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Sammanfattning 
I föreliggande rapport – Aktuella frågor angående lärarutbildningen – analyseras vilket empiriskt stöd det finns 
för olika påståenden som förekommer i den offentliga debatten om lärarutbildningen. Rapporten är ett försök att 
föra en så nyanserad diskussion som möjligt kring olika påståenden, och analyserna bygger i huvudsak på 
offentlig statistik, myndighetsrapporter och olika enkätundersökningar. Rapporten är framtagen vid Enheten för 
utredning och lärarutbildning vid Göteborgs universitet, på initiativ av SUHF:s arbetsgrupp för lärarutbildning. 
Här nedan kommer en mycket kortfattad sammanfattning av rapporten.  
 
Vill ingen bli lärare?  
Förskollärarprogrammet, grundlärarprogrammet och ämneslärarprogrammet tillhör de mest sökta akademiska 
yrkesutbildningarna med knappt 6000 förstahandssökande varje hösttermin. Samtidigt är sökandetrycket –det 
vill säga antalet förstahandssökande per plats– relativt lågt. Högst söktryck bland lärarprogrammen hösten 2016 
hade förskollärarprogrammet med 2 förstahandssökande per plats.  
 
Är det lätt att komma in på lärarutbildningen? 
Visserligen krävs grundläggande högskolebehörighet för att bli antagen, och visserligen är antagningspoängen 
hög till vissa programinriktningar vid vissa lärosäten. Men den generellt svaga konkurrensen om platserna bidrar 
till att lärarutbildningarna har bland de lägsta antagningskraven för akademiska yrkesutbildningar.  
 
Har lärarstudenter sämre förkunskaper än andra? 
Visserligen är de låga antagningspoängen inte representativa för hela studentgrupper, men lärarstudenterna har 
lägre snittbetyg från gymnasiet än en genomsnittlig högskolestudent. 
 
Är det låga krav på studenterna i lärarutbildningen? 
Lärarstudenterna tycks ha ungefär samma upplevda kravnivå som högskolestudenter i genomsnitt. Precis som i 
många andra utbildningar är studieavbrott vanligare bland studenter med låga gymnasiebetyg, vilket kan tyda på 
att kraven är så pass höga att vissa inte klarar utbildningen. Samtidigt är många av de med låga gymnasiebetyg 
kvar långt in i utbildningen, vilket kan tyda på att kraven är låga.  
 
Håller lärarutbildningen låg kvalitet? 
Det är svårt att ge något väl underbyggt svar på den frågan. Lärarstudenter är på det hela taget ungefär lika nöjda 
med sin utbildning som andra studentgrupper är. När det gäller utbildningens innehåll finns det många olika 
åsikter, och rapporten går inte närmare in på den debatten. Studenter och alumner från lärarutbildningen 
efterlyser dock mer verksamhetsförlagd utbildning (VFU), och mer yrkesnära inslag som didaktik och metodik i 
utbildningen.  
 
Är det många som hoppar av lärarutbildningen? 
Förskollärarprogrammet och grundlärarprogrammets inriktningar mot arbete i fritidshem och förskoleklass- åk 3 
har ungefär samma avhoppsfrekvens som andra yrkesprogram i den svenska högskolan. Ämneslärarprogrammet 
och grundlärarprogrammets inriktning mot årskurs 4-6 dras dock med en större andel avhopp.  
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Bakgrund 
Lärarutbildningen har länge varit föremål för en intensiv offentlig debatt. I föreliggande 
rapport redovisas vilket empiriskt stöd det finns för några av de påståenden som förekommer i 
den debatten.  
 
Rapporten har tagits fram av Enheten för utredning och lärarutbildning vid Göteborgs 
universitet. Initiativet kom ursprungligen från Sveriges universitets- och högskoleförbund 
(SUHF) 1 och dess arbetsgrupp för lärarutbildning, som önskade ett kunskapsunderlag att 
använda för sakliga diskussioner inom högskolesektorn och med andra aktörer. Delar av 
rapportinnehållet har tidigare presenterats i SUHF:s arbetsgrupp för lärarutbildning och vid 
Lärarutbildningskonventet.2 
 
Rapporten bygger inte på egen nyinsamlad data, utan är helt enkelt en sammanställning av 
redan tillgängligt material som offentlig statistik, myndighetsrapporter och olika 
enkätundersökningar.3 Fokus ligger på den aktuella situationen, och läsaren bjuds inte på 
några längre historiska tillbakablickar. Rapporten kan på sikt utvecklas till ett ”levande 
dokument” som uppdateras allt eftersom nya empiriska underlag framkommer.  
 
De påståenden som förekommer i debatten om lärarutbildningen är i rapporten sorterade 
under sex generella teman, som avhandlas var för sig. De sex temana är: 
  

1) Vill ingen bli lärare? 
2) Att komma in på lärarutbildningen 
3) Kraven på studenterna 
4) Lärarutbildningens innehåll och kvalitet 
5) Avhopp från lärarutbildningen 
6) Yrkeslivet efter lärarutbildningen 

 
  

                                                      
1 http://www.suhf.se/arbetsgrupp/arbetsgruppen-for-lararutbildning 
2 Lärarutbildningskonventet samlar företrädare för landets lärarutbildningar för diskussioner och samarbete. 
http://www.lararutbildningskonventet.se/ 
3 Universitetskanslersämbetet (UKÄ), Statistiska centralbyrån (SCB), Universitets- och högskolerådet (UHR), 
Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund (LR), och Sveriges kommuner och landsting (SKL) är några av de 
viktigaste källorna. 

http://www.suhf.se/arbetsgrupp/arbetsgruppen-for-lararutbildning
http://www.lararutbildningskonventet.se/
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Tema 1: Vill ingen bli lärare?  
Påstående: Få söker till lärarutbildningen 
De senaste årens höstterminer har antalet behöriga förstahandssökande till lärarutbildningarna 
legat mellan 17 000 och 18 000 personer.4 Det gör lärarutbildningen till den mest sökta av alla 
högskolans yrkesutbildningar.  
 
Frågan är dock om det är korrekt att tala om lärarutbildningen som en utbildning. I själva 
verket rör det sig sedan 2011 om flera separata utbildningar som leder till olika examina.5 Om 
de olika lärarutbildningarna istället betraktas var för sig har förskollärar-, grundlärar-, och 
ämneslärarprogrammen ett förhållandevis stort antal sökande.6 Som framgår i figur 1 nedan 
var det strax under 6000 förstahandssökande till förskollärar-, grundlärar- respektive 
ämneslärarprogrammen höstterminen 2016. Utbildningarna till civilingenjör, sjuksköterska, 
socionom och jurist hade fler förstahandssökande än vart och ett av de enskilda 
lärarprogrammen. Antalet behöriga förstahandssökande till yrkeslärarprogrammet var 626 
(visas ej i figuren).  
 
FIGUR 1: ANTAL BEHÖRIGA FÖRSTAHANDSSÖKANDE OCH ANTAGNA SAMT SÖKTRYCK PÅ 
YRKESEXAMENSPROGRAM MED MER ÄN 1000 SÖKANDE HÖSTEN 2016 UPPDELAT PÅ KÖN.  

 
Källa: UKÄ årsrapport 2017 för universitet och högskolor 
  

                                                      
4 Höstterminen 2016 var antalet förstahandssökande 17780. UKÄ:s statistikdatabas: http://statistik.uka.se/ Notera 
att påbyggnadsutbildningarna till speciallärare och specialpedagog inte är medräknade.  
5 Se bilaga 1 för en översikt av de olika lärarutbildningar som finns.  
6 Förstahandssökningar till ämneslärarprogrammet och kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) har 
adderats ihop.  

http://uka.se/om-oss/publikationer--beslut/rapporter/rapporter/2017-06-01-arsrapport-2017-for-universitet-och-hogskolor.html
http://statistik.uka.se/
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Påstående: Sökandetrycket är lågt 
Antalet förstahandssökande är naturligtvis en signal om utbildningens popularitet bland 
blivande studenter. Men popularitet kan också mätas i termer av sökandetryck, det vill säga 
antalet förstahandssökande per plats. Enligt UKÄ:s årsrapport 2017 var det genomsnittliga 
söktrycket för högskolans yrkesexamensprogram 2,1 behöriga förstahandssökande per plats. I 
figuren ovan representeras sökandetrycket av de svarta punkterna. Alla fyra lärarprogram 
hade ett lägre söktryck än genomsnittet. Högst sökandetryck bland lärarutbildningarna hade 
förskollärarprogrammet med 2,0 behöriga förstahandssökande per antagen, och lägst hade 
ämneslärarprogrammet med 1,3. Utbildningarna till socionom (4,1), läkare (6,6) och psykolog 
(9,4) är exempel på program med betydligt högre sökandetryck än lärarprogrammen. Det kan 
dock noteras att lärarutbildningarna inte är ensamma om att ha lågt söktryck. Även 
utbildningsprogrammen till civilingenjör, högskoleingenjör, och civilekonom har låg grad av 
konkurrens om platserna. 
 
I figuren nedan framgår att söktrycket till lärarutbildningarna ökat något över tid mellan 2011 
och 2016. Inför höstterminen 2017 gick sökandetrycket för lärarutbildningarna ned (visas ej i 
figuren), men så var även fallet med högskoleutbildningar generellt.7  
 
FIGUR 2: BEHÖRIGA FÖRSTAHANDSSÖKANDE, ANTAGNA OCH SÖKTRYCK TILL LÄRARUTBILDNINGEN 
HÖSTTERMINEN 2011–2016. 

 
Källa: UKÄ årsrapport 2017 för universitet och högskolor  

                                                      
7 UHR: Antagning till högre utbildning höstterminen 2017- statistik i samband med första urvalet ht 2017  
 

http://www.uka.se/download/18.667441fa15af4fb7b21126b3/1497612948871/arsrapport-2017.pdf
https://www.uhr.se/globalassets/_uhr.se/publikationer/2017/analys-forsta-urvalet-ht-17.pdf
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Påstående: Få läser till lärare och ännu färre examineras 
Hösten 2016 studerade ungefär 38 000 personer på något av lärarprogrammen. Ungefär 12000 
av dessa läste till ämneslärare, 11300 till grundlärare, 11600 till förskollärare, och 1200 till 
yrkeslärare. Dessutom finns en del studenter kvar inom ramen för äldre lärarutbildningar.  
TABELL 1: ANTAL STUDENTER PÅ OCH EXAMINERADE FRÅN LÄRARUTBILDNINGEN OCH NÅGRA ANDRA 
YRKESUTBILDNINGAR (2016) 

Program Antal studenter** Antal examinerade*** 
Förskollärare 11631 2343 
Grundlärare 11318 1391 
Ämneslärare 11953 922 
Yrkeslärare 1231 468 
Lärarexamen, samtliga* 38254 7956 
Civilingenjör 27147 4451 
Socionom 7851 2194 
Sjuksköterska 14988 4214 
Fysioterapeut 1789 525 
Läkare 7878 1174 
Jurist 7130 1625 
Psykolog 3127 570 
Totalt högskolans yrkesprogram 184533 32028 
Totalt högskolan 343200 68170 

Källa: UKÄ, statistikdatabas (fliken nyckeltal). Förklaringar: *Kategorin ”lärarexamen, samtliga” innefattar 2001 års lärarexamen, samt 2011 
års Förskollärarexamen, Grundlärarexamen, Ämneslärarexamen och Yrkeslärarexamen. **Studenter: uppgifterna avser antal registrerade 
studenter på utbildningsprogrammet under höstterminen 2016. ***Examinerade: uppgiften anger antalet personer som avlagt en examen 
på programmet under läsåret 2015/16. 

Antalet lärarstudenter har vuxit i absoluta tal de senaste decennierna. Men samtidigt har det 
totala antalet högskolestudenter också ökat, vilket gjort att lärarstudenternas andel av det 
totala antalet högskolestuderande faktiskt har minskat. I början av 1980-talet utgjorde 
lärarstudenterna 14 procent av det totala antalet högskolestudenter, och 2009 var de 8 
procent.8 Enheten för utredning och lärarutbildning vid Göteborgs universitet har med hjälp 
av UKÄ:s statistikdatabas beräknat den nuvarande andelen till omkring 11 procent.9 
 
När det gäller antalet examinerade visar tabellen ovan att det 2016 var ungefär 8000 personer 
som avlade någon typ av lärarexamen, vilket utgjorde cirka 25 procent av de som tog examen 
från ett akademiskt yrkesprogram detta år.10  

Påstående: Fel sorts lärare utbildas 
Flera nulägesbeskrivningar och prognoser pekar på att lärarbristen i den svenska skolan är och 
kommer att bli särskilt påtaglig när det gäller exempelvis förskollärare, specialpedagoger, 
ämneslärare inom moderna språk och naturvetenskap, samt vissa yrkeslärare.  11 , 12 , 13 , 14  
Bristen på vissa ämneslärare har fått stor uppmärksamhet. Riksrevisionen har i en rapport 
                                                      
8 Bertilsson, Emil (2014) Skollärare. Rekrytering till utbildning och yrke 1977–2009 
9 Antalet som läser mot en lärarexamen dividerat med antalet studenter totalt ht16 
10 Det kan också noteras att av de cirka 8000 lärarexamen av olika slag som utfärdades 2015/16 gällde 2830 
lärarexamen från 2001 års lärarprogram, det vill säga det som 2011 ersattes av de fyra separata programmen.   
11 Arbetsförmedlingen: Var finns jobben? (februari 2016) 
12  Skolverket 2015: Redovisning av uppdrag om prognos över behovet av olika lärarkategorier 
13 SCB Arbetskraftbarometer 2015 
14 SCB Trender och prognoser 2014 

http://statistik.uka.se/
http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Prognoser/Prognoser/Riket/2016-02-03-Brist-pa-sjukskoterskor-och-larare---men-stora-chanser-till-jobb-inom-fler-yrken.html
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf3472.pdf%3Fk%3D3472
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Utbildning-och-forskning/Analyser-och-prognoser-om-utbildning-och-arbetsmarknad/Arbetskraftsbarometern/26135/26142/396802/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Utbildning-och-forskning/Analyser-och-prognoser-om-utbildning-och-arbetsmarknad/Trender-och-prognoser-om-utbildning-och-arbetsmarknad/Aktuell-Pong/9948/379779/
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konstaterat att studenterna på ämneslärarprogrammet tenderar att undvika de ämnen där det 
råder störst personalbrist i skolan.15 Flera bedömare – däribland OECD16 och Riksrevisionen– 
har uttryckt att staten skulle kunna styra dimensioneringen av ämneslärarprogrammets olika 
specialiseringar hårdare. Ett förslag på ökad statlig inblandning i dimensioneringen har varit 
att förändra resurstilldelningssystemet för att göra det ekonomiskt möjligt för lärosäten att 
genomföra utbildningar även med små studentgrupper. Ett annat förslag har varit att 
koncentrera vissa delar av ämneslärarutbildningen till ett fåtal lärosäten, så att vart och ett av 
dessa får större studentgrupper istället för att många lärosäten erbjuder utbildningar som 
sedan måste ställas in på grund av att antalet studenter är för få.17,18 Även om sådana förslag 
kan bidra till att fler lärare på sikt examineras inom bristämnen, adresserar de inte 
lärarbristens grundläggande orsak, nämligen att intresset för vissa ämnen helt enkelt inte är 
stort nog.  

Summering 
• Förskollärar-, grundlärar-, och ämneslärarprogrammen tillhör de största akademiska 

yrkesutbildningarna. I den meningen är lärarutbildningarna förhållandevis populära.  
• Sökandetrycket är dock lågt, och i den meningen tillhör lärarutbildningarna snarare 

bottenskiktet i popularitetsligan.  

Tema 2: Att komma in på lärarutbildningen 
Inledning: Basfakta om gymnasiebetyg, högskoleprov och grundläggande 
behörighet 
Gymnasieskolans betygssystem innehåller sedan 2011 sex steg (A-F). Stegen A-E innebär 
olika nivåer av godkända resultat, medan betyget F betyder icke-godkänd.19 Varje betygssteg 
motsvaras också av ett numeriskt värde enligt matrisen nedan. En gymnasist som får högsta 
betyg (A) i alla kurser har således ett medelbetyg (eller jämförelsetal) på 20, medan den som 
får E i alla kurser har 10. Den student som har F i någon eller några kurser kan få ett 
medelbetyg under 10. Studenter som läser extra kurser kan få meritpoäng som används i 
urvalet till högskolan, därför har vissa studenter över 20,0 i meritvärde när de ansöker till 
högskolan.  
 

F (ej godkänd) E D C B A 
0 10 12,5 15 17,5 20 

 
För grundläggande behörighet till högskolestudier krävs att en student har minst 2250 
godkända gymnasiepoäng på en utbildning om 2500 gymnasiepoäng. Utöver detta krävs 
godkänt i kurserna svenska 1, engelska 5 och matematik 1, samt ett gymnasiearbete om 100p.  

                                                      
15Riksrevisionen 2014. Statens dimensionering av lärarutbildningen-utbildas rätt antal lärare? 
16 OECD: Krävs stora förändringar. Skolvärlden 2015-05-04 
17 Lärarnas Riksförbund (LR): Minska antalet lärosäten som har lärarutbildning. DN Debatt 2016-05-05 
18 Liberalerna 
19 Avsnittet Basfakta om gymnasiebetyg, högskoleprov och grundläggande behörighet bygger på UKÄ (2017) 
Lärarstudenternas gymnasiebetyg, avhopp och studieprestation; samt UHR: Behörighet till grundnivå 
 
 

https://www.riksrevisionen.se/sv/rapporter/Rapporter/EFF/2014/Statens-dimensionering-av-lararutbildningen--utbildas-ratt-antal-larare/
http://skolvarlden.se/artiklar/oecd-kravs-stora-forandringar
http://www.dn.se/debatt/minska-antalet-larosaten-som-har-lararutbildning/
https://www.liberalerna.se/politik/politiklararutbildningen/
http://www.uka.se/download/18.631c2956159bc3ad0866fe3/1487841867516/statistisk-analys-2017-01-25-lararstudenternas-gymnasiebetyg-avhopp-studieprestation.pdf
http://www.uka.se/download/18.631c2956159bc3ad0866fe3/1487841867516/statistisk-analys-2017-01-25-lararstudenternas-gymnasiebetyg-avhopp-studieprestation.pdf
https://www.uhr.se/studier-och-antagning/tilltrade-till-hogskolan/Behorighet-till-grundniva/
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Att skriva högskoleprovet ger möjlighet att konkurrera i ytterligare en urvalsgrupp utöver 
betygsgruppen. Provet består av en kvantitativ och en verbal del som tillsammans innehåller 
160 uppgifter. Poängen på högskoleprovet normeras till mellan 0 och 2,0. Medelvärdet på 
provet brukar ligga kring 0,9, vilket motsvarar ungefär hälften rätta svar. Den som har 0,1 
poäng har svarat rätt på ungefär 25 procent av provfrågorna. Ungefär 1,6 procent av 
provdeltagarna har 0,1 eller lägre.  

Påstående: Vem som helst kommer in på lärarutbildningen 
Tabellen nedan visar antagningspoängen till olika utbildningar i urvalsgrupperna betyg (BI)20 
och högskoleprovet (HP) för höstterminen 2017. Som framgår är tröskeln in till 
lärarutbildningen relativt låg, både vad gäller betyg och högskoleprovsresultat. Det kan räcka 
med 0,1 eller till och med 0,05 poäng på högskoleprovet. Ingen annan akademisk 
yrkeutbildning har så låga antagningspoäng.  
 
TABELL 2: VAD KRÄVS FÖR ATT KOMMA IN PÅ LÄRARUTBILDNINGEN (OCH NÅGRA ANDRA UTBILDNINGAR)? 

 Lägsta 
antagningspoäng 

nationellt 

Högsta 
antagningspoäng 

nationellt 

Antal lärosäten 
där det räckte 
med 0,1 på HP 

Antal lärosäten 
där det räckte 

med 0,05 på HP 
 BI HP BI HP   
Förskollärarprogram 9,2 0,05 15,8 0,6 9 6 
Grundlärarprogram 8,9 0,05 18,9 1,35 17 5 
Ämneslärarprogram 9,3 0,05 21,8 1,7 8 4 
Civilingenjörsprogram 13,0 0,75 22,0 1,8 0 0 
Socionomprogram 16,5 0,7 19,7 1,2 0 0 
Sjuksköterskeprogram 13,5 0,4 18,4 1,05 0 0 
Fysioterapeutprogram 17,8 1,05 20,8 1,4 0 0 
Läkarprogram  21,4 1,65 22,2 1,8 0 0 
Jurist 19,9 1,25 21,5 1,6 0 0 
Psykolog 20,6 1,45 21,8 1,7 0 0 

Källa: UHR, antagningsstatistik (egna bearbetningar). Siffror för antagningsomgång ht17. Antagningspoäng=antagningspoängen för den 
sist antagna studenten vid ett lärosäte, dvs den student som har lägst meritvärde bland de antagna. Kategorin högsta antagningspoäng 
redovisar alltså det ”högsta lägsta” meritvärdet för respektive utbildning vid alla svenska lärosäten som ger utbildningen.  

Tabellen visar dock också att antagningspoängen är något högre vid vissa lärosätens 
lärarutbildningar. I urvalsgruppen HP är den högsta tröskeln för förskollärarprogrammet 0,6 
poäng, och för grundlärarprogrammet är den 1,35 poäng. För ämneslärarprogrammet är den 
1,7, vilket är i paritet med utbildningarna till jurist, psykolog och läkare. Samma mönster 
återkommer när det gäller urvalsgruppen betyg (BI). De lägsta trösklarna in till 
lärarutbildningen är mycket lägre än vid andra utbildningar, men de högsta trösklarna är i 
paritet med jurist- och psykologutbildningarna. 
 
Även om det alltså är förhållandevis lätt att bli antagen till en lärarutbildning, kommer 
givetvis inte vem som helst in. Precis som för alla högskoleutbildningar finns det spärrar i 
form av behörighetskrav, och alla som antas till en lärarutbildning – oavsett betygsnivå eller 
högskoleprovsresultat– uppfyller minst de krav på grundläggande behörighet som ställs för att 
studera på högskola.21 För många programinriktningar krävs också särskild behörighet i form 

                                                      
20 BI är urvalsgruppen för sökande med avslutade gymnasiestudier som ger behörighet utan kompletteringsbetyg. 
21UHR: Högskoleprovsresultat säger ingenting om kravnivån på blivande lärare 

https://www.uhr.se/studier-och-antagning/Antagningsstatistik/
https://www.uhr.se/studier-och-antagning/Analys-av-antagningsstatistik/hogskoleprovsresultat_sager_ingenting_om_kravnivan_pa_blivande_larare/
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av godkänt betyg på kurser i ytterligare relevanta ämnen. Å andra sidan innebär de nuvarande 
behörighetsreglerna att det räcker med lägsta godkända betyg (E=10) för att vara behörig, 
vilket innebär att det på lärarutbildningarna och andra program med lågt söktryck antas 
studenter som har gymnasiebetyg under genomsnittet för årskullen.  
 
I andra länder finns regler som spärrar studenter vars gymnasiebetyg är under genomsnittet. 
Detta var också fallet i Sverige tidigare då det krävdes minst betyget 3 av 5 i vissa ämnen för 
att bli behörig för högskolestudier. Betyget 3 motsvarade då en genomsnittlig kunskapsnivå. I 
debatten om lärarutbildningen förekommer förslag om att direkt eller indirekt öka 
inträdeskraven, och åtminstone kräva genomsnittliga gymnasiebetyg för att bli behörig.22,23,24 
Medelbetyget för avgångseleverna vid gymnasiets högskoleförberedande program 2014 var 
14,6, och det genomsnittliga medelbetyget för högskolans nybörjare höstterminen 2015 var 
15,4.25,26 UKÄ menar att särskilda antagningskrav på ungefär genomsnittliga gymnasiebetyg 
åtminstone initialt ”skulle få dramatiska konsekvenser för antagningen” eftersom ”en 
majoritet av nybörjarstudenterna på alla de svenska lärarutbildningarna har under 15 i 
gymnasiebetyg”.27 Förespråkarna för högre antagningskrav menar att kraven på sikt skulle 
öka genomströmningen, och höja utbildningens status vilket i sin tur skulle locka mer 
välmeriterade sökande. 

Påstående: Lärarstudenter har generellt sämre förkunskaper än andra  
Antagningspoängen som redovisas ovan är alltså ”den sist antagna studentens” 
antagningspoäng. Denna är dock inte representativ för hela studentgrupper. I detta avsnitt 
redovisas siffror från UKÄ som visar vilka förkunskaper lärarstudenterna har jämfört med 
studenter vid andra akademiska yrkesutbildningar. Förkunskaper mäts här som studenternas 
genomsnittliga gymnasiebetyg (meritpoäng ej medräknade).  
 
På lärarutbildningarna runtom i landet studerar personer med höga såväl som låga 
gymnasiebetyg. UKÄ konstaterar dock att lärarstudenternas medelbetyg från gymnasiet är 
lägre än medelbetyget för studenter vid akademiska yrkesutbildningar generellt. 
Betygsgenomsnittet för studenter som antogs till akademiska yrkesutbildningar höstterminen 
2015 var 15,4. Bland lärarutbildningarna hade ämneslärarutbildningens nybörjarstudenter 
högst betyg (14,6), och också den största spridningen (standardavvikelse 2,6). Nybörjarna på 
förskollärarprogrammet hade lägst genomsnittsbetyg av alla inkluderade utbildningar (13,8). 
Grundlärarstudenterna hade i genomsnitt 14,1. 
 
  

                                                      
22 Liberalerna.se 
23 Tillträde för nybörjare SOU 2017:20 
24 Ministern öppnar för skärpta antagningskrav för lärare. Svenska Dagbladet 2017-09-27 
25 UKÄ (2017) Lärarstudenternas gymnasiebetyg, avhopp och studieprestation 
26  Se ovan för en förklaring av gymnasieskolans betygssystem.  
27 UKÄ (2017) Lärarstudenternas gymnasiebetyg, avhopp och studieprestation 
 

https://www.liberalerna.se/politik/politiklararutbildningen/
http://www.regeringen.se/49469a/contentassets/f170082619734b0082077bc95081f551/tilltrade-for-nyborjare--ett-oppnare-och-enklare-system-for-tilltrade-till-hogskoleutbildning-sou-201720.pdf
https://www.svd.se/ministern-oppnar-for-skarpta-antagningskrav-for-larare
http://www.uka.se/download/18.631c2956159bc3ad0866fe3/1487841867516/statistisk-analys-2017-01-25-lararstudenternas-gymnasiebetyg-avhopp-studieprestation.pdf
http://www.uka.se/download/18.631c2956159bc3ad0866fe3/1487841867516/statistisk-analys-2017-01-25-lararstudenternas-gymnasiebetyg-avhopp-studieprestation.pdf
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TABELL 3: NYBÖRJARSTUDENTERNAS BETYG FRÅN GYMNASIESKOLAN. MEDELVÄRDE OCH STANDARDAVVIKELSE 
FÖR NYBÖRJARNA HT 2015. PROGRAMUTBILDNINGAR MED FÄRRE ÄN 100 NYBÖRJARE VISAS EJ. 

  Betyg St. avv Antal 
studenter 

1 Läkarexamen 18,1 2,2 660 
2 Psykologexamen 17,9 2,1 383 
3 Juristexamen 17,6 2,1 1012 
4 Arkitektexamen 17,4 2,2 272 
5 Fysioterapeutexamen 16,8 2,0 335 
6 Landskapsarkitektexamen 16,7 2,3 114 
7 Tandläkarexamen 16,7 2,2 177 
8 Civilingenjörsexamen 16,7 2,2 6389 
9 Logopedexamen 16,7 2,4 141 
10 Masterexamen 16,6 2,4 5941 
11 Konstnärlig masterexamen 16,4 2,4 146 
12 Konstnärlig kandidatexamen 16,2 2,4 595 
13 Apotekarexamen 16,2 1,7 167 
14 Civilekonomexamen 16,0 2,0 1157 
15 Socionomexamen 15,9 2,3 1244 
16 Agronomexamen 15,6 2,2 129 
17 Barnmorskeexamen 15,4 2,3 136 
18 Magisterexamen 15,3 2,4 1368 
19 Studie-och yrkesvägledarexamen 15,2 2,4 187 
20 Kandidatexamen 15,2 2,5 18893 
21 Sjuksköterskeexamen 15,1 2,3 2204 
22 Arbetsterapeutexamen 15,0 2,1 279 
23 Specialistsjuksköterskeexamen 15,0 2,4 1069 
24 Tandhygienistexamen 14,9 2,2 158 
25 Biomedicinsk analytikerexamen 14,8 2,2 399 
26 Officersexamen 14,7 2,4 102 
27 Ämneslärarexamen 14,6 2,6 2991 
28 Receptarieexamen 14,4 2,2 175 
29 Högskoleingenjörsexamen 14,4 2,1 3934 
30 Speciallärarexamen 14,3 2,0 138 
31 Yrkeslärarexamen 14,2 2,6 151 
32 Grundlärarexamen 14,1 2,3 2600 
33 Röntgensjuksköterskeexamen 14,0 2,0 170 
34 Sjökaptensexamen 13,8 2,0 111 
35 Förskollärarexamen 13,8 2,1 2103 
36 Specialpedagogexamen 13,8 2,3 133 
 Totalt (inkl program med färre än 100 nybörjare) 15,4 2,6 58533 

Källa: UKÄ (2017) Lärarstudenternas gymnasiebetyg, avhopp och studieprestation Tabellen visar gymnasiebetygen (jämförelsetalen), 
meritpoängen är ej medräknade. 

I figur 3 nedan visas hur stor del av nybörjarstudenterna från ett urval av akademiska 
yrkesutbildningar som tillhör olika betygssegment. Figuren visar att alla lärarutbildningar 
befinner sig i det lägre spannet när det gäller andelen studenter med höga betyg. Särskilt 
förskollärarprogrammet attraherar väldigt få studenter med höga betyg. Av alla 
lärarutbildningar är det ämneslärarprogrammet som har störst andel med höga betyg, där 19 
procent hade minst 17. Det kan dock noteras att motsvarande andel för läkarutbildningen är 
77 procent, och för socionomutbildningen 38 procent. När det gäller de allra högsta betygen, 

http://www.uka.se/download/18.631c2956159bc3ad0866fe3/1487841867516/statistisk-analys-2017-01-25-lararstudenternas-gymnasiebetyg-avhopp-studieprestation.pdf
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över 19, är det 4 procent av ämneslärarstudenterna och 1 procent vid de övriga 
lärarprogrammen som har det.  
 
FIGUR 3: NYBÖRJARSTUDENTERNAS BETYG FRÅN GYMNASIESKOLAN I SEX INTERVALL HT 15. (URVAL) 

 
Källa: UKÄ (2017) Lärarstudenternas gymnasiebetyg, avhopp och studieprestation (urval) 

Summering 
• Det är förhållandevis enkelt att komma in på lärarutbildningen jämfört med många 

andra akademiska yrkesutbildningar.  
 

• Antagningspoängen är inte representativa för hela studentgrupper, men 
lärarstudenterna har också i genomsnitt lägre gymnasiebetyg än studenter vid andra 
yrkesutbildningar.  
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http://www.uka.se/download/18.631c2956159bc3ad0866fe3/1487841867516/statistisk-analys-2017-01-25-lararstudenternas-gymnasiebetyg-avhopp-studieprestation.pdf
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Tema 3: Kraven på studenterna  
Påstående: Lärarstudenter ägnar lite tid åt sina studier  
UKÄ har i sin nationella undersökning Studentspegeln frågat hur mycket tid studenterna 
lägger på sina studier. 28  Den här typen av retrospektiva uppskattningar av den egna 
tidsanvändningen är inte oproblematiska eftersom det är svårt för svarspersonerna att göra 
precisa skattningar, särskilt om det är en längre period som avses, och om frågeställaren inte 
noga preciserat vad som ska räknas som studierelaterade aktiviteter. Men det är denna typ av 
mätningar vi får förlita oss till om vi vill jämföra hur mycket tid olika studentgrupper lägger 
på sina studier. I Studentspegeln ombeds studenterna att ange hur många timmar de lägger på 
tre olika studierelaterade aktiviteter (lärarledd undervisning, självstudier och grupparbete) en 
normal vecka. 29  I figur 4 nedan redovisas det genomsnittliga antalet studietimmar för 
studenter på olika utbildningar.  
 
FIGUR 4: GENOMSNITTLIGT ANTAL TIMMAR SOM ÄGNAS ÅT STUDIER/VECKA. 

 
Källa: UKÄ Studentspegeln 2016  Frågan lyder: ”Hur många timmar ägnar du åt följande aktiviteter under en normal vecka? Försök att 
fördela timmarna på de olika veckodagarna. Om det är svårt att beskriva en normal vecka, beskriv din senaste vecka.” De studierelaterade 
aktiviteter som ingår är lärarledd undervisning (lektioner, seminarier, laborationer, etc), självstudier utöver den lärarledda undervisningen 
(läser, skriver, repeterar, förbereder, etc), grupparbete utöver den lärarledda undervisningen (läser, skriver, repeterar, förbereder, etc). 
Antal svarande: 3774. Undersökningens svarsfrekvens 34%. 

Studenterna uppgav i genomsnitt att de lade totalt 36 timmar i veckan på studierelaterade 
aktiviteter. För lärarstudenterna i undersökningen var siffran 32 timmar, och bara studenter 
                                                      
28 UKÄ (2017) Studentspegeln 2016. Svarsfrekvensen i undersökningen var 34 procent, vilket är lägre än vid 
tidigare undersökningar. Materialet är viktat för att justera för den överrepresentation respektive 
underrepresentation av vissa grupper som kunde noteras i materialet. Antalet svarande totalt var 3769, och 
antalet lärarstudenter var 260.  
29 Frågan lyder: ”Hur många timmar ägnar du åt följande aktiviteter under en normal vecka? Försök att fördela 
timmarna på de olika veckodagarna. Om det är svårt att beskriva en normal vecka, beskriv din senaste vecka.” 
De studierelaterade aktiviteter som ingår är lärarledd undervisning (lektioner, seminarier, laborationer, etc), 
självstudier utöver den lärarledda undervisningen (läser, skriver, repeterar, förbereder, etc), grupparbete utöver 
den lärarledda undervisningen (läser, skriver, repeterar, förbereder, etc).  
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inom humaniora och teologi lade mindre tid på sina studier. Att lärarstudenterna lägger färre 
timmar per vecka på sina studier än den genomsnittliga studenten tycks framför allt bero på 
det relativt låga antalet lärarledda timmar (9 timmar/vecka jämfört med 12 timmar/vecka för 
samtliga studenter). När det gäller självstudier ligger lärarstudenterna strax över den 
genomsnittliga tiden (19 timmar/vecka).  
 
I en enkätundersökning till lärarstudenter gjord på uppdrag av Lärarnas Riksförbund bedömer 
7 av 10 lärarstudenter att de har 8 timmar lärarledd undervisning eller mindre per vecka. I 
samma undersökning anser också 41 procent av de svarande att deras studier i praktiken inte 
motsvarar heltidsstudier. Lärarnas Riksförbund drar slutsatsen att ”…många studenter tycks 
uppleva att utbildningen inte är tillräckligt utmanande eller krävande för att behöva ägna sig 
åt den på heltid” (LR, s 20).30 Att studenterna inte upplever att studierna motsvarar heltid är 
problematiskt. Det vore intressant att veta i vilken utsträckning de studenter som anser sig 
lägga mindre än heltid på sina studier också klarar utbildningen, men det går tyvärr inte att 
utläsa. Undersökningen gör heller inte någon jämförelse med andra studentgrupper, varför det 
inte går att säga huruvida lärarstudenter skiljer sig från andra.  

Påstående: Det är lätt att klara lärarutbildningen 
Det empiriska grunden för att uttala sig om de reella kraven i lärarutbildningen är mycket 
begränsat. Men på basis av UKÄ-rapporter och enkätundersökningar om upplevda krav går 
det ändå att resonera kring detta påstående.  
 
UKÄ har i en analys av förhållandet mellan förkunskaper, genomströmning och 
studieprestationer visat att studenter med låga gymnasiebetyg tar färre högskolepoäng det 
första läsåret på lärarutbildningen än de som kommit in med höga gymnasiebetyg.31 Studenter 
med låga gymnasiebetyg hoppar också av utbildningen i större utsträckning.32 Skillnaden 
mellan de olika betygsgrupperna är störst på ämneslärarprogramet och minst på 
förskollärarprogrammet. Detta kan å ena sidan tolkas som att kraven på åtminstone 
ämneslärarprogrammet är någorlunda höga, eftersom de med sämst förkunskaper faktiskt 
tycks ha svårare att klara utbildningen.  
 
Men UKÄ konstaterar samtidigt att ”… många av de som påbörjade ämneslärarutbildningen 
med låga betyg faktiskt går kvar på utbildningen tre år efter studiestart”, vilket skulle kunna 
tyda på att kraven kanske inte är så höga ändå. 33  I sin jämförelse mellan olika 
utbildningsprogram gör UKÄ dessutom en intressant notering. På i stort sett alla utbildningar 
som ingår i analysen tar studenterna från det vanligast förekommande 
gymnasiebetygintervallet (typstudenten) strax över 50 högskolepoäng under det första året, 
oavsett vilken betygsnivå typstudenterna har. Enligt UKÄ kan detta tyda på att 
utbildningskraven kraven anpassas så att typstudenterna har goda förutsättningar att klara 
studierna. Typstudenten på ämneslärarprogrammet tar dock under 50 hp, vilket UKÄ 

                                                      
30 Lärarnas Riksförbund, LR (2016) Hur bra är den nya lärarutbildningen? Studenternas uppfattningar om 2011 
års lärar- och förskollärarutbildningar. 
31 UKÄ (2017) Lärarstudenternas gymnasiebetyg, avhopp och studieprestation 
32 Sambandet mellan förkunskaper (gymnasiebetyg) och genomströmning/studieprestationer gäller på många av 
högskolans yrkesprogram. Se UKÄ (2017) Tidiga avhopp från högskolan 
33 UKÄ (2017) Lärarstudenternas gymnasiebetyg, avhopp och studieprestation 

http://www.uka.se/download/18.631c2956159bc3ad0866fe3/1487841867516/statistisk-analys-2017-01-25-lararstudenternas-gymnasiebetyg-avhopp-studieprestation.pdf
http://www.uka.se/download/18.2b48d4bc15ec792491a331e/1507726612213/rapport-2017-10-12-tidiga-avhopp-fran-hogskolan.pdf
http://www.uka.se/download/18.631c2956159bc3ad0866fe3/1487841867516/statistisk-analys-2017-01-25-lararstudenternas-gymnasiebetyg-avhopp-studieprestation.pdf
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förklarar med att ämneslärarstudenterna i högre grad samläser kurser med studenter från andra 
utbildningar.34  
 
När det gäller den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) visade UKÄ i en utvärdering att 
endast 1,7 % av studenterna underkändes på sin VFU under höstterminen 2014.35,36 Enligt 
UKÄ finns ingen statistik över hur stor andel som normalt blir underkända på olika kurser, 
men högskoleförlagda kurser kan ha upp till 30 procent underkända studenter. Det skall dock 
också nämnas att det finns en del oklarheter i statistiken när det gäller hur lärosätena 
rapporterar in underkända VFU-betyg i de administrativa systemen. Vissa lärosäten tycks 
avvakta med inrapportering tills studenten gjort omprov och eventuellt fått betyget G, vilket i 
så fall innebär att antalet underkännanden i den verksamhetsförlagda utbildningen har 
underskattats av UKÄ. Hur stor inverkan sådana administrativa rutiner har på betygstatistiken 
är dock oklart. 
 
Vad tycker studenterna själva om de krav som ställs i utbildningen? Lärarnas Riksförbund har 
i sin undersökning även tillfrågat studenterna hur de upplever kraven för att bli godkänd på de 
högskoleförlagda kurserna.37 62 procent anser att kraven är ”på en lämplig nivå”, medan drygt 
var fjärde student (27 procent) anser att kraven är ”för låga”.38 Det är givetvis problematiskt 
att var fjärde student inte anser att kraven är tillräckligt höga. Möjligheten att göra en djupare 
analys av detta resultat är dock begränsat eftersom det saknas jämförelsepunkter.  
 
Även UKÄ:s Studentspegel innehåller frågor om hur studenterna upplever kravnivåerna.39 I 
den tillhörande rapporten redovisas inte svaren nedbrutet på olika utbildningar, men vi har i 
vårt arbete fått tillgång till nedbrutna data, vilket gör att vi kan jämföra lärarstudenternas 
upplevelser med andra studentgruppers. I figur 5 nedan redovisas hur stor andel av olika 
studentgrupper som anser att kraven är för höga respektive för låga.  
 
24 procent av lärarstudenterna har ”ofta” eller ”mycket ofta” upplevt att studierna ställer för 
höga krav. I flera andra utbildningar upplever 30 procent eller fler av studenterna att kraven är 
för höga, och i studentgruppen som helhet är det 23 procent. När det gäller andelen som anser 
att kraven är för låga svarar 11 procent av lärarstudenterna att de upplevt det, jämfört med 17 
procent i studentgruppen som helhet. Skattningarna av hur många som anser att kraven är för 
höga/låga skiljer sig från Lärarnas Riksförbunds undersökning, men frågeformuleringarna är 
så pass olika att några jämförelser mellan undersökningarna inte är meningsfulla. Det 
intressanta att notera i Studentspegeln är att lärarstudenterna upplever ungefär samma 
kravnivåer som en genomsnittlig högskolestudent.40 

                                                      
34 UKÄ (2017) Lärarstudenternas gymnasiebetyg, avhopp och studieprestation 
35 UKÄ (2015) VFU inom lärar- och förskollärarutbildningarna 
36 Snäll bedömning på VFU:n får kritik. Lärarnas tidning 2016-01-20 
37 Frågan lyder: Vad anser du om de krav som finns för att bli godkänd i de kurser som ingår i den 
högskoleförlagda delen av utbildningen? Svarsalternativ: Kraven är för höga; kraven är för låga; kraven är på en 
lämplig nivå; ingen uppfattning. Antal svar: 1014. Undersökningens svarsfrekvens var 37%.  
38 Lärarstudenterna: Kraven på oss är för låga. Skolvärlden 2016-11-09 
39 UKÄ (2017) Studentspegeln 2016 
40 UKÄ (2017) Studentspegeln 2016. Svarsfrekvensen i undersökningen var 34 procent, vilket är lägre än vid 
tidigare undersökningar. Materialet är viktat för att justera för den överrepresentation respektive 

http://www.uka.se/download/18.631c2956159bc3ad0866fe3/1487841867516/statistisk-analys-2017-01-25-lararstudenternas-gymnasiebetyg-avhopp-studieprestation.pdf
http://www.uka.se/om-oss/publikationer--beslut/rapporter/rapporter/2015-11-30-vfu-inom-larar--och-forskollararutbildningarna.html
http://lararnastidning.se/snall-bedomning-pa-vfun-far-kritik/
http://skolvarlden.se/artiklar/lararstudenterna-kraven-pa-oss-ar-laga
http://uka.se/download/18.4eb7720115a179d46c951e6/1488799315226/rapport-2017-02-23-studentspegeln-2016.pdf
http://uka.se/download/18.4eb7720115a179d46c951e6/1488799315226/rapport-2017-02-23-studentspegeln-2016.pdf
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FIGUR 5: STUDENTERS UPPLEVELSER AV KRAVNIVÅER I UTBILDNINGEN 

 
Källa: UKÄ, Studentspegelundersökningen 2016.  Frågan lyder: I vilken grad har du denna termin…upplevt att studierna ställer för 
höga/låga krav på dig? Svarsalternativ: Mycket sällan/aldrig, Sällan, Ofta, Mycket ofta. Diagrammet redovisar andelen (procent) som 
svarat ”ofta” eller ”mycket ofta”. Antal svar:3774. Undersökningens svarsfrekvens är 34%. 

Dessa resultat kan tolkas som att lärarutbildningen ställer samma krav som andra 
utbildningar. Samtidigt såg vi i föregående avsnitt att lärarstudenternas förkunskaper är lägre 
än genomsnittet. Om lärarutbildningens krav är på samma nivå som andra utbildningars 
kunde man möjligen förvänta sig att lärarstudenterna som grupp skulle uppleva högre krav än 
studentgrupper med bättre förkunskaper.  

Summering 
• Lärarstudenter tycks uppleva ungefär samma kravnivåer som en genomsnittlig 

högskolestudent, men det finns också studier som tyder på att många lärarstudenter 
vill ha högre krav i utbildningen.  

• Lärarstudenter tycks i genomsnitt lägga 4 timmar mindre per vecka på studierna än en 
svensk medelstudent. När det gäller självstudier ligger lärarstudenterna dock på 
samma nivå som övriga studenter. 

• Det empiriska grunden för att uttala sig om de reella kraven i lärarutbildningen är 
mycket begränsat, men…  

o …studieprestationerna är sämre och andelen avhopp högre i gruppen med låga 
gymnasiebetyg, vilket kan tolkas som att utbildningen har rimligt höga krav… 

o …samtidigt tycks många med låga gymnasiebetyg klara sig långt in i 
utbildningen, vilket talar emot att kraven är höga 

                                                                                                                                                                      
underrepresentation av vissa grupper som kunde noteras i materialet. Antalet svarande totalt var 3769, och 
antalet lärarstudenter var 260. Svarsfrekvensen i undersökningen var 34%. 
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Tema 4: Lärarutbildningens innehåll och kvalitet 
Påstående: Lärarutbildningen brister i yrkesrelevans  
Innan vi granskar detta påstående kan vi konstatera att kritik mot bristande 
arbetsmarknadsanknytning inte är något unikt för lärarutbildningen. Tvärtom har debatten om 
högskoleutbildningarnas arbetsmarknadsrelevans pågått under lång tid.41  
 
När det gäller lärarutbildningens yrkeslivsrelevans genomförde Lärarnas tidning 2013 en 
enkätundersökning bland de lärarstudenter som påbörjade sin utbildning hösten 2011. Nästan 
var tredje student ansåg att lärarutbildningen i ganska eller mycket låg utsträckning hade 
förberett dem för läraryrket, och hälften av studenterna ansåg att det var för lite 
verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Dessutom ansåg nästan 7 av 10 studenter att 
utbildningen hade för lite inslag av metodik och lektionsplanering, och nästan 8 av 10 menade 
att det var för lite undervisning i hur man hanterar konflikter med elever.42 
 
Lärarnas Riksförbund har i sin tidigare nämnda enkätundersökning frågat studenter hur de 
upplever olika inslag i utbildningen.43, 44 Svaren redovisas i figur 6 nedan. 
 
FIGUR 6: LÄRARSTUDENTERS BEDÖMNING AV HUR UTBILDNINGEN FÖRBERETT DEM FÖR YRKESLIVET NÄR DET 
GÄLLER….(PROCENT)

 
Källa: Lärarnas Riksförbund: Hur bra är den nya lärarutbildningen? (2016) Figuren är en bearbetning av tabell 3.2 i LR:s rapport. 
*Exklusive KPU och yrkeslärare; **Endast förskol- och grundlärare; ***Exklusive förskollärare Frågan löd: Hur väl upplever du att 
utbildningen har förberett dig inför kommande yrkesutövning när det gäller nedanstående områden? Fyragradig svarsskala med 
alternativen 1 (I liten utsträckning),2,3,4 (I  hög utsträckning), samt ett ”vet ej” alternativ.  Alternativen 1 och 2 har slagits ihop till ”liten 
utsträckning”, alternativen 3 och 4 har slagits ihop till ”hög utsträckning”.  Antal svarande:1014. Svarsfrekvens 37%.    

                                                      
41 För en redogörelse för debatten, se SUHF (2014) Bildning, utbildning, matchning  
42 Lärarstudenter: ge oss mer metodik. Lärarnas tidning 2013-09-17. Antal svarande i undersökningen var 1218. 
Svarsfrekvensen var 41%. 
43 För frågeformulering, se figurkommentar figur 6.  
44 Gamla problem kvar på nya lärarutbildningen: Lärarnas tidning 2016-11-28 
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Undersökningen visar att studenterna känner sig otillräckligt förberedda på områden som 
bedömning/betygsättning, specialpedagogik, konflikthantering och användning av digitala 
verktyg. När det gäller ämneskunskaper, läs- skriv och matematikinlärning samt didaktik, 
ämnesdidaktik och metodik, så anser de flesta att utbildningen har förberett dem väl, men 
samtidigt är det en förhållandevis stor minoritet som inte anser det. Här bör noteras att när 
studenterna i en annan fråga ombeds att bedöma hur utbildningen förberett dem för 
yrkesutövningen i stort, så anser 8 av 10 att utbildningen förberett dem väl. 
 
De enkäter från Lärarnas tidning och Lärarnas Riksförbund som refererats här riktade sig till 
studenter som fortfarande genomgick lärarutbildningen, vilket man bör ha i åtanke när man 
bedömer deras synpunkter på utbildningens innehåll och hur väl den förbereder dem för 
yrkeslivet.  
 
Yrkesverksamma lärare har bättre möjligheter att bedöma utbildningens yrkesrelevans. Tyvärr 
finns ännu inga nationella uppföljningar med alumner från 2011 års lärarutbildningar. SCB 
gör dock på uppdrag av Lärarutbildningskonventet alumnuppföljningar vartannat år med de 
studenter som tagit lärarexamen inom ramen för 2001 års lärarprogram. I 2015 års enkät fick 
respondenterna frågan I vilken grad tycker du att utbildningen inom nedanstående områden 
varit tillräcklig? Som framgår av figur 7 nedan anser alumnerna att utbildningen i minst 
utsträckning förberett dem när det gäller dokumentation och bedömning, prov och 
betygsättning, pedagogiskt ledarskap och konflikthantering, samt undervisning och lärande i 
en flerspråkig miljö.  
 
FIGUR 7: ALUMNERS BEDÖMNING AV I VILKEN UTSTRÄCKNING UTBILDNINGEN VARIT TILLRÄCKLIG GÄLLANDE…

Källa: Lärarutbildningskonventet (SCB) Alumnenkät 2015 Frågan lyder: I vilken grad tycker du att utbildningen inom nedanstående 
områden varit tillräcklig? I mycket hög grad, i ganska hög grad, i ganska låg grad, i mycket låg grad. I figuren har mycket och ganska hög 
slagits ihop till hög och mycket och ganska låg har slagits ihop till låg. *omräknat med procentbas utan ”ingen uppgift”. Antal 
svarande:6366. Svarsfrekvensen i undersökningen var 44%. Materialet är viktat.  
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När det gäller den verksamhetsförlagda utbildningen, som ju är en viktig komponent i 
yrkesförberedelserna, visar UKÄ:s senaste utvärdering att den fungerar förhållandevis bra och 
Lärarnas Riksförbunds enkät visar att studenterna överlag är nöjda. 45 Däremot efterlyser 
studenterna mer verksamhetsförlagd utbildning, vilket ytterligare understryker efterfrågan på 
yrkesrelevanta inslag i utbildningen.  

Påstående: Studenterna är missnöjda med lärarutbildningen  
De studier som hittills redovisats i denna rapport pekar på att det finns en hel del kritik mot 
delar av lärarutbildningens innehåll.  Samtidigt gör lärarstudenterna ändå den sammantagna 
bedömningen att utbildningen är bra. Nästan alla som besvarade Lärarnas Riksförbunds enkät 
skulle rekommendera andra att läsa till lärare. 46 I UKÄ:s Studentspegel 47 ställdes frågan 
Vilket sammanfattande betyg skulle du ge din utbildning på ditt universitet/högskola så här 
långt? På den svarar 88 procent av lärarstudenterna att de ger utbildningen betyget ”bra” eller 
”mycket bra”. Genomsnittet för samtliga studentgrupper är 91 procent, så lärarutbildningen är 
genomsnittlig i den bemärkelsen.  
 

Påstående: Lärarutbildningen håller generellt låg kvalitet 
Här nödgas vi konstatera att det faktiskt inte går att ge något väl underbyggt svar i nuläget. De 
studier som refererats ovan visar i och för sig att studenter och alumner identifierat brister i 
lärarutbildningen, men än så länge saknas systematiska studier som kan ge en helhetsbild av 
kvaliteten i 2011 års lärarprogram. Till skillnad från de flesta andra yrkesutbildningar 
granskades denna inte inom ramen för de utbildningsutvärderingar som HSV/UKÄ 
genomförde 2011-2015. UKÄ kommer under 2017-2022 genomföra granskningar av 
legitimationsutbildningar, däribland lärarutbildningarna. 48  I oktober 2016 startade en 
pilotutvärdering för att granska kvaliteten på ett urval förskollärar- och 
grundlärarutbildningar, och resultaten från denna kommer först vid årsskiftet 2017/18.  

Summering 
• Många lärarstudenter tycks efterfråga mer metodik och andra yrkesnära inslag i 

utbildningar. De vill också ha mer verksamhetsförlagd utbildning. 
 

• Det saknas systematiskt underlag för att uttala sig om kvaliteten på lärarutbildningen 
jämfört med andra utbildningar. 

 
• Även om lärarstudenter framför en hel del kritik mot utbildningen visar jämförande 

studier att lärarstudenterna sammantaget är ungefär lika nöjda som andra studenter är 
med sin utbildning. 

  

                                                      
45 UKÄ (2015) VFU inom lärar- och förskollärarutbildningarna 
46 Lärarnas Riksförbund, LR (2016) Hur bra är den nya lärarutbildningen? Studenternas uppfattningar om 2011 
års lärar- och förskollärarutbildningar Antal svarande:1014. Svarsfrekvens 37%.  
47 UKÄ (2017) Studentspegeln 2016. Antal svarande: 3774. Undersökningens svarsfrekvens 34%. 
48 http://www.uka.se/kvalitet--examenstillstand/utbildningsutvarderingar.html 

http://www.uka.se/om-oss/publikationer--beslut/rapporter/rapporter/2015-11-30-vfu-inom-larar--och-forskollararutbildningarna.html
http://uka.se/download/18.4eb7720115a179d46c951e6/1488799315226/rapport-2017-02-23-studentspegeln-2016.pdf
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Tema 5: Avhopp från lärarutbildningen  
Påstående: Lärarutbildningen har stora avhopp 
UKÄ har i flera rapporter presenterat avhopps- och kvarvarostatistik för lärarprogrammen och 
andre yrkesexamensprogram i den svenska högskolan.49,50,51,52 Figur 8 nedan är hämtad från 
den senaste rapporten, och visar andelen studenter som hoppar av utbildningen innan den 
tredje terminen från de tio största yrkesexamensprogrammen i den svenska högskolan.53 Den 
genomsnittliga andelen avhoppare bland de tio undersökta programmen var 20 procent. I 
tidigare rapporter har UKÄ också visat att andelen avhoppare är cirka 20 procent även om alla 
högskolans yrkesexamensprogram inkluderas. 54  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). 
 
FIGUR 8: ANDEL TIDIGA AVHOPPARE PÅ OLIKA DE TIO STÖRSTA YRKESEXAMENSPROGRAM MEN 

 
Källa: UKÄ (2017) Tidiga avhopp från högskolan Figuren visar andelen (procent) av studentnybörjarna på högskolans tio största 
yrkesexamensprogram from höstterminen 2012 tom vårterminen 2014 som hoppat av utbildningen innan termin 3.  

I samma rapport studeras också andelen kvarvaro terminsvis fram till och med den sjätte 
terminen. Även här är det ämnes- respektive grundlärarprogrammen som skiljer ut sig från 
övriga program (se figur 9 nedan).  
 
 
                                                      
49 UKÄ (2017) Tidiga avhopp från högskolan 
50 UKÄ (2017) Lärarstudenternas gymnasiebetyg, avhopp och studieprestation 
51 UKÄ (2016) Avhopp från lärarutbildningen 
52 UKÄ årsrapport 2017 för universitet och högskolor  
53 UKÄ (2017) Tidiga avhopp från högskolan Med tidiga avhopp avses avhopp innan termin 3.   
54 Alla yrkesexamensprogram med fler än 100 nybörjare nationellt. 
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https://www.uka.se/download/18.631c2956159bc3ad0866fe3/1487841867516/statistisk-analys-2017-01-25-lararstudenternas-gymnasiebetyg-avhopp-studieprestation.pdf
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FIGUR 9: ANDEL TIDIGA AVHOPPARE PÅ OLIKA DE TIO STÖRSTA YRKESEXAMENSPROGRAM MEN 

 
Källa: UKÄ (2017) Tidiga avhopp från högskolan Figuren visar totala kvarvarofrekvenser (procent) för högskolans tio största 
yrkesexamensprogram termin 1 till termin 6. Gäller kullarna som startat ht12-vt14.  

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 
paritet 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.55,56  
 
Vi kan alltså konstatera att det finns problem med avhopp från lärarutbildningen, men att 
dessa i första hand verkar gälla ämneslärarprogrammet och grundlärarprogrammets inriktning 
mot årskurs 4-6. Övriga lärarprogram och inriktningar skiljer sig inte särskilt mycket från 
högskolans yrkesprogram i övrigt.  

Påstående: Studenter hoppar av för att lärarutbildningen håller för låg kvalitet   
Det finns studier som pekar på att bristande utbildningskvalitet ligger bakom vissa avhopp 
från lärarutbildningen. Till exempel undersökte dåvarande Högskoleverket 2010 orsaker till 
avhopp från ett antal utvalda yrkesexamensprogram med låg examensfrekvens. 57  Att 
utbildningens kvalitet inte motsvarade förväntningarna var generellt inget viktigt skäl till 
avhopp (angivet av 12 procent), men dubbelt så stor andel (25 procent) av de som hoppat av 
från just ett lärarprogram angav detta som orsaken till avbrottet.  
 

                                                      
55 UKÄ (2016) Avhopp från lärarutbildningen 
56 Data gäller kullen ht12, ett år in i deras utbildning 
57 Högskoleverket, HSV (2010) Orsaker till studieavbrott. Högskoleverkets rapportserie 2010:23R 
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Någon mer aktuell, nationell undersökning av studenters skäl att hoppa av lärarutbildningen 
finns inte. 58 UKÄ har dock i en registerbaserad studie kommit fram till att avhopp från 
lärarutbildningen är vanligare bland män (i synnerhet på de kvinnodominerade förskollärar- 
och grundlärarprogrammen), bland studenter under 21 år, samt bland de med utländsk 
bakgrund (gäller förskollärar- och ämneslärarprogrammen).59  
 
Studier av avhopp från andra utbildningar visar att avhopp (förutom bristande 
utbildningskvalitet) kan bero på att studenterna inte klarar av kraven i utbildningen, att de valt 
fel utbildning från början eller i efterhand ångrat valet, eller att mer attraktiva 
sysselsättningsalternativ dykt upp. Sociala, ekonomiska och andra personliga skäl kan också 
leda till att studenter avbryter utbildningen i förtid.60  

Påstående: Det är de bästa studenterna som hoppar av i förtid 
Som tidigare nämnts har UKÄ 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 andelen avhopp och 
gymnasiebetyg. Detta samband var svagare än för ämneslärarutbildningen men starkare än för 
förskollärarutbildningen. 61, 62 

 
FIGUR 10: ANDEL AVHOPP PÅ OLIKA UTBILDNINGAR EFTER GYMNASIEBETYG.  

 
Källa: UKÄ (2017) Lärarstudenternas gymnasiebetyg, avhopp och studieprestation. Figuren avser nybörjare höstterminen 2012. 

                                                      
58 Enskilda lärosäten har dock gjort lokala undersökningar. 
59 UKÄ (2017) Tidiga avhopp från högskolan 
60 UKÄ (2017) Tidiga avhopp från högskolan 
61 UKÄ (2017) Lärarstudenternas gymnasiebetyg, avhopp och studieprestation 
62 Se även UKÄ (2017) Tidiga avhopp från högskolan 
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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/18.2b48d4bc15ec792491a331e/1507726612213/rapport-2017-10-12-tidiga-avhopp-fran-hogskolan.pdf
http://www.uka.se/download/18.2b48d4bc15ec792491a331e/1507726612213/rapport-2017-10-12-tidiga-avhopp-fran-hogskolan.pdf
https://www.uka.se/download/18.631c2956159bc3ad0866fe3/1487841867516/statistisk-analys-2017-01-25-lararstudenternas-gymnasiebetyg-avhopp-studieprestation.pdf
http://www.uka.se/download/18.2b48d4bc15ec792491a331e/1507726612213/rapport-2017-10-12-tidiga-avhopp-fran-hogskolan.pdf
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Summering 
• Avhoppen från ämneslärarprogrammet och grundlärarprogrammets inriktning mot 

årskurs 4-6 är större än genomsnittet för högskolans yrkesexamensprogram. Avhoppen 
från förskollärarprogrammet och grundlärarprogrammets inriktningar mot fritidshem 
och F-3 är ungefär lika omfattande som i högskolans yrkesexamensprogram generellt.  

 
• Avhoppens orsaker behöver undersökas närmare. Bristande utbildningskvalitet tycks 

dock förklara en del avhopp från lärarprogrammen. Andra avhoppsorsaker är att 
studenterna inte klarar utbildningen, att de ångrar yrkesvalet eller att lärarbanan inte 
varit deras högst prioriterade mål från första början.  

 
• Avhopp är vanligare i de grupper som har sämre förkunskaper. Detta tycks gälla 

många av högskolans yrkesexamensprogram. 
 

Tema 6: Yrkeslivet efter lärarutbildningen 
Efter examen lämnar eventuellt studenten lärosätet och tar sig an läraryrket. Med detta har vi 
på ett sätt lämnat de påståenden som är av relevans för lärarutbildningens interna sfär, men på 
andra sätt inte. Påståenden om vad som händer efter lärarutbildningen kan även vara 
relevanta, eftersom de kan påverka huruvida potentiella studenter finner yrket och därmed 
även utbildningen attraktiv. 

Påstående: Arbetsmarknaden för lärare är god 
Att det råder stort behov av lärare råder det ingen tvekan om. Enligt SACO:s bearbetning av 
statistik från Arbetsförmedlingen uppgick den öppna arbetslösheten bland akademiker till 2,9 
procent under 2016. 63  Andelen öppet arbetslösa bland akademiker med utbildning inom 
”pedagogik och lärarutbildning” var 1,6 procent (årsmedeltal för 2016). Siffran i augusti 2017 
var 1,8 procent. Som tidigare nämnts prognosticeras stora behov av lärare även framöver. 64  

Påstående: Lärare tjänar dåligt  
En svensk lärare tjänar i genomsnitt ca 30 000 kr. De lägst avlönade lärarna tjänar knappt 
25 000 kr, medan de högst avlönade tjänar mer än 40 000 kr. 65 Lönenivåerna kan variera 
mellan olika delar av landet, mellan lärare på olika stadier, och beroende på vilka ämnen 
läraren undervisar i. Nedan redovisas lönestatistik från tre olika källor, SKL, SACO och SCB. 
I tabellerna som bygger på SKL och SCB har även några andra yrken tagits med för 
jämförelsens skull. 
 
 
 

                                                      
63 Med akademiker avses här personer med minst två års eftergymnasial utbildning enligt uppgifter från 
Arbetsförmedlingen. Egentligen bör man enligt SACO ha minst tre års eftergymnasial utbildning för att räknas 
som akademiker, men Arbetsförmedlingens statistik medger tyvärr inte den indelningen. 
64 Var finns jobben? Arbetsförmedlingen 2017-06-28 
65Lärarnas Riksförbund Lärarnas riksförbund. Vad ska jag begära i lön? 
 

https://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-och-publikationer/Prognoser/Prognoser/Riket/2017-06-28-Prognos-Var-finns-jobben.html
https://www.lr.se/utvecklasiyrket/attsokajobb/ansokan/vadskajagbegarailon.4.3970d67312655469fd580002777.html
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TABELL 4: LÄRARES LÖNER ENLIGT SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING (SKL) 
 Medianlön 90 percentil 
Förskollärare 28900 33300 
Grundskollärare  32400 39000 
Gymnasielärare  34800 40900 
Socialsekreterare utan ledande 
befattning (i kommun) 

31200 36500 

Källa: Sveriges kommuner och landsting (SKL). Fakta om löner 2016. 

TABELL 5: LÄRARES LÖNER ENLIGT SACO 
 Ålder Medianlön 
 25 år 27000 
Grundskolans tidigare år 35 år 31750 
 45 år 34400 
 25 år 26800 
Grundskolans senare år  35 år 32400 
 45 år 35300 
 25 år 27000 
Gymnasielärare, allmänna och 
yrkesämnen 

35 år 33000 

 45 år 35700 
 25 år 27000 
Speciallärare och specialpedagog 35 år 34150 
 45 år 36500 

Källa: SACO: Studieval och karriär/lärare 

 
TABELL 6: LÄRARES LÖNER ENLIGT SCB 

 Medianlön 90 percentil 
Grundskollärare, fritidspedagog och förskollärare*  28900 34200 
Gymnasielärare ** 32500 38800 
Lärare i yrkesämnen***  32500 38300 
Sjuksköterskor 33000 40000 
Socialsekreterare/kuratorer 30500 35700 
Fysiker och kemister 38800 54300 

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB) Lönedatabasen 

*SSYK 234, **SSYK 233, SSYK 232. Uppgifter gäller 2015 

Påstående: Lärare har dålig arbetsmiljö  
Lärarförbundet har i samarbete med opinionsundersökningsföretaget Novus gjort en 
undersökning som visar att 38 procent av lärarna inte hinner med stora delar av sina 
arbetsuppgifter under ordinarie arbetstid. Motsvarande andel av de sysselsatta i allmänhet är 
12 procent, och 15 procent bland högskoleutbildade. Bara 8 procent av lärarna svarar att de 
hinner med hela sitt uppdrag inom ordinarie arbetstid, jämfört med 38 procent av sysselsatta i 
allmänhet och 32 procent av de högskoleutbildade.66  
 
 

                                                      
66 Frågorna har ställts till 1547 lärare och 1443 personer ur allmänheten. Det är dock oklart om det är en 
panelundersökning med självselektion eller ett slumpmässigt urval.  

https://skl.se/arbetsgivarekollektivavtal/kollektivavtal/faktaochstatistik/faktaomloner.554.html#5.4a9df12915e32f84d1d31356,5.4a9df12915e32f84d1d3138a,5.4a9df12915e32f84d1d31394
https://www.saco.se/studieval--karriar/studieval/yrken-a-o/larare/
https://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Lonedatabasen/
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I Arbetsmiljöverkets rapport Arbetsorsakade besvär 2016 redovisas andelen som hade besvär 
till följd av arbetet i olika yrken. Bland förskollärare, fritidspedagoger och grundskollärare 
hade drygt tre av tio arbetsorsakade besvär, vilket var en högre andel än bland sysselsatta 
totalt där 23 procent rapporterade besvär av arbetet.67 
 
Försäkringskassans statistik över sjukskrivningar visar att lärare har högre sjuktal än den 
sysselsatta befolkningen i övrigt. Detta gäller i synnerhet förskollärare och lärare inom 
grundskolan.  
 
TABELL 7: FÖRSÄKRINGSKASSAN SJUKFÖRSÄKRINGSSTATISTIK 2016 

 Antal startade sjukfall 
per 1000 sysselsatta 

Antal sjukskrivningsdagar per sysselsatt 

Förskollärare 159,4 15,6 
Grundskollärare  119,5 11,8 
Gymnasielärare  97,5 10,3 
Alla branscher/yrken 97,3 10,1 

Källa: Försäkringskassan: Antal startade sjukfall per 1000 sysselsatta anger antal startade sjukfall längre än 14 dagar med sjukpenning, 
rehabiliteringspenning samt varianter av dessa under ett kalenderår. Antal sjukpenningdagar per sysselsatt anger antal utbetalda dagar 
med sjukpenning, rehabiliteringspenning samt varianter av dessa per sysselsatt under ett kalenderår. Statistisken utgår från sjukfall som 
ersatts av försäkringskassan bland den sysselsatta delen av Sveriges befolkning. Sysselsatt är den som har uppgift om löneinkomst under 
november månad, en kontrolluppgift från arbetsgivare eller en företagarinkomst under året registrerad i SCB:s RAMS. Bransch 
klassificeras enligt Standard för svensk näringsgrensindelning 2007 (SNI2007) och presenteras på avdelningsnivå samt tvåsiffernivå (utom 
vård, omsorg och skola som är på tresiffernivå). Sektor klassificeras enligt Standard för indelning efter ägarkontroll 2000. I statistiken har vi 
valt att lägga utlandskontrollerade enheter till den privata sektorn.  

 
I Skolverkets undersökning Attityder till skolan 201568,69 framkommer att fem av tio lärare 
alltid eller oftast är stressade i skolan, framför allt över det administrativa arbetet samt det 
faktum att många elever behöver mer hjälp. I samma rapport visas att fyra av tio lärare 
allvarligt övervägt att byta yrke. Samtidigt visar rapporten att nästan 9 av 10 (86 procent) 
lärare och förskollärare trivs ganska bra eller mycket bra i sin skola. Andelen som trivs har 
legat tämligen stabilt i samtliga mätningar sedan 1993. Det är också 9 av 10 som anser att det 
är meningsfullt att gå till jobbet. Skolverket ger i sin rapport inte någon förklaring till att 
lärare å ena sidan tycks trivas bra, men samtidigt i hög grad överväger att byta yrke.  

Påstående: Lärare flyr yrket  
Det har talats om att lärare flyr yrket och skolan. Enligt statistik från SCB:s yrkesregister 
arbetar cirka 38000 lärarutbildade personer inte som lärare eller chefer inom skolan.70, 71 Det 
motsvarar ungefär 16 procent av alla lärarutbildade under 65 år.   
 

                                                      
67 Arbetsorsakade besvär 2016. Rapport från Arbetsmiljöverket 2016:3 
68Attityder till skolan 2015. Skolverket (2016) rapport 438 
69 Information om undersökningen Attityder till skolan: Vart tredje år sedan 1993 har Skolverket genomfört 
nationella attitydundersökningar som omfattar elever i årskurs 7–9 och gymnasieskolan samt lärare i hela grund- 
och gymnasieskolan. Lärarundersökningen omfattar lärare i grundskolans årskurs 1–9 och gymnasieskolan. I 
urvalet har registret över pedagogisk personal (Lärarregistret) använts. Urvalet omfattade 2 900 lärare och 
stratifierades efter skolform, befattningskod och kön. Totalt besvarade 1 566 lärare postenkäten, vilket ger en 
svarsfrekvens på 54 procent.  
70Frånvarorapporten: 38000 lärare är inte i skolan. Lärarförbundet 2017. 
71Frånvarorapporten: sammanfattning 

https://www.av.se/globalassets/filer/statistik/arbetsorsakade-besvar-2016/arbetsmiljostatistik-arbetsorsakade-besvar-2016-rapport-2016-3.pdf
https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf3654.pdf%3Fk%3D3654
https://res.cloudinary.com/lararforbundet/image/upload/v1505204729/da321911f2297a2256fe2cd8adeeb754/Fra_nvarorapporten_La_rarfo_rbundet_2017-1.pdf
https://www.lararforbundet.se/artikelsidor/fraanvarorapporten-38-000-larare-ar-inte-i-skolan#saa-har-vi-gjort-rapporten
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TABELL 8: LÄRARUTBILDADE I LÄRARYRKET OCH ANDRA YRKEN (PROCENT) 
 Arbetar som 

lärare 
Arbetar som 
chefer inom 

skolan 

Arbetar med 
annat 

Antal  
personer 

Förskollärare 80% 4% 16% 59159 
Lärare i fritidshem 69% 3% 28% 14479 
Grundskolans tidigare år 87% 3% 10% 68317 
Grundskolans senare år och 
gymnasieskolans allmänna ämnen 

79% 4% 17% 55852 

Praktisk-estetiska ämnen 71% 3% 26% 18418 
Speciallärare 88% 5% 8% 10341 
Yrkeslärare 62% 3% 35% 9317 
Samtliga lärare 80% 4% 16% 235883 

Källa: SCB/ Lärarförbundet. Urvalet omfattar de som står registrerade som utbildade lärare i utbildningsregistret år 2015. Via yrkesregistret 
går det att kategorisera de legitimerade lärarna efter om de arbetar i skolan eller inte. De som är utanför arbetsmarknaden finns inte med.  

Av de 38000 som inte arbetar inom skolan arbetar drygt 6000 som chefer på annat håll än i 
utbildningsväsendet, 9000 har arbeten som kräver fördjupad högskolekompetens, och 7000 
har arbeten som kräver kortare högskoleutbildningar. 16 000 har dock arbeten som endast 
kräver högst gymnasieutbildning, vilket motsvarar sju procent av de yrkesverksamma 
utbildade lärarna (visas ej i tabell). 
 
SCB/Lärarförbundet har också visat att 6 av 10 av de lärarutbildade som idag arbetar utanför 
yrket kan tänka sig att börja arbeta som lärare igen.  De viktigaste faktorerna för att de ska 
kunna tänka sig återvända är rimligare arbetsbelastning i förhållande till arbetstid, större 
möjlighet att styra över arbetssituationen och högre lön.72,73 
 
Med tanke på lärarbristen kan det naturligtvis betraktas som problematiskt om 16 procent av 
de lärarutbildade inte arbetar inom skolan. Samtidigt är det intressant att jämföra situationen 
med hur det ser ut inom andra yrken och hur det förändrats över tid. Det görs tyvärr inte i 
Lärarförbundets rapport (Frånvarorapporten), och faktum är att mycket få studier gör det. 
Dagens Nyheter har dock med hjälp av SCB visat att nyexaminerade lärare tenderar att stanna 
kvar längre i sitt yrke nu än för ett antal år sedan.74,75 
 
Vidare har Arbetsmarknadsekonomiska rådet studerat hur stor andel av olika yrkesgrupper 
som bytte yrke mellan 2011 och 2013. För lärare var andelen 5 procent, vilket är lägre än 
civilingenjörer, ekonomer, jurister och socialsekreterare men högre än sjuksköterskor. För 
lärare med kort tid i yrket var siffrorna högre. I studien ingår dock även obehöriga lärare, utan 
genomgången lärarutbildning.76  
 

                                                      
72Lärares karriärvägar. Rapport från SCB 2016. 
73 Enkäten skickades ut till 7 289 före detta lärare. Svarsfrekvensen var 66 procent. 
Frågorna var riktade till lärare i grundskolan och på gymnasial nivå som arbetat med undervisning. 
Lärarutbildade som bytt yrke men fortsatt inom branschen utbildning, och att bli skolchef eller rektor, ingår inte i 
studien. Lärare som enbart arbetat inom förskolan ingår inte heller i studien. 
74 Läraryrket är populärt igen. Dagens Nyheter 2016-11-30 
75 Stora avhopp från lärarutbildningen. Svenska Dagbladet 2016-04-19 
76 Arbetsmarknadsekonomisk rapport: Dags för större lönespridning? Arbetsekonomiska rådet 2016. 

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/utbildning-och-forskning/befolkningens-utbildning/analyser-och-statistik-om-befolkningens-utbildning/pong/statistiknyhet/larare-utanfor-yrket/
http://www.dn.se/nyheter/sverige/lararyrket-ar-populart-igen/
https://www.svd.se/stora-avhopp-fran-lararutbildningen
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Summering  
• Medianlönen för lärare ligger mellan 29000 och 35000 beroende på lärarkategori.  
• Lärare trivs i allmänhet på sin arbetsplats, men upplever mer stress än många andra 

yrkesgrupper och har fler sjukskrivningsdagar än sysselsatta i allmänhet 
• Många, kanske så många som 15 procent av alla lärarutbildade jobbar inte i skolan. 

Andelen yrkesbytare är dock inte särskilt hög jämfört med andra yrken  
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Bilaga 1: Lärarutbildningens struktur och lärarexamina 
Lärarutbildning ges vid 28 av landets lärosäten. Följande lärarutbildningar finns: 

Förskollärarprogrammet för arbete i förskola och förskoleklass 210 hp 
Grundlärare  

Inriktning mot arbete i fritidshem 180 hp  
Inriktning mot förskoleklass och grundskolans åk 1-3  240 hp 

Inriktning mot arbete i grundskolans 4-6 240 hp 
Ämneslärarprogrammet  

Grundskolans åk 7-9 270 -300 hp 
Gymnasieskolan 300-330 hp 

Kompletterande pedagogisk utbildning, KPU* 90 hp 
Yrkeslärare** 90 hp 
Påbyggnadsutbildningar (kräver lärarexamen)  

Specialpedagogiska programmet 90 hp 
Speciallärarprogrammet 90 hp 

Äldre/övriga lärarutbildningar  
Lärarprogrammet (2001 års lärarutbildning)***  
Vidare utbildning av lärare (VAL)****  
ULV*****  

*Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) är en kort utbildning för de som vill bli behöriga lärare och redan har de relevanta 
ämneskunskaperna. Utbildningen leder till en ämneslärarexamen.  

** Utbildningen kräver tidigare yrkeskunskaper från det yrke man sedan ska undervisa i. 

***Det finns fortfarande studenter kvar inom det lärarprogram som fanns innan 2011 års reform. 

****Vidareutbildning av lärare (VAL) är en utbildning för verksamma lärare eller förskollärare som saknar relevant examen. Tas vanligen 
inom ramen för 2001 års lärarprogam. 

*****Utländska lärares vidareutbildning (ULV) är en kompletterande utbildning som ger behörighet för personer med utländsk lärarexamen 
att undervisa i Sverige och som gör det möjligt att ansöka om lärarlegitimation hos Skolverket. Tas vanligen inom ramen för 2001 års 
lärarprogam. 
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