs ut i olika sociala medier där ungdomarna finns. Filmen ska visa på 

goda exempel på ett för ungdomarna tilltalande sätt. 

Övrigt: Då något lärosäte bedriver riktade insatser som inte alltid överensstämmer med 

arbetsgruppens förslag, kommer lärarutbildningarna att driva frågan vidare i sina 

organisationer via prorektorerna inom Lärosäten Syd. 

 

 Idéburna sektorn  

Målgrupp: Ungdomar i åldern 16-24 år 

Tid: 

Ansvar: 

Generellt om innehållet: Initialt inriktas arbetet mot att nå företrädare för de olika regionala 

organisationerna ex. Skånes fotbollsförbund via kommunernas föreningsregister och/eller 

Region Skånes register. Arbetsgruppen har för avsikt att bjuda in företrädarna för den 

idéburna sektorn för att diskutera på vilka sätt vi gemensamt kan arbeta vidare med frågan.  



 

7 
 

Övrigt: I Malmö bedrivs ett intressant samarbete mellan Malmö stad och MFF gällande yrken 

t.ex. fritidspedagoger, lärare. Ungdomar från hela Malmö bjuds in till MFF:s akademi. MFF 

satsar på ett samhällsengagemang t.ex. MFF mot rasism. 

Kan samarbete mellan idrottsförbunden i olika typer av tränarutbildning och lärarhögskola 

etableras och hur? 

 

 Mentorskap (SI)7 

Målgrupp: Ungdomar i grund- och gymnasieskola 

Tid: 

Ansvar: 

Generellt om innehållet: Kan studenter fungera som handledare till andra elever på gymnasiet 

och grundskolan? T.ex. år 3 elever som handleder elever på högstadiet. 

Viss arvodering till handledarna.  

Övrigt: Lunds Universitet kommer tillsammans med aktörer inom Kompetenssamverkan 

Skåne att bygga en regional SI-organisation under perioden 2015-2017. Arbetsgruppen menar 

att SI bör växlas upp och då utifrån att läraryrket ska göras attraktivt.  

 

 Öppet hus 

Målgrupp: Personer som önskar göra yrkesväxling, SYV (både skola och AF) och ungdomar. 

Tid: Hösten 2015 eller våren 2016 

Ansvar: 

Generellt om innehållet: Visa på behovet av lärare. 

Övrigt: Rektorer som representerar, ev. lärosätena och kommunerna tillsammans. Ett Öppet 

Hus under ett annat tak än kommunens och högskolans. 

 

 Folkhögskolorna – för breddad rekrytering, ett spår för lärarprofil. 

Som ett led i breddad rekrytering påbörjade Lunds universitet tillsammans med två 

folkhögskolor ett pilotprojekt där syftet är att förbereda för en i förväg specificerad 

högskoleutbildning, en så kallad lärarförberedande profil. Tanken har varit att utveckla en 

profil på folkhögskolornas allmänna kurs som syftar till att deltagarna söker till 

ämneslärarutbildningen, Campus Helsingborg. Lärarlag för Munka Ljungby och Östra Grevie 

har arbetat fram en kursplan för den lärarförberedande kursen samt, tillsammans med 

företrädare för ämneslärarutbildningen, arbetat fram en årsplan där folkhögskolornas 

deltagare i profilen ges möjlighet att möta lärarprofessionen utifrån det 

utbildningsvetenskapliga fältet på Campus Helsingborg. 

Under tiden deltagarna går sitt profilår så är tanken att de båda folkhögskolornas deltagare 

samt lärarlag samverkar, bland annat genom att fortlöpande komma till Campus Helsingborg 

för en heldag som inleds med föreläsning, därefter seminarier. Syftet med heldagsträffarna är 

att visa hur man inom högre studier förhåller sig till olika utbildningsvetenskapliga områden 

och koppla dessa till den lärarförbereddande profilen.  Förhoppningsvis kan denna profil 

                                                           
7 SI står för samverkansinlärning /Supplemental Instruction. SI är en metod för att stimulera till 
lärande och problemlösning och för att stärka samverkan mellan grundskola, gymnasium och 
högskola i syfte att främja breddad rekrytering och ökad genomströmning i hela utbildningssystemet. 
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förbereda deltagarna till att aktivt välja att söka sig till ämneslärarutbildningen, Campus 

Helsingborg 

 

 Gymnasielärare i samarbete med studenter som marknadsförare av läraryrket under 

verksamhetsförlagd utbildning (VFU)  

 

4. Förslag på hur lärosäten och kommuner gemensamt kan verka för att regionen kan erbjuda 

tillräcklig utbildning i de examina, inriktningar och ämnen där det är eller befaras bli lärarbrist 

 Kommunikationsplan 

Upprätta en kommunikationsplan om hur regionala samverkansrådet kommunicerar ut 

budskapet om lärarbrist och strategi.  Till vem och hur ska det kommuniceras?  

Identifiera avsändare till artiklar för att sprida olika budskap. 

Planera för hur vi hanterar artiklar, inlägg etc. för att få rätt timing i relation till 

regeringens utspel. 

 Förbereda argument inför utbildningsministerns rundresa i Sverige. 

Utbildningsförvaltningar förbereda sina kommunchefer och kommunalråd. 

 

 Bjuda in utbildningsministern samt ministern för högre utbildning och forskning till 

möte i regionen under året (kan ingå i kommunikationsplanen). 

 

 Medvetandegöra kommunala och riksdagspolitiker om aktuell situation (kan ingå i 

kommunikationsplanen).  

 

 Påbörja en diskussion med SCB för att diskutera statistik och felkällor. Ta fram ett 

åtgärdsförslag. 

Övrigt 

KoSS (Kompetenssamverkan Skåne)8 som arbetar med regeringsuppdraget 

”komptensplattformarna” för att stärka det regionala kompetensförsörjningsarbetet följer 

arbetet och planerar att stödja dimensioneringsgruppens arbete. 

 

Avslutning 

Skåne står för inför stora utmaningar vad gäller rekrytering av förskollärare och lärare i 

framtiden. Regeringens målsättning att alla elever ska få en ärlig chans att lyckas i skolan, står 

och faller med kompetenta och utbildade lärare i skolorna. Vad vi ser idag och i framtiden är 

istället en stor lärarbrist. Trots utlovandet av nya lärarutbildningsplatser kommer dessa inte att 

räcka till. Huvudmän erbjuds statsbidrag för att anställa lärare, ge lärare mer tid för sitt arbete 

och att göra barnkullar och klasser mindre, om de uppvisar en rekryteringsstrategi. 

Rekrytering förutsätter dock att det finns tillgång till utbildad personal. Antalet 

utbildningsplatser tillsammans med söktrycket för vissa utbildningar, en utökning av lärare, 

pensionsavgångar, mindre barngrupper i förskolan och ökade elevkullar bidrar till 
                                                           

- 8 KoSS är sammansatt av Arbetsförmedlingen Region Skåne-Blekinge, Kommunförbundet 
Skåne, Länsstyrelsen i Skåne län, Region Skåne, Lärosäten Syd (Universitet & Högskolor) 
http://utveckling.skane.se/utvecklingsomraden/naringslivsutveckling/kompetensforsorjning/
kompetenssamverkan-skane/#18806 
 

 

http://utveckling.skane.se/utvecklingsomraden/naringslivsutveckling/kompetensforsorjning/kompetenssamverkan-skane/#18806
http://utveckling.skane.se/utvecklingsomraden/naringslivsutveckling/kompetensforsorjning/kompetenssamverkan-skane/#18806
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rekryteringssvårigheter. Faktum är att för Skånes del täcker inte nuvarande tilldelning av 

utbildningsplatser ens det behov som finns enbart i Malmö. Arbetsförmedlingen visar tydligt 

att det finns en bristsituation och denna bekräftas av kommunrepresentanter från 

utbildningssektorn. Förutom brist på förskollärare/lärare leder situationen till att 

huvudmännen konkurrerar om befintliga lärare och förskollärare vilket på sikt urholkar 

kommunernas ekonomi genom osund löneglidning och snedvriden lönebild där nya lärare kan 

begära (och begär mer) i ingångslön än vad duktiga erfarna kommuntrogna pedagoger har 

efter många år i tjänst. Det måste till krafttag och politiska beslut som säkerställer tillgången 

till förskollärare och lärare samt att lärarutbildningen utbildar kompetenta och behöriga 

medarbetare inom skola och förskola. Det krävs insatser både på nationell, regional och lokal 

nivå! 

 

 


