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Sammanfattning 

ULV-projektet (ULV = Utländska Lärares Vidareutbildning) startade 2007. Syftet är att ta 

tillvara den kompetens som finns hos personer med utländsk lärarutbildning genom en 

kompletterande utbildning och därmed öka möjligheterna för dessa personer att få anställning 

i skolväsendet. 

I denna rapport redogörs för en uppföljning av de sex första omgångarna av projektet. 

Uppföljningen har främst fokuserat på i vilken mån de lärare som genomgått projektet med 

examen eller behörighetsbevis faktiskt har anställning inom sitt yrke. Rapporten bygger på 

resultatet av dels en enkätundersökning till ULV-lärare från samtliga medverkande lärosäten, 

dels en intervjuundersökning av personer som fått förskollärarexamen inom projektet vid 

Stockholms universitet. Totalt skickades enkäten till 272 personer som lämnat ULV-projektet 

med examen eller behörighetsbevis i januari 2012. Svarsfrekvensen varierar något mellan 

lärosäten men den totala svarsfrekvensen är 72 procent. Totalt 90 personer har fått 

förskollärarexamen eller behörighetsbevis som förskollärare vid Stockholms universitet. Av 

dessa har 50 intervjuats per telefon. Intervjuundersökningen har haft som syfte att följa upp de 

utländska lärare som lämnat projektet med förskollärarexamen och som samtidigt har bytt 

lärarinriktning i förhållande till sin tidigare utbildning.  

Resultatet visar att av dem som besvarat den skriftliga enkäten arbetar 88 procent som lärare. 

Av de förskollärare som intervjuats har 98 procent arbete i förskolan/skolan. Vid en närmare 

granskning av svaren finner man en stor tacksamhet över att ULV-projektet givit möjligheter 

att återgå till det yrke man en gång valt. Det framgår också att i synnerhet den första inledande 

kursen Att vara lärare Sverige eller motsvarande inslag upplevs som särskilt viktig. Denna del 

av den kompletterande utbildningen, som är gemensam för alla, fokuserar helt på faktorer som 

skiljer den svenska förskolan/skolan från motsvarande i andra länder Här möter man 

styrdokument, regelverk och organisation samt kunskap om den kultur som präglar 

förskola/skola i Sverige. 

Ett antal slutsatser kan dras av resultatet. Det visar sig att ULV-lärarna har ganska lätt att få 

anställning som lärare, i fallet förskollärare mycket lätt. Ingen uppger sig ha behövt byta 

bostadsort för att få arbete. Också några av dem som inte arbetar som lärare återfinns i andra 

funktioner i skolan. Lärarna återfinns i alla slags skolor, såväl mångkulturella som etniskt 

svenska skolor utan majoritet för någon. De är överlag mycket nöjda med sitt yrkesliv. De 

intervjuade förskollärarna har också fått frågor om sin egen språkfärdighet i svenska. Flertalet 

rapporterar inga större svårigheter. 

Som en konsekvens av uppföljningen har några områden ringats in som särskilt viktiga att 

vidareutveckla.  

1. Projektet måste noga följa hur den nya legitimationsförordningen kommer att påverka 

möjligheterna för utländska lärare att komma in i förskolan/skolan. Inget krav kommer 
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från Skolverket att ställas på ”insikter i de föreskrifter som gäller för skolväsendet” 

(Skollagen 2 kap. 34 §). Det åligger huvudman för skolan att kontrollera detta.  

2. En synnerligen viktig del av kompletteringen är den verksamhetsförlagda utbildningen, 

VFU. Mentorer för utländska lärare måste fungera som kollegahandledare och bollplank 

snarare än som handledare i grundläggande lärarutbildning. 

3. Information om den kompetens som kan tillföras den svenska förskolan/skolan med 

utländska lärare måste intensifieras till skolledare och skolhuvudmän.  

4. Tidigare ULV-studenter bör användas som mentorer och som förebilder i 

kompletteringen. 

5. Språk- och kulturkunskap måste uppmärksammas hos alla och särskilt hos dem som ska 

arbeta som förskollärare. Rapporten avslutas med reflektioner kring de områden som 

bedöms som särskilt viktiga att utveckla i projektet. 

Inledning och bakgrund 

Uppföljningen gäller studenter som inom ramen för de sex första omgångarna av ULV-

projektet lämnat projektet med antingen svensk examen eller behörighetsbevis från samtliga 

lärosäten som medverkar i projektet. I rapporten redogörs också för en särskild uppföljning av 

studenter som lämnat Stockholms universitet med förskollärarexamen. I flertalet fall har dessa 

samtidigt bytt inriktning från en lärarexamen mot grundskolan eller gymnasieskolan. Förutom 

resultat av uppföljningen diskuteras konsekvenser av uppföljningens resultat samt reflektioner 

inför det fortsatta arbetet inom projektet. 

Särskilda utbildningssatsningar måste alltid granskas med avseende på i vilken mån de har 

uppfyllt de syften som satts upp för respektive satsning. Detta gäller också ULV, Utländska 

lärares vidareutbildning. Satsningen är gjord av statsmakterna som en del av åtgärder för att 

tillförsäkra den svenska skolan behöriga lärare och som ett led i samhällets integrations-

strävanden. I regleringsbrev 2006 står bl.a. under rubriken Kompletterande utbildning för 

lärare med utländsk examen:  

”Kammarkollegiet skall utbetala medel efter särskilda beslut av regeringen. 

Göteborgs universitet, Umeå universitet, Linköpings universitet, Örebro 

universitet, Lärarhögskolan i Stockholm (idag Stockholms universitet, min anm.) 

och Malmö högskola skall anordna kompletterande utbildning för personer med 

avslutad utländsk lärarutbildning. Utbildning skall anordnas för motsvarande 300 

helårsstudenter per år under 2007 och 2008. Lärarhögskolan i Stockholm skall 

samordna utbildningsinsatserna vid lärosätena.” (Regleringsbrev 2006, kap. 26) 

Den särskilda förordning (SFS 2008:1101) som reglerar satsningen kom först 2008 och anger 

utbildningens omfattning till högst 120 högskolepoäng. Projektet har efterhand förlängts. 

Högskoleverket har gjort en särskild utvärdering av hela projektet (Högskoleverket, 2012). I 

denna görs en bedömning av måluppfyllelsen för ULV, hur arbetsprocessen har utvecklats, 
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hur valideringsarbetet har genomförts, vilka de studerandes studievillkor varit och vilka 

effekter utbildningen haft för dem. HSV ringar också in områden inom projektet som kan 

utvecklas. Den uppföljning som rapporteras här gäller enbart de personer som lämnat 

utbildningen med antingen examen eller behörighetsbevis. 

Eftersom det övergripande syftet med projektet är att ta tillvara den kompetens som finns hos 

personer med utländsk högre utbildning och därmed öka möjligheterna för dessa personer att 

få anställning i skolväsendet är det av största intresse att ta reda på i vilken utsträckning de 

idag faktiskt återfinns i den svenska lärarkåren. 

Av dem som påbörjade utbildning inom ULV 2007-2010 hade 362 lämnat utbildningen med 

antingen en svensk lärarexamen eller ett av Högskoleverket utfärdat behörighetsbevis i januari 

2012. Det är alltså denna grupp som nu är föremål för den särskilda uppföljning som här 

rapporteras. 

Ansvaret för att inhämta uppgifter från den egna gruppen har legat på resp. lärosäte som ingår 

i ULV-projektet. Varje lärosäte har alltså självt bestämt hur datainsamlingen ska ske. Ansvaret 

för sammanställning av det totala resultatet har legat på Stockholms universitet som 

samordnande lärosäte.  

Nationella mål för svensk grundläggande lärarutbildning – 

konsekvenser för kompletterande utbildning 

Den kompletterande utbildning som idag ges inom ramen för ULV-projektet syftar till att ge 

utländska lärare de kunskaper om och den förståelse för förskolan/skolan i Sverige som vi 

menar är en förutsättning för att de ska kunna bidra med sin egen tidigare professionella 

kunskap. Främst gäller detta inom ramen för professionskunskaperna men också som 

fördjupning och/eller breddning av ämneskunskaper. I båda fallen är det de nationella målen 

för svensk grundläggande lärarutbildning som anger innehåll och omfattning i komplet-

teringen. Enligt Högskoleförordningens (SFS 1993:100, bilaga 2) examensmål för t.ex. 

grundlärarexamen krävs att den som genomgått utbildning skall bl.a. 

”visa kunskap om skolväsendets organisation, relevanta styrdokument, läroplansteori 

och olika pedagogisk-didaktiska perspektiv samt visa kännedom om skolväsendets 

historia.” 

Detta har varit vägledande i uppläggning av all komplettering, där läroplaner och andra 

styrdokument har haft en central plats. När HSV tidigare gjort bedömningar av utländska 

lärarutbildningar har den utländska ställts mot såväl den senaste som tidigare svenska 

lärarutbildningar. Skolverket har nu tagit över bedömningsfunktionen och kommer inte att 

ändra på denna praxis.  



   

6 (20) 

 

När ULV-projektet startade var det utifrån de riktlinjer som då gällde för lärarutbildning 

generellt. Från 2011-07-01 infördes förordningen om legitimation för lärare (SFS 2011:326) 

vilket inneburit nya förutsättningar för innehåll i ULV-projektet
1
. För de utländska lärare som 

har utbildats inom ramen för ULV-projektet 1-6 har dock inte denna förordning varit 

vägledande. Det bör också nämnas att uppläggning och genomförande av de kompletterande 

utbildningarna har genomgått flera revideringar sedan starten 2007 som en följd av de 

fortlöpande utvärderingar som gjorts. De ULV-lärare som utbildas idag har alltså haft en 

delvis annan studiegång än de lärare som är föremål för den här presenterade uppföljningen. 

Det bör också påpekas att ämneskurser i förskollärarutbildningen vid Stockholms universitet 

har genomgått avsevärd revidering på senare tid. Förändringen har bl.a. inneburit en markant 

teoretisering, vilket idag ställer väsentligt högre krav på språkfärdighet och kulturkunskap än 

när de första ULV-grupperna gick sin utbildning. 

Genomförande av uppföljningen 

Uppföljningen avser ett urval av dem som i januari 2012 lämnat ULV-projektet med svensk 

lärarexamen eller behörighetsbevis, sammanlagt 362 personer. Särskild uppmärksamhet ägnas 

de lärare som av olika skäl valt att byta yrkesinriktning, dvs. att i ULV-projektet sikta mot en 

annan lärarkategori än den de tidigare har utbildning mot. Detta byte sker så gott som alltid 

från en utbildning för grund- eller gymnasieskola till en examen som förskollärare. I vissa fall 

är det ett aktivt val betingat av att man redan arbetar inom den svenska förskolan och har sett 

den brist på utbildade förskollärare som där råder. Ofta, men inte alltid, gäller detta personer 

som utbildats för grundskolans tidigare år och som redan har ett engagemang för yngre 

barn/elever. I andra fall har en lärare för högre skolstadier av Arbetsförmedlingen hänvisats 

till arbete i förskolan och där kommit att trivas med arbetsmiljön. I åter andra fall visar sig 

projektets yttre ram på 120 högskolepoäng vara ett hinder för en komplettering av den tidigare 

utbildningen till en examen mot gymnasieskolan. Många utländska lärarutbildningar för 

gymnasieskolan gäller bara ett ämne medan man för att vara behörig svensk lärare i 

gymnasieskolan oftast måste ha examen i två ämnen. Det är inget lätt val att i detta läge växla 

till förskolläraryrket. Här blir arbetsmarknaden det som oftast avgör.  

Uppföljningen genomfördes med hjälp av en enkel enkät (se bilaga) som skickats ut till 

samtliga i målgruppen. Varje lärosäte har genomfört utskick till den egna gruppen. Därför kan 

tillvägagångssättet, liksom innehållet i enkäten variera något mellan lärosäten.  

Enkäten var enkel och till synes entydig. Dock visade sig en fråga vara olyckligt formulerad, 

nämligen frågan om hur många lärartjänster man sökt. När svaren började komma in visade 

                                                      

 

1
 För utländska förskollärare och lärare gäller särskilda föreskrifter (SKOLFS 2011:36) 
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sig frågan inte som tänkt vara ett mått på hur lätt eller svårt det varit att få jobb. I stället borde 

frågan ha gällt hur många anställningsintervjuer man kallats till. Vid närmare undersökning 

(telefonkontakt) visade sig flera ha sökt ett antal jobb och fått nästan alla! Ytterligare en brist i 

enkäten var att den inte gav utrymme att ange utbildningsland för de svarande. Denna uppgift 

hade varit värdefull speciellt i analysen av svar på inom vilken slags skola man fått tjänst. 

Förutom enkätundersökningen har en särskild undersökning gjorts av de personer som bytt 

yrkesinriktning till förskollärare vid Stockholms universitet Denna undersökning genomfördes 

i form av telefonintervjuer men med enkätens frågor som underlag. Förutom dessa frågor 

ställdes också särskilda frågor som gäller synen på betydelsen av färdigheter i svenska i 

yrkesutövningen. Av de 90 personer som fick förskollärarexamen vid SU har 50 personer 

intervjuats.  

Resultat 

Resultatet redovisas i två separata delar. Ett skäl till detta är att enkätundersökningen gäller 

ULV-studenter från samtliga lärosäten medan telefonintervjuerna endast vänder sig till de 

personer som fått förskollärarexamen vid Stockholms universitet och där de allra flesta bytt 

lärarinriktning. 

Men först ges några generella kommentarer om gruppen. I antologin ”All världens lärare i 

Sverige - Utländska lärares vidareutbildning” (Cornelius & Bredänge, red. 2011) 

konstaterades att ULV-deltagarna till största delen var kvinnor, födda på 1960- och 70-talen 

med lärarexamen från 85 länder. Åldersfördelningen är tämligen jämn, drygt 50 % är födda 

från 1970 och framåt. Det är vad gäller deltagarnas ålder och kön ingen större skillnad mellan 

de medverkande lärosätena. De som är födda på 1950-talet blir färre och andelen födda på 

1980-talet ökar av naturliga skäl. Åldersvariationen är stor, de äldsta är fyrtiotalister och de 

yngsta födda under senare delen av 1980-talet.  

Bland registrerade ULV-studenter i det första ULV-projektet hade de allra flesta lärarexamen 

från Irak (138), följt av Ryssland (96). Ländernas ”10 i topp” var Irak, Ryssland, Polen, 

Ukraina, Bosnien, Syrien, Bulgarien, Iran, Rumänien och Spanien. Totalt var 85 länder 

representerade. Också bland dem som nu tagit examen dominerar Irak (55) följt av Ryssland 

(39). Därefter följer Rumänien, Bosnien, Syrien, Ukraina, Polen och Bulgarien. Om man 

grupperar ”Arabvärlden” respektive Ryssland och de forna sovjetiska republikerna blir talen 

73 respektive 62. De nya ULV-lärarna har sin tidigare lärarexamen från 62 länder. 

Enkätundersökningen 

Totalt skickades enkäten till 272 personer som lämnat ULV-projektet med examen eller 

behörighetsbevis i januari 2012. Svarsfrekvensen varierar något mellan lärosäten men den 

totala svarsfrekvensen är 72 %, vilket får räknas som tillfredsställande.  
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De frågor som ställts gäller huvudsakligen nuvarande arbetssituation. Mest intressant är 

naturligtvis att veta hur många av de 188 som har besvarat enkäten som har arbete som lärare. 

Av 188 som svarat arbetar 165 som lärare (88 %). I gruppen lärare mot förskola/förskoleklass 

respektive mot år 4-6 i grundskolan har samtliga arbete som lärare. Av dem i hela 

populationen som inte arbetar som lärare uppger några att de har arbete som ändå finns nära 

skolvärlden, som fritidspedagog, speciallärare eller forskare. Andra arbeten är att köra taxi 

eller arbeta i hemtjänsten. Några uppger att de är föräldralediga. 

I enkäten efterfrågas för vilka åldrar ULV-utbildningen har givit examen eller behörighet. I 

denna fråga har man kunnat ange flera alternativ. Flera studenter har alltså markerat flera 

inriktningar. Det är tämligen vanligt att man har fått en examen eller ett behörighetsbevis som 

gäller både grundskolans högstadium och gymnasieskolan, liksom att man fått 

examen/behörighet mot både grundskolans tidigare år och förskoleklassen. Vid närmare 

studium av dessa uppgifter kan man konstatera att såväl totalt som sett till varje lärosäte är det 

flera som har inriktning mot lägre åldrar och färre mot högre åldrar.  

Det finns en övervikt för examen mot senare åldrar i grundskolan och gymnasieskolan och 

endast ett fåtal med inriktning mot årskurs 4-6. På frågan om de utländska lärarna har 

tjänstgöring enligt den inriktning deras examen/behörighet har, svarar 70 % Ja, 16 % Nej och 

14 % har inte svarat på frågan. 

Med anledning av att man i tidigare studier (t.ex. Jönsson & Rubinstein, 2006) har konstaterat 

att en majoritet av utländska lärare främst får tjänst i skolor med hög andel elever med 

utländsk bakgrund ställdes en särskild fråga i enkäten om i vilken typ av skola man nu har 

tjänst. Är majoriteten av eleverna av svenskt ursprung, består klassen av ungefär lika många 

elever med svenskt resp. utländskt ursprung eller är majoriteten av eleverna av utländskt 

ursprung?  

De olika lärosätena skiljer sig inte nämnvärt ifråga om i vilken typ av skola de färdiga ULV-

lärarna fått arbete. De som arbetar i skolor med ungefär hälften svenska och hälften utländska 

elever är i klar minoritet (25%). Övriga fördelar sig ungefär lika (37 %) mellan ”helsvenska” 

och ”invandrartäta” skolor. Av svaren på vår enkät att döma har den tidigare uppmärk-

sammade tendensen brutits i den undersökta gruppen. ULV-lärarna har alltså inte främst fått 

tjänst i ”invandrartäta” skolor. Att arbeta i mångkulturell skolmiljö kan naturligtvis också vara 

ett aktivt val vilket följande kommentar pekar på: 

”Har i flera år arbetat på en förskola där majoriteten haft svenska som modersmål men nu 

självmant sökt till en annan förskola där majoriteten har ett annat modersmål. Anser det 

mer utmanande”  

Vi kan annars inte av enkätsvaren utläsa av vilken orsak man återfinns i den ena eller den 

andra miljön, dvs. om man arbetar i mångkulturell förskola/skola för att rektorer i svenskare 
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miljöer är rädda för att anställa en utländsk lärare. Enligt Jönsson-Rubinsteins undersökning 

skulle just denna förklaring vara den vanligaste. 

Särskilda kommentarer från enkäten 

I enkäten fanns också ett öppet svarsfält för eventuella kommentarer. Mer än hälften av de 

svarande har lämnat kortare eller längre kommentarer. Många kan sammanfattas i Tack! Det 

gäller i stort sett från samtliga lärosäten även om naturligtvis kommentarerna är fler från 

lärosäten där många har fått sin ULV-utbildning.  

Några typiska kommentarer på detta tema är:  

 ”Jag är tacksam att jag fick gå denna utbildning. Kunskaperna som man skaffat är 

oumbärliga i arbetet som lärare i Sverige. Det är mycket lättare att få adekvat arbete efter 

ULV. Det känns att jag har avsevärt förbättrat min yrkeskompetens tack vare ULV. 

 ”Tack för ULV-projektet. Jag tycker att deltagande i ULV-projektet var givande. Jag fick 

veta om skollag, läroplaner, vilket var väldigt viktigt för mig som lärare. Samtidigt vill jag 

påpeka att kurser i didaktik – både allmän och i engelska var dåliga, icke-professionella.. 

 ”Jag är tacksam att jag fick möjlighet att skaffa mig en svensk examen.”  

Det finns naturligtvis också negativa kommentarer men de är betydligt färre. De få sådana 

kommentarer som förekommer handlar om utbildningens längd, där man trott att det skulle gå 

snabbare att komma fram till svensk examen än vad som faktiskt var möjligt. Någon nämner 

också att utbildningen är för kort. 

 ”Korta av introkursen för personer med lärarexamen från Ryssland. Våga lita på andra 

länders utbildning. Det var slöseri med tiden - jag fick VG på allting utan att anstränga 

mig.” 

 ”Väldigt svårt att hitta nytt jobb, jag menar en tjänstgöring som stämmer med examen. 

Mera kurser inom projektet och utöka antalet VFU-dagar”  

Några personer har också kommenterat att de redan hade tjänstgöring på en skola när de kom 

in i projektet och därefter fortsätter att arbeta på samma ställe. 

 Jag hade redan jobb innan jag började med utbildningen men hoppas på att få en 

tillsvidare tjänst till hösten, nu när jag är behörig. 

Det finns en kategori ULV-deltagare som gick in i projektet som modersmålslärare. Kanske 

hade de ambitionen att kunna få arbete enligt den lärarutbildning de hade med sig från 

utbildningslandet eller också ville de stärka sin ställning genom att ha en svensk examen. 

ULV-utbildningen verkar, även om den inte resulterat i någon annan lärarfunktion än 

modersmålslärarens, ha lett till en tryggare anställning 
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 ”Jag har redan varit tillsvidare anställd som modersmålslärare när jag bestämde mig för att 

läsa inom ULV. Det har inte förändrats mycket formellt utom på jobbet att det stärkt mig 

som lärare- jag kan säga att jag har svensk lärarexamen och detta väger tungt.” 

 ”Jag har jobbat förut som hemspråkslärare och jag har samma jobb i dag fast efter att jag 

avslutat mina studier fick jag tillsvidare anställning. Det kunde jag aldrig få utan en 

svensk examen och jag är väldigt tacksam att jag fick möjlighet att läsa ULV”  

Så finns de som har lärarjobb men inte inom det område deras examen gäller. Här kan man 

ana att det kan komma att bli problem att få legitimation för de uppgifter man faktiskt har 

idag.  

 ”Arbetar som mattelärare på Komvux men är behörig i biologi.” 

 ”Arbetar 55% på grundskolan och 40% på gymnasieskolan. Har examensbevis för åk 7-

9.” 

 Det skulle vara bra med lite mer handledning/rådgivning när det gäller ämneskom-

bination. Jag har engelska och religion – ingen på universitetet sa något om att detta skulle 

vara en svår kombination, men hittills har jag inte hittat ett enda jobb att söka i 

Östergötland med denna kombination.  

 ”Vi fick examen F-6 som inriktning; vi är oroliga hur ska det gå med lärarlegitimation, 

vilka ämnen ska vi få behörighet i osv.” 

 ”Jag har behörighet i ett ämne som inte räcker till att få en tjänst i skolan. Ev. ska jag 

studera vidare eller byta bostadsort.” 

Av de få som angivit att de inte arbetar som lärare finns intressanta kommentarer. Av dessa 

framgår att några förefaller ha kunnat använda sin lärarutbildning inom andra fält  i skolan 

(specialpedagog, speciallärare, fritidspedagog. behandlingsassisten för nyankomna 

flyktingbarn, vuxenutbildare), medan andra inte alls har kunnat få arbete i skolvärlden 

(taxiförare, hemtjänsten). 

Intervjuundersökningen 

Intervjuundersökningen skiljer sig från enkätundersökningen dels genom att den endast gäller 

ULV-studenter från Stockholms universitet, dels att den också omfattar frågor rörande det 

svenska språket. De ULV-studenter det gäller är sådana som har fått examen inom 

förskoleområdet. Majoriteten av dessa har inte sin egen lärarutbildning inom förskoleområdet. 

De har alltså ”yrkesväxlat” i den meningen att de har bytt åldersgrupp.  

Totalt 90 personer har fått förskollärarexamen eller behörighetsbevis som förskollärare vid 

Stockholms universitet. Av dessa har 50 intervjuats per telefon. De enkätfrågor som ingått i 

den skriftliga enkätundersökningen är basen också här men intervjupersonerna fick även 

frågor kring hur de ser på sin utbildning och hur de upplever att de behärskar det svenska 

språket i sin yrkesutövning. Utifrån erfarenheterna från enkätundersökningen får 
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intervjupersonerna inte bara frågan om hur många jobb de sökt utan också om i vilken 

utsträckning de blivit kallade till intervju. 

Flera olika personer ansvarar för genomförandet av intervjuerna. Gemensamt för dem alla är 

deras upplevelse av att samtliga kontaktade ULV-lärare har varit mycket positiva till att bli 

uppringda. Alla man fått kontakt med har velat delta och ge sina synpunkter. Beredvilligheten 

att ge både ros och ris åt utbildningen har varit stor. Samstämmigheten i svaren har varit 

påfallande. Av de intervjuade har alla utom 5 arbete som förskollärare. Av dessa är en 

föräldraledig, två har valt att i stället arbeta i skola och på fritidshem, en säger sig vilja ha 

mera praktik innan hon känner sig redo och endast en saknar arbete. Det finns ingen anledning 

att tro annat än att också de som inte har intervjuats också har jobb.  

Majoriteten har sökt 1-3 jobb, de flesta har kallats till fler intervjuer. Några har aktivt 

rekryterats utan att själva ha sökt. Andra har redan arbetat som barnskötare på en förskola men 

efter avslutad examen fått anställning som förskollärare på samma arbetsplats. Många uppger 

att de fått alla jobb de har sökt och alltså kunnat välja och vraka. Ungefär lika många arbetar i 

helsvenska grupper som i grupper med en majoritet av utländska barn.  

Beträffande utbildningen är man också i intervjuundersökningen glad över utbildningen inom 

ULV. Man kopplar också tydligt utbildningen till möjligheten att ha fått arbete. I de syn-

punkter på utbildningen som lämnas lyfter många fram att man saknar arbete kring det 

specifikt ”svenska” i förskolan; dvs. traditioner och lekar, sånger och ramsor, barnlitteratur 

och barnkultur etc. Flera arbetar som ensam förskollärare i svenska barngrupper och vill 

gärna ”klara sig själva” och inte vara hänvisade till att fråga kollegerna. Något annat som man 

saknar är kunskaper i ”pedagogisk dokumentation” – också kännbart för den som är ensam 

förskollärare påpekar flera. 

Kritiska synpunkter på utbildningen finns också men är inte så frekventa. Här kan det 

möjligen vara så att man blir mera sparsam med kritik i ett telefonsamtal där man inte längre 

är anonym.  

När de intervjuade beskriver processen att söka jobb handlar det ofta om att man kunnat välja 

arbetsplats efter sina egna önskemål. Att man sökt många jobb speglar snarare önskan om att 

kunna välja än att man har haft svårt att få jobb. 

Som nämnts fick de intervjuade ULV-lärarna också frågor om hur det tyckte att svenska 

språket fungerade för dem i arbetet. Den första frågan löd: 

Finns det några situationer i din arbetsvardag där du fortfarande upplever att ditt 

svenska språk inte är helt utvecklat? 

Genomgående är de intervjuade nöjda med sitt arbete som förskollärare och tycker att de 

klarar sitt arbete bra även språkligt. Man påpekar ofta att utbildningen i projektet har lett till 
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att man känner sig säkrare. Det finns egentligen inte så många som upplever större 

språksvårigheter. Utifrån svaren på den fråga som ställts kan vi ändå identifiera några 

specifika områden som återkommer i kommentarer från de intervjuade.  

En vanlig kommentar gäller situationer som har att göra med samverkan med föräldrar. Där 

nämns naturligtvis utvecklingssamtal men lika ofta vardagliga händelser där man kan uppleva 

svårighet att hitta rätt nivå på samtalet eller att tolka företeelser på samma sätt. Många menar 

samtidigt att de har en unik möjlighet att nå fram till föräldrar med hjälp av sitt förstaspråk. 

En annan svårighet kan vara att inte så få av de intervjuade är ensam förskollärare på sin 

förskola vilket ställer större krav på språkfärdighet. Skälet är att förskolläraren är den som har 

som uppdrag att förmedla förskolans pedagogiska innehåll till föräldrar och är angelägen om 

att detta ska ske på ett korrekt sätt. 

Ett annat område gäller den skriftliga språkfärdigheten. I en förskollärares uppdrag ligger att 

föra en pedagogisk dokumentation av varje barn. Detta är en uppgift som ställer stora krav på 

korrekt språkbehandling och upplevs av många som krävande. Till de skriftliga uppgifterna 

hör också att kommunicera med föräldrar genom veckobrev och liknande. 

Förskollärare läser ofta högt för barn. Själva läsandet hör också till de områden som nämns 

som ibland besvärliga. Det kan vara fråga om såväl svårighet att uttala specifika ord som 

svårighet att veta ords innebörd. Också det egna läsandet, dvs. att ta del av fackpress och 

facklitteratur i det fortlöpande yrkesarbetet kan orsaka problem därför att man upplever att 

språket inte räcker till. 

I kommentarerna till den ställda frågan lyfter många fram sådant som förstärkt upplevelsen av 

yrkesrollen som starkt kulturellt präglad. I sådana situationer där man ska arbeta med ett 

specifikt kulturellt innehåll, t.ex. svenska traditioner, sånger, ramsor, barnlitteratur mm, gör 

sig den bristande språkfärdigheten påmind. Den svenska förskolan är också mycket präglad av 

kontakter med naturen, dvs. utevistelser kombineras ofta med verksamhet som av 

förskolläraren kräver ord och begrepp för den svenska floran och faunan. I barngrupper där 

svenskspråkiga barn är i minoritet är detta ett särskilt problem. 

Talar du annat språk än svenska i ditt arbete? 

Svaret på denna fråga är helt beroende av på vilken slags förskola man arbetar. Arbetsspråket 

är i princip svenska men om barngruppen innehåller många barn med annat modersmål 

använder man de språk man har tillgång till i både kommunikation med barn och föräldrar. Ett 

fåtal anger också att de specifikt arbetar med modersmålsträning med barn som har samma 

modersmål som pedagogen själv. 

Finns det några situationer där du upplever att andra människor har en kritisk syn på ditt 

sätt att tala svenska? 
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I stort sett får man en mycket positiv bild av hjälpsamma kollegor, som ”rättar om det 

behövs”. Även barnen hjälper gärna till när språksvårigheter uppstår. Vad gäller inställningen 

från föräldrar menar vissa att det hos invandrade föräldrar finns en rädsla att de egna barnen 

inte ska få tillräcklig hjälp i att utveckla det svenska språket 

Utvecklingsarbete med fokus på yrkesväxling och språk 

ULV:s nationella ledningsgrupp har ofta diskuterat ”svenskans” roll i utbildningen och vilken 

språknivå som krävs för att framgångsrikt fullgöra den kompletterande utbildningen inom 

ULV-projektet och också nå framgång i den kommande yrkesutövningen. Erfarenheter av 

ULV-studenter i förskollärarutbildning efter den revidering av ämneskurserna som nämndes 

tidigare (s. 2) visar att såväl språkkunskaper som ”kulturkunskaper” idag är otillräckliga hos 

många studenter. Ett utvecklingsarbete krävs därför så att de goda resultaten från 

uppföljningen av ULV I: 1-6 kan bibehållas även för senare ULV-grupper med inriktning mot 

förskolan vid Stockholms universitet. 

Gruppen ”förskollärare” är speciell genom att den riktar sig mot ett område som är mera 

kulturbundet än andra områden inom skolväsendet. Svensk förskola har få motsvarigheter i 

andra länder. Samtidigt är förskolan den del av lärararbetsmarknaden där bristen på utbildade 

är störst. Detta innebär att alla som har förskollärarexamen kan räkna med att få anställning. 

Detta faktum är en inte oviktig faktor för den ULV-student som lägger ner tid och arbete på 

att få en svensk lärarexamen.  

För projektets del har dessa ”yrkesväxlare” visat sig medföra speciella utmaningar. Eftersom 

svensk förskola för de flesta av de utländska ämneslärarna i projektet är en okänd värld krävs 

speciella insatser av utbildningen. Det behöver utvecklas former för en inledande 

diagnostisering av språklig och kulturell förförståelse. Det finns behov av särskilda insatser 

som kan hjälpa såväl den enskilda ULV-studenten som de ämnesinstitutioner som ansvarar för 

den kompletterande utbildningen.  

Såväl språkligt som kulturellt måste de studerande förberedas för de studier kompletteringen 

måste innehålla. Ur ett lärarperspektiv är förskolan en pedagogisk verksamhet, inte en 

omvårdnadsverksamhet, vilket många tror. Sverige är världsledande när det gäller 

förskoleforskning och utbildningen kräver att de studerande får god förtrogenhet med denna 

forskning. De kurser som läses har alltså en hög abstraktionsgrad och ställer minst lika stora 

krav på språkfärdighet i svenska som andra kurser inom högskolan, något som inte alltid står 

klart för de studerande. Till detta kommer att man i sin yrkesgärning kommer att arbeta med 

barn som är mitt uppe i sin egen språkutveckling och behöver lärarens stöd i den. Barns språk 

är ofta obekant för den som kommit till Sverige som vuxen. Både att förstå och att 

kommunicera med små barn ställer andra krav på språkfärdighet i svenska än akademiska 

studier. 
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För att även i fortsättningen kunna vägleda ”yrkesväxlarna” genom en utbildning mot 

förskollärarexamen behöver projektet bättre kunskap om dessa personers bakgrund, om deras 

språkliga förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen och om deras förförståelse för den 

verksamhet de ”växlar in” på. Denna kunskap behöver projektet för att minimera de 

svårigheter som studenterna kan uppleva genom sin avsaknad av den kulturella kompetens 

som de andra studenterna vanligtvis redan har.  

ULV-projektet begärde i november 2011 200 000 kr. i extra medel för en utvecklingsinsats 

med fokus på yrkesväxling. Tanken var att göra en kartläggning av dels de studenter som 

redan tagit examen mot förskolan, dels de som nu utbildar sig mot arbete i förskolan. Avsikten 

var bl.a. att ta reda på hur de studerandes bakgrund i termer utbildning och erfarenhet ser ut, 

vilka språkliga och kulturella förkunskaper de har om den svenska förskolan samt vilken 

språkfärdighet i övrigt de besitter inför arbete med små barns språkutveckling. Departementet 

tilldelade projektet 100 000 kr. Ledningsgruppen koncentrerade då arbetet kring en 

uppföljning av dem som utbildat sig till förskollärare. Projektet har dessutom anordnat en 

arbetskonferens på temat språk – kultur – kommunikation för att bl.a. gemensamt finna bästa 

möjliga sätt att organisera ”yrkesväxlingen” för denna kategori och ta vara på erfarenheter och 

goda exempel. Detta ska ligga till grund för fortsatt arbete. 

Reflektioner 

ULV-projektet måste betraktas som ett lyckosamt projekt. Det yttersta målet för projektet är 

att göra lärare med utländsk lärarutbildning mera ”anställningsbara” i den svenska 

förskolan/skolan och en stor majoritet av dem som lämnat projektet med examen eller 

behörighetsbevis har också arbete som förskollärare/lärare idag. Att sedan det kvantitativa mål 

som sattes upp av statsmakterna (se sidan 1) inte har till fullo uppnåtts kan knappast lastas 

projektet. Det är också uppenbart av kommentarer från de lärare som besvarat enkäten eller 

som deltagit i intervjuundersökningen att den kompletterande utbildningen har varit 

betydelsefull för dem inte bara när det gäller att få anställning utan också för den personliga 

självsäkerheten. Att ULV-lärare kommer ut på arbetsmarknaden vid en tidpunkt då bristen på 

lärare är påtaglig har naturligtvis också betydelse. Detta gäller framför allt förskollärare, som 

ofta kan välja och vraka mellan erbjudna anställningar.  

Mot bakgrund av de många vittnesmål från ULV-deltagare om betydelsen av den komplette-

rande utbildningen för trovärdighet och framgång i anställning, är det däremot oroande att 

myndigheterna nu av allt att döma inte anser sig kunna kräva att utländska lärare som vill in 

på den svenska lärararbetsmarknaden genomgår någon kompletterande utbildning. Särskild 

kännedom om den svenska förskolan/skolan bedöms inte längre vara nödvändig. Vi tror inte 

att detta kommer att bidra till att utländska lärare i fortsättningen blir särskilt attraktiva för 

anställning. Visserligen ska legitimation vara inträdesbiljetten men om kravet för legitimation 

inte innehåller något krav på anpassning till det svenska annat än visst språkkrav kan man 

befara att anställande rektorer blir tveksamma. Det visar sig också i HSV:s utvärdering att de 

enskilt viktigaste kraven de intervjuade ULV-lärarna menar måste uppfyllas är ”kultur-
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kunskap” och språkkunskaper. De senare måste dokumenteras, det förra ställs inga krav på. I 

begreppet ”kulturkunskap” ingår framför allt kännedom om hur den svenska förskolan/skolan 

fungerar, vilken värdegrund den styrs av och hur dess regelverk ser ut. Man kan visserligen 

hävda att ”detta lär man sig i jobbet”. Med tanke på att en majoritet av ULV-lärarna kommer 

från länder med stort kulturellt avstånd till Sverige kan man befara att denna lärandeprocess 

kommer att ta så lång tid att skolvärlden kommer att reagera negativt. Ett sådant misslyckande 

drabbar i så fall hela gruppen utländska lärare.  

Just för förskollärare finns också en annan komplikation som hänger samman med yrkets 

innehåll och utövande på olika håll i världen. Den svenska förskolan torde skilja sig mera än 

skolan från gängse utformning i andra länder. Den allmänna förskolan i Sverige har få 

motsvarigheter internationellt. Den omfattar betydligt större andel av alla barn under fem års 

ålder än i andra länder, och målen för arbetet med de yngsta barnen är desamma som för de 

äldre. Den har stark betoning på utveckling och lärande och på barns inflytande. Dess läroplan 

saknar den inriktning på skola och undervisning som ”early childhood education” har i andra 

länder där man inte heller omfattar barn under tre år. Många utländska utbildningar av 

förskollärare svarar alltså sämre mot den svenska förskolans inriktning än utländska 

lärarutbildningar generellt svarar på den svenska skolans inriktning. 

En särskild kommentar bör också gälla kravet på kunskaper i svenska. I nuläget krävs kun-

skaper motsvarande gymnasieskolans kurs 2 i svenska eller svenska som andraspråk. Den 

erfarenhet projektet har är att dessa kunskaper oftast inte räcker för att klara den komplette-

rande utbildningen. Ingenting talar för att den i så fall skulle räcka för att sköta ett arbete som 

förskollärare/lärare. Ett särskilt problem kan gälla de lärare som har inriktning mot förskola 

och/eller grundskolans yngre åldrar. De som inte är så insatta i skolans värld har ofta 

föreställningen att arbete med yngre barn ställer lägre krav på språket än arbete med äldre 

elever. Med lite eftertanke måste man dock inse att de lärare som verkar under de perioder av 

barns liv då språkutvecklingen är som intensivast knappast kan stödja barnen i denna 

utveckling utan att själva behärska språket synnerligen väl.  

Ett annat problem när det gäller färdigheter i svenska är att den undervisning i svenska som 

erbjuds den som kommer ny till Sverige oftast inte innehåller något fackspråk. De kurser som 

finns av typ Svenska för pedagoger är ännu tämligen sällsynta. Dessutom kan en sådan kurs 

endast ta upp allmän terminologi. Det nödvändiga ämnesspråket är varje enskild person 

hänvisad till att lära sig på egen hand. Man kan visserligen hävda att yrkesspråket kommer 

medan man arbetar men detta är sannolikt väsentligt svårare i ett yrke som har språket som 

huvudsakligt arbetsinstrument. Den inkörsperiod som är nödvändig riskerar att bli så lång att 

arbetsgivare och andra hinner reagera negativt. 

Kontakten med den svenska förskolans/skolans vardag är ett av de viktigaste inslagen i en 

kompletterande utbildning för utländska lärare. Först i den kontakten kan kunskaper om 

styrdokument, regelverk och organisation ta gestalt och ligga till grund för det egna 

yrkesutövandet. I den kompletterande utbildning som erbjudits de ULV-studenter som ingår i 
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den här rapportens uppföljning och diskussioner har den verksamhetsförlagda delen av 

utbildningen, VFU, i huvudsak, liksom för svenska lärarstudenter, legat inom ramen för 

ämneskurser. Som en följd av gjorda erfarenheter påbörjas den numera redan i den första 

kursen Att vara lärare i Sverige, dock endast i form av auskultationer. VFU för redan 

utbildade och i flera fall yrkeserfarna lärare måste ha en form och ett innehåll som tar vid där 

vars och ens tidigare erfarenhet slutar. Detta innebär att kravet på de lärare som fungerar som 

handledare är andra än för dem som handleder studenter i grundutbildning. VFU i ULV-

projektet måste ha mera karaktär av kollegahandledning. Det kulturellt särpräglade i den 

svenska förskolan/skolan kan endast tydliggöras genom att svenska kollegor fungerar som 

bollplank inför den utländska kollegans frågor och reaktioner. VFU är det område i den 

kompletterande utbildningen som mer än andra delar är i behov av fortlöpande revideringar 

byggda på de erfarenheter som görs. I detta arbete måste såväl handledare som skolledare och 

skolhuvudmän involveras. 

De viktigaste avnämarna för utexaminerade ULV-studenter är kommuner och rektorer. Det tar 

dock tid innan kunskapen om denna speciella lärarkategori når ut till de berörda. Som med allt 

nytt kan det finnas ett visst motstånd mot att anställa utländska lärare. Därför behövs riktad 

information om den kapacitet som utländska lärare kan tillföra förskolan/skolan, liksom om 

vilken ny kompetens som behövs. Skollagen föreskriver (Skollagen 2 kap 34 §)
2
  att huvud-

mannen ska se till att all personal har kunskaper om regelverk och andra föreskrifter.  

ULV-projektet kommer därför att intensifiera arbetet med att nå ut med sådan information. 

Man måste verka för förståelse för att de extra insatser som kan behöva sättas in av huvudman 

för förskola/skola mer än väl uppvägs av den kompetens som tillförs skolan av en utländsk 

lärare.  

Alltfler lärare lämnar ULV-projektet och återfinns i olika slags skolor. En viktig uppgift för 

projektet borde vara att bibehålla kontakten med dessa lärare och att på olika sätt dra nytta av 

deras erfarenheter i det fortsatta arbetet i projektet. Inte minst som mentorer i VFU kan dessa 

lärare ha mycket att tillföra. Också i den kompletterande ämnesutbildningen kan mötet med 

tidigare ULV-studenter betyda mycket för dem som nu går utbildningen. 

I sammanhanget är det också värt att fundera över i vilken slags förskola/skola utländska 

lärare bäst behövs. I den här redovisade uppföljningen återfinns de utländska lärarna i ungefär 

                                                      

 

2
 Huvudmannen ska se till att personalen vid förskole- och skolenheterna ges möjligheter till 

kompetensutveckling.    Huvudmannen ska se till att förskollärare, lärare och annan personal vid 

förskole- och skolenheterna har nödvändiga insikter i de föreskrifter som gäller för skolväsendet. 
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lika andel i ”svenska” som i ”mångkulturella”/invandrartäta skolor. En tidigare undersökning 

(Jönsson & Rubinstein Reich, 2009) visade att utländska lärare främst anställs 

i ”mångkulturella” skolor. I takt med den ökande segregationen i samhället tenderar 

de ”mångkulturella” skolorna att få allt färre ”svenska” elever. Sett i ett längre perspektiv 

borde det kanske i varje skola i ett sådant område snarare finnas flera svenska barn än flera 

utländska lärare! Fördelen med utländska lärare är naturligtvis att skolan får en väsentligt 

större språkkompetens än med uteslutande svenska lärare. I de skolor där majoriteten av 

eleverna har ett annat modersmål än svenska är det synnerligen viktigt att en utländsk lärare 

har en mycket god språkfärdighet i svenska. I mera rent svenska skolor kan bristande 

språkfärdighet hos läraren kompenseras av att hela skolmiljön är svenskspråkig 

Ännu är det för tidigt att säga något om vilka konsekvenser de nya föreskrifterna om 

legitimation kommer att ha för utländska lärares benägenhet att söka sig till ULV-projektet. 

Även om en del av dem som nu går en kompletterande utbildning skulle kunna få legitimation 

direkt kvarstår för många av dem att skaffa sig ”nödvändiga insikter i de föreskrifter som 

gäller för skolväsendet” (Skollagen 2 kap. 4 §). ULV-projektets kurs Att vara lärare i Sverige 

erbjuder en sådan möjlighet. Huvudmän och rektorer måste vara informerade om detta. 

Skolverket kan vara behjälpligt genom att rekommendera kursen till alla utländska lärare som 

ansöker om och får legitimation. 
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Bilaga 

Till dig som har fått examensbevis eller behörighetsbevis genom ULV-projektet. 

 

Vi som arbetar med ULV-projektet skulle sätta stort värde på om du ville ge oss lite 

information om hur din tillvaro ser ut just nu, en tid efter det att du lämnade ULV. Fyll i svar 

på våra frågor och skicka tillbaka i det medföljande kuvertet så snart som möjligt men senast 

2011-10-?? 

 

Vilken termin var du klar med ULV-utbildningen? 

  

 

För vilka åldrar gäller din examen/behörighetsbevis? (Du kan kryssa i flera) 

 

Förskola  

 

År 1-3  

 

År 4-6  

  

År 7-9  

 

Gymnasieskolan 
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Arbetar du som lärare nu?   Ja  Nej   

 

 

Har du en tjänstgöring som stämmer med din examen/behörighet? 

 

Ja  

 

Nej 

 

 

 

I vilken slags förskola/skola arbetar du? 

 

   Majoriteten av barnen/eleverna är svenska  

 

Det finns ungefär lika många svenska barn/elever som barn/elever med 

utländsk bakgrund  

 

Majoriteten av barnen/eleverna har utländsk bakgrund 
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Hur många lärar/förskollärarjobb sökte du innan du fick ditt nuvarande jobb? 

 

 1-5 

 

 6-10 

 

 fler än 10 

 

 

Har du ändrat bostadsort för att få det jobb du har nu? 

 

 Ja  Nej 

 

 

 

Finns det något annat du vill att vi ska veta?    

      

      

      

      

       

 

Tack på förhand från 

ULV-projektet 


