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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 behov, vill Teach 
for Sweden bidra till en mer likvärdig skola. 

Teach for Sweden  
Under 2018 rekryterade Teach for 
Sweden 63 nya kandidater. Våra 
TFS:are finns nu representerade i 
40 kommuner och i 100 skolor 
över hela landet - från Överkalix i 
norr till Ystad i söder. Totalt har vi 
120 deltagare i programmet 
fördelade på år ett och år två. 
Teach for Swedens 
programdeltagare når ca 10 000 
elever varje vecka.  

Lärarbristen påverkar 
likvärdigheten i svensk skola 
Lärarbristen är fortsatt hög i 
Sverige. Andelen behöriga lärare 
är 70,5% för årskurs 7-9 och den 
är ännu lägre på skolor med lågt 
socioekonomiskt index. Över 17 
000 elever gick ut 9:an utan 
gymnasiebehörighet.  

Skolinspektionen pekar i sin 
årsrapport på att lärarbristen och 
svårigheten att behålla personal 
gör att likvärdigheten försämras.  

Samtidigt är inflödet av nya lärare 
för lågt. Hösten 2018 påbörjade 
knappt 600 studenter 
ämneslärarutbildningen med 

inriktning på årskurs 7-9. 
Kvarvarandefrekvensen på 
ämneslärarutbildningen efter 
termin 6 är endast 47%.  

Resultat och påverkan 
TFS upplevde ett gott söktryck 
även 2018 och rekryterade 63 
nya kandidater. Teach for 	
Sweden finns idag representerade 
i skolor från Överkalix i norr till 
Ystad i söder. Idag har vi 120 
personer inne i programmet och 
100 alumner som fortsätter jobba 
för en likvärdig skola. 80 % av 
våra 

alumner arbetar efter avslutat 
program hos TFS kvar  
inom skolan, antingen som lärare, 
lektor eller skolledare.  

I takt med att Teach for Sweden 
vuxit har vi kommit att utgöra en 
relativt stor del av 
lärarförsörjningen inom ämnena 
Matematik, NO och Teknik. Data 
från Universitetskanslerämbetet 
visar att Teach for Sweden stod 
för cirka en femtedel av nya 
ämneslärarexamen läsåret 17/18 
inom dessa ämnen. 



Viktiga händelser under året  
  

Rekrytering & placering - 
november till juni 
Stiftelsens fortsatta arbete med 
kommuner och huvudmän, för 
smidigare placering av utvalda 
kandidater, har givit önskade 
resultat. 99 % av de 63 utvalda 
kandidaterna hade sin anställning 
klar innan sommarinstitutet.  
 

Sommarinstitutet - juli 
Precis som tidigare år 
genomfördes sommarinstitutet 
i Trosa. Under tre intensiva och 
varma veckor arbetade 
kandidaterna med ledarskap, 
lärarskap och värdegrund. 
Under årets sommarinstitut 
gick också cohort-17 parallellt 
en vecka på det så kallade 
”returners week”.  
 
 
Mentorprogrammet 
Framtidsbyggarna - 
september 
Ytterligare en omgång av 
mentorprogrammet 
Framtidsbyggare påbörjades 
under hösten. Våra TFS-
kandidater från cohort-17 som 
inlett sitt andra år i 
Ledarskapsprogrammet 
matchades ihop med chefer från 
bland annat Nordea och Beijer 
Alma, men även med 
kommunalråd och politisk 
sekreterare.    

Alumnikonferensen - oktober  
Vårt nätverk av alumner växer för 
varje år och består nu av 100  
alumner. Under hösten 2018  
anordnade vi vår första 
alumnikonferens på plats i 
Nordeas lokaler i Stockholm.  
Temat för konferensen var  

(Bild: Alumnikonferensen 2018)  
 
Likvärdighet” och 30 alumner 
medverkade. Det var ett tillfälle 
och en mötesplats för 
samhörighet och att knyta an våra  
alumner till TFS värdegrund och 
”leadership beyond”. Konferensen 
innehöll bland annat föreläsning  
av föreläsaren Pelle Sandstrak,  
gruppuppgifter och panelsamtal. 
Till hösten 2019 kommer vi att 
anordna vår andra 
alumnikonferens.  
 

Teach for All - konferens i 
Nepal, oktober 
Teach for Sweden fortsätter 
samverka tätt med vårt globala 
nätverk Teach for All, ett nätverk  

som består av närmare 50 
nationella samarbetspartners. Alla 
nationella samarbetspartners 
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 
Kathmandu, Nepal, med Teach 
for Nepal, och temat för 
konferensen var ”community at 
the center”. 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 
förutsättningarna för att kunna 
lyckas och nå sina 
framtidsdrömmar. 

		



     Effekt och påverkan 
  

120 deltagare i 
programmet

		

Är 

representerade 

i 100  
skolor

Finns i 40  
kommuner 

80 % av våra 

alumner arbetar 
kvar inom skolan

100 alumner 

som fortsätter 
arbeta för en 

likvärdig skola

Rektorsenkät:  
90 % av rektorerna 

rekommenderar 
samarbete med TFS

Rektorsenkät: 

90 % nöjdhet i hur 
våra TFS:are skapar 

goda relationer med 
eleverna

Våra 
TFS:are når  

10 000 elever varje 

vecka



          TACK TILL VÅRA SAMARBETSPARTNERS!  
       Tillsammans med er skapar vi en mer likvärdig skola, och ger alla barn där vi     

     verkar förutsättningar att lyckas och nå sina framtidsdrömmar.  

Huvudpartners

Våra samarbetspartners
		


