1 (38)

Dnr SU FV-6.1.2-2198-18

Nationell uppföljning
Utländska lärares vidareutbildning
2010-2016

Maria Granath och Andreas Åström
Sektionen för uppdragssamordning
Områdeskansliet för humanvetenskap
Stockholms universitet 2018-06-12

Ett samarbete mellan Göteborgs universitet, Linköpings universitet, Malmö universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet och Örebro universitet

2 (38)

Innehåll

1. Inledning och bakgrund ............................................................................ 3
1.1 Om utländska lärares vidareutbildning ................................................... 4
1.2 Syfte ................................................................................................. 4
1.3 Genomförande av uppföljningen ........................................................... 5
2. Resultat .................................................................................................. 7
2.1 Inför utbildningen ............................................................................... 7
2.1.1 Studieplanering och bedömning av tidigare studier ............................ 7
2.1.2 Individuellt samtal och bemötande .................................................. 9
2.2 Under utbildningen ............................................................................ 10
2.2.1 Erfarenheter av att studera inom ULV ............................................ 12
2.2.2 Språkkunskaper i svenska och engelska ......................................... 14
2.2.3 VFU- Verksamhetsförlagd utbildning .............................................. 15
2.2.4 Avbrott ...................................................................................... 17
2.3 Efter avslutad utbildning .................................................................... 19
2.3.1 Lärarlegitimation ......................................................................... 19
2.3.2 Anställning idag .......................................................................... 20
2.3.3 Möjligheter och utmaningar i arbetet ............................................. 23
3. Avslutande reflektioner ........................................................................... 27
3.1 Prioriterade områden ........................................................................ 28
3.1.1 Samarbete med externa parter ..................................................... 28
3.1.2 Studievägledning och bedömning av tidigare utbildning ................... 29
3.1.3 Den inledande terminen ............................................................... 30
3.1.4 Språkstödjande verksamhet ......................................................... 30
3.1.5 Stöd för handledning för VFU-handledare ....................................... 32
3.1.6 Genomströmning ........................................................................ 34
3.1.7 Samarbete med arbetsmarknadens parter ...................................... 34
3.2 Vidare studier ................................................................................... 35
4. Slutord ................................................................................................. 37

3 (38)

1. Inledning och bakgrund
Utländska lärares vidareutbildning (ULV) är ett regeringsuppdrag som erbjuder
kompletterande utbildning för personer med utländsk lärarexamen och den ska
leda till en svensk lärarexamen och/eller lärarlegitimation enligt förordning
2008:1101. Utbildningen syftar till att ta vara på utländska lärares och
förskollärares kunskaper och kompetenser och ge ökade möjligheter till
anställning som behörig lärare eller förskollärare i svensk skola eller förskola.
Utbildningen omfattar som mest 120 högskolepoäng vilket motsvarar fyra
terminers studier på heltid och regleras av förordning 2008:11011.
Uppdraget att ge den kompletterande utbildningen för utländska lärare gavs till
sex olika lärosäten; Göteborgs universitet, Linköpings universitet, Malmö
universitet2, Stockholms universitet, Umeå universitet och Örebro universitet.
Utbildningen startade 2007 och hittills har cirka 3520 personer antagits till den
kompletterande utbildningen. Från varje lärosäte ingår representanter i en
nationell ledningsgrupp som verkar för att kvalitetssäkra och utveckla
utbildningen i övergripande frågor.
Ett sätt att granska att utbildningssatsningar har uppfyllt de syften som avsetts är
genom olika uppföljningar. ULV-projektet-Utfall, konsekvenser och reflektioner
från 2010 av Gunlög Bredänge och Åsa Cornelius är en tidigare uppföljning av den
kompletterande utbildningen. Uppföljningen visade goda resultat när det gäller i
vilken utsträckning de utländska lärarna fått adekvat anställning efter slutförd
utbildning.
Den nationella ledningsgruppen för Utländska lärares vidareutbildning beslutade
2015 att göra en ny uppföljning för de personer som genomgått utbildningen efter
2010. Detta för att följa upp huruvida utbildningen bibehåller hög kvalitet och
säkerställa studenternas anställningsbarhet i svensk skola och förskola efter de
nya reformer som införts efter 2010, till exempel förordningen om
lärarlegitimation3.

1

SFS 2008:1101. Förordning om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk

utbildning.
2 Från 2018-01-01 Malmö universitet, tidigare Malmö högskola
3 SFS 2011:326. Förordning om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare.
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1.1 Om utländska lärares vidareutbildning
Utbildningen vänder sig till personer som har:


En utländsk avslutad lärarexamen på högskolenivå eller eftergymnasial nivå



Har godkänt betyg i Svenska 3/Svenska som andraspråk 3/TISUS eller
motsvarande, alternativt Svenska B/Svenska som andraspråk B om kursen
examinerats före 30 juli 2013.

Majoriteten av de som antagits till utbildningen läser mot en svensk lärarexamen.
Till följd av att förordningen om legitimation för lärare och förskollärare infördes
har andelen antagna studenter i större utsträckning behov att komplettera sin
tidigare utbildning utifrån beslut från Skolverket.
När en person ansöker om legitimation hos Skolverket utifrån sin tidigare
utländska examen får personen antingen ett beslut om
lärarlegitimation/förskollärarlegitimation eller ett beslut över vilka utländska
meriter som inte uppfyller Skolverkets krav. Dessa krav gäller den
lärarförberedande delen, ämnesstudier och/eller övriga nationella krav. Om den
utländska utbildningen uppvisar brister i relation till ett eller flera av kraven
behöver den sökande kompensera bristen eller bristerna antingen genom studier
eller genom tjänstgöring. Den som har en utbildning från ett EU/EES-land eller
Schweiz kan välja att istället genomgå ett lämplighetsprov. Skolverket hänvisar
då till kompensationsåtgärder/kompletterande insatser. Åtgärderna/insatserna
kan genomföras på egen hand eller via ULV. Studierna inom kompletterande
utbildning för utländska lärare planeras individuellt av ULV efter de
kompensationsåtgärder som Skolverket beslutar om.
I arbetet med tolkning av Skolverkets beslut om kompensationsåtgärder
samverkar ULV-samordningen både med Universitets och Högskolerådet (UHR)4,
Skolverket och med de institutioner där studenterna ska läsa sina kurser. I
förekommande fall skickas tidigare ämnesstudier till berörda institutioner för
validering.
Innan lärarlegitimationsreformen infördes utfärdade Högskoleverket (nuvarande
Universitets-och högskolerådet) så kallat behörighetsbevis enligt liknande
förfarande.

4

Myndighet som bedömer utländska utbildningar.
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1.2 Syfte
Syftet med den nationella uppföljningen är:


Att undersöka hur den kompletterande utbildningens syfte har uppnåtts



Att utifrån studenters erfarenheter och synpunkter öka kvalitén i den
kompletterande utbildningen



Att undersöka varför en del studenter har avbrutit sina studier



Att följa upp Bredänges och Cornelius uppföljning från 2010

1.3 Genomförande av uppföljningen
Den nationella ledningsgruppen beslutade att genomföra en nationell uppföljning
med hjälp av två enkäter. En enkät riktade sig till de som slutfört utbildningen
och en enkät riktade sig till de som avbrutit sina studier. Enkäterna skickades via
e-post till studenter som tagit examen eller gjort avbrott på sina studier vid
samtliga medverkande lärosäten från och med höstterminen 2010 till och med
vårterminen 2016.
Enkäterna utformades gemensamt i den nationella ledningsgruppen för Utländska
lärares vidareutbildning där representanter från samtliga lärosäten medverkat.
Utskick har gjorts av Stockholms universitet som samordnande lärosäte till
respektive lärosätes respondenter och Stockholms universitet har ansvarat för att
sammanställa resultatet.
Av de som påbörjade den kompletterande utbildningen inom ULV mellan 20102016 har ca 570 personer slutfört utbildningen med antingen en svensk
lärarexamen eller med intyg över slutförd komplettering enligt hänvisning från
Skolverket. Denna uppföljning omfattas endast av de studenter som läst mot en
examen samt gjort avbrott.
Enkätfrågorna bygger på den tidigare uppföljningen 5 men har utökats och har
även utgått från att förordningen om legitimation för lärare 6 infördes från och
med första juli 2011. Från och med detta datum behöver studenter som slutfört
sin kompletterande utbildning ansöka om lärarlegitimation hos Skolverket.
Den kompletterande utbildningen syftar till att studenterna, efter slutförd
utbildning och erhållande av lärarlegitimation, ska ha större möjligheter att

Bredänge, Gunlög och Cornelius, Åsa. 2010. ULV-projektet-Utfall, konsekvenser och
reflektioner. Stockholm: Stockholms universitet.
6 SFS 2011:326. Förordning om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare.
5
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etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. I uppföljningen undersöks
förutsättningar för och förhållanden kring respondenternas anställning genom
frågor om anställningsform och löneutveckling. För att lärosätena ytterligare ska
kunna utveckla och kvalitetssäkra utbildningen finns enkätfrågor med utrymme
för öppna kommentarer. Utifrån svaren ges möjlighet att fånga upp studenternas
erfarenheter och synpunkter kring deras utbildningstid och från deras första tid
som verksamma behöriga lärare eller förskollärare i svensk kontext.
Totalt besvarade 343 personer enkäterna:


202 (35 %) besvarade enkäten som riktade sig till de som slutfört
utbildningen



141 (20 %) besvarade enkäten som riktade sig till de som har gjort avbrott



89 procent är kvinnor och 11 procent är män



medelåldern är 40-44 år



respondenterna har utländsk examen från 48 olika länder



respondenterna representerar samtliga sex lärosäten

Eftersom ett av syftena med uppföljningen var att följa upp den tidigare,
Cornelius och Bredänge 2010 har resultatet från enkäterna i förhållande till
tidigare uppföljning diskuterats med samtliga ansvariga för uppdraget vid
respektive lärosäte. Det har gjorts för att fånga upp och få en bild av hur man
arbetat med utvecklingsfrågor både på nationell och på lokal nivå. Detta material
återfinns under rubriken 3.1 Utvecklingsområden.
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2. Resultat
För att få en tydlig och överskådlig bild är resultatet indelat i tre delar: inför,
under och efter utbildning.
2.1 Inför utbildningen
Inför varje antagningsomgång arbetar ULV-samordningen med olika processer:
bedömning av tidigare studier, studieplanering samt vägledande och individuellt
samtal med den antagna studenten. Samtalet syftar till att informera om och
förbereda studenten inför kommande studier.
2.1.1 Studieplanering och bedömning av tidigare studier
I samband med antagning genomförs en kartläggning av studentens tidigare
studier från utbildningslandet och eventuellt andra länder. Kartläggningen ligger
till grund för vad som kan tillgodoräknas från tidigare utbildning och hur
studentens individuella studieplan7 kommer att utformas, det vill säga vilka och
hur många kurser studenten behöver läsa för att nå behörighet som lärare eller
förskollärare.
Till grund för bedömning och studieplanering, utöver tidigare studier, tas hänsyn
till eventuell arbetslivserfarenhet, både från utbildningslandet och från Sverige,
utlåtande från UHR, samt eventuellt beslut från Skolverket i de fall studenten
redan ansökt om lärarlegitimation. För en del studenter kan innehållet i den
individuella studieplanen variera beroende på om de kompletterande studierna
ska leda till en svensk lärarexamen, om studenten behöver kompensera för
brister i den tidigare utbildningen enligt en kompensationsåtgärd från Skolverket
eller om studierna ska leda till utökad behörighet. Utökad behörighet innebär att
studenten redan har beviljats lärarlegitimation men önskar lägga till ytterligare
ämnen till sin behörighet8.

Den individuella studieplanen är en översikt över studentens studier mot lärarbehörighet
Respondenterna i den här uppföljningen omfattas endast av de som läst mot examen och
inte de som läst mot utökad behörighet
7
8
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Diagram 1. Visar hur nöjda respondenterna är med den individuella studieplanen och
bedömningen av den utländska utbildningen
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Mindre nöjd
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Överlag är respondenterna mycket nöjda med den individuella studieplanen. De
som svarat att de är något mindre nöjda med sin individuella studieplan anser att
de kompletterande studierna är längre än vad man förväntat sig. Respondenterna
anser att de redan har en lång akademisk utbildning med sig och att man inte
förväntat sig att läsa under flera terminer för sin väg till behörighet:
”Jag har doktorsexamen från mitt tidigare hemland men trots detta fick jag
läsa kurser som matematik didaktik.”
”Det känns fortfarande att jag saknar en stor del av min kompetens
eftersom jag läst 2 år. Man vill så gärna så fort som möjligt bli av med
utbildningen men senare i arbetslivet saknar man ganska mycket av det
man inte läst.”
”Det är svårt att kalla min studieplan för individuell eftersom de flesta av
ULV-studenter som jag känner och som fick utbilda sig om till förskollärare
här i Sverige fick precis likadana individuella studieplaner men i praktiken
befann vi oss på helt olika nivåer.”
När det gäller bedömningen av tidigare utbildning uppger ca 30 procent av alla
respondenter som besvarat frågan att de känner sig missnöjda eller mindre
nöjda. Många upplever att den bedömning just hen fått skiljer sig från sina
kurskamraters, trots att de själva uppfattar att de har likvärdiga utbildningar och
erfarenheter med sig:
”Jag har inte fått konkret svar om hur många kurser måste man plugga för
att bli färdig med examen, kurserna var inte distans och det var svårt att ta
ledig från jobbet.”
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”Jag blev inte nöjd med valideringen av mina betyg och antalet kurser som
jag skulle bli tvungen att ta inom ETT av mina kompetensområden (jag
skulle undervisa inom två ämnen, på gymnasienivån).”
”Andra fick studera ett år för att validera men jag fick orättvis bedömning.”
2.1.2 Individuellt samtal och bemötande
I samband med att studenten antas till utbildningen erbjuds ett individuellt samtal
där studenten tillsammans med en vägledare inom ULV-samordningen får
möjlighet att gå igenom vad studenten fått tillgodoräknat från tidigare studier och
eventuell arbetslivserfarenhet samt vilka kurser som behöver ingå i den
individuella studieplanen. Under detta samtal får studenten även information om
Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)9 och möjligheten att få göra VFU i sin
hemkommun i de fall studenten bor på annan ort än där lärosätet är beläget. Hur
det individuella samtalet går till varierar mellan lärosätena, vid vissa lärosäten är
det i form av ett studievägledande samtal, medan andra lärosäten ger samtalet
som en möjlighet till individuell information till studenten.
Diagram 2. Visar hur nöjda respondenterna är med bemötandet från ULV-samordningen
och informationen om kursutbudet.
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Den praktiska del av utbildningen som är förlagd till skolans eller förskolans verksamhet
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Majoriteten av respondenterna uppger att de är väldigt nöjda med bemötandet av
ULV-samordningen och den information som de får under det individuella
samtalet. Bland annat svarar respondenterna:
"Jag fick mycket bra handledning och bra hjälp för att kunna nå till den
examen som jag tror passar mig bäst som lärare"
”Jag fick stöd från lärare och samordnade.”
”Jag känner att ULV-samordnarna jag haft kontakt med har varit trevliga
och hjälpsamma”
Det individuella samtalet är en viktig del i att studenterna ska få en klar och tydlig
bild om just sin väg till behörighet. I en fråga kring hur nöjd man som student var
med den individuella studieplanen framkommer att 44 procent var mycket nöjda,
39 procent nöjda, 14 procent att den var acceptabel, fyra procent mindre nöjda
och fyra procent missnöjda.
På frågan om hur nöjd studenten är med informationen om kursutbudet var det
ungefär 20 procent färre som besvarade frågan. Det kan bero på att studenterna i
stor utsträckning tilldelas en studieplan som studenterna förhåller sig till utan
vetskap eller möjlighet att påverka särskilt mycket, således är vetskapen om
kursutbudet sannolikt lågt hos det flesta studenter. Dock bland de respondenter
som besvarade frågan upplever sig över 90 procent nöjda med informationen.
Sammantaget är respondenterna nöjda med det som sker inför utbildningen, i
synnerhet med bemötandet från de som arbetar inom ULV-samordningen. Detta
beror antagligen på att studenterna har nära och regelbunden kontakt med
medarbetarna inom samordningen av ULV vilket medför att man som student
relativt snabbt får sina frågor besvarade.
2.2 Under utbildningen
De som besvarat enkäten har examen med sig från 48 länder.
Utbildningssystemen ser olika ut i olika länder men också inom länder och över
olika tidsepoker. Liknande utbildningar kan ge olika behörigheter, de kan skilja sig
åt både vad gäller utbildningstid och innehåll. Diagrammet nedan visar den
utländska examen studenterna har med sig samt den svenska examen som
utfärdats efter slutförd komplettering.
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Diagram 3. Visar utländsk lärarexamen samt svensk lärarexamen
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Diagrammet visar att det finns en diskrepans när det gäller vilka skolformer den
utländska och den svenska lärarutbildningen ger behörighet mot och mot vilka
åldrar utbildningen riktar sig till. I flera länder är det vanligt att man har
behörighet att undervisa från förskolan eller grundskolans tidigare år upp till
gymnasieskolan i endast ett ämne. Det visar också tydligt att det är en stor del av
lärarna som väljer att läsa mot en delvis annan examen än vad deras tidigare
utbildning förberett dem för. Den examen som flest väljer att läsa mot och som
skiljer sig mest från studentens tidigare utbildning är en examen mot tidigare
åldrar där studier leder mot behörighet i flera verksamhetsformer: förskola,
förskoleklass och grundskolans tidigare år.
Diagram 4. Visar ämnen respondenterna har med sig från sin utländska lärarexamen
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Diagrammet visar att det är en bredd på examina och ämnen som
respondenterna haft med sig. Det finns en hel del övriga ämnen som
respondenterna inte fick behörighet i efter slutförd utbildning. Anledningar till
detta kan vara att de har valt en annan inriktning alternativt ett snävare
åldersspann inom de kompletterande studierna än den utbildning de har med sig
eller att motsvarande ämnen inte ges inom inriktningarna till exempel ämnen som
miljövetenskap, kommunikationsvetenskap och filosofi.
När det gäller ämnen är det matematik och förskoledidaktik som är
överrepresenterade när det gäller skillnaden i vad man har med sig från sin
tidigare utbildning och det man läser inom ULV. Det kan bero på att en stor del av
studenterna läser mot en examen med inriktning mot förskola och/eller
grundskolans tidigare år. Många får behörighet i matematik, ett ämne som de
saknat från tidigare utbildning vilket beror på hur de kompletterande studierna
ser ut för inriktning grundskolans tidigare år där ämnena matematik och
svenska/läs- och skrivinlärning och läs- och skrivutveckling är obligatoriska.
2.2.1 Erfarenheter av att studera inom ULV
Flera respondenter har lämnat utförliga svar på den öppna frågan som berör vilka
erfarenheter man tillägnat sig genom att ha studerat inom Utländska lärares
vidareutbildning. Respondenterna framhåller vikten och betydelsen av att få
kunskaper om det svenska skolsystemet, styrdokument och läroplaner men även
grundvärderingar i det svenska samhället:
”Att lära mig förstå hur det svenska skolväsendet fungerar, vilka
kunskapskrav för elever, och grundvärderingar för det svenska samhället.”
”Det är bra att redan i början att ge oss en inblick i den svenska
värdegrund, skolsystemet att se hur fungerar. Speciellt vi som kommer från
diverse kulturer, får veta direkt hur saker och ting går ihop.”
”Fick mycket goda erfarenheter inom pedagogik, didaktik och skolväsendet i
Sverige.”
”Det var bra att lära känna svenska skolsystem, och att öva språket,
eftersom på denna tiden jag inte kunde språket så bra.”
”Utifrån ULV projektet har jag kunnat bearbeta viktiga didaktiska frågor om
hur lärandemål skall formuleras och blir till undervisning, samt hur läraren
kan arbeta på olika sätt för att stödja elevernas lärande...mm.”

Respondenterna uppger att de är nöjda med utbildningens pedagogiska,
didaktiska och ämnesinriktade innehåll. Respondenterna framhåller även vikten
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av att tidigt få kunskaper om det svenska skolsystemet och om grundläggande
värderingar i svenskt skolväsende. En annan viktig aspekt som lyfts är
möjligheten av att få diskutera och problematisera olika didaktiska och
skolrelevanta frågor.
Kurser i pedagogisk dokumentation10 och specialpedagogik framhålls som särskilt
värdefulla kurser då de har ett innehåll som inte alltid ingår i utländska
lärarutbildningar. Däremot varierar åsikterna när det gäller de ämnesrelaterade
kurserna. Vissa respondenter menar att de läst kurser som de redan har kunskap
i medan andra upplever att kurserna har gett dem kunskaper de tidigare saknat:
”Det gav mig en bättre syn på förskolebarns ålder, deras behov och
utveckling. Arbete med pedagogisk dokumentation. Att studera inom ULV
var jättegivande för mig. Jag fick jättebra kunskaper som kompletterade
mina gamla erfarenheter.”
”Jag har fått ett nytt tänkesätt när det gäller att arbeta utforskande med
barnen, även teorier om pedagogisk dokumentation som jag har stor
användning av i mitt arbete idag.”
"Många upprepningar inom pedagogik och psykologi, jag ägnade för mycket
tid åt det jag haft med mig från min tidigare utbildning."
”Nästan allt jag läste inom ULV hade jag redan läst i mitt utbildningsland.”
”Det viktigaste var att jag fick gå igenom läroplan och kurser för elever med
behov av särskilt stöd.”
”Kursen Att vara lärare i Sverige kändes rätt meningslös , jag hade ändå
jobbat i svensk skola i drygt 10 år innan jag läste kursen.”
Svaren visar att studenternas upplevelser kan skilja sig åt beroende på vilken
utbildningsbakgrund man har och om man redan haft möjlighet att tjänstgöra i
svensk skola eller förskola innan man påbörjat den kompletterande utbildningen.

På frågan om det är något i utbildningen som man saknat så anges ofta praktiska
kunskaper som man har nytta av i det vardagliga arbetet som lärare. Exempel på

Att med stöd av olika verktyg dokumentera den pedagogiska verksamheten i syfte att
följa upp, utvärdera och utveckla den.
10
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detta kan vara hur man arbetar med digitala verktyg, ledarskap,
konflikthantering, utvecklingssamtal och bemötande av föräldrar:
”Saknade konflikthantering i utbildningen.”
”Hur man hanterar svåra situationer och konflikter på skolan.”
”Mer information om specialpedagogik, hantering av åtgärdsprogram,
hantering av krissituationer, bemötande av föräldrar, lösningar av
konfliktsituationer.”
”Jobba mer med ämnesplanering i skolan.”
”Mer kännedom om administrativa saker inom skolan.”
”Praktiska lektioner inom användning IT teknologi i undervisning.”

2.2.2 Språkkunskaper i svenska och engelska
De formella kunskaperna för att antas till utbildningen är bland annat godkända
kunskaper i Svenska 3/Svenska som andraspråk 3/TISUS 11. Tyvärr motsvarar inte
alltid ett godkänt betyg de reella kunskaper studenter har i det svenska språket.
Det får konsekvenser både när det gäller de akademiska studierna och för den
verksamhetsförlagda delen av utbildningen:
”Jag har många positiva minnen och erfarenheter från ULV. Det är en
fantastisk plattform som möjliggjort för mig för den jag är idag. Lärarna
som studenter var så engagerade och jag lärde mig mycket under
utbildning. Det enda kan jag tycka ibland kunskapsnivån bland studenter
gäller språklig uttryck varit ojämna. Detta gjorde att grupparbete blev
lidande ibland. Det vore bra om man infört ett högre krav på språklig
kompetens alltså svenska.”
”Att kunna svenska språket och kunna förklara så att alla elever förstår”

Utbildningen i sig bidrar till en utveckling och progression av det svenska språket,
vilket gör studenterna mer förberedda inför sin kommande lärarroll. Kunskaper i
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Tisus är ett behörighetsgivande prov i svenska språket, www.su.se/svefler/tisus
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engelska ingår däremot inte i antagningskraven för ULV och majoriteten som har
svarat på enkäten upplever inte att det haft någon betydelse för studierna eller
för yrkesrollen.
Diagram 5. Visar om avsaknad av förkunskaper i engelska som antagningskrav haft
betydelse för studierna eller för yrkesrollen
Ja

nej

18%

82%

I de fall man har svarat att det haft betydelse tar man upp exempel som att man
skulle behövt behärska engelska språket för att kunna kommunicera med vissa
lärare på skolan eller i förskolan eller att man upplever att kunskaper i engelska
är en viktig del i att ha möjlighet att integreras i det svenska samhället i stort. Ett
annat svar är att det haft betydelse när det gäller kurslitteraturen och i dialog
men engelsktalande föräldrar under VFU eller i tjänsten.
2.2.3 VFU- Verksamhetsförlagd utbildning
Kontakten med den svenska skolan är en central del av utbildningen. Inom ramen
för studierna ingår därför VFU, verksamhetsförlagd utbildning. Där får studenter
inom den kompletterande utbildningen använda sina yrkeskunskaper i ett svenskt
sammanhang och möjlighet att omsätta sitt yrkeskunnande i praktiken.
Om studenten har en tjänst inom skola eller förskola finns möjlighet vid flera
lärosäten att ansöka om att få göra VFU på sin arbetsplats. För att en sådan
ansökan ska kunna godkännas behöver vissa fastställda kriterier vara uppfyllda.
Det är bland annat att VFU ska göras i en adekvat skolform och ämne och att
studenten ska tilldelas en handledare.

En öppen fråga i enkäten lyder ”på vilket sätt har du fått användning av dina
erfarenheter från VFU under utbildningen?”. Denna fråga har genererat många
och utförliga svar och det framkommer att man på det stora hela anser att VFU är
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ett viktigt inslag i utbildningen och att man där fått möjlighet att använda sina
teoretiska kunskaper i det vardagliga arbetet på skolan eller förskolan och i en för
många ny skolkontext:
”Jag har fått lära mig hur den svenska skolan fungerar. Utan VFU hade det
varit mycket svårare. Man fick pröva på och göra om och om igen tills allt
fungerade.”
”Jag tycker att man genom VFU får en utländsk lärare de bästa möjligheter
för att anpassa sina lärarerfarenheter och kunskaper och samtidigt utveckla
dem för att bli lärare i Sverige.”
”Jag lärde mig mycket om hur man jobbar med bedömning särskilt formativ
bedömning”
”Fick möjlighet att se likheter och skillnader mellan de två olika
utbildningssystem i mitt gamla land och i Sverige och själv undervisa några
lektioner”
”Jag tycker att det är intressant att jobba inom den demokratiska miljö som
jag upplever är ständigt närvarande här i Sverige. Trots att jag kommer från
ett demokratiskt land har man inte samma arbetssätt och syn på lärande.
Samarbetet på skolorna i Sverige fångar också min uppmärksamhet vilket
hjälper till att utvidga mina kunskaper inom olika områden”
”Att lyckas med att undervisa alla möjliga elever med olika kunskaps- och
prestationsnivåer vilket i sin tur har utvecklat min didaktiska och metodiska
förmåga samt givit mig nya verktyg att arbeta med. Att dessutom få
använda dessa erhållna verktyg till att stärka, motivera och vidareutveckla
unga elevers förmåga att tänka kritiskt och öka sin kunskap genom
inspiration är min stora passion.”
Utifrån svaren kan uttydas att respondenterna genom den verksamhetsförlagda
utbildningen har fått en inblick i det svenska skolsystemet och en möjlighet att
använda sina tidigare erfarenheter och kunskaper i ett nytt sammanhang.
Flera respondenter uppgav att de hade velat ha mer VFU under den
kompletterande utbildningen och att man önskade mer tid för handledning och
reflektion kring sin VFU.
”Mera tid, mera handledning och bättre kommunikation med de
involverande”
”Öronmärkt tider för mer handledning. Många gånger handledare har
mycket annat så man hinner inte sitta och ha reflektion.”
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”Jag hade inte så bra handledare på vfu:n. Själv anser jag att det är en
viktig faktor för att förstå hur förskolan fungerar”
”Förståelse av handledare och VFU-koordinatorer. Ändå som jag behövde
utveckla var det språk. Det var lite frustrerande att stå framme och
undervisa medan du vet själv att språket som du kan räcker inte för
undervisningen.”
Andra reflektioner kring VFU-perioden var:
”Att arbeta mer med dokumentationen, att vara på utvecklingssamtal
tillsammans med mentor och andra praktiska saker.”
”Vägledning och reflektionstid från verksam lärare”
”Vill gärna få mer erfarenhet om vardagsrutiner, planering, sommarledighet,
unikum, veckobrev, blogg för varje barn osv”
Även här visar svaren att studenternas upplevelser kan skilja sig åt beroende på
vilken utbildningsbakgrund man har och om man redan haft möjlighet att
tjänstgöra i svensk skola eller förskola innan man påbörjat den kompletterande
utbildningen.
2.2.4 Avbrott
En av enkäterna i uppföljningen riktade sig till de som antingen blivit antagna
men inte påbörjade sina studier inom den kompletterande utbildningen eller som
har blivit antagna men inte slutfört utbildningen. Från svaren kan vi se att fler
personer som antagits men valt att göra avbrott har svarat än de som antagits
men inte påbörjat utbildningen. Anledningarna till att man valt att inte påbörja
alternativt slutföra sina studier ser olika ut vid respektive lärosäte.

18 (38)

Diagram 6. Visar anledningar till varför respondenterna valt att inte påbörja eller avsluta
sina studier
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De tre största anledningarna till avbrott är att man redan har en tjänst och inte
har möjlighet att studera samtidigt, ekonomiska skäl eller att man redan har
ansökt om och fått legitimation från Skolverket. Flera respondenter anger att det
var avståndet till lärosätet som gjorde att man inte hade möjlighet att läsa och
önskemål framkommer om distansundervisning.
Ett typiskt exempel på vad respondenterna har svarat när det gäller att göra
avbrott på sina studier är följande:
”Den sammantagna anledningen var att orken blev uppäten av att behöva
studera flera år för att kunna utöva ett yrke som jag arbetat med under
många år i mitt hemland. Detta ihop med att vara 40 år med små barn och
problem med att få ekonomin att gå ihop blev för mycket. Tråkigt då jag
älskade mitt jobb som en mycket uppskattad lärare.”
En stor del av de som svarat skulle önskat mer stöd i beslutet att inte fortsätta
sina studier:
”Jag hade inte fått ett konkret svar på hur många kurser jag behövde
plugga för att få examen, kurserna var inte på distans och det var svårt att
få ledigt från jobbet”
”Ett personligt bemötande där man kan prata om den egna situationen och
få information om möjligheter”
”Jag påbörjade mina studier för att få lärarlegitimation, när jag fick den
behövde jag inte studera längre”
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”Vad skulle jag vinna genom att slutföra min utbildning i situationen när jag
fått lärarlegitimationen? Jag viste inte exakt vad jag skulle göra i den
situationen jag hamnade”
I svaret på frågan om man hade varit i behov av mer stöd och information från till
exempel studievägledare eller från ULV-samordningen svarar övervägande delen
att man haft det behovet.
2.3 Efter avslutad utbildning
Frågorna som rörde tiden efter avslutad utbildning handlar om studenternas
lärarlegitimation, studenternas anställning efter utbildningen och upplevelser
kring den första tiden som lärare eller förskollärare.
2.3.1 Lärarlegitimation
Av de som besvarade enkäten har i princip alla fått eller väntar besked om att få
lärarlegitimation. De övriga är personer som ännu inte sökt lärarlegitimation.
Således verkar det som att alla studenter inom ULV erhåller lärarlegitimation efter
studierna. De allra flesta fick dessutom behörighet i de ämnen de förväntade sig
och sökte för.

Diagram 7. Visar om respondenterna har sökt och erhållit lärarlegitimation
väntar besked

sökt och fått
6%

84%

10%

inte sökt
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Diagram 8. Visar på om respondenterna fick behörighet i de ämnen de förväntade sig
Ja, utifrån min svenska examen
Ja, utifrån både min utländska och svenska examen
nej
8%
30%

62%

Men det finns ett litet antal vars utfall inte blev som de förväntade sig. De flesta
av de respondenterna förväntade sig behörighet i fler ämnen eller inom andra
inriktningar, men i vissa fall blev utfallet fler behörigheter än förväntat.
En förklaring till att utfallet inte blev som förväntat är att respondenterna inte
kompletterat sin tidigare utländska utbildning utifrån de ämnen och skolformer
som den avsåg, utan valt att läsa mot en examen med annan inriktning eller
åldersspann. En annan förklaring kan vara att studenten ansökt om legitimation
utifrån sin svenska lärarexamen och inte skickat med dokumentation över den
utländska utbildningen. Skolverket har även förändrat ansökningsförfarandet för
sökande under tid, vilket kan ha påverkat utfallet av legitimationen.
2.3.2 Anställning idag
Ungefär 35 procent av alla respondenter svarade att de redan hade en anställning
vid en skola eller förskola under utbildningen. Efter att ha avslutat den
kompletterande utbildningen har i stort sett alla respondenter fått en anställning
vid en skola eller förskola. Endast en procent i undersökningen angav att de var
arbetssökande.
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Diagram 9. Visar hur respondenterna hittat sin första tjänst efter utbildningen
Arbetsförmedlingen

Annan jobbsökardatabas

Hade redan arbete

Fick arbete på annat sätt

Genom VFU

16%
27%

35%

16%
6%

35 % av de som besvarat enkäten uppgav att de redan hade en tjänst som lärare
eller förskollärare och 27% att de hittat sin första tjänst via Arbetsförmedlingen.
Diagram 10. Visar hur många anställningsintervjuer respondenterna gick på innan sin
första tjänst
1-5 intervjuer

6-10 intervjuer

5%

fler än 10

6%

89%

89 % av de som besvarat enkäten anger att de gått på mellan 1-5
anställningsintervjuer innan de fick en anställning. I Cornelius och Bredänges
uppföljning var frågan ställd på ett litet annorlunda sätt och handlade om hur
många tjänster man sökt innan man fick anställning, på den frågan svarade
respondenterna att de sökt mellan 1-3 tjänster innan de fått anställning. Både
den tidigare uppföljningen från 2010 och denna visar att lärarna är eftertraktade
på arbetsmarknaden.
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Diagram 11. Visar vad respondenterna arbetar som
Förskollärare

Lärare

Annan tjänst inom skola

Arbetssökande

7%1%

40%

52%

De som har svarat att de har en annan tjänst inom skolan har tjänster som
modersmålslärare, lärar- eller elevassistent och administrativa tjänster. Cornelius
och Bredänge tar också upp i sin uppföljning att några av dem som inte arbetar
som lärare kan ha andra funktioner inom skolan.

Diagram 12. Visar på vilka språk/modersmål som talas vid skolan
majoritet svenska modersmål

ungefär lika många

majoritet annat modersmål

16%

44%

40%

Flera studier har gjorts när det gäller i vilka skolor lärare med en utländsk
lärarexamen arbetar. Jönsson, Annelis och Rubinstein Reich Lena, 200612
kommer i sin studie fram till att merparten av de utländska lärarna var anställda

Jönsson, Annelis och Rubinstein Reich Lena, Yrkesidentitet i förändring? Invandrade
lärares möte med den svenska skolan, Pedagogisk forskning i Sverige, 2006
12

23 (38)

på ”invandrartäta” skolor. I uppföljningen från 201013 har man sett att denna
trend har vänt. Resultatet är relativt jämnt fördelat mellan att man har tjänst vid
en skola där majoriteten av eleverna har svenska som modersmål och vid en
skola där majoriteten av eleverna har ett annat språk än svenska som
modersmål. Denna trend håller i sig även från resultatet av denna uppföljning och
att det till och med är något fler av lärarna som har anställning vid en skola där
majoriteten av eleverna har svenska som modersmål än som inte har det.
Diagram 13. Visar vilken lön respondenten har
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När det gäller huruvida respondenten fått någon löneförhöjning efter genomförd
utbildning går det inte att se något tydligt mönster. Ungefär hälften av
respondenterna uppger att de fått en löneförhöjning och hälften att deras lön är
oförändrad. Av de som fått en löneförhöjning ligger höjningen på mellan 1000 och
4000 kronor.
De allra flesta respondenter är tillsvidareanställda (90 procent), arbetar heltid (87
procent) och jobbar inom kommunal skola eller förskola (78 procent). De arbetar i
något större utsträckning i skolor eller förskolor där majoriteten av eleverna har
svenska som modersmål som i skolor eller förskolor där majoriteten av eleverna
har ett annat språk som modersmål.
2.3.3 Möjligheter och utmaningar i arbetet
Flera svarar att efter att de har avslutat den kompletterande utbildningen har fått
större ansvar i sin tjänst på skolan eller förskolan. Många rektorer och
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ULV-projektet-Utfall, konsekvenser och reflektioner, Bredänge och Cornelius, 2010.
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förskolechefer visar stort intresse för studentens utländska utbildning och försöker
se till att de kunskaper de bär med sig kommer till användning i undervisningen i
den svenska skolan och förskolan. Exempel på vad respondenterna svarat när de
gäller utökat ansvar och nya möjligheter:
”Jag är handleder förskollärarstudenter och är även ansvarig för
flerspråkighet och mångkulturellt arbete i förskolan. Jag använder mina
kunskaper i arabiska för att ha samtal med föräldrar som inte kan svenska.”
”Jag använder mig av Lpfö 9814 då min chef tar tillvara på min kompetens
och mina egna erfarenheter och hon ser att jag brinner för mitt jobb och
min roll som avdelning ansvarig arbetslagsledare.”
”Han gav mig ansvar för hela matten i hela skolan.”
”Jag är ämnesansvarig lärare och fick nu bli förstelärare.”
”Jag har blivit lagledare bland mina kollegor och delar min kompetens
genom föreläsningar och presentationer.”
”Jag leder projekt inom mitt ämne.”
”Att ha två utbildningar innebär bredare erfarenheter, kunskap, förståelse
och uppfattning för olika kultur och traditioner vilket hjälpa att tolka och
förstå situationer som sker med barn eller föräldrar.”
Det framkommer att rektorer och förskolechefer har tagit vara på
respondenternas ämneskunskaper och uppger att de utländska lärarna har fått
ansvar att leda olika projekt eller blivit förstelärare och ansvarar för ämnet på
skolan. Därtill menar respondenterna att deras språkkunskaper tas tillvara på,
dels som en brygga mellan skolan eller förskolan och föräldrar men även som ett
stöd till elever och barn i den dagliga verksamheten på skolan och förskolan.
Respondenterna lyfter även vissa utmaningar i sin roll som lärare eller
förskollärare. När det gäller det man upplever som den största utmaningen med
att arbeta i svensk skola eller förskola har många svarat att det är att undervisa
och kommunicera på svenska. Det handlar om kommunikationen med både
elever, kollegor och föräldrar.
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”Som invandrare, språk är största utmaningen till mig.”
”Det svenska språket och att samsa med några svenska kollegor.”
”Att i yrkeslivet kommunicera på sitt andraspråk och förstå elevernas
vardagsspråk och brist på respekt för yrke i allmänt.”
”Som modersmålslärare är jag bron mellan lärare och föräldrar som saknar
språk studiehandledare för nyanlända elever.”
En annan utmaning som respondenterna lyfter handlar om lärarens roll och
ansvar. Här kan det finnas en motsättning kring hur respondenterna förväntar sig
att lärarens roll och status ser ut i skolan eller förskolan i relation till hur det
faktiskt ser ut på skolorna och förskolorna. I den svenska skolan har elever och
föräldrar enligt läroplaner och styrdokument rätt till inflytande och delaktighet i
större utsträckning än i andra länder och klassrumsklimatet kan se annorlunda ut
när det gäller arbetsro och disciplin:
”Förhållningssättet. För vi som kommer från andra länder blev en utmaning
att komma in i skolan och arbeta med en helt annat förhållningssätt där det
inte finns en hierarki, tvärtom läraren och eleverna befinner i samma "nivå".
Där tillsammans arbeta och bidra för att nå ett mål.”
”Avsaknad av disciplin, väldigt låga kunskapskrav och inkludering.”
”Den demokratiska miljö och att kunna motivera när barnen inte är vana vid
att jobba bara för att man vill lära sig.”
”Att föräldrar och barn har mycket mer makt och kan påverka förmodligen
allt i skolan!!”
En annan del av lärarnas ansvarsområden som respondenterna ser som en
utmaning är den administration som ingår i tjänsten, men som kan vara på
bekostnad av undervisningen:
”Att vi inte har tid till allt som skall hinnas med. Det är helt enkelt för stort
fokus på administrativa delar i stället för mötet med elever och undervisning
till elever.”
”Mångkulturella skolan. Mycket undervisning och för lite tid för reflektion och
planering. Elevernas inställning, motivation.”
”Att arbeta kollegialt när tiden för planering, reflektion och gemensamma
diskussioner är nästan obefintlig.”
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Flera tar även upp frågan om att möta barn som är i behov av särskilt stöd och
svårigheten att anpassa undervisningen till alla barn och elever. Här upplever
respondenterna dels att de saknar kunskaper för att bemöta barn av behov av
särskilt stöd, både när det gäller att hitta former för att organisera och anpassa
undervisningen men även att tiden inte räcker till:
”Att på mina lektioner ge mer stöd till elever i behov av särskilt stöd.”
”Bemöta barnen med särskilda behov på rätt sätt och anpassa undervisning
för alla barnen i klassen.”
”Bemöta barn med olika diagnoser och kollegor med fördomar om
invandrare.”
Det som respondenterna upplever som utmaningar återfinns i stora delar också i
vad respondenterna sagt sig sakna under den kompletterande utbildningen.
Uppföljningen visar att respondenterna inte alltid har varit förberedda på de
förväntningar och krav som ställs på lärare eller förskollärare i svensk skola och
förskola och jämför med tidigare erfarenheter kring hur lärarens och skolans roll
ser ut.
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3. Avslutande reflektioner
Den här uppföljningen syftar till att undersöka hur den kompletterande
utbildningens syfte har uppnåtts, att utifrån studenternas erfarenheter och
synpunkter höja kvalitén i utbildningen och att följa upp Cornelius och Bredänges
uppföljning från 2010. Ett syfte är också att undersöka varför en del studenter
väljer att avbryta sina studier.
Det övergripande syftet med den kompletterande utbildningen är att ta tillvara på
utländska lärares och förskollärares kompetenser och ge ökade möjligheter till
anställning som behörig lärare i svensk skola eller förskola.
I princip alla respondenter har fått en fast anställning och heltidstjänst inom den
skolform och inriktning man kompletterat tidigare studier mot och fått behörighet
i. Arbetsvillkoren har till stora delar förbättrats i form av löneökning och ökat
ansvar inom tjänsten. Flera personer uppger att man upplever att rektor och
förskolechef tar tillvara på den anställdes ofta dubbla kompetenser, både när det
gäller den utländska och den svenska examen men även när det gäller kunskaper
och kompetenser i flerspråkighet. Det tycks som att det övergripande syftet för
utbildningen uppfylls och att studenter som genomfört utbildningen har mycket
goda möjligheter att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden.
Utifrån de kunskaper och erfarenheter som har framkommit från de uppföljningar
som har genomförts, ges det förutsättningar att arbeta för att fortsätta
kvalitetssäkra utbildningen inom specifika områden. Studenterna efterfrågar mer
individualiserade studiegångar och mer praktiska inslag i utbildningen. Här kan
resultatet från rapporten användas som ett underlag när det gäller att identifiera
vilka kunskaper och kompetenser respondenterna säger sig behöva mer av inom
utbildningen för att känna sig förberedda att utöva sin yrkesroll och för att känna
sig rustade inför sin framtida lärarroll i den svenska skolkontexten.
Uppföljningen visar också varför studenter valt att inte påbörja eller göra avbrott
på sina studier. De främsta anledningarna är svårigheter i att kombinera studier
med familjeliv. Flera uppger även att det är en utmaning att arbeta och studera
samtidigt och önskemål framkommer om att utbildningen ska ges på distans.
Vissa områden inom den kompletterande utbildningens olika delar kan utvecklas
och förbättras, detta framkom även i den tidigare uppföljningen från 2010. Ett av
dessa områden är den verksamhetsförlagda delen av utbildningen där
studenterna fortfarande har ett behov av mer VFU under utbildningstiden och mer
tid med sin handledare.
Även språket är ett område där det kan finnas behov av utveckling. I
uppföljningen från 2010 framkom brister ibland annat inom studenternas
fackspråk, vilket fortfarande lyfts som en utmaning av respondenterna. En
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tendens som Bredänge och Cornelius uppmärksammade och som även denna
uppföljning visar är att studenter väljer en annan inriktning än den som deras
tidigare utbildning förberett dem för det vill säga att man väljer en inriktning mot
förskolan och grundskolans tidigare år. En förklaring enligt Bredänge och
Cornelius kan bland annat vara att de som inte haft erfarenhet av att arbeta med
yngre barn kan ha en föreställning om att det är lättare, dels när det gäller de
akademiska studierna men att det inte heller krävs lika hög nivå på
språkkunskaper när man arbetar med barn i de yngre åldrarna.
Mycket utvecklingsarbete har gjorts utifrån resultatet från uppföljningen 2010,
både nationellt men också lokalt, utifrån varje lärosätes förutsättningar. Den
kompletterande utbildningen har att förhålla sig till såväl gällande förordningar
som förändrade och tillkomna riktlinjer från externa parter. Arbete med utveckling
av uppdraget är något som kontinuerligt behövs lyftas. Att ha möjlighet att göra
det inom ramen för den nationella ledningsgruppen är en styrka för uppdraget.
3.1 Prioriterade områden
Utifrån denna uppföljning, men också utifrån tidigare, har gemensamma
utvecklingsområden identifierats. De övergripande utvecklingsområdena är
universitetsgemensamma men på grund av att lärosätena har olika
förutsättningar och olika antal studenter har man valt att prioritera olika frågor.
Här följer en beskrivning av det arbete som redan påbörjats men som man med
utgångspunkt från denna uppföljning även behöver fortsätta arbeta vidare med.
3.1.1 Samarbete med externa parter
De som kompletterar sin utländska lärarexamen inom Utländska lärares
vidareutbildning läser mot en examen alternativt enligt beslut om
kompensationsåtgärd från Skolverket. Förordningar och direktiv som
legitimationsreformen och yrkeskvalifikationsdirektivet 15 ställer nya krav på
utformandet av den individuella studieplanen kopplad till legitimation. Mot
bakgrund av detta behövs ett fortsatt och fördjupat samarbete med Skolverket
och UHR i samband med antagning och i studieplansarbetet. Till följd av detta kan
det på ett rättssäkert sätt säkerställas att studenter ges möjlighet till relevanta
och individuellt anpassade studier för att på bästa sätt förberedas inför lärarrollen
på väg mot en lärarbehörighet och lärarlegitimation.

Europaparlamentets- och rådets direktiv om erkännande av yrkeskvalifikationer 200
5/36/EG. Om man vill arbeta i ett EU/EES land där yrket är reglerat måste man få sina
kvalifikationer (utbildning och arbetslivserfarenhet) officiellt erkända.
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3.1.2 Studievägledning och bedömning av tidigare utbildning
Genom åren har det visat sig att det behövs särskilda åtgärder för att tillvarata de
utländska lärarnas behov och intressen. Ett av de områden där det tydligt har
behövts särskild förstärkning är behovet av studievägledning. Att komma från ett
annat land med ett annat skolsystem och en annan lärarutbildning är det inte så
lätt att förstå hur svensk skola och förskola fungerar och vilka krav som ställs på
lärare i svensk skola och förskola. Detta ställer höga krav på hur
studievägledningen är utformad för att på bästa sätt stötta studenterna. Hur
studievägledningen är utformad kan se olika ut vid olika lärosäten. Nedan följer
exempel på hur studievägledningen kan se ut.
Malmö universitet
För att vägleda, informera och vara en samtalspartner för denna studentgrupp
har Malmö universitet inom uppdraget en heltidstjänst som studievägledare som
ska vara tillgänglig både inför och under utbildningen.
Stockholms universitet
För att bättre möta studenters behov av vägledning och att få en tydligare
helhetsbild över studenternas studiegång har ULV-samordningen vid Stockholms
universitet utsett kontaktpersoner som ansvarar för en studentgrupp utifrån den
inriktning de är antagna mot. Vinsterna med detta är att studenterna möter en
och samma person från det att man blivit antagen till utbildningen till att man
ansöker om examen.
I samband med att man antas till utbildningen erbjuds man ett individuellt samtal
med sin kontaktperson där den individuella studieplanen gås igenom samt hur
vägen till behörighet ser ut. Studenten har möjlighet att boka tid för samtal vid
behov under hela utbildningstiden. Flera av kontaktpersonerna har själva en
lärarbakgrund som matchar den inriktning man ansvarar för.
Umeå universitet
Vid Umeå universitet erbjuds alla nyantagna studenter inom utbildningen i
samband med första träffen på campus ett samtal där studievägledaren och
studenten tillsammans går igenom den individuella studieplanen mot svensk
lärarexamen eller lärarlegitimation. Om så önskas kan studenten boka fler samtal
med studievägledaren vilket uppskattas av studenterna.
Göteborgs universitet
Alla som antas till Göteborgs universitet kallas till ett informationsmöte om
utbildningen, där erbjuds individuell studievägledning kring den individuella
studieplanen, examensutgångar samt behörigheter kopplade till legitimationen.
Dessutom anordnas Drop-in med studievägledning en gång i veckan, något som
samordningen löpande informerar om.
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Linköpings universitet
Vid Linköpings universitet är en studievägledare knuten till uppdraget och arbetar
i en omfattning av ca 30 %. I arbetsuppgifterna ingår kontakt med presumtiva
sökande, bedömning av ansökningar, upprätta studieplaner, introduktion vid
studiestarten samt återkommande möten med studenterna. En stor del av arbetet
innebär individuell studievägledning med antagna studenter i olika frågor.
Örebro universitet
Örebro universitet kallar de nyantagna studenterna till ett introduktionsmöte i
samband med kursstart. Där presenteras utbildningen i stort av samordnaren för
ULV och studiehandledningen för den inledande kursen gås igenom tillsammans
med kursansvarig. Studenterna erbjuds i samband med detta också individuell
studievägledning under utbildningen. Många studenter har redan i
ansökningsfasen varit i kontakt med studievägledare för ett inledande samtal
kring vilka möjligheter som finns.
3.1.3 Den inledande terminen
Den inledande terminen kan utgöras av en eller flera kurser där vissa lärosäten
har utformat en särskild kurs, vanligtvis kallad Att vara lärare i Sverige i syfte att
introducera studenterna till den svenska skolan och förskolan. Kursen eller
kurserna kan se olika ut vid de olika lärosätena och läses i allmänhet av alla
oavsett inriktning. Kursen är till för att studenterna ska få kännedom och kunskap
om det svenska skolsystemet. Innehållet behandlar bland annat sociala relationer,
skolans styrning och ledning, synen på barn och unga, specialpedagogik samt
skola och utbildning i ett historiskt, samtida och kontrastivt samhällsperspektiv.
Kursen eller delkurserna ingår i den lärarförberedande delen 16 av den
kompletterande utbildningen. Utifrån det studenterna upplever sig sakna kan det
finnas anledning att undersöka om man ytterligare behöver revidera och utveckla
kurserna för att bättre möta studenternas behov. Inte minst för att de ska känna
sig så väl förberedda de kan i mötet med den svenska skolkontexten.
3.1.4 Språkstödjande verksamhet
Samtliga lärosäten arbetar med språkstödjande insatser i olika former. Inom den
nationella ledningsgruppen för ULV samverkar och byter man erfarenheter kring
de insatser som görs på respektive lärosäte utifrån varje lärosätes specifika
förutsättningar och behov. Ett fortsatt samarbete behöver också finnas internt

Inom ordinarie lärarutbildning från 2011 kallas denna del av utbildningen för den
utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) och är obligatorisk för samtliga lärarstudenter
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inom varje lärosäte med berörda institutioner när det gäller hur den
språkstödjande verksamheten kan se ut.
Göteborgs universitet
Inom de lärarförberedande kurserna inom ULV vid Göteborgs universitet finns
sedan flera år ett samarbete med enheten för akademiskt skrivande (ASK) som
erbjuder särskild språkhandledning för studenter inom utbildningen. I detta
upplägg ingår bl.a. en serie med workshops i akademiskt skrivande som
schemaläggs i anslutning till kursträffar. Från vårterminen 2017 ingår också
gemensamma genomgångar med ASK i aktuella kurser.
Linköpings universitet
Vid Linköpings universitet bedrivs olika former av språkstödjande insatser. I den
första kursen som de flesta studerande läser ingår en språkintroduktion till
akademiska studier. En lärare som undervisar i svenska som andraspråk granskar
och kommenterar de studerandes texter i den första kursen.
Malmö universitet
Vid Malmö universitet erfar man att ett väl så viktigt område att stödja lärarna i
under den kompletterande utbildningen är lärarnas språkliga kompetens. Alla som
antas till utbildningen har grundläggande färdigheter i svenska, det är emellertid
uppenbart att ett sådant betyg för merparten av de utländska lärarna inte är
tillräckligt för att klara av dels de akademiska studierna på svenska, dels den
praktiska språkhanteringen i skolan eller förskolan. I skolan och förskolan ställs
det från barn, elever, kolleger och föräldrar andra krav på kunskaper och
färdigheter i svenska för att klara av lärararbetet. Framför allt gäller detta för
lärare som arbetar mot de yngre åldrarna. Där har man som lärare också oftast
ett särskilt ansvar för barns och elevers språkutveckling.
Örebro universitet
Vid Örebro universitet finns språkstödjande verksamhet samlat i ett Akademiskt
skrivcentrum. Denna verksamhet vänder sig även till de studenter som läser inom
ULV. Utöver denna verksamhet erbjuds studenter som läser sin första termin
inom ULV att få en språkmentor. Språkmentorerna är ämneslärarstudenter som
läser svenska som ett av sina ämnen och uppdraget som mentor går ut på att
stötta studenterna inom ULV både i läsförståelse och vid skriftliga uppgifter.
Stockholms universitet
Sedan 2008 har frivilliga, språkstödjande aktiviteter funnits tillgängliga för
studenterna inom kompletterande utbildning för utländska lärare vid Stockholms
universitet. Detta har dock inte varit tillräckligt och lärosätets undervisande lärare
har noterat försämrad genomströmning och ökat behov av språkstöd.
Sedan 2014 genomför samordningen inom ULV en Språkanalys i samband med
terminsstart där alla studenter deltar. Språkanalysen syftar både till att
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medvetandegöra den språkliga nivån för studenten och till att kartlägga delar som
studenten behöver utveckla för att öka möjligheten att klara studierna inom den
kompletterande utbildningen. Språkanalysen har utvecklats och reviderats och
benämns numera Inplaceringsprov. Mot bakgrund av språkanalysens resultat från
föregående terminer har en språkstödjande färdighetskurs utvecklats för
målgruppen utländska lärare av Institutionen Svenska och flerspråkighet. Syftet
med kursen är att stärka de studenter som förvisso har godkänt betyg i Svenska
som andraspråk 3, men enligt inplaceringsprovets resultat inte har förutsättningar
att klara studier på akademisk nivå.
Umeå universitet
Vid Umeå universitet har man uppmärksammat att de språkliga kunskaperna har
blivit lägre därför undersöks alltid möjligheten att erbjuda språkstödjande insatser
kring akademiskt skrivande, dessa anpassas till de distansstudier som erbjuds vid
Umeå Universitet. De studenter som behöver mer stöd kan vända sig till
språkverkstaden för individuell handledning.
3.1.5 Stöd för handledning för VFU-handledare
Både utifrån resultatet i den här uppföljningen och vad som framkommit i de VFUkonferenser som anordnats genom åren har ett behov identifierats kring att
fortsätta utveckla den handledning studenterna får inom ramen för den
verksamhetsförlagda utbildningen. I de VFU-konferenser som tidigare anordnats,
både nationella och lokala, har frågor som språk, kultur och kommunikation
belysts och vilken betydelse de olika delarna har inom den verksamhetsförlagda
utbildningen. VFU-konferenserna har dessutom utgjort en värdefull grund för
erfarenhetsutbyten mellan studenter, VFU-handledare, VFU-kurslärare och
personal på respektive lärosäte med arbetsuppgifter relaterade till VFU.
Under den VFU-konferens som den nationella ledningsgruppen för ULV anordnade
201417 var studentperspektivet i fokus och återkommande begrepp som
diskuterades var demokrati, värdegrund, lärande och kunskapssyn. Även
handledarrollen diskuterades. Flera studenter framhöll vikten av dialog mellan
student och handledare redan tidigt under VFU-perioden och att tillfälle ges att
prata om sina tidigare lärarerfarenheter samt om begrepps- och kunskapssyn.
Detta är områden vi ser att respondenterna tar upp i de öppna svaren från
uppföljningen.

Hur kan kvaliteten på VFU inom kompletterande utbildning för utländska lärare höjas?,
oktober 2014, Stockholm
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Aina Bigestans18 har forskat kring vilka utmaningar studenterna inom ULV kan
möta. Hon deltog under VFU-konferensen 2014 och lyfte att handledare behöver
vara medvetna om att den student de tar emot redan har en lärarutbildning och
alltså är en kollega. Det som är gemensamt för dem som kompletterar sin
utbildning är att de oftast inte vuxit upp i Sverige eller gått i svensk skola
tidigare, de har sina yrkeserfarenheter från ett delvis annorlunda skolsystem och
har inte undervisningsspråket som sitt första språk. Den faktiska språkförmågan
påverkas i emotionellt laddade situationer och Aina Bigestans framhåller vikten av
att de studerande får möjlighet att utveckla förtroendefulla relationer till dem som
handleder. Då ges de möjlighet att känna att det är tillåtet att verkligen få fråga
och tala om allt sådant som de upplever som obekant och därmed känna tillit till
sin egen förmåga.
De studenter som kompletterar sin tidigare utbildning inom ULV är en heterogen
grupp med många olika erfarenheter både när det gäller den tidigare
lärarutbildningen men också när det gäller arbetslivserfarenhet av läraryrket både
från utbildningslandet och från Sverige. Det kan ställas högre krav på handledare
som ska handleda en student inom ULV, som redan kan ha en lärarutbildning men
även flera års lärarerfarenhet med sig eller som har en relativt ny examen från
utbildningslandet, inte haft möjlighet till tjänstgöring än och dessutom bytt
inriktning. Därför är det av stor betydelse att studenten och handledaren redan
tidigt under VFU-perioden får möjlighet att reflektera kring studentens tidigare
erfarenheter och kunskaper och att introducera studenten till de vanor och rutiner
som finns i skolan och förskolan i Sverige.
Linköpings universitet
Linköpings universitet har anställt en VFU-koordinator som ordnar alla VFUplaceringar för studenter inom ULV. Ett stort kontaktnät har byggts upp och
samarbetet med handledarna är väl utvecklat. Handledare och student har
således en och samma person att vända sig till gällande VFU-frågor. VFU
koordinatorn är också med vid samtliga kursintroduktioner och då får studenterna
också ett ansikte och det blir lätt att etablera kontakt vilket är viktigt när det
gäller att tidigt fånga upp problem under VFU-perioden. Handledarna får
kontinuerlig utbildning vid Linköpings universitet.
Malmö universitet
För att den verksamhetsförlagda utbildningsdelen för de som läser vid Malmö
universitet ska bli så lyckosam som möjligt för såväl mottagande skola som lärare
behövs kunskap om deltagarnas situation, en situation som oftast kännetecknas

Aina Bigestans, Utmaningar och möjligheter för utländska lärare som återinträder i
yrkeslivet i svensk skola, 2015
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av både försörjningsbörda, familj och studier. Även för de lärare som examinerar
VFU har det visat sig finnas behov av en resursförstärkning. Den mottagande
VFU-skolan behöver kunskaper om läraren och om vad som behövs av extra
insatser för att introducera läraren som ska göra sin VFU. Detta kan ske i form av
informationsträffar och handledarutbildning men också genom att VFU läraren har
mer tid för ULV-studenten och VFU-skolan. Läraren själv kan också behöva extra
stöd för att förstå hur skolan eller förskolan fungerar, kanske i form av förlängd
VFU.
Örebro Universitet
Den verksamhetsförlagda delen är en viktig del av studierna inom ULV. Dels för
att få en inblick i den svenska skolan i praktiken, men också för att få en första
kontakt med eventuellt framtida arbetsgivare. Studenterna som läser inom ULV
kommer från ett större geografiskt område än studenterna inom den reguljära
utbildningen och har ofta inte möjlighet att flytta till Örebro för sina studier.
Genom samarbete med VFU-handläggningen placeras studenterna manuellt, i
första hand på hemort för att underlätta möjligheten att genomföra VFU samt för
att främja möjlighet till arbetsgivarkontakter.
Gemensamt för samtliga lärosäten är att dels arbeta vidare med hur man kan
väva in de specifika frågor som finns kring handledning av studenter inom ULV i
de befintliga handledarutbildningarna men också kring hur man kan rikta
särskilda informationsinsatser till de skolor och förskolor som tar emot studenter
inom den kompletterande utbildningen.
3.1.6 Genomströmning
Resultatet från uppföljningen men även de erfarenheter samordningen har från
samtal med studenter är att många befinner sig mitt i livet med familj och
försörjningsbörda. För de som redan har en anställning i svensk skola eller
förskola uppger flera att det är en utmaning att kombinera arbetet med studier.
En stor oro kan dessutom finnas över den ekonomiska situationen. Ett dilemma
som många studenter som redan har en anställning möter är att det kan vara
svårt att ta tjänstledigt för studier då man behövs på skolan eller förskolan och
att man är rädd om sin anställning. Det finns studenter som berättar om rektorer
och förskolechefer som stöttar studenterna i sitt val att komplettera sin tidigare
utbildning och att de ser det som en investering för framtida lärarförsörjning och
fler behöriga lärare på skolan. Här kan det finnas anledning att Lärosätena
behöver fortsätta arbeta med att anpassa utbildningen efter studenternas behov
och förutsättningar. Det kan gälla till exempel möjlighet till distansstudier eller en
annan studietakt.
3.1.7 Samarbete med arbetsmarknadens parter
Lärosätena samarbetar på olika sätt med arbetsmarknadens parter både inför,
under och efter utbildning. Exempelvis vid Linköpings och Umeås universitet
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arbetar man proaktivt med olika informationsinsatser. Linköpings universitet har
kontinuerlig kontakt med kommuner och arbetsförmedlingar inom
upptagningsområdet. Programansvarig utbildningsledare och studievägledare har
också besökt ett antal kommuner och arbetsförmedlingar och informerat om
utbildningen. Studievägledare inom regionen bjuds också in till specifika
informationstillfällen. Umeå universitet har regelbundna kontakter med
Arbetsförmedlingen och informerar både handläggare och deltagare i
arbetsmarknadsutbildningen Korta Vägen 19 och Snabbspåret om ULV.
De studerande inom Utländska lärares vidareutbildning är eftertraktade på
arbetsmarknaden redan under utbildningstiden. Det förekommer att studenter
tjänstgör i skola eller förskola parallellt med sina studier. För att möta upp det
behov som finns både hos studenter och hos representanter för
arbetsmarknadens parter kring rekryteringsfrågor har lärosäten olika strategier
för att arbeta med dessa frågor.
Stockholms universitet har anordnat Jobbtorg vid två tillfällen som har varit
uppskattade av studenter, fackförbund och arbetsgivare. Inbjudna utställare är
bemanningsföretag, representanter från kommuner, privata och kommunala
skolor och förskolor, Statens institutionsstyrelse samt Lärarförbunden. Jobbtorget
startar upp med mingel mellan deltagare och utställare. Deltagarna uppmuntras
att ta med CV och presentera sig själva för potentiella arbetsgivare. Under
arrangerade panelsamtal lyfts frågor som berör rekryteringsprocesser,
introduktionsperiod, mentorsstöd, och kompetensutveckling inom tjänsten.
Vid Göteborgs universitet sker löpande kontakter med olika utbildningsanordnare,
exempelvis anordnare för svenska 3 och svenska som andraspråk 3, med
Arbetsförmedlingen i Göteborg och med andra lärosäten i regionen. Ofta handlar
det om informationsmöten kring utbildningen eller om studievägledning i grupp.
Samordningen har även viss kontakt med Göteborgs stad för att matcha lärarna
inom ULV mot de tjänster som staden erbjuder.
3.2 Vidare studier
Bredänge och Cornelius lyfter i sin uppföljning farhågor kring vad
lärarlegitimationsreformen kan bära med sig eftersom den innebär att lärare med
utländsk lärarexamen i vissa fall erhåller legitimation utan att komplettera sin
tidigare utbildning. Mot bakgrund av lärarlegitimationsreformen och
yrkeskvalifikationsdirektivet är det vanligt att lärare med en utländsk
lärarutbildning söker och beviljas legitimation direkt eller endast behöver läsa en
enstaka kurs för behörighet (den sökande har fått ett beslut från Skolverket om
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kompletteringshänvisning eller kompensationsåtgärd). Det kan exempelvis vara
en kurs i grundläggande läs- och skrivutveckling på svenska som ingår som ett
nationellt krav för behörighet.
En möjlig konsekvens av ovanstående är att lärarna inte får eller har tillräckliga
kunskaper om vad som kännetecknar det svenska skolsystemet och på så sätt
riskerar att vara mindre förberedda i sin kommande lärarroll. Den inledande
terminen och kurserna Att vara lärare i Sverige inom ULV är ett sätt att
kvalitetssäkra utbildningen och ge lärarna så bra förutsättningar som möjligt att
utöva sitt yrke i den svenska skolan och förskolan.
Denna uppföljning omfattas inte av de studenter som läst enligt en
kompensationsåtgärd från Skolverket eftersom majoriteten av studenterna under
den tid som uppföljningen avser läst mot en svensk examen. Med anledning av
att fler och fler studenter nu läser mot en kompensationsåtgärd finns det
anledning att göra en särskild uppföljning anpassad efter de förutsättningar som
gäller för dessa studier.
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4. Slutord
Utifrån de uppföljningar som gjorts av Utländska lärares vidareutbildning kan vi
se att syftet med den kompletterande utbildningen, att ta vara på utländska
lärares och förskollärares kompetens och ge ökade möjligheter till anställning som
behörig lärare eller förskollärare i svensk skola eller förskola, till stora delar
uppfylls. Sverige har idag en stor lärarbrist. Regeringen har initierat flera stora
satsningar för att hitta flera vägar in i läraryrket och Utländska lärares
vidareutbildning är en av dem. Det finns ett stort kompetensförsörjningsbehov
hos kommunerna som de utländska lärarna bidrar till att fylla.
Akademiker med utländsk examen är eftertraktade på den svenska
arbetsmarknaden och lärarkåren måste spegla samhället och mångfalden. Den
kompletterande utbildningen bidrar till, förutom en anställning, till de utländska
lärarnas karriärutveckling i form av exempelvis ökat ansvar, högre lön och
tryggare anställningsvillkor i form av adekvata tjänster för sin kompetens. De
utländska lärarna kan bidra med ett mervärde i form av breddade
ämneskompetenser, didaktiska och språkliga kunskaper, kulturkännedom och
medvetenhet om nyanländas situation. Den kompletterande utbildningen är till
nytta för den enskilda individen, för elever, för skolan och förskolan samt för det
omgivande samhället.
Uppdraget har att förhålla sig till omvärldens förändringar och samhällets och
studenternas behov. Utbildningens upplägg och innehåll behöver därför hela tiden
utvecklas. Lärosätena behöver hitta former för att ytterligare anpassa
studenternas individualiserade studiegångar och bättre ta tillvara på exempelvis
tidigare arbetslivserfarenhet både från utbildningslandet och från Sverige.
Det finns kompletterande utbildningar för andra yrkesgrupper till exempel för
läkare och sjuksköterskor och av andra utbildningsanordnare. Här finns möjlighet
att tillvarata varandras kunskaper och erfarenheter för att säkerställa en god
kvalitet i utbildningarna och mötas i ett erfarenhetsutbyte och spridning av goda
exempel.
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