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U2012/6128/S

Statens skolverk
106 20 Stockholm

Utbildningsdepartementet

Tilläggsuppdrag En fortsatt informationskampanj om lärar- och
förskolläraryrkena
Regeringens beslut

Statens skolverk ska 2013-2015 i samarbete med Högskoleverket,
fr.o.m. den 1 januari 2013 Universitets- och högskolerådet, fortsätta
arbetet med den informationskampanj om lärar- och förskolläraryrkena
och de nya lärar- och förskollärarutbildningarna som påbörjades 2010 i
enlighet med regeringsuppdrag U2010/7661/S.
Informationskampanjen ska främst inriktas på att locka fler till
lärarutbildning med inriktning mot ämnesområdena naturvetenskap och
teknik.
I uppdraget ingår att samråda med den referensgrupp som anges i
uppdrag U2010/7661/S.
Skolverket ska löpande informera Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) om uppdragets genomförande. Uppdraget ska redovisas i
årsredovisningarna för åren 2013–2015.
Uppdraget lämnas för 2013 med förbehåll för att riksdagen beslutar i
enlighet med regeringens förslag i budgetpropositionen för 2013 (prop.
2012/13:1, utg. omr. 16) samt för 2014 och 2015 med förbehåll för att
riksdagen anvisar medel för detta ändamål 2014 och 2015.
Skälen till regeringens beslut

Under ett antal år har Sverige haft problem med rekryteringen till
läraryrket. För att motverka denna utveckling har regeringen under åren
2011 och 2012 fördelat sammanlagt 19 miljoner kronor till en
informationskampanj om lärar- och förskolläraryrkena.
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Antagningssiffrorna för hösten 2012 visar att antalet förstahandssökande
till lärar- och förskollärarutbildningarna har ökat. När det gäller
ämneslärare med inriktning mot årskurserna 7-9 är situationen dock
fortfarande problematisk, framför allt inom de naturorienterande
ämnesområdena och teknik. För att ytterligare öka intresset för
lärarutbildningarna anser regeringen därför att kampanjen ska fortsätta
under de kommande tre åren och främst inriktas på att locka fler
sökande till lärarutbildningar med inriktning mot ämnesområdena
naturvetenskap och teknik.
Högskoleverket upphör som myndighet vid utgången av 2012.
Verksamheten går då delvis över till den nya myndigheten Universitets- och högskolerådet, som bl.a. ska svara för information om högre
utbildning och för att stimulera intresset för högre studier (dir. 2012:56).
Efter den 1 januari 2013 bör således Skolverket vid utförande av
uppdraget i stället samarbeta med Universitets- och högskolerådet.
Regeringen har i budgetpropositionen för 2013 föreslagit att 5 miljoner
kronor ska avsättas för en informationskampanj och beräknat ytterligare
5 miljoner kronor per år för 2014 och 2015. Totalt beräknas således
15 miljoner kronor under perioden 2013–2015.
På regeringens vägnar

Jan Björklund
Ulrika Lundqvist
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