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BERÄKNING AV KOSTNAD FÖR INFÖRANDE AV TVÅLÄRARSYSTEM PÅ JENNINGSSKOLAN 
Vid barn- och utbildningsutskottets sammanträde 2018-03-26 (§ 19) uppdrogs till barn- och 
utbildningschef att räkna på vad det skulle kosta att införa tvålärarsystem på Jenningsskolan. 
 
Nedanstående beräkningar utgår från elevstatistik presenterad vid utskottets sammanträde 23 mars 
2018 samt garanterad undervisningstid enligt förslag till ny timplan. Den garanterade 
undervisningstiden har beräknats per två klasser i vardera årskurs. 
 
JENNINGSSKOLAN  ÅK 1 ÅK 2   ÅK 3 

Antal elever 35 40 30 
Antal klasser 2 2 2 
Undervisningstid enl timplan 935 1 090 1 215 

Summa undervisningstid enl timplan 1 870 2 180 2 430 

 
I årskurs 1 med 35 elever blir klasstorleken 17 respektive 18 elever, i årskurs 2 blir det 20 elever och i 
årskurs 3 blir det 15 elever per klass. En sammanställning från Skolverket visade att medel i riket 
läsåret 2013/14 var ca 18 barn/klass jämfört med 15,5 barn/klass i länet. 
 
Antal barn per klass i riket och länet 
   ÅK 1 ÅK 2  ÅK 3 
  Medel Median Medel Median Medel Median 

Riket 18,3 18,0 17,8 18,0 18,0 18,0 

Västerbotten 15,5 17,0 15,5 16,0 15,5 16,0 

 
Införande av tvålärarsystem 
Det finns ett flertal exempel på införande av tvålärarsystem där förutsättningarna är mycket olika.  
I en kommun räknar man med två lärare per klass om 40 elever medan man i en annan kommun 
räknar med två lärare per klass om 20 elever.  Genomsnittligt antal elever i årskurs 1-3 är 35 elever 
per årskurs, vilket ligger lägre än i den kommun som räknar med 40 elever per klass och två lärare. 
 
Gemensamt för de olika exemplen är att vikarie inte sätts in för kortare frånvaro på grund av 
sjukdom, VAB, kompetensutveckling etc. Vad som utgör kortare sjukfrånvaro varierar något men 
kan sägas ligga på ett snitt av fem arbetsdagar.  
 
Klasstorlek 
Tidigare var systemet för statsbidrag utformat så att det i en lågstadieklass var högst 25 elever och i 
mellanstadieklass högst 30 elever. När ett nytt system för statsbidrag till skolan infördes i början av 
1990-talet försvann också dessa ”tak”. Det innebar också att myndigheternas intresse av att hålla 
koll på klasstorlekarna upphörde och till skillnad från i de flesta andra länder finns ingen officiell 
statistik.  

 
År 2009 kom den nyzeeländske forskaren John Hatties bok »Synligt lärande« ut. Hans slutsats efter 
att ha gått igenom forskningen på området är att mindre klasser visserligen ger en viss positiv 
effekt, men jämfört med andra faktorer spelar klasstorlekarna en tämligen liten roll. Även om John 
Hattie är skeptisk så hävdar han inte att det är bra att göra klasserna större, utan betonar tvärtom 
att det mesta tyder på att det är dålig politik. Däremot dömer han mer eller mindre ut satsningar på 
mindre klasser med att det inte är värt ”de miljarder dollar som krävs för att minska antalet barn i 
klassrummet”, i sina beräkningar utgick han då från att klasserna minskades från 25 till 15 elever per 
klass. 
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Klasstorlekens betydelse för elevernas resultat är ett relativt outforskat område där många studier 
visar att elever i större klasser uppnår bättre resultat. Här kommer dock definition av begreppet 
klass in tillsammans med det faktum att högpresterande elever vanligen återfinns i större grupper, 
medan elever med svårigheter återfinns i mindre grupper. Den samlade forskningen verkar dock 
tyda på att mindre klasser är bra, i alla fall för yngre elever. 
 
 
Christian Lundahl, professor i pedagogik vid Örebro universitet, talar om vikten att ge lärare tid att 
förbereda sin undervisning och säger också att det är ”kostnadsmässigt 15 gånger mer effektivare 
att låta lärare få den extratid de behöver för att kunna arbeta formativt än att minska klassernas 
storlek”. 
 
Forskning och tidningsartiklar om tvålärarsystem 
När det gäller forskning om tvålärarsystem så är det inte lätt att hitta vetenskapligt belagda resultat, 
det finns vissa pilotprojekt som visat på positiva resultat. I examensarbetet ”Kommunikation och 
inkludering - Tvålärarsystem som utvecklingsarbete utifrån rektor, lärare och elever i en grundskola” 
från 2015 (Göteborgs Universitet) skriver Söderberg/Johansson att ”Tvålärarsystem som 
utvecklingsarbete är relativt nytt och outforskat inom en svensk kontext”.  
 
Författarna skriver vidare i slutdiskussionen att: 

”Genom tvålärarsystemet är rektorns förhoppningar att lärarna blir mer effektiva, undervisningen bättre, 
arbetsron lugnare och resultaten högre. Lärarna är rektorns nyckel till skolans framgång, vilket går i linje 
med tidigare forskning.78 Dock brister detta genom tanken om att två lärare per automatik leder till dessa 
förändringar. I praktiken tycks omläggningen till tvålärarsystem innebära en rad oanade konsekvenser som 
egentligen ställer högre krav på lärarna än tidigare. Här framkommer att ledningens undermåliga 
tjänsterekrytering, lärares bristande samarbetsförmåga, tidsbrist och ökade arbetsbelastning tillsammans 
påverkar huruvida tvålärarsystemet ska nå sina förväntade framgångar eller inte.” 

Författarna beskriver också att en strategi som anammats av lärarna för att lösa de utmaningar de 
ställs inför är att ”lösa av” varandra för planering i stället för att undervisa tillsammans. 

I de tidningsartiklar som behandlar införande av tvålärarsystem pekas i princip endast på positiva 
fördelar som höjda elevresultat, förbättrad arbetsmiljö med mera. Eva Myrehed Karlsson, fd 
skolledare, skriver i Dagens Samhälle (2017-11-09) att ”Tvålärarsystem innebär att det är två 
utbildade lärare vid varje undervisningstillfälle i klasser med cirka 30 elever. Att arbeta i tvålärarsystem 
ger trygghet, effektivitet och en fördjupad kunskap hos eleverna, visar de erfarenheter jag har fått 
under mina 17 år som skolledare.”   Hon fortsätter med att ge exempel på två skolor där hon arbetat 
och där tvålärarsystem införts: 

 ”Gärdesskolan i Sollentuna, var den första skolan där jag arbetade med tvålärarsystem. Skolan har i dag 
kvar det och har 100 procent behörighet till gymnasiet och sjuktal hos personalen som ligger på cirka 2 
procent, att jämföra med 8 procent när vi införde arbetsmetoden.  
 
När jag jobbade på Brunnsängskolan i Södertälje höjdes meritvärdena från tredje läsåret med 
tvålärarsystem. 2016 var meritvärdet för samtliga elever 203,8,  läsåret 2017 var meritvärdet 225,1. 
Dessutom höjdes behörigheten till gymnasiet från 83,7 procent till 88 procent 2017. ”  

Eva Myrehed Karlsson beskriver vidare att tvålärarsystemet förbättrar arbetsmiljön för såväl lärare 
som elever genom att det blir stabilare och tryggare. Hon lyfter också fram att undervisningen blir 
mer varierad och att genom att arbetsbördan av de administrativa uppgifterna delas på två så ger 
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det mer tid till den pedagogiska verksamheten. Andra fördelar är att vikarie inte behövs för 
korttidsfrånvaro vilket bidrar till kontinuitet och arbetsro.  Eva Myrehed Karlsson betonar att 
tvålärarsystemet är ett långsiktigt pedagogiskt utvecklingsarbete.  

”Lärarparet är tillsammans ansvarigt för planering, genomförande, utvärdering och analys. Lärarna 
sambedömer vid betygssättning, då båda har undervisat de elever de betygsätter.” 

 
BEMANNINGSMODELLER  
 
Nuvarande bemanningsmodell 
Nuvarande modell för basbemanning utgår från summa garanterad undervisningstid delat med en 
schablon på 1080 undervisningsminuter per heltidstjänst, till detta läggs tid för 
delning/specialpedagog till med 20 minuter per elev. Nuvarande modell ger totalt 7,9 
pedagogtjänster (lärare/specialpedagog). Till detta kommer elevassistenter, lärarassistent, 
fritidspersonal i skolan samt rastvärd. Total bemanning utifrån dagens modell är 10,3 heltidstjänster. 
 
NUVARANDE BERÄKNINGSMODELL FÖR BEMANNING  ÅK 1 ÅK 2   ÅK 3 SUMMA 

S:a undervisningstid enl timplan 1 870 2 180 2 430   
Delning/spectid 700 800 600   
S:A undervisningstid inkl spec/delning 2 570 2 980 3 030   

S:a tjänster pedagoger 2,4 2,8 2,8 7,9 
S:a tjänster elevassistent enl budget 2018 (diab/aut) 

   
1,3 

S:a lärarassistent 
   

0,4 
S:a fritids i skolan (promenad slöjd/bad, läsprojekt) 

   
0,3 

S:a rastvärd 
   

0,4 

S:A TJÄNSTER TOTALT       10,3 

 
 
1,5-lärarsystem 
Nedan har pedagog (klasslärare) beräknats utifrån schablonen att 1080 undervisningsminuter utgör 
en heltid vilket multiplicerats med 1,5. Specialpedagog ligger utöver detta som en heltidstjänst. 
Detta innebär en utökning av pedagogtjänster med 2,1 heltid.  
 
NY MODELL 1,5-lärarsystem  ÅK 1 ÅK 2   ÅK 3 SUMMA 

S:a undervisningstid enl timplan 1 870 2 180 2 430   
S:a tjänster pedagoger  2,6 3,0 3,4 9,0 
Specialped/-lärare 

   
1,0 

S:a tjänster elevassistent enl budget 2018 (diab/aut) 
   

0,8 
S:a lärarassistent 

   
0,4 

S:a fritids i skolan (promenad slöjd/bad, läsprojekt) 
   

0,2 
S:a rastvärd 

   
0,4 

S:A TJÄNSTER TOTALT       11,7 

 
Av övriga tjänster beräknas att förstärkning i form av elevassistent kommer att kunna minskas 
något men ett behov på 0,8 tjänst kvarstår tillsammans med 0,4 lärarassistent och 0,4 rastvärd. 
Fritidspersonal i skolan minskas något. Detta innebär en minskning med 0,6 tjänst totalt för dessa 
yrkesgrupper. Totalt blir det 11,7 heltidstjänster med ett 1,5-lärarsystem. 
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Tvålärarsystem 
Nedan har pedagog (klasslärare) beräknats utifrån schablonen att 1080 undervisningsminuter utgör 
en heltid vilket multiplicerats med två. Specialpedagog ligger utöver detta som en heltidstjänst. 
Detta innebär en utökning av pedagogtjänster med 5,1 heltid jämfört med nuvarande 
bemanningsmodell. 
 
NY MODELL 2-lärarsystem  ÅK 1 ÅK 2   ÅK 3 SUMMA 

S:a undervisningstid enl timplan 1 870 2 180 2 430   
S:A undervisningstid inkl spec/delning 3,5 4,0 4,5 12,0 
Specialped/-lärare 

   
1,0 

S:a tjänster elevassistent enl budget 2018 (diab/aut) 
   

0,8 
S:a lärarassistent 

   
0,4 

S:a fritids i skolan (promenad slöjd/bad, läsprojekt) 
   

0,2 

S:A TJÄNSTER TOTALT       14,3 

 
Av övriga tjänster beräknas att förstärkning i form av elevassistent kommer att kunna minskas 
något men ett behov på 0,8 tjänst kvarstår tillsammans med 0,4 lärarassistent samt något minskad 
del fritidspersonal i skolan, rastvärd tas bort. Detta innebär en minskning med 1,0 tjänst totalt för 
dessa yrkesgrupper. Totalt blir det 14,3 heltidstjänster med ett tvålärarsystem. 
 
 
SAMMANSTÄLLNING OCH KOSTNADSBERÄKNING 
 

  Pedagog Fritids Övriga S:a tjänster 

Nuvarande system 7,9 0,3 2,0 10,3 
1,5-Lärarsystem 10,0 0,2 1,5 11,7 
2-Lärarsystem 13,0 0,2 1,1 14,3 

     Diff nuvarande-1,5lärarsystem 2,1 -0,1 -0,5 1,5 
Diff nuvarande-2lärarsystem 5,1 -0,1 -0,9 4,1 

 
Nedanstående beräkning utgår från förändring av tjänster och de snittlöner som finns i de olika 
kategorierna. Utifrån ovan redovisade modeller för bemanning blir kostnaden för 1,5-lärarsystem ca 
890 tkr högre än nuvarande bemanningsmodell. Kostnaden för tvålärarsystem blir ca 2 400 tkr 
högre.  
 

Snittlön 33 500 30 000 25 400 S:A DIFF 

Diff nuvarande-1,5lärarsystem 1 150 008 -50 101 -212 095 887 812 

Diff nuvarande-2lärarsystem 2 828 398 -50 101 -381 771 2 396 526 

 
Om elevassistenter tas bort helt (0,8 tjänst) skulle det innebära att merkostnaden för ett 
tvålärarsystem blir ca 2 100 tkr. I dessa siffror har inte hänsyn tagits till minskat vikariebehov vid 
kortare frånvaro. Detta skulle kunna innebära viss besparing, men det torde inte vara i närheten av 
de ökade kostnaderna på 2,4 mkr (2,1 mkr) som ett införande av tvålärarsystem skulle innebära. Om 
vi tänker oss att det skulle finnas en vikarie på plats heltid på Jenningsskolan så skulle det motsvara 
ca 430 tkr, detta måste också ses som mycket högt räknat.  
 


