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Sammanfattning 
På uppdrag av Samordningsnämnden för lärarutbildning (SOL) vid Göteborgs universitet bedriver Enheten för 
utredning och lärarutbildning (EUL) kontinuerlig omvärldsbevakning av lärarutbildningsrelaterade frågor. 
Föreliggande rapport redovisar resultatet av 2017 års bevakning, och beskriver de förhållanden, diskussioner och 
beslut som EUL uppfattar som de viktigaste under året.   

Sedan de nya examina infördes 2011 har antalet personer som sökt en lärar- eller förskollärarutbildning i första 
hand ökat stadigt, även om antalet sjönk mellan höstterminerna 2016 och 2017. Lärarutbildningen är en relativt 
stor utbildning med cirka 40 000 registrerade studenter som läser till förskollärare, grundlärare, yrkeslärare, 
ämneslärare, speciallärare eller specialpedagog. Samtidigt pekar officiella prognoser på att utbildningen inte är 
tillräckligt stor. Enligt Skolverket måste antalet nybörjare öka från 15 500 läsåret 2016/17 till 23 700 per läsår 
för att skolans framtida behov av lärarutbildade ska tillgodoses.  

Åtgärder mot lärarbristen har varit på tapeten under året, och det finns en bred enighet om att det behövs snabba 
och flexibla utbildningar till lärare för personer med rätt förkunskaper som inte vill genomgå ett långt 
lärarprogram. Lärarutbildningen behöver också göras mer attraktiv, och här har förmånliga studievillkor 
diskuterats.  

Det finns en diskussion om huruvida lärarutbildningen ska byggas ut eller inte. I vissa läger är det mer eller 
mindre självklart att lärarutbildningarna måste byggas ut så att fler behöriga lärare examineras. Samtidigt finns 
det i andra läger skepsis mot att öka antalet platser på en utbildning som har så lågt söktryck, stora avhopp och 
omfattande kvalitetsbrister. Många menar att antagningskraven till lärarutbildningen måste skärpas för att öka 
genomströmningen och öka utbildningens attraktivitet. Det är svårt att bedöma vad som kommer att hända på 
detta område, då högre antagningskrav också riskerar att minska antalet antagna och tillfälligt hämma tillväxten 
av den svenska lärarkåren.  

Innehållet i lärarutbildningen har också diskuterats, och många kräver ett ökat fokus på klassrumsnära inslag 
som metodik och betygsättning samt mer och bättre VFU. Mer kunskap om digitalisering och digitala verktyg 
efterlyses också.  

Frågan om lärares fortbildning har diskuterats flitigt. Även om inga skarpa förslag ligger på bordet, finns tydliga 
signaler om att staten vill ta ett fastare grepp om lärarnas fortbildning, och att huvudmännen har att se framemot 
hårdare krav på att de ska möjliggöra för lärare att genomgå relevant fortbildning. 
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Bakgrund 
På uppdrag av Samordningsnämnden för lärarutbildning (SOL) vid Göteborgs universitet bedriver 
Enheten för utredning och lärarutbildning (EUL) kontinuerlig omvärldsbevakning av 
lärarutbildningsrelaterade frågor. Föreliggande rapport redovisar resultatet av 2017 års bevakning, och 
beskriver de förhållanden, diskussioner och beslut som EUL uppfattar som de viktigaste under året. I 
rapporten görs inga försök att förutsäga vad den närmaste framtiden kommer att innebära, men genom 
att ge en sammanfattande bild av det sammanhang som lärarutbildningarna vid Göteborgs universitet 
befinner sig i utgör rapporten ett underlag för SOL:s strategiska diskussioner. Planen är att liknande 
omvärldsrapporter även fortsättningsvis ska levereras i början av varje kalenderår. Rapportinnehållet 
har stämts av med SOL:s ordförande.  
  
Rapporten är uppdelad i fyra kapitel. I kapitlet Lärarutbildningen i siffror presenteras statistik som ger 
en bild av lärarutbildningens omfattning och volymmässiga utveckling. Här redogörs också för de 
senaste prognoserna från Skolverket när det gäller tillgång och efterfrågan på lärarutbildade. Kapitlet 
Policyåret 2017 är en kortfattad genomgång av årets viktigaste beslut, offentliga utredningar och 
myndighetsrapporter. I nästföljande kapitel, Debattåret 2017, görs ett försök att sammanfatta den 
offentliga debatten om lärarutbildningen i ett antal teman, och i det sista kapitlet Valår 2018 redovisas 
vad regeringen och vart och ett av riksdagspartierna konkret föreslagit i propositioner och motioner på 
lärarutbildningsområdet.  

 

Lärarutbildningen i siffror  
Sökande och antagna  
Figur 1 nedan ger en överblick över hur intresset för att gå en lärarutbildning varierat under 2000-talet. 
Figuren visar behöriga förstahandssökande för lärarutbildningarna totalt under perioden. De senaste 
höstterminerna har lärarutbildningarna 1  haft cirka 17000 behöriga förstahandssökande, och 
speciallärar/specialpedagogutbildningarna cirka 2000, vilket är högre än i början på 2000-talet. 
Sökandetrycket har varierat mellan cirka 1,4 och 1,9 förstahandssökande per antagen sedan 2008. Det 
är lägre än för högskolans yrkesexamensprogram totalt men upp- och nedgångarna för 
lärarutbildningarna följer i princip det generella söktrycket.2 I Universitetskanslersämbetets (UKÄ) 
databas redovisas ännu inte ansökningsstatistiken för höstterminen 2017, men data från Universitets- 
och högskolerådet (UHR) visar att antalet förstahandssökande (inklusive obehöriga) till lärar- och 
förskollärarutbildningarna sjönk med cirka 4,5 procent mellan höstterminen 2016 och 2017.3 

 
 
 

                                                      
1 De fyra examina i 2011 års lärarutbildning, den tidigare ospecificerade lärarexamen och de åtta lärarexamina 
som den ersatte 2001.  
2 Sökandetrycket till läkarutbildningen var 6,4 och till socionomprogrammet 4,3 2016. Notera att dessa siffror 
för sökandetrycket även inkluderar obehöriga sökande.  
3 Från 24500 hösten 2016 till 23000 hösten 2017.  I dessa siffror ingår förstahandesökande till utbildningar mot 
de fyra examina som infördes 2011, utbildningar som ges inom ramen för den äldre lärarexamen samt till 
utbildningar mot speciallärar- och specialpedagogexamen. Notera också att UHR till skillnad från den officiella 
statistiken från UKÄ och SCB inkluderar obehöriga sökande.  
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FIGUR 1: ANTAL FÖRSTAHANDSSÖKANDE OCH SÖKANDETRYCK TILL LÄRARUTBILDNINGEN 2001-2016  

Källa: UKÄ statistikdatabas (siffror avrundade till närmaste hundratal). Data avser höstterminen respektive år. Antalet förstahandssökande 
avser de personer som i den första sökomgången sökt ett utbildningsprogram genom Universitets- och högskolerådets (UHR) 
antagningssystem (endast behöriga). Sökandetryck anger antalet förstahandssökande per antagen på utbildningsprogram vid universitet 
och högskolor på hösten. I siffrorna för sökandetrycket inkluderas dock obehöriga sökande. Antalet antagna avser antalet antagna efter 
andra antagningsomgången (urval 2). ”Lärarprogram” avser de fyra examina i 2011 års lärarutbildning, den tidigare ospecificerade 
lärarexamen och de åtta lärarexamina som den ersatte 2001.  

I figur 2 nedan visas antalet förstahandssökande till de olika lärarprogrammens 
höstterminsantagningar mellan åren 2011 och 2017. För att kunna särredovisa ämneslärarprogrammet 
och Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU), som också leder till en ämneslärarexamen, 
används här UHR:s data. 4  Eftersom UHR-statistiken inkluderar obehöriga förstahandsansökande 
skiljer sig totalsiffrorna åt mellan figur 1 och figur 2.  

Samtliga program hade fler förstahandssökande 2017 än 2011, men därutöver har sökutvecklingen sett 
olika ut för de olika programmen. Förstahandssökningarna till förskollärarprogrammet toppade 2013 
med ungefär 7500 ansökningar, och sedan dess har antalet sjunkit till 6300 hösten 2017. När det gäller 
grundlärarprogrammet och ämneslärarprogrammet ökade antalet sökande fram till 2016, men sjönk 
2017. Grundlärarprogrammet hade hösten 2017 6000 sökande och ämneslärarprogrammet 4700. 
Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) har ökat år för år och landade 2017 på 1900 
förstahandsansökningar. Om man adderar ihop förstahandsansökningarna till ämneslärarprogrammet 
och KPU var det således totalt 6600 förstahandsansökningar till de utbildningar som leder till 
ämneslärarexamen. Även om förskollärarprogrammet, grundlärarprogrammet och 
ämneslärarprogrammet hade färre sökande 2017 än 2016 så tillhör de fortfarande högskolans tio mest 
sökta yrkesutbildningar.   

Intresset för Yrkeslärarprogrammet har varit relativt stabilt under perioden (nästan 1000 
förstahandsansökningar 2017). Ansökningarna till speciallärarprogrammet var som högst 2015, och 

                                                      
4 Den officiella UKÄ-statistiken redovisas endast per examen, vilket gör att den statistiken inte kan användas för 
en särredovisning av statistik för KPU och ämneslärarprogrammet. 
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har gått ned sedan dess (800 förstahandssökande 2017), medan antalet som vill läsa till specialpedagog 
har ökat på senare år (1800 förstahandssökande 2017).  

FIGUR 2: ANTAL FÖRSTAHANDSSÖKANDE, ANTAL ANTAGNA OCH SÖKANDETRYCK (HÖSTTERMINER 2011-2017) 

Källa: UHR:s databas med sökstatistik (egna bearbetningar), samt UHR:s publicerade analyser av ansökningsstatistik. Sökandetryck, som 
representeras av linjerna och läses av till höger i diagrammet, anger antalet förstahandssökande per antagen på hösten. Antalet 
förstahandssökande avser de personer (inklusive obehöriga) som i den första sökomgången sökt ett utbildningsprogram genom 
Universitets- och högskolerådets (UHR) antagningssystem. Data är uttaget vid sista anmälningsdag respektive termin. Antalet antagna 
avser antalet antagna efter Urval 2. KPU= Kompletterande Pedagogisk Utbildning, som leder till ämneslärarexamen.  

Antalet antagna till lärarutbildningarna har också ökat kontinuerligt sedan den nya lärarutbildningen 
startade 2011. Höstterminen 2017 antogs drygt 14000 personer till något av lärarprogrammen eller 
speciallärar/specialpedagogprogrammen. Ämneslärarprogrammet, yrkeslärarprogramet och 
speciallärarprogrammet hade något färre antagna höstterminen 2017 än höstterminen 2016.  

I figur 2 ovan redovisas också hur sökandetrycket, det vill säga antalet förstahandssökande (inklusive 
obehöriga) per antagen, ser ut för de olika programmen. 5 Sökandetrycket illustreras av linjerna i 
diagrammet och läses av på den högra axeln. Höstterminen 2017 hade utbildningarna till 
specialpedagog och yrkeslärare det högsta sökandetrycket (2,4 respektive 2,3 förstahandssökande per 
plats), medan ämneslärarprogrammet hade det lägsta söktrycket på 1,3.  

Sett över perioden 2011-2017 har sökandetrycket för grundlärarprogrammet och 
ämneslärarprogrammet legat mellan 1,3 och 1,7. För båda dessa program sjönk sökandetrycket mellan 
höstterminerna 2016 och 2017. Förskollärarprogrammets söktryck har varierat kraftigare, och har legat 
mellan 1,8 och 2,6. Mellan höstterminen 2016 och höstterminen 2017 sjönk söktrycket från 2,4 till 2,0. 
Söktrycket till Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) var inledningsvis det högsta för alla 
lärarutbildningar, men sjönk sedan under några terminer, för att återigen vända uppåt och hösten 2017 

                                                      
5 Notera att även obehöriga sökande ingår i beräkningen av sökandetryck, vilket gör att sökandetrycket är högre 
än vad som redovisas i viss officiell statistik där endast behöriga sökande ingår. 
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ligga på 2,1. För yrkeslärar- och specialpedagogutbildningarna har trenden varit att söktrycket ökat 
förhållandevis stadigt, medan sökandetrycket till speciallärarprogrammet har varierat upp och ner. 

Hur många studerar till lärare? 
När de fyra nya lärarexamina infördes 2011 minskade antalet nybörjare på lärarutbildningen något. 
Sedan dess har antalet lärarutbildningsnybörjare ökat, även om det skedde en liten nedgång under 
läsåret 2016/17.  Läsåret 2016/17 var antalet nybörjare på någon av de fyra lärar- och 
förskollärarutbildningarna drygt 13 000. Dessutom började cirka 1000 personer en utbildning mot den 
äldre lärarexamen, och ytterligare 1300 personer påbörjade en speciallärar- eller 
specialpedagogutbildning.  

FIGUR 3: ANTAL PROGRAMNYBÖRJARE LÄRARUTBILDNINGARNA LÄSÅREN 2001/02-2016/17 

 
Data från UKÄ statistikdatabas (siffror avrundade till närmaste hundratal). Programnybörjare: Student som för första gången är registrerad 
på något av lärarprogrammen eller speciallärar-/specialpedagogprogrammet. Det innebär att programnybörjare blir man bara en gång per 
yrkesexamensprogram oberoende av högskola och oberoende av eventuella byten av studieinriktning inom ramen för denna examen. 
*”Lärarexamen, äldre” är den tidigare ospecificerade lärarexamen och de åtta lärarexamina som den ersatte 2001. Studenter kan alltså 
fortfarande påbörja studier mot den äldre lärarexamen, till exempel inom VAL och ULV.  

Figur 4 nedan redovisar antalet registrerade lärarstudenter varje hösttermin mellan 2001 och 2016. 
Från höstterminen 2015 finns data tillgänglig för var och en av de olika lärarexamina inom den nya 
lärarutbildningen (KPU-studenter och ämneslärarstudenter redovisas tillsammans i kategorin 
ämneslärarexamen). Av diagrammet framgår att antalet lärarstudenter har varierat tämligen kraftigt 
under perioden. Men räknat från läsåret 2011/12 då den nya utbildningen sjösattes har antalet 
studenter ökat successivt, från cirka 35000 hösten 2011 till 41000 hösten 2016, inklusive 
utbildningarna till speciallärare och specialpedagog. Lärarstudenternas andel av högskolan har också 
ökat. 2011 utgjorde lärarstudenterna 10 procent av de registrerade studenterna vid högskolan, och 
2016 utgjorde de 12 procent.6 
 
 

                                                      
6 Notera att dessa 12 procent även inkluderar studenter på speciallärar- och specialpedagogutbildningarna.  
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FIGUR 4: ANTAL LÄRARSTUDENTER SAMT LÄRARSTUDENTERNAS ANDEL AV HÖGSKOLESTUDENTER 2001-2016 

(HÖSTTERMINER) 

Källa: UKÄ statistikdatabas (egna beräkningar, siffror avrundade till närmaste hundratal). Uppgifterna avser antal registrerade studenter 
under höstterminen respektive år. De fyra examina som infördes 2011 särredovisas av UKÄ från 2015. *Kategorin ”Lärarstudenter, 
samtliga” avser samlat den tidigare ospecificerade lärarexamen och de åtta lärarexamina som den ersatte 2001 samt de fyra nya, fr.o.m. 
hösten 2011 (förskollärar-, yrkeslärar-, grundlärar-, och ämneslärarexamen). **Från och med 2015 redovisas i diagrammet den tidigare 
ospecificerade lärarexamen och de åtta lärarexamina som den ersatte 2001 som ”lärarexamen, äldre”. Detta är studenter som läser mot 
den äldre lärarexamen, till exempel inom ramen för VAL och ULV. Påbyggnadsutb= specialpedagog och speciallärarprogrammen. 
Studenter inom KPU ingår i kategorin ämneslärarexamen.  

Hur många examineras från lärarutbildningarna? 
Mellan 2007/08 och 2015/16 tog i genomsnitt 8300 personer ut en lärarexamen varje läsår, och 
ytterligare 600 personer en speciallärar- eller specialpedagogexamen. Så sent som läsåret 2015/16 
examinerades drygt en tredjedel (35 procent) av lärarstudenterna inom den gamla lärarexamen. Detta 
beror naturligtvis på att endast ett fåtal kullar från de nya programmen har haft möjlighet att ta examen 
sedan de infördes 2011. Som framgår i figur 5 nedan sticker läsåret 2010/11 ut med betydligt fler 
examinerade personer än åren direkt innan och efter. Den kraftiga ökningen beror sannolikt på det då 
nyligen införda kravet på lärarlegitimation, som förutsätter avlagd examen.  
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FIGUR 5: ANTAL EXAMINERADE FRÅN LÄRARUTBILDNINGARNA LÄSÅREN 2007/08-2015/16 

Källa: UKÄ statistikdatabas (siffror avrundade till närmaste hundratal). Diagrammet visar antalet examinerade personer per läsår. * 
Kategorin ”Lärarexamen, äldre” avser personer som tagit examen från ospecificerade lärarexamen och de åtta lärarexamina som den 
ersatte 2001. ** Kategorin ”Lärarexamen, samtliga” avser samlat den tidigare ospecificerade lärarexamen och de åtta lärarexamina som 
den ersatte 2001 samt de fyra nya, fr.o.m. hösten 2011 (förskollärar-, yrkeslärar-, grundlärar-, och ämneslärarexamen). Från och med 
läsåret 2014/15 särredovisas de fyra nya examina.  

Genomströmning 
UKÄ använder olika mått för att beskriva genomströmningen i högskoleutbildningar. För 
yrkesutbildningar mot legitimationsyrken där legitimation kräver en examen är examensfrekvens7 ett 
relevant genomströmningsmått.  2011 års lärarprogram har dock varit igång för kort tid för att UKÄ 
ska redovisa examensfrekvensstatistik, därför redovisas istället statistik över kvarvaro det andra 
läsåret, som fångar vad som händer i början på en utbildning och är en tidig indikation på 
genomströmning.8  

UKÄ har i flera rapporter presenterat avhopps- och kvarvarostatistik för lärarprogrammen och andra 
yrkesexamensprogram i den svenska högskolan.9,10,11,12 Figur 6 nedan är hämtad från den senaste 

                                                      
7 Examensfrekvens=andelen av studenterna på ett utbildningsprogram som tagit examen inom en viss tid. 
8 Måttet baseras på om en programnybörjare var registrerad på samma program någon termin under läsår två. 
Måttet är alltså så konstruerat att det inte går att utesluta att några av de studenter som klassificeras som ”ej 
kvar” i själva verket har ett längre studieuppehåll. Men då större utbildningar jämförs mot varandra bör sådana 
enskildheter enligt UKÄ inte ha någon större betydelse.  
9 UKÄ (2017) Tidiga avhopp från högskolan 
10 UKÄ (2017) Lärarstudenternas gymnasiebetyg, avhopp och studieprestation 
11 UKÄ (2016) Avhopp från lärarutbildningen 
12 UKÄ årsrapport 2017 för universitet och högskolor    

1400 
2300 

500 

1400 

400 

500 

400 

900 

5400 

2800 

10000 

8000 
7000 

10800 

6000 

7800 
9000 

500 

400 

400 

400 

600 

500 

600 

700 1000 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

11000

12000

07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16

Speciallärar- och
specialpedagogexamen

Lärarexamen,
samtliga**

Lärarexamen (äldre)*

Ämneslärarexamen

Yrkeslärarexamen

Grundlärarexamen

Förskollärarexamen
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https://www.uka.se/download/18.631c2956159bc3ad0866fe3/1487841867516/statistisk-analys-2017-01-25-lararstudenternas-gymnasiebetyg-avhopp-studieprestation.pdf
http://www.uka.se/download/18.12f25798156a345894e49e1/1487841861905/statistisk-analys-2016-04-19-avhopp-lararutbildningen.pdf
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rapporten, och visar andelen studenter som hoppar av utbildningen innan den tredje terminen från de 
tio största yrkesexamensprogrammen i den svenska högskolan.13 

FIGUR 6: ANDEL TIDIGA AVHOPP FRÅN TIO AV HÖGSKOLANS YRKESUTBILDNINGAR (PROCENT) 

Källa: UKÄ (2017) Tidiga avhopp från högskolan 

Den genomsnittliga andelen tidiga avhoppare från högskolans yrkesexamensprogram är cirka 20 
procent. 14  Andelen avhoppare varierar som synes mellan olika utbildningsprogram. Störst andel 
avhoppare hade ämneslärarprogrammet (35 procent), följt av grundlärarprogrammet (26 procent). 
Förskollärarprogrammet hade en avhoppsfrekvens i paritet med genomsnittet (19 procent). I UKÄ:s 
senaste avhoppsrapport görs ingen distinktion mellan de olika inriktningarna på grundlärarprogrammet 
respektive ämneslärarprogrammet. När det gäller grundlärarprogrammet tyder dock tidigare UKÄ-
rapporter på att det i första hand är inriktningen mot årskurs 4-6 som har problem med tidiga avhopp 
(27 procent).  Inriktningen mot fritidshem hade 21 procents tidiga avhopp, och inriktning F-3 hade 19 
procent, vilket är i nivå med genomsnittet för yrkesprogrammen på 20 procent. Det är också skillnad 
mellan ämneslärarprogrammets inriktningar. Båda inriktningarna har visserligen en högre andel tidiga 
avhoppare än genomsnittet, men inom inriktningen mot årskurs 7-9 var andelen 38 procent, och i 
inriktningen mot gymnasieskolan var den 29 procent.15  

UKÄ har undersökt hur avhopp och studieprestationer hänger samman med lärarstudenternas 
genomsnittliga gymnasiebetyg. Sambandet mellan avhopp och betyg var starkast på 
ämneslärarutbildningen. Bland studenter i det lägsta betygsintervallet hoppade 54 procent av, medan 
motsvarande andel bland dem med de högsta betygen var 15 procent. På förskollärarutbildningen var 
sambandet mellan avhopp och betyg svagare, även om andelen avhopp var större i den grupp som 
hade låga gymnasiebetyg. För grundskollärarutbildningen fanns också ett visst samband mellan 

                                                      
13 UKÄ (2017) Tidiga avhopp från högskolan  
14 I den refererade rapporten undersöktes de 10 största programmen, men i tidigare rapporter har UKÄ visat att 
andelen avhoppare är cirka 20 procent även om alla högskolans yrkesexamensprogram inkluderas (alla 
yrkesexamensprogram med fler än 100 nybörjare nationellt). 
15 UKÄ (2016) Avhopp från lärarutbildningen. Data gäller kullen ht12, ett år in i deras utbildning 
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andelen avhopp och gymnasiebetyg. Detta samband var svagare än för ämneslärarutbildningen men 
starkare än för förskollärarutbildningen. 

Skolans personalbehov och högskolans examinationsbehov  
Arbetsmarknaden för lärare är mycket god. Enligt statistik från SACO var arbetslösheten för 
akademiker inom området pedagogik och lärarutbildning 1,7 procent i december 2017, jämfört med 
2,9 procent bland akademiker totalt.16 Enligt SCB:s Arbetskraftsbarometer 2017 råder det brist på 
nyutexaminerade inom så gott som alla lärarkategorier, förutom idrottslärare samt gymnasielärare 
inom historia och samhällskunskap där det råder balans på arbetsmarknaden.17 SCB och Skolverket 
har också i olika rapporter analyserat hur behovet av lärare kommer att utvecklas de närmaste 15-20 
åren. 18 Prognosernas syfte är att visa hur situationen blir om utbildningssystemet förblir i stort sett 
detsamma som idag och om individer väljer och slutför utbildningar på samma sätt och i samma takt 
som idag. 19  SCB och Skolverkets analyser bygger delvis på samma data, och de landar båda i 
slutsatsen att det – om inga åtgärder vidtas – kommer att saknas cirka 80 000 lärare och förskollärare i 
början av 2030-talet. Den förväntade lärarbristen beror i första hand på att efterfrågan på lärare antas 
växa, vilket i sin tur beror på att antalet elever beräknas öka kraftigt under prognosperioden.  

Rapporterna är mycket omfattande och rika på data för den som vill skaffa sig en detaljerad bild av 
framtidens lärarbehov och skolans personalsituation. I denna omvärldsrapport läggs mest fokus på 
Skolverkets prognos över examinationsbehovet (hur många lärarstudenter lärosätena behöver 
examinera för att skolans personalbehov ska tillgodoses) och nybörjarbehovet (hur många studenter 
som behöver påbörja lärarutbildningen för att tillräckligt många ska examineras). Skolverkets 
beräkningar sammanfattas i tabell 1 nedan. Mer detaljerad data för riket som helhet och för västra 
Sverige presenteras i bilaga 1, och för ännu mer detaljerad läsning hänvisas till Skolverkets rapport.20  

TABELL 1: SKOLVERKETS PROGNOS ÖVER EXAMINATIONS- OCH NYBÖRJARBEHOV VID LÄRARUTBILDNINGARNA 
 Antal 

examinerade 
2015/16 

Genomsnittligt årligt 
examinationsbehov 

fram till 2031 

Antal 
nybörjare 
2016/17 

Genomsnittligt 
årligt  

nybörjarbehov 
fram till 2031 

Förskollärare 2300 4000 3900 - 
Grundlärare  1400 5000 4100 - 
Ämneslärare  900 3900 4600 - 
Yrkeslärare 500 1100 600 - 
Speciallärare/specialpedagog 1000 1100 1300 - 
Totalt  (inkl äldre lärarexamen) 8900 15100 15500 23700 

Källa: Skolverket 

Om rekryteringsbehovet ska täckas behöver sammanlagt 227 000 lärare och förskollärare examineras 
från lärar- och förskollärarutbildningarna fram till 2031. Detta motsvarar en genomsnittlig årlig 
examination av 15 100 lärare. Med dagens examensfrekvenser beräknas antalet examinerade lärare 
uppgå till totalt cirka 145 000 fram till 2031, vilket leder till en bristsituation på cirka 80 000 lärare år 
                                                      
16 SACO: Arbetslöshet för akademiker 
17 SCB 2017-12-08: Arbetsmarknadsbarometern 
18 Skolverket och SCB redovisar data på lite olika sätt, men de övergripande slutsatserna är på det hela taget 
identiska. 
19 Beräkningarna av efterfrågan på utbildade utgår från antaganden om den totala sysselsättningsutvecklingen, 
den framtida utvecklingen i respektive näringsgren, och antaganden om framtida utbildningskrav i olika yrken.  
I beräkningarna tas ingen hänsyn till vilken effekt uppkomna obalanser kan komma att få på människors val av 
utbildning, statens och kommunernas styrning av utbildningsresurserna och/eller arbetsmarknadens efterfrågan 
på olika utbildningsgrupper. 
20 Skolverket 2017: prognoser över behovet av förskollärare och olika lärarkategorier 
 

SACO:%20Arbetsl%C3%B6shet%20f%C3%B6r%20akademiker
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/utbildning-och-forskning/analyser-och-prognoser-om-utbildning-och-arbetsmarknad/arbetskraftsbarometern/pong/statistiknyhet/arbetskraftsbarometern-2017/
https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D3876
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2031. Om man delar upp ämneslärarna efter inriktning visar det sig att det framför allt kommer att 
examineras för få studenter från inriktningen mot årskurs 7–9, medan däremot antalet examinerade 
med inriktning mot gymnasieskolan till och med kan vara något högre än examinationsbehovet inom 
vissa ämnen.  

Skolverket har också utifrån examinationsbehovet beräknat nybörjarbehovet, det vill säga hur många 
nybörjarstudenter som skulle krävas för att uppfylla examinationsbehovet. Under förutsättning att 
skolväsendet fullt ut ska ha behörig personal och att examensfrekvenserna ligger kvar på nuvarande 
nivåer, behöver i genomsnitt 23 700 personer per år påbörja en lärarutbildning. Om skolvärlden även i 
framtiden accepterar att en viss del av personalen saknar pedagogisk högskoleexamen skulle 
examinations- och nybörjarbehovet naturligtvis bli något mindre. Ungefär 21 000 studenter skulle 
behöva börja varje år för att det nuvarande behörighetsläget inte ska försämras. Oavsett vilket 
behörighetsläge som accepteras, så handlar det om väsentliga ökningar av nybörjarantalet. De senaste 
tio åren har i snitt 13 000 personer påbörjat en lärarutbildning, och läsåret 2016/17 var det 15 500 som 
började.21  

Lärarutbildningen i siffror: sammanfattning  
Sedan de nya examina infördes 2011 har antalet personer som sökt en lärar- eller 
förskollärarutbildning i första hand ökat stadigt, även om antalet sökande sjönk inför höstterminen 
2017. Antalet nybörjare har också ökat de senaste åren, och läsåret 2016/17 påbörjade ungefär 15 500 
personer en utbildning till förskollärare, lärare eller speciallärare/specialpedagog. Lärarutbildningen är 
en relativt stor utbildning med cirka 40 000 registrerade studenter. Samtidigt pekar officiella prognoser 
på att utbildningen inte är tillräckligt stor. Enligt Skolverket måste antalet nybörjare öka från 15 500 
läsåret 2016/17 till 23 700 per läsår för att skolans framtida behov av lärarutbildade ska tillgodoses.  

 

Policyåret 2017: beslut, utredningar och myndighetsrapporter 
I detta avsnitt görs en kortfattad genomgång av några viktiga beslut, offentliga utredningar och 
myndighetsrapporter från 2017.22  

Skolkommissionen 
Skolkommissionen tillsattes 2015 och har haft regeringens uppdrag att lämna förslag på hur 
kunskapsresultaten i skolan kan förbättras, kvaliteten i undervisningen stärkas och likvärdigheten 
ökas. Den 20 april 2017 lämnade Skolkommissionen sitt slutbetänkande Samling för skolan- Nationell 
strategi för kunskap och likvärdighet. 23 Den mediala debatten kring slutbetänkandet dominerades av 
förslaget om obligatoriskt, aktivt skolval och förslaget om att införa lottning som urvalsmetod när 
antalet sökande överstiger antalet platser på en skola. Men betänkandet innehöll också förslag som kan 
komma att beröra de lärosäten som bedriver lärarutbildning.  

Skolkommissionen menar att behörighetsgivande och behörighetskompletterande utbildningar bör 
byggas ut, och att flexibiliteten i dessa utbildningar bör förbättras vad gäller studietakt och möjlighet 
till distansstudier. I dagens system handlar det om Vidareutbildning av lärare (VAL), Utländska 
lärares vidareutbildning (ULV), Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) och Lärarlyftet II.  

                                                      
21 UKÄ 2017-12-18 Fortsatt stora utmaningar för att lösa lärarbristen 
22 Budgetpropositionen och oppositionspartiernas motioner redovisas i senare avsnitt. 
23 SOU 2017:35 Samling för skolan - Nationell strategi för kunskap och likvärdighet  

http://www.uka.se/om-oss/aktuellt/nyheter/2017-12-18-fortsatt-stora-utmaningar-for-att-losa-lararbristen.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Nyhetsbrev21dec17
http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2017/04/sou-201735/
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Skolkommissionen föreslår också ett statligt reglerat så kallat professionsprogram, vars syfte skulle 
vara att främja lärares och skolledares professionella utveckling. Professionsprogrammet ska baseras 
på kompetensutveckling och innehålla olika utvecklingsvägar och karriärsteg. Det kan till exempel 
handla om att lärare fördjupar sig inom sina undervisningsämnen eller blir mentorer. Exakt vilken roll 
lärosätena får återstår att se, men inrättandet av ett professionsprogram kan åtminstone innebära att 
lärare under förhållandevis strukturerade former kontinuerligt kommer att återkomma till lärosätena 
för kompetensutveckling och fortbildning. Andra pågående utredningar behandlar också frågan om 
lärares fortbildning (se nedan).  
 
Vidare anser Skolkommissionen att lärarutbildningarna behöver mycket mer av lärarledd undervisning 
och tid för övning, vilket i sin tur skulle kräva en resursförstärkning. Skolkommissionen anser att 
höjda antagningskrav till lärarutbildningarna behöver utredas, och att lämplighetsbedömning kan 
övervägas givet att resultaten från de pågående försöksverksamheterna medger detta. Den praktiknära 
forskningen behöver stärkas, men kommissionen påpekar att det också behövs en långsiktig satsning 
på utbildningsvetenskaplig grundforskning.  

 
Skolkommissionens slutbetänkande remissbehandlas för närvarande inom regeringskansliet. Det är i 
skrivande stund oklart när ärendet kommer att vara färdigbehandlat och utmynna i propositioner. 
Gissningsvis avvaktar regeringen de övriga utredningar på skolområdet som pågår för närvarande (se 
nedan i detta kapitel). Från flera partier (inklusive regeringspartierna) kommer dock signaler som tyder 
på att en del av skolkommissionens förslag kommer att realiseras i en eller annan form (se även 
kapitlet Valår 2018).  

Bättre skola genom mer attraktiva skolprofessioner  
Regeringen tillsatte i september 2016 en särskild utredare som ska föreslå åtgärder som ger lärare, 
förskollärare, rektorer och förskolechefer bättre förutsättningar att utföra sina uppdrag.24 I juni 2017 
kom utredningen med delbetänkandet Utbildning, undervisning och ledning – reformvård till stöd för 
en bättre skola.25 I delbetänkandet föreslås att den som leder och samordnar det pedagogiska arbetet 
vid en förskoleenhet fortsättningsvis ska benämnas rektor, och att denne ska omfattas av ett krav på att 
genomföra en befattningsutbildning om 7,5 högskolepoäng. Dagens rektorer i skolväsendet omfattas 
av ett krav på att genomgå en befattningsutbildning om 30 högskolepoäng.  

När det gäller legitimations- och behörighetsregler anser utredningen att grundprincipen fortsatt ska 
vara att en behörighetsgivande examen ska krävas för legitimation. Utredningen resonerar också kring 
huruvida de undantag som finns i dagsläget ska vara kvar. Förslaget i delbetänkandet är att lärare i 
modersmål fortsatt ska vara undantagna från kravet på legitimation och behörighet, men att 
motsvarande undantag för lärare i yrkesämnen ska tas bort.  

Slutbetänkandet, som ska redovisas senast i mars 2018, kommer troligen att innehålla förslag på hur 
lärares fortbildning ska organiseras, vilket anknyter till Skolkommissionens förslag om 
professionsprogram. Slutbetänkandet ska också ge förslag när det gäller karriärvägsreformen samt hur 
arbetssituationen för lärare, förskollärare, rektorer och förskolechefer kan förbättras.  

Organisationsöversyn av de statliga myndigheterna inom skolväsendet 
Regeringen beslutade i mars 2017 att tillsätta en utredning för att göra en översyn av 
ansvarsfördelning och organisering av myndigheterna på skolområdet. 26  Utredningens översyn 
                                                      
24 Bättre skola genom mer attraktiva skolprofessioner (Dir 2016:76).  
25 SOU 2017:51 Utbildning, undervisning och ledning – reformvård till stöd för en bättre skola  
26 Regeringen 2017-03-30 (Dir 2017:37) Organisationsöversyn av de statliga myndigheterna inom skolväsendet   

http://www.regeringen.se/rattsdokument/kommittedirektiv/2016/09/dir.-201676/
http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2017/06/sou-201751/
http://www.regeringen.se/rattsdokument/kommittedirektiv/2017/03/dir.-201737/
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omfattar de fem statliga skolmyndigheterna Skolverket, Skolinspektionen, Specialpedagogiska 
skolmyndigheten, Skolforskningsinstitutet och Sameskolstyrelsen. Landets lärosäten och dess 
lärarutbildningar ingår inte i översynen, även om de naturligtvis indirekt kan komma att påverkas av 
vissa förslag i utredningen.  

En av huvudfrågorna i utredningen är hur statens insatser för skolutveckling kan organiseras effektivt. 
Här tycks frågan om professionsutveckling och fortbildning diskuteras och det finns signaler som 
pekar på att utredningen kommer att beröra frågan om en nationell funktion för fortbildning som också 
diskuterades i Skolkommissionens förslag om professionsprogram. I utredningens uppdrag ligger 
också att vid behov föreslå en regional myndighetsstruktur, och även det hänger samman med delar av 
Skolkommissionens betänkande.  

Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet 
Regeringen har beslutat om en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet som kan komma att 
påverka lärosätena eftersom lärare, vägledare och annan skolpersonal ska utbildas både inom ramen 
för lärarutbildningen och i löpande fortbildningsinsatser. Strategin, vars övergripande mål är att skolan 
ska ta tillvara digitaliseringens möjligheter, innehåller tre fokusområden med målsättningar som ska 
uppnås till 2022. Fokusområdena är: 

1. Digital kompetens för alla i skolväsendet 

2. Likvärdig tillgång och användning 

3. Forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter 

Sveriges Kommuner och Landsting kommer, i samarbete med regeringen, att leda arbetet med att 
operationalisera strategins mål till en handlingsplan. 

Tillträdesutredningen  
Tillträdesutredningen lämnade 2017 betänkandet Tillträde för nybörjare– ett öppnare och enklare 
system för tillträde till högskoleutbildning. I betänkandet diskuteras bland annat frågan om höjda 
behörighetskrav för antagning till lärarutbildningarna. Utredaren är skeptisk till sådana förändringar, 
men menar att frågan behöver utredas i särskild ordning.27 

Styr- och resursutredningen  
Regeringen beslutade den 27 april 2017 att tillsätta utredningen Styrning för starka och ansvarsfulla 
lärosäten. 28  Utredaren ska göra en samlad översyn av universitetens och högskolornas styrning, 
inklusive resurstilldelning. I kommittédirektivet påpekas att utredningen ska överväga hur 
dimensioneringen bör utformas när det gäller lärarutbildningen och andra utbildningar där regeringen 
kan ha ett särskilt behov av att kunna påverka utbildningsutbudet. Uppdraget ska redovisas senast den 
3 december 2018. 

UKÄ kartlägger lärosätens samverkan kring dimensionering 
UKÄ har fått i uppdrag av regeringen att kartlägga hur universitet och högskolor samverkar 
kontinuerligt med externa parter i frågor om dimensionering av utbildning. Syftet med 
regeringsuppdraget är att öka samverkan mellan lärosäten, arbetsliv och andra relevanta parter. Som 
en del av kartläggningen har UKÄ träffat företrädare för arbetslivet och andra externa parter för att ta 
del av deras synpunkter på hur samverkan med universitet och högskolor fungerar idag och kan 

                                                      
27 SOU 2017:20 Tillträde för nybörjare 
28 U 2017:5: Styr- och resursutredningen  

http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2017/03/sou-201720/
http://www.sou.gov.se/utredningen-om-styrning-for-starka-och-ansvarsfulla-larosaten/
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utvecklas på sikt. Ett möte med särskilt fokus på lärarutbildningarna ägde rum den 8 december. 
Uppdraget ska redovisas till Utbildningsdepartementet senast 30 april 2018.29 

Ny tvåämnesutbildning för blivande ämneslärare 
Regeringen beslutade i september 2017 att införa en ny tvåämnesutbildning för blivande ämneslärare i 
årskurs 7–9.30 Den nya utbildningen kommer vara en termin kortare (240 hp istället för 270) än idag 
och omfatta två undervisningsämnen. Möjligheterna att kombinera ämnen utökas och justeras också. 
Till exempel har regeringen öppnat för kombinationen svenska/matematik, och dessutom ska svenska 
som andraspråk kunna kombineras med samtliga övriga ämnen. De nya bestämmelserna träder i kraft i 
juli 2018. Den nya utbildningen ersätter inte de två befintliga utbildningarna på 270 högskolepoäng. 

Som en konsekvens av förändringarna av ämneslärarutbildningen har förändringar även gjorts i 
förordningen om KPU. Förändringarna i KPU-förordningen motsvarade dock inte de förändringar som 
gjorts i ämneslärarutbildningen, vilket gör att behörighetskrav och examenskrav beskrivs olika för de 
två utbildningarna trots att de leder till samma examen. Landets lärosäten arbetar som bäst med att 
tolka och bringa klarhet i hur KPU-förordningen ska tolkas.  

Snabbspår för lärare och förskollärare 
Som i flera andra yrken finns sedan hösten 2016 ett så kallat snabbspår för lärare och förskollärare. 
Snabbspåret genomförs vid högskola/universitet, men är ingen högskoleutbildning som leder till 
lärarexamen, utan en etableringsåtgärd som deltagarna blir anvisade till av Arbetsförmedlingen. Under 
26 veckor ska deltagarna få erfarenhet av hur svenskt skolväsende fungerar genom högskoleförlagd 
undervisning två dagar/vecka, arbetsplatsförlagt lärande (APL) på en skola två dagar/vecka, samt en 
dags yrkessvenska. Det Snabbspår som finns framtaget idag ges delvis på arabiska eftersom det enligt 
Arbetsförmedlingen är den största språkgruppen som är aktuell för åtgärden. Många menar att denna 
typ av åtgärder indirekt kan avhjälpa lärarbristen genom att det utbildas personer som kan avlasta 
lärare i skolorna. På sikt kan några av de som genomgått snabbspåret komma att söka till 
lärarutbildning genom ULV. 

Försöksverksamhet och utredning av praktiknära forskning 
Regeringen beslutade i mars 2017 att ge Uppsala universitet, Göteborgs universitet, Umeå universitet 
och Karlstads universitet i uppdrag att bedriva praktiknära forskning i samverkan med kommuner och 
friskolor inom ramen för en försöksverksamhet. Universiteten ska tillsammans med de övriga 
medverkande aktörerna sprida resultaten av försöksverksamheten och de olika samverkansmodeller 
som används. Uppdraget att bedriva försöksverksamhet pågår 2017-2021 och ska slutredovisas senast 
den 1 mars 2022.31,32  

Dessutom tillsattes en särskild utredning med uppdraget att presentera förslag på hur samverkan kring 
praktiknära forskning mellan huvudmän och lärosäten kan stärkas. Utredaren ska även redogöra för 
befintlig samverkan kring praktiknära forskning samt redovisa vad som utgör hinder för samverkan 
och presentera förslag på olika modeller för att främja praktiknära skolforskning.33 Utredningen ska 
vara klar senast den 1 mars 2018. 

                                                      
29 UKÄ 2017-10-30: Samverkan kring dimensionering av högskoleutbildningar 
30 Regeringen 2017-09-28 Ny utbildning för blivande ämneslärare 
31 Uppdrag om försöksverksamhet med praktiknära forskning  
32 www.ulfavtal.se 
33 Ökad samverkan kring praktiknära forskning för stärkt vetenskaplig grund i skolväsendet (Dir 2017:27) 

http://www.uka.se/om-oss/var-verksamhet/regeringsuppdrag/samverkan-kring-dimensionering-av-hogskoleutbildningar.html
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/09/ny-kortare-utbildning-for-blivande-amneslarare/
http://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2017/03/uppdrag-om-forsoksverksamhet-med-praktiknara-forskning/
http://www.ulfavtal.se/
http://www.regeringen.se/rattsdokument/kommittedirektiv/2017/03/dir.-201727/
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UKÄ:s pilotutvärderingar av lärarutbildningen 
UKÄ har genomfört en pilotutvärdering av åtta grundlärar- och förskollärarutbildningar.34 Syftet har 
varit att testa utvärderingsmetoden inför de ordinarie granskningarna som startar våren 2018. Sex av 
utbildningarna fick omdömet ”hög kvalitet” och två fick omdömet ”ifrågasatt kvalitet”. 35  De 
utbildningar som fick omdömet hög kvalitet kommer inte att ingå i den ordinarie utvärderingen, 
medan de utbildningar som fick omdömet ifrågasatt kvalitet kommer att utvärderas på nytt i den 
ordinarie utbildningsutvärderingen. Vid Göteborgs universitet ingick Grundlärarprogrammet 
inriktning 4-6, och utbildningen fick omdömet hög kvalitet.  

UKÄ:s delutvärdering av försöksverksamhet med övningsskolor och 
övningsförskolor 
Regeringen beslutade 2014 att inrätta en femårig försöksverksamhet med övningsskolor och 
övningsförskolor inom lärar- och förskollärarutbildningar. Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har i 
uppdrag att följa upp och utvärdera försöksverksamheten. I december 2017 kom UKÄ med en 
delutvärdering som visar att försöksverksamheten bidragit till att öka kvaliteten i den 
verksamhetsförlagda utbildningen. 36  Den ökade koncentrationen av studenter har förbättrat 
möjligheterna till erfarenhetsutbyte och kollegialt lärande samt ökat ansvarstagande för studenterna 
vid övningsskolorna. Samtidigt har många skolhuvudmän och skolor blivit utan VFU-studenter, vilket 
kan minska deras möjlighet att rekrytera nyexaminerade behöriga lärare. UKÄ menar att lärosätena 
ytterligare bör prioritera handledarutbildning i samverkan med skolhuvudmän. Slututvärderingen ska 
vara klar i april 2020.  

Omorganisation av förskola och grundskola i Göteborgs stad 
Den första juli 2018 överförs ansvaret för förskola och grundskola i Göteborgs stad från de tio 
stadsdelsnämnderna till de två stadsgemensamma nämnderna grundskolenämnden och 
förskolenämnden.37  

  

                                                      
34 UKÄ 2017-11-01: Pilotutvärdering av lärarutbildningar 
35 Ifrågasatt kvalitet och hög kvalitet var de enda omdömena på skalan. 
36 UKÄ 2017-12-12: Uppföljning och utvärdering av övningsskolor – delrapport 
37 Gymnasieskolan ligger sedan tidigare under en stadsgemensam nämnd. 

http://www.uka.se/kvalitet--examenstillstand/utbildningsutvarderingar/pilotutvardering-av-lararutbildningar.html
http://www.uka.se/om-oss/publikationer--beslut/rapporter/rapporter/2017-12-12-uppfoljning-och-utvardering-av-ovningsskolor---delrapport.html
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Debattåret 2017: centrala diskussionsteman 
Lärarbristen 
Den rådande och tilltagande bristen på behöriga lärare i den svenska skolan har föranlett en diskussion 
om vilka åtgärder som behövs för att fler ska påbörja och fullfölja en lärarutbildning. Att döma av den 
diskussionen är en ökning av läraryrkets attraktivitet en viktig nyckel, men en hel del förslag handlar 
om hur lärarutbildningen kan förändras för att fler ska intressera sig för att gå utbildningen. Här är 
några typer av förslag som debatterats. 

Särskilda studievillkor för lärarstudenter  
Särskilt förmånliga studievillkor för lärarstudenter har varit på tapeten under året. Sveriges 
Socialdemokratiska Ungdomsförbund (SSU) menar att de som studerar till lärare och andra 
”samhällsbärande bristyrken” ska få studielön istället för studielån. 38  Sverigedemokraterna har 
föreslagit att studenter inom KPU med viss naturvetenskaplig ämnesbakgrund ska få mer förmånliga 
villkor med studielön. Det är oklart vilka förutsättningar det finns för den typen av reformer, men 
Skolkommissionen föreslår att möjligheterna att införa särskilt gynnsamma studievillkor för 
lärarstudenter utreds. 

Faktum är att de som fullföljer en lärarutbildning i Norge numera kan få upp till hälften av sitt 
studielån efterskänkt. Mest pengar kan de få som läser en femårig utbildning med inriktning på 
grundskolan och som därefter arbetar i Nordnorge. Totalt kan det röra sig om 160 000 kronor. Den nya 
ordningen gäller från och med den kull som började en lärarutbildning hösten 2017.39 

Snabbare och mer flexibla lärarutbildningar  
Den politiska debatten om lärarbristen har berört behovet av snabba, flexibla och ”smarta” vägar in i 
läraryrket. 40  Vid Högskolan Dalarna pågår nu en pilotverksamhet där man i samarbete med 
skolhuvudmännen i Dalaregionen ger en utbildning där lärarstudenter ska kunna studera samtidigt som 
de lönearbetar i en skola. Pilotomgången fokuserar på grundskollärare mot årskurs 4-6 med inriktning 
naturvetenskap och teknik och på Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU).  

Det har sedan länge funnits olika former av kortare påbyggnadsutbildningar till lärare – det som idag 
går under namnet Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU). Många lyfter fram KPU och KPU-
liknande utbildningar som ett effektivt sätt att snabbt få fram fler behöriga lärare. Till exempel vill 
nästan samtliga riksdagspartier kanalisera mer resurser till KPU. Det handlar dels om att KPU ses som 
ett effektivt sätt att öppna lärarutbildningen för personer som redan har ämneskompetensen men som 
från början kanske inte tänkt sig en karriär som lärare. Det handlar också om att KPU har en relativt 
god genomströmning, och – åtminstone enligt vissa – att KPU helt enkelt är den mest lämpliga formen 
för lärarutbildning.  

Det finns också förslag om att utveckla KPU. Normalt bygger antagning till KPU på att studenten har 
den ämnesmässiga kompetensen för att undervisa i skolan, men Moderaterna föreslår nu att den som 
saknar några få högskolepoäng i ett ämne ändå ska få påbörja utbildningen och läsa in dessa poäng 
under utbildningens gång. 41 Lärarförbundet anser att det bör inrättas KPU även för de som vill läsa till 
grundlärare.42 Vid sidan av KPU anses även VAL och ULV vara framkomliga vägar för att utbilda fler 

                                                      
38 Expressen 2017-10-31: Ge lärarstudenter lön i stället för lån 
39 Khrono 2017-03-31: Mer i støtte til de som fullfører lærerutdanning 
40 Svenskt Näringsliv 2017-09-28: Så här kan vi lösa lärarbristen  
41 Altinget 2017-10-03: M: Vi tar lärarbristen på allvar 
42 Dagens Samhälle 2017-02-02: Lärarförbundet: Politisk samsyn nyckeln till säkrad lärarförsörjning 

https://www.expressen.se/debatt/ge-lararstudenter-lon-i-stallet-for-lan/
https://khrono.no/2017/03/rekruttering-av-laererstudenter-i-nord?nav=forside
https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/kvalitet-i-grund-och-gymnasiet/sa-har-kan-vi-losa-lararbristen_685643.html
http://www.altinget.se/utbildning/artikel/m-vi-tar-lararbristen-paa-allvar
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/politisk-samsyn-nyckeln-till-saekrad-laerarfoersoerjning-31291
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behöriga lärare relativt snabbt.43 Även stiftelsen Teach for Sweden och dess lärarutbildning har i flera 
politiska partiers ögon potential att bidra i detta sammanhang.  

Minska avhoppen från lärarutbildningarna 
Vissa av lärarprogrammen dras med stora problem med avhopp. Problemen anses ha sin grund i 
studenternas bristande förkunskaper, lärarutbildningarnas kvalitet samt läraryrkets bristande 
attraktivitet. Det finns från politiskt håll ganska starka förväntningar på att lärarutbildningarna ska 
arbeta med att minska avhoppen. Med tanke på sambanden mellan gymnasiebetyg och 
avhoppsfrekvens (se förra kapitlet) har det också kommit förslag om att höja antagningskraven för att 
få en större andel studenter med goda förutsättningar att fullfölja lärarutbildningen (se nedan). 

Minskat lärarbehov genom lärarassistenter  
Lärarbristens omfattning gör att många bedömer att det är osannolikt att den går att utbilda bort inom 
ramen för den nuvarande utbildningsstrukturen. Därför handlar debatten också om hur lärarnas 
kompetens utnyttjas i skolorna. Ett åtgärdsförslag har varit att minska det nuvarande och framtida 
behovet av utbildade lärare genom att anställa lärarassistenter. Lärarassistenternas konkreta uppgifter 
kan variera mellan kommuner och skolor, men de är tänkta att avlasta lärarna från administrativa 
uppgifter, vara ett stöd i och utanför klassrummet, ha elevkontakt på raster och vid luncher samt 
verksamhetsplanering och ha kontakt och samarbete med föräldrar. På så sätt kan lärarna utnyttjas 
bättre i själva undervisningen. Det har tidigare inte funnits någon nationell utbildning, men nu finns ett 
antal folkhögskoleutbildningar till lärarassistent. 44 Även det sk snabbspåret kan tänkas ha potential att 
utbilda arbetskraft med kompetens att avlasta lärarna.  

Ska lärarutbildningen byggas ut?  
De senaste åren har regeringen i statsbudgeten tillfört medel för en ökning av antalet studieplatser på 
lärarutbildningen. 2015 inleddes en utbyggnad som fullt genomförd skulle ge 6800 nya platser 2019, 
och därefter har regeringen aviserat ytterligare 3600 platser, vilket sammantaget innebär cirka 10 000 
nya lärarutbildningsplatser fram till 2021.45 Utbyggnaden är naturligtvis avsett att vara ett svar på 
dagens och morgondagens lärarbrist, och i vissa läger är det mer eller mindre självklart att 
lärarutbildningarna måste byggas ut så att fler behöriga lärare examineras.  

Än så länge ligger också besluten fast om en fortsatt utbyggnad fram till 2021. Samtidigt är det bra att 
vara medveten om att det i andra läger finns en ganska stark skepsis mot att öka antalet platser på en 
utbildning som har så lågt söktryck (se ovan), stora avhopp (se ovan), för lite lärarledd 
undervisningstid, bristfällig VFU och andra kvalitetsbrister (se nedan).46 Risken är, menar många, att 
en utbyggnad gör att det kommer ännu fler dåligt förberedda studenter och att lärosätena inte har 
möjlighet att upprätthålla utbildningskvaliteten, i synnerhet om utbyggnaden genomförs utan extra 
resursförstärkningar.47,48,49  

Tillträde till lärarutbildning: ska det bli svårare att komma in? 
Lärarutbildningarna har – i ett nationellt perspektiv – bland de lägsta antagningskraven för akademiska 
yrkesutbildningar, och det har diskuterats att höja tröskeln in till lärarutbildningen genom att skärpa 
antagningskraven. Exakt hur de skärpta kraven skulle utformas varierar. Ibland föreslås en miniminivå 
på meritpoängen/jämförelsetalet från gymnasieskolan eller högskoleprovsresultatet för att komma 
                                                      
43 Dagens Samhälle 2017-11-10: Friskolornas riksförbund: Obehöriga lärare betyder inte oskickliga lärare 
44 Lärarnas Tidning 2017-08-16: Utbildningar till lärarassistent stekheta 
45 Budgetpropositionerna för 2014, 2015 och 2017 
46 Lärarnas Tidning 2016-08-22: Politisk oenighet om lärarutbildningens utbyggnad  
47 Altinget 2017-10-03: M: Vi tar lärarbristen på allvar 
48 Skolvärlden 2017-10-03: L: För att stärka skolan måste kvalitet gå före kvantitet 
49 Göteborgs Posten 2017-05-08: Lärarförbundet student: Tre insatser som löser lärarbristen 

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/obehoriga-larare-betyder-inte-oskickliga-larare-19425
http://lararnastidning.se/utbildningar-till-lararassistent-stekheta/
http://lararnastidning.se/politisk-oenighet-om-lararutbildningens-utbyggnad/
http://www.altinget.se/utbildning/artikel/m-vi-tar-lararbristen-paa-allvar
http://skolvarlden.se/artiklar/att-starka-skolan-maste-kvalitet-ga-fore-kvantitet
http://www.gp.se/nyheter/debatt/tre-insatser-som-l%C3%B6ser-l%C3%A4rarbristen-1.4265548
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ifråga för antagning. Ibland går förslagen ut på att skärpa behörighetskraven och kräva mer än betyget 
E (som är den lägsta graden av godkänt) i vissa särskilda ämnen beroende på vilken lärarutbildning, 
inriktning och ämnesspecialisering det handlar om. Oavsett den exakta utformningen är tanken bakom 
förslagen att skärpta krav på sikt ska leda till att lärarstudenter med goda förutsättningar att klara 
studierna antas. Detta kommer att leda till bättre genomströmning och högre examensfrekvens, och ge 
förutsättningar att höja kraven på studenterna, vilket i sin tur kommer att öka utbildningens 
attraktivitet och locka än fler välmeriterade sökande.  

Frågan om höjda antagningskrav är på intet sätt ny, utan har diskuterats i en rad utredningar genom 
åren – till exempel i utredningen En hållbar lärarutbildning från 2008 och i propositionen Bäst i 
klassen – en ny lärarutbildning som ligger till grund för 2011 års lärarutbildning.50,51 Den senaste 
tiden har frågan framför allt förts på tal av Liberalerna, Moderaterna och Lärarnas Riksförbund.52 
Socialdemokraterna flaggade i opposition för höjda krav. Den nuvarande ansvariga 
socialdemokratiska ministern har på senare tid motsatt sig en lägsta resultatgräns för antagning via 
högskoleprovet, men är inte främmande för en skärpning av behörighetskraven. 53  Även 
Skolkommissionen menar att det kan finnas skäl att införa höjda behörighetskrav, men anser att ett 
sådant införande i så fall ska föregås av en särskild utredning. 

Det är svårt att förutse vad som kommer att hända på detta område. Å ena sidan är det många och 
inflytelserika aktörer som stödjer tanken på höjda krav, eftersom det på sikt kan öka yrkets och 
utbildningens attraktivitet.  Å andra sidan kommer höjda krav initialt innebära att antalet antagna 
minskar, vilket åtminstone tillfälligt skulle hämma tillväxten av den svenska lärarkåren. Dessutom 
motsatte sig Tillträdesutredningen högre betygskrav än betyget E/Godkänt från gymnasieskolan, 
eftersom det ansågs ge oönskade konsekvenser för betygssättningen i gymnasieskolan samt signalera 
att godkända gymnasiebetyg inte räcker för att bli behörig till högre utbildning. Tillträdesutredningen 
hänvisar till pågående försöksverksamhet med lämplighetsbedömningar vid olika lärosäten. Om 
skärpta behörighetskrav för lärarutbildning ska införas menar Tillträdesutredningen att frågan 
analyseras vidare när utvärderingarna av försöksverksamheten med lämplighetsbedömning 
presenterats, vilket ska ske i maj 2018.  

Dimensionering och lokalisering av ämneslärarutbildning 
Riksrevisionen konstaterade 2014 att dimensioneringen av ämneslärarprogrammets olika 
ämnesspecialiseringar inte fungerar helt tillfredsställande.54 Lärosäten tvingas att ställa in utbildningar 
där behoven i skolan är som störst, eftersom lärarstudenter i stor utsträckning väljer bort dessa ämnen. 
Under 2017 har det diskuterats förslag om att ändra i resursfördelningssystemet så att det blir 
ekonomiskt hållbart för lärosäten att ge inriktningar/specialiseringar med mycket små 
studentgrupper.55 Även Styr och resursutredningen56 ska överväga hur dimensioneringen bör utformas 
när det gäller lärarutbildningen och andra utbildningar där regeringen kan ha ett särskilt behov av att 
kunna påverka utbildningsutbudet. Det har också rests krav på att lärosäten måste förbättra sin 
regionala samverkan kring utbildningsutbudet.57  

                                                      
50 En hållbar lärarutbildning. SOU 2008:109  
51 Bäst i klassen - en ny lärarutbildning, prop 2009/10:89 
52 Dagens Nyheter 2017-03-28: Fler och bättre lärare 
53 Arbetsvärlden 2017-05-23: Ministern öppnar för höjda behörighetskrav 
54 Riksrevisionen: Statens dimensionering av lärarutbildningen – utbildas rätt antal lärare? (RiR 2014:18) 
55 Lärarnas Riksförbund 2016: Hur bra är den nya lärarutbildningen?  
56 U 2017:05: Styr- och resursutredningen (Dir 2017:46) 
57 UKÄ 2017-10-30: Samverkan kring dimensionering av högskoleutbildningar 

http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2008/12/sou-2008109/
http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2010/02/prop.-20091089/
https://www.dn.se/ledare/huvudledare/fler-och-battre-larare/
https://www.arbetsvarlden.se/ministern-oppnar-for-hojda-behorighetskrav/
https://www.riksrevisionen.se/sv/rapporter/Rapporter/EFF/2014/Statens-dimensionering-av-lararutbildningen--utbildas-ratt-antal-larare/
https://www.lr.se/opinionpaverkan/undersokningar/arkiv/lararutbildningenbehoverstarkas.5.18b9c7241583bbc395a472b1.html
http://www.sou.gov.se/utredningen-om-styrning-for-starka-och-ansvarsfulla-larosaten/
http://www.uka.se/om-oss/var-verksamhet/regeringsuppdrag/samverkan-kring-dimensionering-av-hogskoleutbildningar.html
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Ett mer radikalt krav som förekommit i debatten i några år är att genom centrala statliga beslut minska 
antalet lärosäten som bedriver ämneslärarutbildning.58 De som förespråkar att ämneslärarutbildningen 
koncentreras till ett mindre antal lärosäten, menar att det skulle ge bättre förutsättningar att bedriva 
utbildningar med hög kvalitet, samt bättre möjlighet att dimensionera inriktningar och 
ämnesspecialiseringar efter skolans behov. Det riksdagsparti som hårdast driver frågan är Liberalerna 
som anser att endast de högst rankade universiteten tillsammans med tekniska högskolor och praktisk- 
estetiska högskolor ska ge ämneslärarutbildning. Även Lärarnas Riksförbund förespråkar liknande 
förändringar59, 60, 61, medan exempelvis den nuvarande regeringen anser att ämneslärarutbildningen 
(liksom lärarutbildning och högskoleutbildning i övrigt) ska finnas i hela landet.62  

Lärarutbildningens innehåll  
Kvaliteten i lärarutbildningarna har – liksom flera andra år – haft en framträdande plats på debatt- och 
ledarsidor. Många inlägg är mycket kritiska till lärarutbildningens kvalitet63,64, även om en och annan 
debattör tar lärarutbildningarna i försvar. 65  Dels handlar kvalitetsdiskussionen om att kraven på 
studenterna är för låga66 och studenterna dåligt förberedda67. Många förespråkar att antalet lärarledda 
timmar på lärarutbildningen ska öka68,69,70 och Sverigedemokraterna föreslår att det införs nationella 
prov i lärarutbildningarna för att kontrollera att resultaten håller en tillräckligt hög nivå.  
 
En stor del av debatten har handlat om vad lärarutbildningarna rent innehållsmässigt bör fokusera på. 
En vanlig synpunkt är att pedagogisk teori får för stort utrymme dels på bekostnad av kognitiv 
neurovetenskap, utbildningspsykologi och andra vetenskaper med relevans för lärande, dels på 
bekostnad av läraryrkets klassrumsnära metodik. 71, 72, 73, 74  En och annan debattör hävdar att den 
nuvarande lärarutbildningen bör läggas ned.75,76,77 Andra mer reformistiska önskemål om innehållet är 
att utbildningen bör innehålla mer övning i att sätta betyg, mer specialpedagogik, mer ledarskapsinslag 
och mer andraspråksinlärning.78,79, 80 Ett konkret beslut som fattats av regeringen under året är att 
kunskap om neuropsykiatriska diagnoser ska vara obligatoriskt innehåll på speciallärar- och 
specialpedagogutbildningarna från hösten 2018.81 Regeringens uttalade ambition är dock att alla lärare 
ska utbildas framöver. 
                                                      
58 Skolvärlden 2015-05-04: OECD: Krävs stora förändringar 
59 Lärarnas Riksförbund: Staten får inte abdikera 
60 Lärarnas Riksförbund 2016: Hur bra är den nya lärarutbildningen?  
61 LR Stud: Lärarutbildningen 
62 Altinget 2017-11-07: S: Finns inga genvägar för att lösa lärarbristen 
63 Expressen 2017-09-27: Lärarutbildningen sabbar den svenska skolan 
64 Göteborgs Posten 2017-12-11: Lärarutbildningen nu på högskolornas lågprishylla 
65 Skolaochsamhalle 2017-10-19: Slentrianmässiga faktafel i lärarutbildningsdebatten 
66 Lärarnas Riksförbund 2016: Hur bra är den nya lärarutbildningen? 
67 Dagens Nyheter 2017-11-27: Lärarstudenter saknar läs- och skrivfärdigheter 
68 Lärarnas Riksförbund 2016: Hur bra är den nya lärarutbildningen? 
69 Lärarforbundet: Lärarförbundets politik för lärarutbildningarna 
70 SOU 2017:35 Skolkommissionen  
71 Dagens Nyheter 2017-03-28: Målet är inte att fostra lärandeautomater 
72 Dagens Nyheter 2017-03-31: Okunnigt om pedagogisk forskning 
73 Dagens Nyheter2017-04-03: Kritiken slår in öppna dörrar 
74 Dagens Nyheter 2017-04-10: Pedagogiska forskningen irrelevant för lärare 
75 Dagens Nyheter 2017-03-26: Minska pedagogikens roll inom lärarutbildningarna 
76 Göteborgs Posten 2017-10-04: Kunskapsrelativism förstör skolan 
77 Dagens industri 2017-12-10: Lägg ned lärarutbildningen  
78 Dagens Samhälle 2017-02-21: Lärarstudenter måste få mer övning i att sätta betyg 
79 Altinget 2017-10-03: M: Vi tar lärarbristen på allvar 
80 Lärarforbundet 2017-12-15: Lärarstudenternas kurs mot en ännu bättre lärarutbildning 
81 Dagens Samhälle 2017-11-27: Lär blivande lärare om språkstörning  
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Debatten om lärarutbildningens innehåll handlar också om VFU. Flera kräver mer VFU, bättre 
koppling mellan teori och praktik, och bättre kvalitet i VFU. Liberalerna föreslår också en ny form av 
verksamhetsförlagd utbildning där lärarstudenterna arbetar som lärarassistenter under utbildningen.82  
 
Frågan om digitalisering och digitala verktyg i undervisningen har också diskuterats, där många pekar 
på vikten av att framtida lärare förbereds väl på detta område i lärarutbildningarna, medan andra 
menar att diskussionen om digitaliseringens möjligheter stundtals är naiv och oreflekterad.83 Som 
nämndes ovan har regeringen beslutat om en digitaliseringsstrategi för skolan, som syftar till att öka 
den digitala kompetensen hos elever och lärare i skolan, och att ge likvärdig tillgång till digitala 
verktyg. Strategin har naturligtvis diskuterats, och fått ett visst stöd även om det tycks råda en viss 
oklarhet kring hur regeringen tänkt säkra tillgången till fortbildning och utbildning på området.84,85  

Exakt vad diskussionen om lärarutbildningens innehåll landar i för politiska beslut återstår att se, men 
vi kan konstatera att flera av riksdagens partier vill se ett annat innehållsligt fokus och mer lärarledd 
undervisning i lärarutbildningarna, så där kan man möjligen förvänta sig förslag i framtiden.  

Fortbildning för lärare  
En relevant och välfungerande fortbildning anses allmänt vara avgörande för att läraryrket ska vara 
attraktivt och för att kvaliteten i skolan ska utvecklas. Genom att lärare ges möjlighet att bredda och 
fördjupa sin ämneskompetens och sin behörighetsprofil kan huvudmännen också motverka tillfälliga 
brister på vissa lärarkategorier som uppstår vid svängningar i elevkullars storlek.  

En sedan länge pågående diskussion är bristen på relevant fortbildning för lärare.86,87 Många är kritiska 
till innehållet i den fortbildning huvudmännen erbjuder, och till bristen på kontinuitet och 
långsiktighet. Kristdemokraterna vill i detta sammanhang att Skolforskningsinstitutet granskar lärares 
offentligt finansierade fortbildning så att den utgår från vetenskap och beprövad erfarenhet.  

Lärarnas fortbildning är idag huvudsakligen huvudmännens ansvar, även om staten genom 
statsbidragsberättigade insatser som Lärarlyften tagit ett visst grepp om frågan. Under 2017 har även 
Skolkommissionen argumenterat för en ökad statlig inblandning i lärarnas fortbildning. 
Kommissionen vill se ett nationellt reglerat program för fortbildning under lärares yrkesliv. Det ska 
sörja för att fortbildningen blir likvärdig, kontinuerlig och långsiktigt relevant. Programmet ska 
förvaltas av en ”nationell funktion” med regional närvaro. Många – till exempel lärarnas fackliga 
organisationer, vissa politiska partier, OECD mfl – håller med kommissionen om att det är en fördel 
om staten håller i eller tar ett stort ansvar för lärares fortbildning.88, 89 Exakt hur statens, och den 
”nationella funktionens” roll ska se ut redogör inte kommissionen för i sitt betänkande, utan överlåter 
åt andra utredningar att specificera. De pågående utredningarna Organisationsöversyn av de statliga 
myndigheterna inom skolväsendet och Bättre skola genom mer attraktiva skolprofessioner analyserar 
frågan.90,91  

                                                      
82 Göteborgs Posten 2017-12-11: Lärarutbildningen nu på högskolornas lågprishylla 
83 Dagens Nyheter 2017-08-14: Låt er inte luras av Pisalättnaden 
84 Computersweden 2017-11-06: Huggsexa om platserna...   
85 Skolvärlden 2017-10-20: Här är regeringens digitala skolstrategi 
86 Skolvärlden 2017-03-29: Huvudmännen måste ta ansvar för fortbildningen 
87 SOU 2017:35 Skolkommissionen  
88 OECD Improving schools in Sweden 
89 SOU 2015:90 Utbildning för framtidens arbetsmarknad. Bilaga 5 till Långtidsutredningen 2015 
90 Dir 2017:37: Organisationsöversyn av de statliga myndigheterna inom skolväsendet 
91 SOU 2017:51 Utbildning, undervisning och ledning – reformvård till stöd för en bättre skola  
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Även om det på detaljnivå återstår att se hur det blir med statens roll och inblandning i lärares 
fortbildning, verkar det helt klart att man från politiskt/statligt håll kommer att ta tag i 
fortbildningsfrågan och tillse att det finns kontinuerlig, relevant fortbildning av hög kvalitet. Exakt 
vilken roll lärosätena kommer att spela är inte fastlagt, men det kommer gissningsvis att även i 
fortsättningen vara viktigt att ha ett attraktivt och tillgängligt utbildningsutbud för yrkesverksamma 
lärare.  

Utbildningsvetenskaplig forskning 
Under året, inte minst under sommaren, riktades debattsidornas intresse mot den 
utbildningsvetenskapliga forskningen, som kritiserades för att i alldeles för liten utsträckning studera 
hur effektiva olika undervisningsmetoder är.92,93,94,95,96 Sommarens debatt var en fortsättning på en 
sedan länge pågående diskussion om utbildningsvetenskapens relevans för skolan och lärares arbete 
och behovet av mer praktiknära forskning. Även Skolkommissionen ansåg i sitt betänkande att den 
praktiknära forskningen behöver stärkas, men påpekar också att efterfrågan på klassrumsrelevant 
forskning för att lösa skolans problem inte får leda till alltför kortsiktiga forskningssatsningar där den 
utbildningsvetenskapliga grundforskningen glöms bort. 

Skolforskningsinstitutet grundades 2015 med uppdraget att sammanställa och sprida forskningsresultat 
som kan bidra till ökad kunskap om vetenskapligt väl underbyggda och effektiva metoder och 
arbetssätt i skolväsendet.97  Under 2017 har, som tidigare beskrivits, också vissa lärosäten fått ett 
särskilt uppdrag att samverka för praktiknära forskning och en utredning tillsatts. 98 Dessa initiativ har 
kritiserats av Skolforskningsinstitutets generaldirektör Lena Adamson. Kritiken handlar om att 
regeringen genom att fördela medel direkt till lärosätena visar bristande stöd och tilltro för institutet. 
Som en konsekvens av regeringens hantering av frågan begärde Adamson också entledigande från sitt 
uppdrag. 99 

Debattåret 2017: sammanfattning 
Åtgärder mot lärarbristen har varit på tapeten under året, och det finns en bred enighet om att det 
behövs snabba och flexibla utbildningar till lärare för personer med rätt förkunskaper som inte vill 
genomgå ett långt lärarprogram. Lärarutbildningen behöver också göras attraktiv, och här har 
förmånliga studievillkor och hårdare antagningskrav diskuterats. Hårdare antagningskrav har också 
setts som ett sätt att öka genomströmningen. Det råder oenighet om huruvida lärarutbildningen ska 
byggas ut, och om hur många lärosäten som ska ge ämneslärarutbildning. Innehållet i 
lärarutbildningen har också diskuterats, och många efterlyser mer klassrumsnära inslag som metodik, 
betygsättning och mer och bättre VFU. Kunskap om digitalisering och digitala verktyg efterlyses 
också. Frågan om lärares fortbildning har diskuterats flitigt. Även om inga skarpa förslag ligger på 
bordet, finns tydliga signaler om att staten vill ta ett fastare grepp om lärarnas fortbildning, och att 
huvudmännen har att se framemot hårdare krav på att de ska möjliggöra för lärare att genomgå 
relevant fortbildning. 

                                                      
92 Svenska Dagbladet 2017-07-16: Forskningen som är en del av problemet  
93 Göteborgs Posten 2017-07-31: Är skolforskning svårare än rymdforskning? 
94 Svenska Dagbladet 2017-07-18: Replikskifte om pedagogisk forskning  
95 Svenska Dagbladet 2017-07-20: Didaktikprofessor: ”Tragiskt publicera vilken idioti som helst”  
96 Skolaochsamhälle: Enkvist dömer ut alla skolpolitiska reformer sedan 1950-talet 
97 http://www.skolfi.se/ 
98 Regeringen 2017-03-09: Ny satsning på skolforskning 
99 Skolforskningsinstitutet 2017-11-20: Myndighetschef Lena Adamson begär entledigande 
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Valår 2018: vad vill riksdagspartierna med lärarutbildningen? 
Den nionde september 2018 är det allmänna val i Sverige. Därför kan det vara intressant att försöka få 
en överblick av riksdagspartiernas ställningstaganden i lärarutbildningsrelaterade frågor.  
 
TABELL 2: RIKSDAGSPARTIERNAS STÅNDPUNKTER ANGÅENDE LÄRARUTBILDNINGEN 

Regeringen och Vänsterpartiet: Budgetprop 2018 (Prop 2017/18:1). Centerpartiet: Budgetmotion (2017/18:3711), motionen Utbildning 
(2017/18:3759). Kristdemokraterna: Budgetmotion (2017/18:3601). Liberalerna: Högre utbildning med kvalitet (2017/18:474), Höj 
läraryrkets status (2017/18:523) Budgetmotion (2017/18:3812). Moderaterna: Budgetmotionen (2017/18:3857) samt motionen Mer 
kunskap i skolan för ett växande Sverige (2017/18:3567). Sverigedemokraterna: Budgetmotionen (2017/18:2794), motionen En skola i 
världsklass (2017/18:1062), samt motionen En högskolepolitik för framtiden (2017/18:911). 

Partiernas valmanifest är inte fastlagda i skrivande stund, men en genomgång av de motioner som 
behandlas i Riksdagens utbildningsutskott i samband med beredningen av budgetpropositionen ger oss 

Parti Resurser, 
dimensionering 

 

Utbildningsform
er och 

utbildningsorgan
isation 

Lärarutbildningens 
innehåll 

Antagningskrav Lärares fortbildning 

Regeringen och 
Vänsterpartiet 

Bygger ut. Satsning på KPU, 
VAL, ULV och 
sommarkurser. 

Stärka den 
vetenskapliga 
grunden.  

Avvaktar 
utredningar. 

Avvaktar utredningar. I 
väntan på dessa 
förlängs Lärarlyftet II. 

Centerpartiet  
 

Motsätter sig en 
allmän utbyggnad 
av 
lärarutbildningen. 
Dimensionering 
bör bättre 
anpassas till 
skolans behov. 

Bredda och bygg 
ut KPU. 
Vill satsa på 
fristående 
lärarutbildningar 
och initiativ som 
Teach for 
Sweden. 

Stärk det digitala 
perspektivet. 

 Inför en 
kompetensutvecklings
garanti för lärare. 
Satsa på digitalt 
lärarlyft.  

Kristdemokraterna 
 

 Förkorta KPU till 
60 hp. Extra 
satsningar på 
VAL. 

Mer vikt vid 
källkritik.  

Vill höja kraven 
genom särskilda 
betygskrav i vissa 
ämnen beroende 
på inriktning.  
Vill införa 
lämplighetsprov.  

Offentligfinansierad 
fortbildnings 
vetenskapliga grund 
ska granskas av 
Skolforskningsinstitute
t.  

Liberalerna 
 

Vill inte bygga ut i 
nuläget. Öka 
ersättningen per 
student 

Ämneslärarprogr
ammets 
inriktningar slås 
ihop, och 
centraliseras till 
högst rankade 
lärosäten.  
Satsning på 
Teach for 
Sweden. 

Masterexamen ska 
krävas för att bli 
ämneslärare. Mer 
ämneskunskaper 
och mer metodik i 
lärarutbildningen.  
Ny form av VFU 
med anställning 
som lärarassistent. 

Skärpta 
antagningskrav. 

Krav att huvudmän ska 
erbjuda 
universitetsförlagd 
fortbildning i ämnet. 
 
Återinförande av det 
sk B-avdraget för 
lärare som fortbildar 
sig. 

Moderaterna 
 

Extra resurser till 
mer lärarledd tid. 

Vill möjliggöra 
för studenter att 
studera med 
förhöjd 
studietakt. 
Stärka Teach for 
Sweden . 

Utreda hur 
specialpedagogik, 
svenska som andra-
språk, ledarskap 
mm kan ingå som 
obligatoriska delar. 

Skärpta 
antagningskrav och 
lämplighetsprov. 
 

Skolhuvudmän ska 
åläggas skapa 
kompetensutvecklings
plan för alla lärare.  

Sverigedemokraterna 
 

 2 terminers KPU 
med studielön 
för naturvetare 
med 
masterexamen. 

Mer metodik och 
ämneskunskaper. 
Mer kunskap om 
digitala hjälpmedel. 
Nationella prov ska 
införas på 
lärarutbildningen.  

Vill införa 
inträdesprov. 

Strukturerat program 
för vidareutbildning i 
två nivåer. 
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ändå möjligheten att se på lärarutbildningsdebatten utifrån ett partipolitiskt perspektiv.100 I tabell 2 
ovan finns en mycket summarisk sammanställning av partiernas åsikter. Här nedan följer en något mer 
utförlig beskrivning av respektive partis åsikter.101 
 

Lärarutbildningen i budgetpropositionen  

Budgetpropositionen för 2018 (Proposition 2017/18:1) bygger på en överenskommelse mellan 
regeringen och Vänsterpartiet.  

• Dels fortsätter den 2014 påbörjade utbyggnaden av förskollärar- och lärarutbildningarna, som 
fullt genomförd kommer att innebära att cirka 10 000 nya utbildningsplatser tillförts fram till 
2021.  

• Regeringen avsätter dessutom medel till kompletterande utbildningar, behörighetsgivande 
utbildningar och validering. Exempelvis tillförs ytterligare medel till VAL – vidareutbildning 
av lärare – och andra särskilda kompletterande pedagogiska utbildningar, till exempel Teach 
for Sweden. Det görs också en särskild satsning på fler lärarutbildningsrelevanta 
sommarkurser.  

• I väntan på att formerna för behörighetsgivande fortbildning utreds gör regeringen också en 
förlängning av Lärarlyftet II, som syftar till att fler ska bli legitimerade och behöriga för den 
undervisning de ska bedriva.  

• Regeringen satsar också på bättre information om olika vägar in i läraryrket genom att 
Skolverket och Universitets- och högskolerådet tillförs åtta miljoner för att bedriva fler riktade 
informations- och kampanjinsatser. 

• För att stärka den vetenskapliga grunden i lärar- och förskollärarutbildningarna har regeringen 
gett Vetenskapsrådet i uppdrag att utlysa medel för forskarskolor för anställda vid universitet 
och högskolor. Regeringen gav i mars 2017 fyra lärosäten i uppdrag att inleda en 
försöksverksamhet med syftet att pröva och utveckla modeller för samverkan om praktiknära 
forskning mellan skolhuvudmän och lärosäten med tillstånd att utfärda en lärar- eller 
förskollärarexamen. Modellerna ska kunna stärka utvecklingen av skolväsendet och 
undervisningen och öka kvaliteten på den praktiknära forskningen.  

 

Centerpartiet 

I Centerpartiets budgetmotion (2017/18:3711) avvisas regeringens utbyggnad av lärarutbildningen.  

• I motionen Utbildning (2017/18:3759) framkommer ytterligare ståndpunkter. Bland annat 
anser Centerpartiet att lärarutbildningen ”bör ses över för att bättre svara upp till de behov 
skolan har”. Mer konkret tycks översynen handla om att bereda vägen för en utbildning där 
teori och praktik vävs samman på ett bättre sätt än i dagens utbildningar, och som innehåller 
mer praktik.  

• Centerpartiet menar mot bakgrund av Skolverkets rapport IT-användning och IT-kompetens i 
skolan (2013) att det behövs ett långsiktigt nationellt digitalt lärarlyft. Centerpartiet vill att 

                                                      
100 Utbildningsutskottets betänkande 2017/18:UbU1 
101 Eftersom budgeten är en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet särredovisas inte 
Vänsterpartiet.  



26 (29) 

lärarutbildningarna ska ta in det digitala perspektivet i alla relevanta ämnen och att lärare och 
skolledare får en kontinuerlig uppdatering i digitalt lärande. 

• Centerpartiet vill också ha fristående lärarutbildningar och stärka initiativ som Teach for 
Sweden, där studenterna rekryteras från andra akademiska yrken. Överhuvudtaget anser 
Centerpartiet att KPU bör breddas och byggas ut.  

• Centerpartiet vill också införa en statlig kompetensutvecklingsgaranti för yrkesverksamma 
lärare. En sådan garanti skulle enligt partiet stärka lärarkårens möjlighet att ta del av 
klassrumsnära fortbildning och utveckla sig i sin profession.  

 

Kristdemokraterna 

Kristdemokraternas ståndpunkter framgår i partiets budgetmotion (2017/18:3601).  

• När det gäller lärarutbildningens innehåll menar Kristdemokraterna att lärarutbildningens 
styrdokument behöver uppdateras så att källkritik och kritisk granskning får en allt större 
betydelse.  

• Vidare menar partiet att de undervisningsmetoder som används i skolan måste ha bättre stöd i 
forskning och utvärdering innan de introduceras. Partiet vill därför inrätta en funktion 
liknande den som Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) fyller inom 
hälso- och sjukvårdsområdet. Funktionen ska ha uppdraget att utvärdera 
undervisningsmetoder och stimulera akademisk forskning inom området.  

• Kristdemokraterna vill också ge Skolforskningsinstitutet i uppdrag att granska skolans 
offentligfinansierade fortbildning så att den utgår från vetenskaplig grund och beprövad 
erfarenhet.  

• Kristdemokraterna vill särskilt satsa på kompetensutveckling för speciallärare och 
specialpedagoger. 

• Kristdemokraterna föreslår att antagningskraven till lärarutbildningen höjs. För att kunna antas 
till lärarutbildningen bör det enligt partiet krävas minst betyget B i vissa ämnen (jämfört med 
E idag). Exempelvis ska en grundlärare ha ett högre betyg i svenska och engelska och en 
ämneslärare högre betyg i undervisningsämnena.  

• Kristdemokraterna anser också att lämplighetsprov eller antagningsprov ska införas vid 
antagning till lärarutbildningen.  

• Även Kristdemokraterna har förslag som handlar om att skapa fler snabbare vägar in i 
läraryrket. Ett konkret förslag är att förkorta den Kompletterande pedagogiska utbildningen 
(KPU) till 60 högskolepoäng, motsvarande ett års heltidsstudier, för att personer med tidigare 
erhållna ämneskunskaper snabbare ska kunna få en lärarexamen.  

• Dessutom vill Kristdemokraterna satsa mer än regeringen på Vidareutbildning av lärare 
(VAL). 
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Liberalerna 

Sammanfattningen bygger på motionerna Högre utbildning med kvalitet (2017/18:474), Höj 
läraryrkets status (2017/18:523) samt budgetmotionen (2017/18:3812). 

• Liberalerna motsätter sig regeringens planerade utbyggnad av lärarutbildningen, och vill 
istället se en kvalitetssatsning. På sikt kan det enligt Liberalerna behövas en utbyggnad, men i 
nuläget prioriteras höjd ersättningsnivå per student till lärosätena.  

• Liberalerna vill omdisponera innehållet i lärarutbildningen till förmån för mer 
ämneskunskaper och ämnesmetodik. Liberalerna föreslår också en ny form av 
verksamhetsförlagd utbildning där lärarstudenterna arbetar som lärarassistenter i en mer 
strukturerad form under ledning av handledare som blir en ny form av karriärtjänster för 
lärare.  

• Liberalerna menar vidare att ämneslärarutbildningen bör centraliseras till de högst rankade 
och största universiteten i Sverige. De praktisk-estetiska och tekniska högskolorna ska dock 
kunna fortsätta att utbilda ämneslärare i sina ämnen. Ungefär 2 600 platser på lärosätena 
omfördelas till de högst rankade och största universiteten i Göteborg, Linköping, Lund, 
Stockholm, Umeå och Uppsala. Utbildningen för förskollärare, grundskollärare och 
Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) kan dock bibehållas på de nuvarande orterna.  

• För att öka kvaliteten och attraktionskraften i ämnesläraryrket vill Liberalerna att 
masterexamen ska vara ett krav för att bli ämneslärare. 

• Dessutom vill Liberalerna att den nuvarande uppdelningen av ämneslärarexamen i två 
inriktningar mot grundskolans årskurs 7–9 och gymnasieskolan bör avskaffas.  

• Liberalerna vill satsa på en särskild kompletterande pedagogisk utbildning av den modell som 
bedrivs av Teach for Sweden.  

• Liberalerna vill satsa på fortbildning av lärarkåren. Partiet föreslår att ett års fortbildning i 
ämneskunskaper på universitet ska vara ett krav för huvudmännen att erbjuda för alla lärare 
inom grundskolan och gymnasiet. Utbildningen ska avse legitimerade lärare som har minst tio 
års tjänstgöring bakom sig. Under denna utbildning erhålls 80 procent av ordinarie lön, vilket 
motsvarar det som förr kallades ”tjänstledighet med B-avdrag”. Kostnaderna ska bäras av 
staten. 

• Liberalerna vill ge Skolverket i uppdrag att förbereda införandet av en tioårig grundskola. De 
avvisar regeringens förslag om obligatorisk förskoleklass som fortsatt egen skolform. 
Liberalerna anslår särskilda medel för fortbildningsinsatser för de förskollärare som i dag 
arbetar inom förskoleklass så att de kan bli lågstadielärare och för tillfälligt ökade kostnader i 
samband införandet av en 10-årig grundskola.  

 
Moderaterna 

Sammanfattningen bygger på partiets budgetmotion (2017/18:3857) samt motionen Mer kunskap i 
skolan för ett växande Sverige (2017/18:3567) 

• Moderaterna vill öka den genomsnittliga lärarledda undervisningstiden på lärarutbildningarna.  
• Moderaterna vill ge UKÄ i uppdrag att utreda hur specialpedagogik, svenska som andraspråk, 

ledarskapsutveckling och kunskap om metodik och didaktik i en digital skolmiljö skulle kunna 
ingå som obligatoriska moment på lärarutbildningen. 
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• Ämnesstudierna inom lärarutbildningarna bör läsas gemensamt med de studenter som läser 
fristående kurser.  

• Moderaterna vill skärpa antagningskraven på lärarutbildningen och införa särskilda 
behörigheter för olika lärarutbildningar, både när det gäller kurser och betyg på kurser. 
Antagningen bör också kompletteras med ett lämplighetsprov.  

• Moderaterna vill att Skolverket får ett nytt uppdrag att se över hur alla skolhuvudmän kan 
åläggas krav på att ge alla lärare en individuell kompetensutvecklingsplan för att garantera 
regelbunden fortbildning. På sikt är det rimligt med ett krav på regelbunden fortbildning för 
bibehållen lärarlegitimation. Partiet vill också att det inrättas ett professionsprogram som 
säkerställer lärares kompetensutveckling.  

• Moderaterna vill ge de som vill möjlighet att läsa lärarutbildningen med förhöjd studietakt. 
Vilken studietakt som anses lämplig utan att kvaliteten försämras ska utredas, men studietiden 
bör kunna förkortas med minst ett år.  

• Moderaterna vill stärka utbildningsprogrammet Teach for Sweden som kombinerar studier i 
bland annat ledarskap med praktik för blivande lärare.  

 

Sverigedemokraterna 

Sammanfattningen bygger på partiets budgetmotion (2017/18:2794), motionen En skola i världsklass 
(2017/18:1062), samt motionen En högskolepolitik för framtiden (2017/18:911) 

• Sverigedemokraterna anser att lärarutbildningen bör stärkas när det gäller kompetens, 
förståelse och förmåga att hantera digitala arbetssätt, pedagogik och andra verktyg.  

• Sverigedemokraterna vill införa ett inträdesprov till lärarhögskolorna. Partiet vill också införa 
nationella prov på lärarutbildningen för att kunna stämma av att utbildningarna håller lika hög 
kvalitet i hela landet vid alla lärosäten. Dessa prov ska ske regelbundet och ämnesvis.  

• Sverigedemokraterna vill att de lärosäten som i utvärderingar visar sig ha en bristande 
lärarutbildning ska få en anmärkning, och bindande direktiv om kvalitetsförbättringar. 
Fullföljs inte direktiven ska staten ha rätt att dra in finansieringen för att ge annat lärosäte 
uppdraget att driva lärarutbildningen.  

• Sverigedemokraterna vill att personer med masterexamen i matematik, teknik och 
naturvetenskapliga ämnen ska erbjudas en två terminer lång pedagogikutbildning vid ett flertal 
av landets lärosäten, vilket ska leda till lärarbehörighet för högstadiet och gymnasiet. Under 
dessa två terminer betalas en studielön på 25 000 i månaden, vilket finansieras av staten 

• Givet den förväntade lärarbristen anser Sverigedemokraterna att det finns anledning att 
bibehålla lärarutbildningar även utanför de stora universitetsorterna.  

• Fortbildning av lärare skall ske regelbundet så att lärarna får ökad kompetens och inte bara 
vidmakthåller den kunskap de fick under sin lärarutbildning. Sverigedemokraterna föreslår att 
denna vidareutbildning finns på två nivåer; en basnivå och en mer avancerad nivå. Lärare som 
önskar få vara kvar där de är idag men vill få mer kunskap i sitt ämne genomför 
vidareutbildning på basnivå. Lärare som önskar få djupare kunskaper men även önskar få 
möjlighet att framöver bli mentorer för nyare kollegor, genomför den fördjupade utbildningen. 
Denna genomförs externt på högskola/universitet. Efter avslutad utbildning blir läraren 
certifierad på en ny högre nivå i utbildningstrappan. 
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Bilaga 1:Skolverkets prognos över examinationsbehov av 
lärarutbildade 

 

Källa: Skolverket 2017: prognoser över behovet av förskollärare och olika lärarkategorier 

 

 

  

https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D3876


 
 
 
 
 
 

 Examinationsbehov (antal personer) Riket Examinationsbehov (antal personer) Västra Götaland/Halland 

 
2017-2021 2022-2026 2027-2031 Totalt 2017-2021 2022-2026 2027-2031 Totalt 

 Totalt alla skolformer/förskola 92 200 70 500 63 800 226 600 18 200 14 500 13 000 45 600 

         
 Förskola         
 Andel förskollärare samma som 2016 21 300 21 800 16 900 60 000 4 700 4 700 3 600 13 000 

 70 procent förskollärare om 30 år 27 200 30 100 26 000 83 400 5 600 6 000 5 000 16 600 

  Fritidshem             
 Andel ped examen samma som 2016 4 000 4 200 4 400 12 500 790 850 930 2 600 
 70 procent pedexamen om 30 år 6 000 6 600 7 200 19 800 1 100 1 200 1 400 3 700 
Förskoleklass 4 600 5 100 4 600 14 300 830 1 000 900 2 700 
Grundskola årskurs 1-3 6 900 5 000 5 400 17 300 1 300 1 000 1 100 3 400 
Grundskola årskurs 4-6 13 500 6 000 8 100 27 600 2 700 1 100 1 600 5 400 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Forts… 
 

 Examinationsbehov (antal personer) Riket 
 

Examinationsbehov (antal personer) Västra Götaland/Halland 
 

 2017-2021 2022-2026 2027-2031 Totalt 2017-2021 2022-2026 2027-2031 Totalt 

Grundskola årskurs 7-9 14 400 8 300 7 700 30 300 2 900 1 700 1 600 6 100 
Varav   Bild 840 540 510 1 900 160 110 100 380 

Biologi 2 300 1 300 1 300 4 900 470 280 270 1 000 
Engelska 2 600 1 400 1 400 5 400 510 290 290 1 100 
Franska 540 330 330 1 200 94 63 63 220 
Fysik 2 400 1 300 1 300 5 000 450 260 260 980 
Geografi 1 600 1 100 1 100 3 900 330 230 240 790 
Hem- och konsumentkunskap 1 000 620 580 2 200 200 130 120 450 
Historia 1 600 1 100 1 100 3 900 330 230 240 790 
Idrott 1 300 760 730 2 800 270 160 150 580 
Kemi 2 200 1 300 1 300 4 800 450 260 260 970 
Matematik 3 100 1 900 1 800 6 800 610 380 370 1 400 
Musik 890 470 450 1 800 180 97 95 370 
Religionskunskap 1 600 1 100 1 100 3 900 330 230 230 790 
Samhällskunskap 1 700 1 100 1 100 3 900 340 230 240 810 
Slöjd 1 900 1 000 930 3 800 380 210 200 790 
Spanska 1 000 460 450 1 900 200 89 89 380 
Svenska 2 400 1 600 1 600 5 600 490 310 320 1 100 
Svenska som andraspråk 2 000 - - - 400 - - - 
Teknik 2 000 1 100 1 100 4 200 410 210 210 840 
Tyska 620 360 340 1 300 120 76 71 270 
Övriga språk 240 110 100 450 49 24 22 95 
Övriga ämnen 710 310 290 1 300 150 67 64 280 

Grundsärskola 1 200 890 960 3 100 250 180 190 620 

 
 
 
 
 
 
 



Forts… 
 
 

 Examinationsbehov (antal personer) Riket 
 

Examinationsbehov (antal personer) Västra Götaland/Halland 
 

 2017-2021 2022-2026 2027-2031 Totalt 2017-2021 2022-2026 2027-2031 Totalt 

Gymnasieskolan (totalt) 15 300 13 300 10 000 38 500 2 900 2 800 1 900 7 600 
Gymnasieskola, allmänna ämnen 9 000 7 700 5 000 21 700 1 700 1 600 940 4 200 

Varav      Bild 310 260 160 730 58 54 35 150 
Biologi 410 410 270 1 100 65 69 38 170 
Engelska 1 500 1 300 860 3 600 280 280 170 720 
Filosofi 110 110 69 290 .. .. .. 48 
Franska 240 200 130 570 32 37 24 93 
Fysik 540 490 330 1 400 86 98 61 250 
Geografi 230 210 150 590 42 43 .. 110 
Historia 710 710 470 1 900 120 140 75 330 
Idrott 780 660 410 1 900 140 130 71 340 
Kemi 350 360 270 980 63 72 49 180 
Matematik 1 900 1 600 1 100 4 500 360 340 200 900 
Musik 390 370 260 1 000 85 81 50 220 
Naturkunskap 520 470 300 1 300 110 100 58 260 
Psykologi 250 230 140 620 46 43 22 110 
Religionskunskap 570 520 320 1 400 100 110 60 270 
Samhällskunskap 880 830 540 2 200 160 170 98 430 
Spanska 300 230 160 690 47 45 32 120 
Svenska 1 400 1 300 910 3 600 250 270 160 690 
Svenska som andraspråk 1 700 - - - 340 - - - 
Teknik 280 230 150 660 46 43 24 110 
Tyska 240 230 150 630 41 44 26 110 
Övriga språk 100 92 70 270 .. .. .. 40 
Övriga bilaga 4-ämnen 650 550 390 1 600 120 120 77 320 
Övriga ämnen 290 180 120 590 45 31 19 94 
Vissa ämnen 1 700 1 400 940 4 000 320 290 170 790 

 
 



Forts… 
 

 Examinationsbehov (antal personer) Riket 
 

Examinationsbehov (antal personer) Västra Götaland/Halland 
 

 2017-2021 2022-2026 2027-2031 Totalt 2017-2021 2022-2026 2027-2031 Totalt 

Gymnasieskola, yrkesämnen 6 200 5 600 5 000 16900 1 200 1 200 990 3 400 

varav Barn och fritid 300 310 280 900 51 54 45 150 
Bygg och anläggning 790 690 640 2 100 160 150 130 450 
El och energi 800 660 570 2 000 160 120 100 380 
Fordon och transport 900 740 660 2 300 140 130 110 380 
Handel och administration 410 350 310 1 100 83 82 72 240 
Hantverk 410 360 320 1 100 74 67 58 200 
Industriteknik 380 330 300 1 000 110 98 82 290 
Naturbruk 550 540 470 1 600 100 100 88 290 
Restaurang och livsmedel 470 490 450 1 400 91 98 87 280 
Vård och omsorg 470 440 380 1 300 92 98 82 270 
Övriga yrkesämnen 770 700 620 2 100 170 150 130 450 

Gymnasiesärskola 930 860 700 2 500 170 180 140 490 
Kommunal  vuxenutb. grundl.nivå 440 330 320 1 100 43 56 57 160 
Kommunal vuxenutb. gymn.  nivå 1 300 920 940 3 100 210 180 200 590 
Kommunal vuxenutb. i svenska för inv. 2 000 - - - 340 - - - 
Särskild utbildning för vuxna 160 120 110 380 29 19 17 65 
Speciallärare  inom  alla skolformer 3 100 1 800 1 900 6 700 640 310 340 1 300 
Specialpedagoger  inom  alla skolformer 3 100 1 900 1 900 7 000 500 360 360 1 200 
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