
Barn & Fritid/Pedagogiskt arbete 
Omvärld, trender och prognoser 

Organisation och arbetssätt inom utbildning behöver utvecklas. Det kan handla om ökad 

samverkan och arbetsspecialisering, variation av grupper och arbetssätt, 

fjärrundervisning, andra yrkesgrupper som kompletterar lärare och så vidare. 1  

 

Flertalet stödfunktioner ser ut att öka i efterfrågan i takt med att bristen på lärare och 

förskollärare fortsatt ser ut att förbli stor framöver, bl.a. roller såsom exempelvis 

lärarassistenter, elevassistenter, kuratorer, studiehandledare m.m. Dessa yrkesroller 

upplevs behövas i ökad utsträckning för att underlätta för lärare att utföra sitt 

pedagogiska uppdrag mer effektivt.  

 

Även nya yrken kan komma att uppstå. Även fler branscher står inför stora utmaningar 

när det gäller att hitta tillräckligt med pedagogisk kompetens. Bland annat ser det ut 

som om samhället även kommer stå inför ett fortsatt underskott av trafiklärare 

framöver.2 

 

Branschen utbildning är den 3:e största i Halland. Störst rekryteringsbehov (exkl yrken 

med högskoleutbildning), är Barnskötare (68 st år 2023), Elevassistenter (24) samt 

Fritidspedagoger (19). Den matchade förvävsgraden för gymnasial utbildning inom barn- 

& fritid ligger på ca 46 % i Halland (24 % för män & 50 % för kvinnor). 3    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Skolans  rekryteringsutmaningar, SKR (2018)  
2 Områdesanalys Pedagogik, MYH (2020) 
3 Yrkesprognos utbildning, Region Halland (2017) 
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Antal elever åk 3 2020: 115

Antal elever åk 3 2021: 125

Antal elever åk 3 2022: 131

Sökta årsstudieplatser 2021: 205 st (Yrk + 
Yrk SFI) 

Lärlingsutbildning finns

Stödpedagog antal: ? (distans)

Socialpedagog 32 platser/start (slutår 2022)

Inga utbildningar i finns att tillgå i Halland 
med omnejd med startdatum jan-mars 2021

Analys 

 Goda utbildningsmöjligheter på gymnasial nivå  

 God spridning av utbildningsorter i Halland 

 Dimensioneringen motsvarar behovet  

 Kvinnodominerad bransch – kan finnas anledning att 

arbeta med riktade rekryteringsinsatser 

 Arbetskraften i branschen har till största del 

eftergymnasial utbildning 

 Efterfrågan på nya stödroller väntas inom branschen 
 


