
 
 

PM – Lärarkommission Stockholm 
 

Bakgrund 
Enligt Högskoleverket kommer bristen på lärare i grund- och gymnasieskolan i Sverige att uppgå till 

över 20 000 år 2021. Enligt länsstyrelsens prognos Stockholm 2020 kommer Stockholmsregionen 

sakna 11 000 utbildade personer inom området pedagogik och lärare inom förskola, grundskola, 

gymnasieskola och fritidshem år 2020. Störst kommer bristen vara på förskollärare, men 

underskottet är generellt och för alla lärarkategorier. Bristen beror på en kombination av stora barn- 

och ungdomskullar, minskat intresse för lärarutbildningarna och stora pensionsavgångar.2 

Den tilltagande lärarbristen riskerar att ge större klasser i skolan, större barngrupper i förskolan och 

en minskad andel utbildade lärare i såväl skola som förskola och fritidshem. I slutändan kommer det 

att gå ut över kvaliteten i våra utbildningsverksamheter.  

Sedan 2006 har lärartätheten minskat i Stockholm stads grundskolor från 11, 6 elever per lärare 2006 

till 12,6 elever per lärare 2012. I Stockholms gymnasieskolor har lärartätheten minskat från 13,4 

elever per lärare 2006 till 14,4 elever per lärare 2013. Antalet barn som går per anställd har under 

samma period ökat på stadens förskolor från 4,6 till 4,93. Vår utgångspunkt är att det finns ett 

samband mellan allt färre lärare per elev och de fallande resultaten i Stockholms skolor. Därför är fler 

lärare och mindre klasser det viktigaste skollöftet i vårt Framtidskontrakt för Stockholmsregionen.  

Att öka andelen behöriga lärare i stadens skolor är en fortsatt utmaning, som kommer bli än större 

med den tilltagande lärarbristen (även de fristående skolorna står här inför en stor utmaning, då de 

har betydligt lägre andel behöriga lärare). Att öka andelen behöriga lärare är ett viktigt mål, men för 

att lyckas krävs att staden tar sig an rekryteringsutmaningen på allvar.   

Behoven är stora eftersom stadshusalliansen har nedprioriterat skolan under snart två 

mandatperioder. Till det ska också läggas de pensionsavgångar som ligger framför oss. Det är en stor 

utmaning att vända trenden så att lärartätheten ökar och Stockholms elever får mer tid för lärande. 

Det kommer att ta tid att rätta till det som under många har skötts fel. Ett första steg för att vända 

utvecklingen är vårt Framtidskontrakt som innebär ett löfte till Stockholmarna om att öka antalet 

lärare i regionen med 3 000 fram till 2018. Till det föreslår vi även en rad andra åtgärder för att sätta 

Stockholms skolor på rätt kurs.  
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Rekryteringsutmaning på kort och lång sikt  
På lång sikt är lärarbristen ytterst en fråga om läraryrkets status och om attraktiviteten i yrket och 

utbildningen. 2013 visade Västsvenska handelskammaren i en undersökning att 8 av 10 unga väljer 

bort läraryrket, 6 av 10 vill inte arbeta i skolan och bara 1 av 4 har en positiv bild av skolan som 

arbetsplats. Undersökningen var en liten studie med unga i åldern 15-19, med den svarar väl mot den 

utveckling vi sett inom lärarutbildningen: Lågt söktryck. Det är helt enkelt för få som väljer läraryrket 

idag. Kommunerna och de enskilda huvudmännen måste bli bättre arbetsgivare och göra 

pedagogyrkena mer attraktiva om vi på lång sikt ska trygga kvaliteten och utveckla den svenska 

skolan. De krävs insatser för att stärka läraryrkets status på både nationell och kommunal nivå. På 

nationell nivå är följande insatser avgörande för att stärka läraryrkets status: 

Fler utbildningsplatser på lärarutbildningar där det finns fler sökande som vill studera till 

lärare 

 Bland annat förskollärare, speciallärare och specialpedagog.  

Akademiker och yrkesutbildade ska attraheras till läraryrket 

 Bättre väg för akademiker som vill bli lärare.  

 Bygg ut Teach for Sweden, en modell för att få unga akademiker att jobba som och 
utbilda sig till lärare.  

 Gör det mer attraktivt för yrkesutbildade att bli lärare.  

Lärare ska ges möjlighet att bli behöriga i fler ämnen och årskurser 

 Obehöriga lärare ska bli behöriga lärare.  

 Lärare ska ges möjlighet att bli behöriga i fler ämnen och fler årskurser.  

 

Våra förslag för att vända utvecklingen i Stockholm 
 

Att göra yrket mer attraktivt och därmed kunna möta de behov som finns handlar om en långsiktig 

utveckling av såväl lön och karriärmöjligheter som arbetsmiljö. Högre löner är och kommer att vara 

en kärnfråga för att få fler att välja läraryrket och för att få fler lärare att stanna i sitt yrke, men det 

måste gå hand i hand med en rad andra insatser: 

Rekryteringskommission för Sveriges bästa lärare 

Tillsammans med skolledare, fackförbund och forskare ska staden tillsätta en 

rekryteringskommission. I uppdraget ligger också att hitta vägar för att få idag aktiva lärare att stanna 

kvar i yrket. 

Locka tillbaka lärare som lämnat yrket 



 
 
Vi vet att det finns drygt 20 000 utbildade lärare, förskollärare och fritidspedagoger i Stockholms län 

som idag arbetar med annat än pedagogisk verksamhet. Bland de 20 000 finns en stor potential. Kan 

en fjärdedel av de 20 000 lockas tillbaka till yrket kommer det vara en viktig del av lösningen på den 

kortsiktiga rekryteringsfrågan. Rekryteringskommission får en särskild uppgift att föra en dialog med 

den här gruppen, för att se över möjligheten att locka tillbaka personer till läraryrket. Som ett första 

delmål ska 1 av 10 lärare som lämnat yrket lockas tillbaka till en anställning som lärare under nästa 

mandatperiod.  

Stanna-kvar-bonus 

Ytterligare en åtgärd för att säkra lärarrekryteringen är att ge rektorerna möjlighet att ge en stanna-

kvar-bonus till duktiga lärare som väljer att jobba ett par år till efter pensionen. Det säkrar erfarenhet 

och mildrar effekterna av de stora pensionsavgångar vi har framför oss. Bonusen ska vara i form av 

ett lönepåslag för att skapa incitament att jobba ett par år till. De lärare som stannar kvar får en extra 

månadslön per år.  

Ge rektorerna större frihet att höja lärarlönerna 

Stärk läraryrkets attraktivitet i Stockholm genom att ge rektorerna på Stockholms skolor större frihet 

att höja lärarlönerna, så att de skolor som har störst utmaningar kan lönekonkurrera med andra 

skolor om de bästa lärarna.  

Fler ska kunna vidareutbilda sig med lön inom förskolan  

Den numerärt största prognostiserade bristen är bristen på 4 400 förskollärare. Utöver ovan nämnda 

insatser vill Socialdemokraterna göra det möjligt för fler barnskötare som idag arbetar i Stockholms 

förskolor att vidareutbilda sig till förskollärare med lön under utbildningstiden.  

Satsa på arbetsmiljön 

En god arbetsmiljö på våra skolor är viktig för att fler ska vilja stanna i yrket och för att fler ska söka 

sig till läraryrket. Arbetsbelastningen på stadens skolor måste först och främst minska och insatser 

ska göras för att stärka arbetsmiljön. Stockholms skolor ska vara attraktiva arbetsgivare.   

Utveckla karriärstjänsterna 

Karriärtjänsterna bidrar på ett positivt sätt till att både stärka skolornas pedagogiska och 

ämnesdidaktiska arbete och ger enskilda lärare möjlighet att få utvecklas i sin yrkesroll. Reformen ska 

fortsätta att utvecklas och staden ska successivt utvärdera implementeringen. Staden bör bland 

annat se över möjligheten för en förstelärare att ta med sig sin befattning när hen byter arbetsplats, 

så att karriärstjänsterna inte riskerar att skapa inlåsningseffekter för förstelärarna. 
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