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Sammanfattning
Denna rapport har sin bakgrund i de växande svårigheterna med att säkerställa lärarförsörjningen
i skolan inom de skånska kommunerna. Den aktuella rapporten har tagits fram på uppdrag
av Kommunförbundet Skånes beredning för lärande, arbetsliv och integration med avsikten
att belysa utmaningarna som finns kring lärarförsörjningen i Skåne och att samla exempel där
skolorganisationer på ett framgångsrikt sätt arbetat med frågan.
Den aktuella rapporten hämtar underlag från tre rapporter som visar att det finns en lärarbrist i
Skåne och i övriga Sverige samtidigt som efterfrågan på lärare väntas öka under de kommande åren.
Rapporten hämtar även underlag från en genomförd undersökning bland skånska skolledare där
deras bild av utmaningarna med lärarförsörjningen lyfts fram tillsammans med eventuella goda
exempel på hur de kan bemötas. I underlaget ingår svar från 13 skolledare i Blekinge län eftersom
det finns en gymnasiesamverkan med fyra blekingekommuner. Det finns även en viss regionalisering
av lärarutbildningarna i både Halland och Skåne som försörjer angränsande län med lärare. Detta
bör den som läser rapporten ha i åtanke då delar av underlaget berör de angränsande länen Halland
och Blekinge.
Resultatet av rapporten har lett till tre rekommendationer till de skånska kommunerna gällande
arbetet med kompetensförsörjningen inom skolan. De tre rekommendationerna är att skapa en
strategi för rekrytering, en strategi för arbetsmiljön och en strategi för långsiktigt arbete med
kompetensförsörjningen.
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Bakgrund
Kommunförbundet Skåne är de 33 skånska kommunernas intresseorganisation och arbetar aktivt
med att bevaka kommunernas intressen inom alla verksamhetsområden. Ett verksamhetsområde
där många av kommunerna i Skåne och i övriga Sverige upplever att det finns stora utmaningar
är kompetensförsörjningen på förskole-, grundskole-, gymnasie- samt vuxenutbildningsnivå. Flera
kommuner upplever att det finns en brist på behöriga lärare samtidigt som de befintliga lärarna väljer
att byta arbetsgivare oftare än tidigare i lönedrivande syfte. Detta leder i sin tur till en svårhanterlig
och ökad konkurrens om lärarna mellan arbetsgivarna i kommunerna. Utöver utmaningen med att
säkerställa kompetensförsörjningen inom den skånska skolan står de skånska kommunerna inför
fler utmaningar inom arbetsmarknadsområdet då sysselsättningsgraden i länet är lägst i Sverige
medan arbetslösheten är jämförelsevis hög. Utmaningarna leder ofta till att kommunerna får söka
nya arbetsmetoder och lösningar eller stå inför svåra ekonomiska prioriteringar.
Med bakgrund av ovanstående beslutade Kommunförbundet Skånes beredning för lärande,
arbetsliv och integration den 28 oktober 2016 att en rapport ska sammanställas där problematiken
med kompetensförsörjningen inom den skånska skolan synliggörs. Rapporten ska också samla
och synliggöra goda exempel på hur de skånska kommunerna kan arbeta för att säkerställa
kompetensförsörjningen inom skolområdet.

Genomförande
För att skapa en samlad bild av problematiken med kompetensförsörjningen inom den skånska
skolan använder den aktuella rapporten underlag från flera rapporter och prognoser om
skolområdet på både nationell och regional nivå. På så sätt har den aktuella rapporten kunnat
ge en beskrivning av förutsättningarna för lärarförsörjningen i det skånska utbildningssystemet.
Underlag har hämtats från Sveriges Kommuner och Landstings rapport Sveriges viktigaste jobb
– Så löser vi rekryteringsutmaningarna 1, Region Skånes rapport Skåne 2025 - Utbildnings- och
arbetsmarknadsprognos 2 och Arbetsförmedlingens rapport Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2016 –
Prognos för arbetsmarknaden 2017 3.
En stor del av rapportens underlag har även hämtas från kontakt med skolledare från de skånska
kommunerna. Under perioden 3 mars 2017 till och med 2 april 2017 har totalt 266 skolledare
från förskolan, grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen Skåne och västra Blekinge
deltagit i en enkätundersökning där syftet har varit att beskriva eventuella utmaningar med
kompetensförsörjningen inom deras organisationer. Skolledarna har också fått möjligheten att
beskriva hur de valt att arbeta för att säkerställa att behovet av lärare tillgodoses och huruvida de
har funnit framgångsrika metoder för att både behålla befintliga lärare samt för att anställa nya
vid behov. Utöver rapportens enkätundersökning har underlag hämtats från längre intervjuer med
skolledare från två skånska kommuner.
1 https://skl.se/download/18.27a42f99148a7e81e2269839/1413290793110/skl-svj-2014-rekryteringsbehov-forskola-skola.pdf
2 http://utveckling.skane.se/publikationer/rapporter-analyser-och-prognoser/skane2025/
3 https://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-ochpublikationer/Prognoser/Prognoser/Skane/2016-12-07-Manga-nya-jobb-i-Skane-2017-men-inte-alla-arbetssokandehar-ratt-kompetens.html
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Rapportens resultat kring förutsättningarna för kompetensförsörjning i den skånska skolan
presenteras i två avsnitt där den första delen presenterar underlag från ovan nämnda rapporter
och arbetsmarknadsprognoser. Den andra delen presenterar resultatet av enkätundersökningen
och intervjuerna med de skånska skolledarna. Syftet med den aktuella rapporten är att
presentera en samlad bild av förutsättningarna för lärarförsörjningen inom den skånska skolan
tillsammans med framgångsrika exempel på hur en skolorganisation kan arbeta för att säkerställa
kompetensförsörjningen. Målet med rapporten är således att bidra till en informationsspridning
som i sin tur kan bidra till att kompetensförsörjningen i skolan säkerställs på både kort och lång
sikt.
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Skånes förutsättningar
Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognos för Skåne under 2017
Enligt Arbetsförmedlingens Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2016 – Prognos för arbetsmarknaden
2017 har det sedan finanskrisen 2008 funnits en relativt stadig ökning av inskrivna arbetslösa
hos Arbetsförmedlingen i Skåne län. Skåne har i dagsläget en högre nivå av arbetslöshet än de
övriga två svenska storstadslänen Stockholm och Västra Götaland. Samtidigt som arbetslösheten är
jämförelsevis hög uppger allt fler skånska arbetsgivare till Arbetsförmedlingen att de har svårt att finna
lämpliga kandidater till utlysta tjänster för att fylla behovet av personal. Detta tyder på en ojämn
matchning i Skåne mellan tillgängliga arbetstillfällen och arbetsgivarnas behov från arbetskraften. I
Skåne förväntas arbetskraften (förvärvsarbetande och inskrivna hos Arbetsförmedlingen som saknar
arbete) att öka mycket tack vare det ökade antalet flyktingar som kom under hösten 2015. Det finns
med andra ord möjligheter att med rätt insatser från Arbetsförmedlingen och genom vuxen- och
yrkesutbildningar få fler personer att nå arbete inom något av länets bristyrken där flera läraryrken
ingår.
Inom skolområdet finns det ett flertal yrkeskategorier där det råder en generell personalbrist i
både Skåne och i övriga Sverige. Yrkeskategorin grundskolelärare var exempelvis ett av de mest
annonserade yrkena hos Arbetsförmedlingen i Skåne under perioden november 2015 t.o.m.
oktober 2016. Arbetsförmedlingens rapport visar att bristen på lärare delvis kan förklaras genom
demografiska förändringar i länet. Det föds allt fler barn i Skåne vilket skapar ett större behov av
förskole- och grundskolelärare. Samtidigt sker även en ökning av elever inom gymnasieskolan.
Arbetsförmedlingens rapport hänvisar också till Migrationsverkets prognos för 2015 där det framgår
att 25 procent av dem som gick i väntan på uppehållstillstånd i Sverige var barn i skolåldern. De
demografiska förändringarna gör att behovet av utbildade lärare inom alla skolformer ökar vilket
leder till en ökad konkurrens om lärarna bland arbetsgivarna. Utöver en ökande mängd skånska barn
i skolåldrar finns det också en större mängd av befolkningen i Skåne som fram till år 2030 kommer
att vara 75 år eller äldre. Ökningen av äldre i Skåne väntas stiga med 38 procent i jämförelse med
dagens antal. Detta innebär också en utmaning för de skånska kommunerna som behöver tillgodose
äldre människors behov av insatser inom exempelvis hemtjänst och äldrevård.
Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognos anger att det finns ett flertal orsaker till den befintliga
lärarbristen utöver de demografiska förändringarna i länet. En anledning till lärarbristen är att
läraryrket kräver en eftergymnasial utbildning vilket är en tidskrävande och långsiktig investering
för den arbetssökande. Ytterligare orsaker är att utbildningsvolymerna vid lärosätena inte är
tillräckligt stora sett till behovet samtidigt som en betydande andel av befintliga lärare har nått eller
når pensionsålder inom de kommande åren.

Region Skånes utbildnings- och arbetsmarknadsprognos Skåne 2025
Enligt Region Skånes utbildnings- och arbetsmarknadsprognos Skåne 2025 bedöms det i dagsläget
redan finnas en brist på lärare i hela landet. Efterfrågan på personal inom läraryrkena bedöms
dessutom att öka fram till år 2025. Det har i prognosen, som publicerades i juni 2016, inte varit
möjligt att ta hänsyn till effekterna på lärarförsörjningen genom kraven på lärarlegitimation eller
behovet av skolundervisning bland asylsökande barn. Rapporten har tagit fram alternativscenarier
för några av lärarutbildningarna baserat på den föreslagna utbyggnaden av antalet nybörjarplatser
inom ett flertal lärarutbildningar från 2015 års budget: Förskollärarutbildningen, Lärarutbildningen
för grundskolans tidigare år samt Speciallärar- och specialpedagogutbildningen.
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Dessa tre faktorer kan alla ha en påverkan på de faktiska siffrorna kring lärarförsörjningen
i den skånska skolan men de ger fortfarande en viktig indikation på hur förutsättningarna för
lärarförsörjningen kommer att se ut i framtiden
Enligt Region Skånes rapport förväntas tillgång och efterfrågan på förskollärare i Skåne öka ungefär
lika mycket fram till 2025. Därmed förväntas dagens bristsituation förbli oförändrad under
prognosperioden. Efterfrågan på lärare inom grundskolans tidigare år förväntas öka med omkring
20 procent i jämförelse med tillgången fram till 2025
Behovet av speciallärare och specialpedagoger följer ett liknande scenario på grund av ökade krav
på examen från speciallärarutbildning samtidigt som mängden barn ökar i länet. Efterfrågan på
speciallärare väntas öka med 25 procent i jämförelse med tillgången fram till år 2025. Vid år 2025
förväntas tillgången på speciallärare och specialpedagoger att uppgå till omkring 2 500 stycken
medan efterfrågan förväntas uppgå till närmare 3 000 stycken.
En gemensam nämnare för de olika läraryrkena är att arbetslösheten bland de personer som innehar
en lärarexamen i Skåne är mycket låg och att utsikterna ser mycket goda ut på arbetsmarknaden.
Läraryrkena bör därför ses som attraktiva yrken som i de flesta fall leder till anställning efter examen
både i Skåne och i övriga landet.

SKL:s rapport Sveriges viktigaste jobb – Så löser vi
rekryteringsutmaningarna
I Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) rapport Sveriges viktigaste jobb – så löser vi
rekryteringsutmaningarna förstärks bilden av att kommuner i hela Sverige står inför en stor
utmaning med att säkerställa kompetensförsörjningen inom skolområdet. Enligt rapporten kommer
läraryrken i landet att behöva närmare 150 000 nya medarbetare utifrån nuvarande arbetssätt och
bemanning fram till år 2023. Av dessa beräknas 90 000 lärare behöva ersätta befintlig personal
som når pensionsålder medan resterande 60 000 lärare behövs för att kunna tillgodose den ökande
mängden barn inom förskolan och skolan. Rapporten pekar på att följande faktorer har en stor
påverkanseffekt på lärarförsörjningen i den svenska skolan:
-

Demografiska förändringar

Demografiska förändringar i hela landet påverkar behovet av lärare i inom de olika skolnivåerna.
Ett ökande antal barn i skolåldrar ger en större efterfrågan på lärare inom förskolan, grundskolan
och gymnasieskolan. Eftersom storleken på barnkullar varierar från år till år krävs en flexibilitet i
huvudmannaskapet på kommunalnivå men även på ett proaktivt beslutsfattande på nationell nivå
som möjliggör att nya lärare utbildas.
-

Politiska beslut

Politiska beslut har en stor påverkan på kompetensförsörjningen inom skolan. Beslut kring
lärarlegitimation, beslut om personaltäthet och personalsammansättning samt beslut om läroplaner
i förskolan anges som exempel på förändringar av större betydelse för kompetensförsörjningen
inom skolan.
-

Läraryrkets popularitet och attraktivitet

Välfärdsjobben, där olika läraryrken ingår, anses vara meningsfulla, roliga och utvecklande bland
unga människor enligt underlag som rapporten har tagit fram. Lärare upplever samtidigt en stor
arbetsglädje i jämförelse med andra tillfrågade yrkeskategorier. Vidare anges att det finns ett ökat
söktryck på lärarutbildningarna och att läraryrket är en god startpunkt i karriären för den som avser
utvecklas i yrkeslivet. I Sveriges Kommuner och Landstings rapport anges nio strategier som
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kan användas för att framgångsrikt möta både de nutida och framtida utmaningarna inom
kompetensförsörjningen i skolan. De nio strategierna är:
1. Använd kompetens rätt
3. Låt fler jobba mer
5. Visa på karriärmöjligheter
7. Utnyttja tekniken
9. Underlätta lönekarriär

2. Bredda rekryteringen
4. Förläng arbetslivet
6. Skapa engagemang
8. Marknadsför jobben

Majoriteten av de nio föreslagna strategierna kan med rätt förutsättningar implementeras på
kommunal nivå. Genom att fördela och effektivisera delar av lärarnas arbetsuppgifter kan mer
tid frigöras till undervisningen av elever. Att om möjligt låta deltidsanställda arbeta heltid, att
utnyttja kompetensen hos lärare som når pensionsålder i rollen som mentorer, att ge lärarna
möjligheten till att påverka sitt arbete i stor utsträckning och erbjuda möjligheter till en god löneoch karriärsutveckling är strategier som varje kommun och skolorganisation aktivt kan arbeta med
för att bli en attraktiv arbetsplats för lärare.
Rapporten pekar på att fler målgrupper och personer med olika bakgrunder behöver lockas till
läraryrkena. För att kunna nå fler personer behöver fler vägar till yrkena skapas. Fler utrikes födda
personer och fler män skulle kunna nås genom validering av tidigare erfarenheter och betyg, fler
möjligheter till praktik och språkstudier som är anpassade till arbetsmarknaden samt fler möjligheter
att byta yrke senare i livet.

Summering av Skånes förutsättningar

Underlaget från de tre rapporterna visar att de skånska kommunerna står inför en stor utmaning
med att säkerställa behovet av lärare på både kort och lång sikt. Det finns en gemensam bild av att
efterfrågan på lärare är stor och att den i fortsättningen blir större i samband med att mängden barn
i samtliga skolåldrar ökar. Samtidigt ökar behovet av nya lärare för att ersätta medarbetare som når
pensionsålder och lärare som saknar behörighet.
För att möta dessa utmaningar behöver kommunerna, i rollen som arbetsgivare, arbeta för att
arbetsfördelningen inom skolorganisationerna sker på ett effektivt och flexibelt sätt bland fler
yrkeskategorier. Lärarna behöver få möjligheten att utvecklas inom sina yrkesroller och vara
delaktiga i planeringen av sitt arbete för att kunna känna ett gott engagemang på arbetsplatsen.
Underlaget visar även att det finns ett stort behov av samverkan på kommunal, regional och nationell
nivå för att kunna möta den ökade efterfrågan på lärare då påverkansfaktorer sträcker sig över de
kommunala gränserna. Förutsättningarna för att säkerställa kompetensförsörjningen inom skolan
kan förbättras genom att parter på kommunal, regional och nationell nivå tillsammans arbetar
för att möjliggöra fler vägar till läraryrket. Antalet utbildningsplatser behöver utökas och anpassas
efter det stora behovet av lärare. Samtidigt behövs fler möjligheter och bättre förutsättningar för
nyanlända personer att utbildas inom läraryrken för att kunna säkerställa behovet av kompetens
inom skolorna.
Parter på olika nivåer behöver även arbeta tillsammans för att synliggöra fördelarna med läraryrket
till blivande studenter. Läraryrket är en yrkeskategori med väldigt goda förutsättningar på
arbetsmarknaden och en hög andel av de studenter som examineras i yrket får en anställning
samtidigt som arbetet upplevs som meningsfullt och utvecklande hos yrkeskåren. Läraryrkets
attraktivitet och status bedöms vara avgörande för att antalet nyblivna lärare i landet är högt under
de närmaste åren.
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Hur möter de skånska skolledarna
rekryteringsutmaningarna?
Undersökning bland skånska skolledare
Som ett komplement till beskrivningarna av Skånes förutsättningar har skånska skolledare
via en webbaserad enkätundersökning fått beskriva hur de upplever arbetet med att säkerställa
lärarförsörjningen inom deras skolor. Enkätundersökningen har riktat sig till förskolechefer och
rektorer inom förskolan, grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Under perioden
3 mars 2017 till och med 2 april 2017 deltog totalt 266 respondenter i undersökningen. Bland
respondenterna fanns representanter från 23 skånska kommuner och två av kommunerna i Blekinge.
Resultatet av den genomförde undersökningen presenteras nedan.

Deltagande och svårigheter med kompetensförsörjningen
Antalet respondenter fördelas på typ av skolorganisation enligt följande: förskola 89 stycken,
grundskola 150 stycken, gymnasieskola 47 stycken samt vuxenutbildning 10 stycken. En majoritet
av respondenterna representerade grundskolor medan endast en mindre andel av respondenterna
representerade vuxenutbildningar. Antalet deltagande skolledare anses vara tillräckligt högt för att
ge en överblick av situationen i de flesta skånska kommunerna. Den procentuella fördelningen
bland de deltagande respondenterna visas i figur 1 nedan.

Deltagande i undersökningen

3%
16%
30%

Förskola
Grundskola
Gymnasieskola

51%

Vuxenutbildning

Figur 1.

När de 266 deltagande respondenterna blev tillfrågade om de upplever, eller har upplevt svårigheter
med att säkerställa behovet av lärare inom deras skolorganisationer uppgav totalt 90,2 procent av
deltagarna att så var fallet (figur 2). Resultatet ger en tydlig indikation på att det finns svårigheter
med att tillgodose behovet av lärare hos ett stort antal skolorganisationer inom ett flertal av de
skånska kommunerna. Resultatet tyder även på att utmaningarna är förekommande inom samtliga
skolformer i Skåne.
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Andel deltagare som upplevt svårigheter med
kompetensförsörjning inom skolorganisationen.

10%
Ja
Nej

90%
Figur 2.

Kompetensförsörjningen i förskolan

För att belysa hur utmaningarna med kompetensförsörjningen ser ut inom den skånska skolan och
om utmaningarna skiljer sig åt mellan de olika skolformerna presenteras de olika skolformernas
resultat i separata avsnitt. Nedan presenteras resultatet av undersökningen bland förskolechefer från
förskolan.
Bland respondenterna från förskolan uppgav 90,9 procent att de upplever eller har upplevt
svårigheter med att säkerställa behovet av personal (figur 3). Resultatet tyder på att utmaningarna
är vanligt förekommande inom flertalet skånska kommuners förskolor.

Andel deltagare som har upplevt svårigheter med
kompetensförsörjning inom förskolan.

9%
Ja
Nej

91%
Figur 3.
Respondenterna ombads beskriva och exemplifiera eventuella utmaningar som de har mött i arbetet
med att tillgodose behovet av personel. De vanligaste utmaningarna som skolledare från förskolan
beskrev var:
•
•

Utlysta tjänster lockar antingen väldigt få eller inga sökande alls. De kandidater som söker
tjänsterna saknar dessutom ofta rätt behörighet till att undervisa inom förskolan.
De som söker utlysta tjänster saknar ofta de personliga egenskaperna som är önskvärda 		
inom förskolläraryrket.
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•

Bristen på förskollärare leder till att löneanspråken är högre än vad arbetsgivaren har 		
möjlighet till att betala. Förskollärarna byter dessutom oftare arbetsplatser än tidigare med
syftet att höja lönen vilket leder till att kommunerna ofta hamnar i en 				
konkurrenssituation med varandra.

För att möta dessa utmaningar används en mängd olika metoder och arbetssätt. En del av
respondenterna svarar att de helt saknar möjligheter till att bemöta utmaningarna. Ett flertal av
skolorganisationerna har dock valt att arbeta med att förmedla en positiv bild av arbetsplatsen
genom sociala medier och skapandet av kreativa platsannonser vid utlysningen av lediga tjänster.
Platsannonsernas avsikt är att sticka ut från konkurrerande arbetsgivare och ett särskilt fokus läggs
på att synliggöra fördelarna med arbetsplatsen och möjligheterna för de anställda att utvecklas i sin
yrkesroll. I de fall där behovet av personal är särskilt stort har barnskötare eller obehörig personal
rekryterats som vikarier eller till visstidsanställningar för att tillfälligt åtgärda den lärarbrist som
råder.

Framgångsrika arbetssätt

Det arbetssätt som ofta har angetts vara framgångsrikt för att säkerställa kompetensen i förskolan
är att tidigt skapa kontakter till förskollärarstudenter och att tillsammans med lärosäten
erbjuda möjligheter till verksamhetsförlagd utbildning. Att sätta höga krav på kompetens inom
skolorganisationen ses också som framgångsrikt då det på sikt har gett förskolorna ett gott rykte och
blivit en attraktiv arbetsplats för förskollärarna. De skånska förskolorna har beskrivits som en liten
värld där lärare som upplever en stor tillfredställelse på arbetsplatsen ofta bidrar till att sprida den
positiva bilden till andra i yrket genom privata kontakter eller andra sociala nätverk. En strategi som
har varit framgångsrik i Bjuvs kommun är att utnyttja sociala medier i form av Instagram för att
uppvisa det goda arbetet som görs inom verksamheten.

Kompetensförsörjningen i grundskolan

Bland de deltagande respondenterna från skånska grundskoleorganisationer uppgav 89,9 procent
att de upplever eller har upplevt svårigheter med att säkerställa behovet av lärare (figur 4). Resultatet
tyder på att utmaningarna med kompetensförsörjningen inom grundskolan är utbredd inom flera
kommuner likt de förutsättningar som beskrivits inom förskolan.

Andel deltagare som har upplevt svårigheter med
kompetensförsörjning inom grundskolan.

10%
Ja
Nej

90%
Figur 4.
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När skolledarna från grundskoleorganisationer ombads att beskriva och exemplifiera upplevda
utmaningar med att säkra kompetensförsörjningen uppgav de ofta följande:
•
•
•

Antalet sökande till de utlysta tjänsterna är väldigt lågt samtidigt som de sökande ofta saknar
rätt behörighet.
Löneutvecklingen påverkas av bristen på lärare vilket gör att lärare har möjlighet att byta 		
skolorganisation och erhålla en omfattande löneökning.
Brist på kontinuitet med lärare inom skolorganisationerna påverkar arbetsplatsen negativt.

När respondenterna från grundskolorna beskrev hur de bemöter dessa utmaningar framkommer
att ett flertal skolorganisationer har erbjudit anställningar till sämre lämpade kandidater än
ursprungligen förväntat för att säkerställa att det finns lärare i klassrummen. Bristen på lärare har
även inneburit att personal får leda undervisning i ämnen där de saknar behörighet vilket strider
mot gällande riktlinjer. Ett antal skolorganisationer har fått använda sig av dyra bemanningsföretag
för att finna lärare som ändå saknade korrekt behörighet för ämnet de undervisade i. Utmaningarna
och bristen på lärare leder ofta till kortsiktiga lösningar eller omfördelningar av arbetsuppgifter
bland den redan hårt belastade personalen på arbetsplatsen.

Framgångsrika arbetssätt
Även grundskolor i Skåne upplever att kontakten med lärarstuderande är en av nyckelfaktorerna
till att locka nya lärare till sina organisationer. Mentorskap, en god introduktion till arbetet för den
nyblivne läraren och möjligheter till utbildning under arbetstiden är exempel på åtgärder som har fått
personal att vilja stanna på arbetsplatsen. Inom flera kommuner har dessutom skolorganisationerna
möjlighet att utnyttja en bemanningsenhet eller en kompetensförsörjningsenhet vars arbetsuppgifter
innefattar sökandet av nya lärare och annan skolpersonal. Att söka lärare på okonventionella sätt
kan också vara en möjlig lösning. Malmö stad har exempelvis valt att söka tillgängliga lärare på
andra sidan Öresund i Köpenhamnsområdet och även bland svensktalande lärare i Finland för att
säkra kompetensförsörjningen. Andra kommuner har istället valt att utnyttja fler yrkeskategorier
till att utföra administrativa arbetsuppgifter för att avlasta lärarna i sina arbeten. Ett exempel
från Svedala kommun är att skolbibliotekspersonal ansvarar för inköp av kurslitteratur och annat
administrativt material för att underlätta för lärarna. Skapandet av en fungerande vikariepool i
kommunen med avsikt att avlasta lärare i behov av tid till annat än undervisning beskrivs som
ytterligare en fungerande strategi. I både Skurups kommun och i Kristianstads kommun har
skolorganisationer valt att anställa pensionerade lärare som vikarier för att säkerställa kompetensen
i skolorganisationerna. I Vellinge kommun har man valt att öka arbetsplatsens attraktivitet genom
att erbjuda personalförmåner och personalaktiviteter som t.ex. möjligheten att använda massagestol
under arbetstid.

Kompetensförsörjningen i gymnasieskolan

Bland de deltagande respondenterna från gymnasieskolor uppgav 91,3 procent att de antingen
upplever eller har upplevt svårigheter med att säkerställa behovet av lärare (se figur 5). Procentandelen
är marginellt högre än hos de deltagande respondenterna från förskolan och grundskolan.
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Andel deltagare som har upplevt svårigheter med
kompetensförsörjning inom gymnasieskolan.

9%
Ja
Nej

91%
Figur 5.
När skolledarna från gymnasieskolorna ombads att beskriva och exemplifiera eventuella utmaningar
med att säkra kompetensförsörjningen var följande vanligt förekommande:
•
•

Lärarlegitimationskravet gör att urvalet av sökande är väldigt litet till utlysta tjänster i samband
med rekryteringar.
Bristen på behöriga yrkeslärare med önskvärd erfarenhet beskrivs som särskilt stor bland flera
gymnasieskolor.

Flera respondenter beskriver hur bristen på lärare med rätt behörigheter och erfarenheter skapar
stora utmaningar för skolorganisationerna. För att möta dessa utmaningar väljer flera av skolorna
att erbjuda visstidsanställningar till personer utan behörighet för att sedan uppmuntra de anställda
att läsa nödvändiga högskolekurser för att få en lärarexamen. En skolledare från Helsingborgs stad
beskriver hur de aktivt arbetar gentemot näringslivet för att kunna bredda kontaktnätet till möjliga
lärare. Sökandet bland privata kontakter eller inom anställda lärares vänkretsar är också metoder
som används för att komma i kontakt med möjlig personal till skolorna.

Framgångsrika arbetssätt
För att nå framgång i säkerställandet av kompetensförsörjningen har de flesta respondenterna valt
att lyfta fram vikten av att vara en attraktiv arbetsplats. Det innebär både att erbjuda lärarna goda
lönevillkor och goda arbetsvillkor i övrigt. Att erbjuda praktikplatser till lärarstudenter är framgångsrikt
men det innebär även en långsiktig investering för skolorganisationerna. De praktiserande
lärarstudenterna kräver att skolan erbjuder handledning av befintlig personal men praktiken ger
möjligheter till att tidigt skapa goda relationer till framtidens lärare. Flera av skolorganisationerna
beskriver även hur de valt att överrekrytera för att säkerställa att en bristsituation inte uppstår under
den pågående terminen på grund av uppsägningar eller sjukskrivningar. Att erbjuda höga löner till
både befintlig och till ny personal anges som en vanlig strategi bland gymnasieskolorna.
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Kompetensförsörjningen i vuxenutbildningen

Bland de deltagande skolledarna från vuxenutbildningar i Skåne har 88,9 procent angett att de
upplever eller har upplevt svårigheter med kompetensförsörjningen inom skolorganisationen (figur
6).

Andel deltagare som har upplevt svårigheter med
kompetensförsörjningen inom vuxenutbildningen.

11%
Ja
Nej

89%
Figur 6.
När skolledarna ombads att beskriva och exemplifiera utmaningarna framgår att det ofta saknas
behöriga sökande till tjänster som utlyses inom utbildningarna svenska som andraspråk och svenska
för invandrare.
Skolledarna inom vuxenutbildningar har, likt motsvarande respondenter från förskole-, grundskoleoch gymnasienivå, uppgett att de fått erbjuda anställningar till personer som saknar rätt behörigheter
inom ämnet. Eftersom antalet respondenter från vuxenutbildningarna var lågt samtidigt som en
stor del av vuxenutbildningarna har lagts ut på entreprenad är det väldigt svårt att få tillförlitliga
svar kring förutsättningarna för kompetensförsörjningen inom vuxenutbildningarna i Skåne.

Skånes utmaningar kring lärarförsörjningen
												 12

Summering av de skånska rekryteringsutmaningarna
och hur de bemöts av skolledare i länet
Underlaget från arbetsmarknadsprognoserna och undersökningarna med skånska skolledare
har visat att den stora utmaningen inom kompetensförsörjningen i skolan beror på att antalet
tillgängliga behöriga lärare är för lågt i jämförelse med efterfrågan. Resultatet från den genomförda
enkätundersökningen visar att lärarbristen är märkbar inom förskolor, grundskolor, gymnasieskolor
och vuxenutbildningen då 9 av 10 deltagare i undersökningen har upplevt svårigheter med att
säkerställa lärarkompetensen i sina skolor. Efterfrågan på lärare väntas dessutom bli större på grund
av demografiska förändringar i länet, förändringar inom den skånska arbetskraften och förändrade
kompetenskrav på lärarna. Förändringarna väntas skapa en allt större lärarbrist under de kommande
åren trots att antalet examinerade lärare väntas öka. Bristen på lärare i länet har lett till en allt mer
utmanande situation för kommunerna då de ofta får ett fåtal sökande till lediga tjänster samtidigt
som de upplever en konkurrenssituation gentemot skolor i andra kommuner om den behöriga
arbetskraften. Bristen på lärare har även lett till en löneutveckling som sker i en snabbare takt
än vad många arbetsgivare har möjlighet att erbjuda. Bristen har dessutom lett till att lärare utan
legitimation eller med fel behörighet genomför undervisning i skolorna.
Förutsättningarna för kompetensförsörjningen inom den skånska skolan har dock även lett till att
allt fler skolorganisationer satsar på kompetensutvecklingen av sina anställda för att nå
behörighetskraven och söker kreativa lösningar i samband med nya rekryteringar av lärare. Sociala
medier används allt mer för att uppvisa skolorganisationers framgångsrika arbete i samband med att
vikten av att profilera sig som en god arbetsplats för att sticka ut i mängden bland arbetsgivarna blir
större. Ett flertal skånska kommuner anger i undersökningen att samarbetet med länets lärosäten
möjliggör en tidig kontakt med lärarstudenter som på kort sikt bidrar till undervisningen av
eleverna. På längre sikt innebär kontakten ofta att lärarstudenterna återvänder till arbetsplatsen
efter examen och på så sätt bidrar till kompetensförsörjningen inom skolorganisationen.
Rapporten har visat att antalet lärare behöver bli fler i både Skåne och i övriga landet för att säkra
kompetensförsörjningen i skolorna. För att öka antalet lärare behövs inte bara fler utbildningsplatser
vid lärosätena utan läraryrket behöver även ses som ett attraktivt yrke bland blivande studenter
och den övriga arbetskraften. Förutsättningarna för vuxna personer att utbilda sig senare i livet
och förutsättningarna för nyanlända personer att utbilda sig till lärare behöver förbättras då båda
målgrupperna kan bidra till en ökad mängd lärare på längre sikt. En skolledare har valt att beskriva
en upplevd förändring i läraryrkenas statuts. En förändring där läraryrkena går från att vara
lågavlönade arbeten till välbetalda arbeten med framtiden framför sig och att det är någonting som
våra kommuner ännu inte har lyckats förstå till fullo.
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Regional samverkan och lärosäten i regionen
För att möta våra gemensamma utmaningar samarbetar vi i regionen
I den skånska regionen finns ett flertal samverkansplattformar och projekt med avsikten att bättre
kunna möta kompetensförsörjningens utmaningar. Lärosäten Syd, Kompetenssamverkan Skåne,
Fritt sök förskola, Fritt sök skola och Fritt sök gymnasium är alla exempel på regional samverkan
inom utbildningsområdet. I Fritt sök gymnasium ingår även de fyra västliga blekingekommunerna
som möjliggör för elever i de fyra kommunerna att studera vid skånska gymnasieskolor.

Kompetenssamverkan Skåne
Under 2010 fick de svenska regionerna ett regeringsuppdrag att skapa kompetensplattformar
med avsikten att arbeta med kortsiktiga och långsiktiga mål inom kompetensförsörjning och
utbildningsområdet. Kompetenssamverkan Skåne (KoSS) bildades 2012 som kompetensplattformen
i Skåne i enlighet med det regeringsuppdraget. KoSS är ett samverkande och rådgivande organ
som möjliggör samverkan mellan kommunal, regional och nationell nivå. Organisationsstrukturen
består av en styrgrupp och en arbetsgrupp med representanter från Arbetsförmedlingen, Region
Skåne, Länsstyrelsen Skåne, Lärosäten Syd samt Kommunförbundet Skåne. Genom sitt arbete
med utredningar och arbetsmarknadsprognoser har KoSS identifierat prioriterade områden. Det
regionala samarbetet har bl.a. lett till följande projekt inom kompetensförsörjningsområdet:
•

Yrkes-SFI plattformen i Skåne där nyanlända personer har möjligheten att genomföra
yrkesutbildningar samtidigt som studerar det svenska språket för att snabbare nå arbete och
ekonomisk självförsörjning.

•

Projekt Valle 2.0 som arbetar med att etablera en valideringsplattform i Skåne med syftet att
validera arbetsmarknadserfarenheter och studieresultat från andra länder än Sverige.

•

Vård- och omsorgscollege och Teknik college där handledarutbildningar för befintliga lärare
ingår.

Regionala samverkansrådet för de skollagsstyrda verksamheterna

Det regionala samverkansrådet för de skollagsstyrda verksamheterna är en samverkansplattform som
på strategisk nivå arbetar med frågor kring VFU-avtal, FoU skola (en skola på vetenskaplig grund)
och lärarutbildningarna vid Lunds universitet, Malmö högskola samt Högskolan i Kristianstad.
Inom samverkansplattformen finns förvaltningschefer från Skånes fyra hörn tillsammans med
representanter från de tre skånska lärosätena som erbjuder lärarutbildningar. Rådets sammansättning
möjliggör en samverkan mellan lärosätena och de skånska kommunerna i utbildningsfrågor.
Inom rådet finns även en dimensioneringsgrupp som arbetar med att ta fram underlag kring
lärarutbildningarna och förslag på förbättringar inom dessa.

Lärosäten i regionen

I Skåne finns tre högskolor och universitet som erbjuder utbildningar inom läraryrket. De tre är
Lunds universitet, Malmö Högskola och Högskolan i Kristianstad. Utöver de tre erbjuder även det
geografiskt närliggande Högskolan i Halmstad utbildningar inom läraryrket. De fyra lärosätena
ingår i samverkansplattformen Lärosäten Syd tillsammans med Sveriges Lantbruksuniversitet
i Alnarp. Lärosäten Syd är ett nätverk av lärosäten vars mål är att möjliggöra en långsiktig
planering av utbildning, forskning och samhällsplanering tillsammans med aktörer från regional
och kommunalnivå. Den geografiska närheten till lärosäten med lärarutbildningar möjliggör för
flera av de skånska kommunerna att komma i kontakt med blivande lärare genom praktik och
verksamhetsförlagd utbildning vilket framgår av den genomförda enkätundersökningen.
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Statistik från Universitetskanslersämbetet (UKÄ) kring antalet sökande och antalet antagna
studerande vid de fyra geografiskt närliggande lärosätena har tagits fram. Statistiken presenteras
i figurerna 7–10 och är uppdelade baserat på typ av lärarutbildning och gäller från höstterminen
2011 till och med höstterminen 2017. Statistiken visar andelen sökande och andelen antagna på
lärarutbildningarna vid de fyra lärosätena. I samband med att den aktuella rapporten skapades
saknades antalet antagna vid lärosätena från höstterminen 2017 och därför visas endast antalet
sökande i figurerna.
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Figur 7.
Figur 7 visar antalet sökande och antalet antagna studenter till förskollärarutbildningarna vid
lärosätena i Figur 8.
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Figur 8.
Figur 8 visar antalet sökande och antalet antagna studenter till grundlärarutbildningarna vid
lärosätena i regionen enligt nedan:
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Figur 9.
Figur 9 visar antalet sökande och antalet antagna studenter till yrkeslärarutbildningarna vid
lärosätena i regionen enligt nedan:
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Figur 10.
Figur 10 visar antalet sökande och antalet antagna studenter till ämneslärarutbildningarna vid
lärosätena i regionen enligt nedan:
Figur 7–10 visar att antalet antagna till lärarutbildningar vid Lunds universitet, Malmö Högskola,
Högskolan i Kristianstad och Högskolan i Halmstad inte ökar i den nödvändiga takten för att
kunna möta den ökade efterfrågan på lärare i Skåne.
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I UKÄ:s analys Fortsatt fler söker sig till lärarutbildningen – men långt ifrån det prognostiserade
behovet presenteras underlag gällande utbildandet av lärare i hela Sverige.4 Analysen hänvisar till
statistik från Skolverkets Redovisning av uppdrag om prognos över behovet av olika lärarkategorier
som anger att antalet nyexaminerad lärare som behövs i Sverige fram till år 2029 uppgår till 14
530 årligen. Av dessa består omkring 13 700 av lärare till utbildningar som inte är utbildningar
till yrkesgrupperna specialpedagog och speciallärare. Baserat på statistik från tidigare år uppgår
examensgraden till 65 procent vilket skulle resultera i att omkring 8 900 lärare examineras varje år
från svenska lärosäten. Vi kan därför konstatera att både antalet sökande och antalet antagna till
lärarutbildningarna samt andelen studenter som tar examen båda faller långt under behovet under
de kommande åren.

Vad kan vi mer göra på regional nivå?

De skånska förutsättningarna visar att fler insatser behövs för att kunna möta utmaningarna med
kompetensförsörjningen inom skolan. En sådan insats är att få en bättre genomströmning av elever
från grundskolan upp till gymnasieskolan. Fler ungdomar behöver sedan klara av gymnasieskolan
på utsatt tid. Genom att färre elever går om skolår minskar både storleken på klasserna och behovet
av lärare. Ytterligare insatser är att i tidiga åldrar ge studie- och yrkesvägledning till eleverna för
att bidra till en bättre förståelse hos eleverna kring framtidens yrken. Att låta eleverna studera
arbetslivskunskap är också en insats som bättre förbereder eleverna på vad som väntar dem när de
ska bli en del av arbetskraften i Sverige.

4 http://www.uka.se/download/18.12f25798156a345894e49e7/1487841861982/statistisk-analys-2016-01-21lararutbildningen-2016-2.pdf
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Rekommendationer till kommunerna
Den aktuella rapporten har visat att de skånska kommunerna står inför stora utmaningar kring att
säkerställa kompetensförsörjningen inom skolan. De skånska förutsättningarna innebär att det idag
finns en brist på lärare inom flera yrkeskategorier samtidigt som vi under de närmaste åren kommer
se en ökad efterfrågan inom samma yrkeskategorier. Enkätundersökningen med skolledare har visat
att de flesta kommunerna saknar verktyg för att hantera den ökade konkurrensen om arbetskraften
inom skolan. Kommunförbundet Skånes beredning för lärande, arbetsliv och integration föreslår de
skånska kommunerna följande strategier som ett led i att möta dessa utmaningar:
• Strategi för rekrytering
Genom att utforma tydliga strategier för rekrytering av lärare som är långsiktiga och
kommunövergripande kan kommunerna på ett bättre sätt möta den växande bristen på lärare. Med
tydligare strategier för rekrytering kan kommunerna undvika att utannonserade tjänster saknar
sökande eller att sämre kandidater anställs till lediga lärarposter.
• Strategi för arbetsmiljö
Utformandet strategier för lärarnas arbetsmiljöer kan göra kommunerna till en mer attraktiv
arbetsgivare. Goda och välfungerande arbetsmiljöer möjliggör att lärarna kan fokusera på
undervisningen. Flera skolledare har även påtalat vikten av att erbjuda utvecklingsmöjligheter till
lärarna som en faktor för att säkerställa kompetensförsörjningen inom deras skolorganisation.
• Strategi för långsiktigt arbete med kompetensförsörjningen
Genom att få en bättre och mer effektiv genomströmning av elever genom gymnasieskolan minskar
behovet av lärare. Om eleverna gör klart sin utbildning under de ordinarie tre åren istället för att,
som nu är fallet för en stor andel elever, gå ett extra år på grund av omval eller av andra skäl minskar
behovet av lärare inom gymnasieskolan. På samma sätt kan en effektivare övergång från grundskola
till gymnasieskola också minska lärarbehovet. För att åstadkomma detta är det viktigt att arbeta
med barn i de tidiga skolåren med exempelvis arbetslivskunskap, tidig studie- och yrkesvägledning,
effektiva metoder för att identifiera elever i behov av stöd och tillhandahållandet av stöd för dessa
elever.
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Denna rapport har sin bakgrund i de växande svårigheterna med att säkerställa lärarförsörjningen
i skolan inom de skånska kommunerna. Den aktuella rapporten har tagits fram på uppdrag
av Kommunförbundet Skånes beredning för lärande, arbetsliv och integration med avsikten
att belysa utmaningarna som finns kring lärarförsörjningen i Skåne och att samla exempel där
skolorganisationer på ett framgångsrikt sätt arbetat med frågan.
Den aktuella rapporten hämtar underlag från tre rapporter som visar att det finns en lärarbrist i
Skåne och i övriga Sverige samtidigt som efterfrågan på lärare väntas öka under de kommande åren.
Rapporten hämtar även underlag från en genomförd undersökning bland skånska skolledare där
deras bild av utmaningarna med lärarförsörjningen lyfts fram tillsammans med eventuella goda
exempel på hur de kan bemötas. I underlaget ingår svar från 13 skolledare i Blekinge län eftersom
det finns en gymnasiesamverkan med fyra blekingekommuner. Det finns även en viss regionalisering
av lärarutbildningarna i både Halland och Skåne som försörjer angränsande län med lärare. Detta
bör den som läser rapporten ha i åtanke då delar av underlaget berör de angränsande länen Halland
och Blekinge.
Resultatet av rapporten har lett till tre rekommendationer till de skånska kommunerna gällande
arbetet med kompetensförsörjningen inom skolan. De tre rekommendationerna är att skapa en
strategi för rekrytering, en strategi för arbetsmiljön och en strategi för långsiktigt arbete med
kompetensförsörjningen.
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