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Teach for Sweden är en ideell, politiskt och religiöst obunden organisation som arbetar för alla barns rätt till en likvärdig 

skola. Det kan tyckas vara en självklarhet att alla barn, oavsett socioekonomisk bakgrund, ska ha samma möjlighet att nå 
målen i skolan och därigenom kunna välja sin egen framtid. Tyvärr visar resultaten av flera undersökningar att så inte är 
fallet. Genom vårt tvååriga program, där stiftelsen rekryterar drivna ledare med annan examen och placerar dem som 

lärare på skolor med störst behov, vill Teach for Sweden bidra till en mer likvärdig skola. 

Teach for Sweden  
Under rekryteringsomgången 2019 
rekryterade Teach for Sweden 62 nya 
kandidater som började på 
Sommarinstitutet. Våra kandidater, 
TFS:are, som är aktiva i programmet 
och alumner som har gått klart 
programmet finns representerade i 61 
kommuner, 197 skolor över hela 
landet - från Överkalix i norr till Ystad i 
söder. Totalt har vi 112 
programdeltagare fördelade i vårt 
tvååriga program. I nuläget har 159 
alumner gått klart programmet. Teach 
for Swedens programdeltagare och 
alumner når cirka 24 000 elever varje 
vecka.  

Lärarbristen påverkar 
likvärdigheten i svensk skola 
Lärarbristen är fortsatt hög i Sverige. 
Medan andelen behöriga lärare ökar 
på gymnasienivå, minskar andelen 
behöriga lärare för årskurs 7-9 och är 
på 70,5%. Ännu lägre är andelen på 
skolor med lågt socioekonomiskt 
index. 2019 gick 15,7 % (eller över 17 
500) elever ut 9:an utan 
gymnasiebehörighet.  

 
Skolinspektionen pekar i sin 
årsrapport på att lärarbristen och 
svårigheten att behålla personal gör 
att likvärdigheten försämras.  
 
Inflödet av nya lärare är för lågt 
Hösten 2018 påbörjade knappt 600 
studenter ämneslärarutbildningen med 
inriktning på årskurs 7-9. 
Kvarvarandefrekvensen efter termin 6 
är endast 47%. 

Teach for Swedens påverkan och 
resultat 
Idag går 112 personer vårt tvååriga 
Ledarskapsprogram fördelat på år ett 
och två. 159 alumner har gått klart 
programmet, och fortsätter arbeta för 
en likvärdig skola.  

Efter fullgjort program arbetar 86 % 
kvar inom skolan, antingen som lärare, 
lektor eller skolledare (varav 97% är 
kvar på högstadiet års 7-9). Efter 1,5 
år är 84% alumner kvar inom skolan, 
och efter tre år är 75 % kvar inom 
skolan.  

De flesta arbetar kvar på högstadiet, 
och 80-95% är kvar på skolor som vi 
först placerar dem på, skolor som 
behöver dem som mest. Teach for 
Sweden har en betydligt högre 
examinationsfrekvens än andra KPU, 
73% att jämföra med snittet på 65%.  

I takt med att Teach for Sweden vuxit 
sedan starten 2013 har vi kommit att 
utgöra en relativt stor del av 
lärarförsörjningen inom ämnena 
Matematik, NO och teknik (där 
lärarbristen är som störst). Data från 
Universitetskanslerämbetet för läsåret 
18/19 visar att Teach for Sweden stod 
för cirka en femtedel (19,2%) av nya 
lärare inriktning 7-9 och minst ett av 
ämnena matematik, NO eller Teknik i 
sin examen. 



Viktiga händelser under 2019! 
  

Programavslutning för C17 - 
maj 
Under årets Programavslutning för 
Cohort 17, som genomfört sina två år i 
programmet, fick vi besök av 
utbildningsministern Anna Ekström. 
Hon betonade vikten och betydelsen 
av modiga, tydliga ledare i klassrum 
runt om i Sverige för elevers utveckling 
och skolresultat. Vi tackar ödmjukt för 
Annas besök! 

Nominerade till Årets 
Samhällsentreprenör - maj 
I maj 2019 blev vi en av tre 
nominerade till Årets 
Samhällsentreprenör på den årliga 
Samhällsgalan arrangerad av Dagens 
Samhälle. Vi är mycket stolta över att 
vårt arbete för en likvärdig skola 
uppmärksammas! 

Rekrytering & placering - 
november 2018 till juni 2019 
Stiftelsens fortsatta arbete med 
kommuner och huvudmän, för 
smidigare placering av utvalda 
kandidater, har givit önskade resultat. 
100 % av de 62 utvalda kandidaterna 
hade sin anställning klar innan 
Sommarinstitutet.  
I nuläget samarbetar vi med 27 
huvudmän i 43 kommuner.  

Sommarinstitutet - juli 
I juli genomfördes Sommarinstitutet i 
Trosa. Under två intensiva veckor 
arbetade kandidaterna med ledarskap, 
lärarskap och värdegrund. Under årets 
sommarinstitut gick också 
programdeltagarna från Cohort-18, 
som påbörjade programmet 2018, 
parallellt en vecka under så kallad ”SI 
2”.  
 

Mentorprogrammet 
Framtidsbyggarna - 
september 
Ytterligare en omgång av 
mentorprogrammet Framtidsbyggarna 
påbörjades under hösten. Våra TFS-
kandidater från Cohort-18 som inlett 
sitt andra år i Ledarskapsprogrammet 
matchades ihop med chefer från bland 
annat Nordea och Beijer Alma, men 
även med kommunalråd och 
riksdagsledamöter. 

Alumnit & Alumnikonferensen 
- oktober  
Vårt nätverk av alumner växer för varje 
år och består nu av 159 alumner. För 
att alumni-nätverket ska vara levande, 
och fortsätta arbeta för en likvärdig 
skola, anordnar vi årligen flera 
aktiviteter. Under hösten 2019 
anordnade TFS tillsammans med 
Alumnirådet vår andra 
Alumnikonferens i Stockholm.  
Temat för konferensen var ”lika, olika” 
och cirka 50 alumner deltog.  
Alumnikonferensen är ett tillfälle och en 
mötesplats för samhörighet och att 
knyta an våra alumner till TFS 
värdegrund och ”leadership beyond”. 
Konferensen behandlade temat ”Lika, 
olika” om framförallt specialbegåvning 
bland elever.  

Teach for All - konferens i 
Armenien  
Teach for Sweden fortsätter samverka 
tätt med vårt globala nätverk Teach for 
All, ett nätverk som består av 53 
nationella partners. Alla nationella 
partners arbetar mot samma mål - en 
likvärdig skola för alla barn. Nätverket 
är till för erfarenhetsutbyte,  
kunskapsutbyte och att skapa 
mötesplatser.  

 
Årligen anordnar Teach for All en global 
konferens tillsammans med en 
nationell samarbetspartner, där 
representanter från alla 
samarbetspartners medverkar. I år 
hölls konferensen i Yerevan, Armenien. 
Temat för konferensen var How can we 
prepare students to shape a changing 
world? Från TFS närvarade tre 
medarbetare.  

 

Framåt 
Teach for Sweden blickar framåt och 
kommer fortsätta arbeta för en 
likvärdig skola. En skola där alla barn 
kan och där alla barn, oavsett 
bakgrund, får förutsättningar att kunna 
utvecklas och nå sina 
framtidsdrömmar. 
 
Under 2020 har vi som målsättning att 
expandera och utöka antalet 
kandidater till vårt program. Vi kommer 
även att tillsammans med vår 
samarbetspartner LTU att utveckla och 
genomföra en ny version av SKPU:n 
för Cohort-20. Alumni-nätverket är ett 
av våra prioriterade områden.  

		



112 deltagare i 
programmet

Finns 

representerade i  

191  
skolor 

Vi finns i  

66  
kommuner 

86 %  
av alumnerna kvar inom 

skolan efter avslutat program

159 alumner som 

fortsätter arbeta för en 

likvärdig skola

Rektorsenkät:  

98 % av rektorerna 

rekommenderar 

samarbete med 

TFS

Rektorsenkät:  

97 % instämmer att 

TFS:aren skapar goda 
relationer med 

eleverna

Vi träffar 

24 000 
elever varje vecka

53 
partnerorganisationer.  

14 600  

ledare runt om i världen som 

tror på alla barn!

	
84 %  

av alumnerna kvar inom skolan 

1,5 år efter avslutat program

Partnerenkät: 

100 % 

rekommenderar 

samarbete med 

TFS 



        TACK TILL VÅRA FANTASTISKA SAMARBETSPARTNERS!  

	    Tillsammans med er skapar vi en mer likvärdig skola.   
         Och ger alla barn där vi verkar  

förutsättningar att utvecklas och nå sina framtidsdrömmar! 

Huvudpartners 2019

Våra samarbetspartners


