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Utbildningsförvaltningen 

Datum 2020-11-18 
Dnr FGN 2020/0447 

 
Till Förskole- och grundskolenämnden 
 

 
Utvärdering av uppdragsutbildning från barnskötare till förskollärare 
 

Sammanfattning 
Under hösten 2020 slutförs uppdragsutbildningen Från barnskötare till förskollärare som pågått sedan 
2017. Uppdragsutbildningen kommer med stor sannolikhet ge effekter på förskollärarbehörigheten i 
kommunen. En simulerad beräkning anger att vi kan komma att öka vår behörighet från nuvarande 
26 procent till 32 procent under 2021. Av de utvärderingar vi fått in uppger rektor att studenten har 
erbjudits, eller förväntas erbjudas, en tjänst som förskollärare på sin förskola när legitimation är 
uttagen. Det är emellertid inte förrän statistik för 2021 publiceras som vi kan se verklig effekt av 
uppdragsutbildningen, kopplat till förskollärarbehörighet i förskolan.    
 
Beslutsförslag 
Förskole- och grundskolenämndens beslut 
 
Förskole- och grundskolenämnden har mottagit utvärdering av uppdragsutbildningen Från 
barnskötare till förskollärare, daterad 20201118. 

Bakgrund 
 
Under hösten 2020 slutförs uppdragsutbildningen Från barnskötare till förskollärare som pågått 
sedan 2017. Uppgifter om låg behörighet hade identifierats i Skolnämndens verksamhetsberättelser 
under flera år varför Skolnämnden 2017 fick i uppdrag att utreda förutsättningarna för en utbildning 
i syfte att öka behörigheten i förskolan (Diarienummer KS 2016/0250). Avslutet har föranlett en 
beskrivning av hur utbildningen har fortskridit liksom en utvärdering av uppdraget. 

Förvaltningens slutsatser 
Uppdragsutbildningen kommer med stor sannolikhet ge tydliga effekter på förskollärarbehörigheten 
i kommunen. En simulerad beräkning anger att vi kan komma att öka vår behörighet från nuvarande 
26 procent till 32 procent under 2021. Av de utvärderingar vi fått in uppger rektor att studenten har 
erbjudits, eller förväntas erbjudas, en tjänst som förskollärare på sin förskola när legitimation är 
uttagen. Det är emellertid inte förrän statistik för 2021 publiceras som vi kan se verklig effekt av 
uppdragsutbildningen, kopplat till förskollärarbehörighet i förskolan.    

Studenter och rektorer är samstämmiga gällande de positiva effekter studenternas studier haft på 
utbildningen i förskolan under de tre år som utbildningen pågått. Kopplingen till aktuell forskning, 
det kollegiala lärandet och en fördjupad förståelse för uppdraget är några av de positiva effekter som 
utvärderingen ringat in.  

Förutsättningarna för utbildningen förändrades under vägs gång vilket utmanat både student och 
rektor, något som är tydligt i utvärderingen. Bland annat förmedlades en kortare studietid än det 
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resulterade i, resor till Uppsala universitet kom till och försvårade deltagandet för många och 
belastningen som studier kombinerat med arbete innebär hade kunnat framhållas tydligare. 
Svårigheter kring vikarieanskaffning påverkade förskolornas verksamhet under de perioder som 
studenterna varit frånvarande för studier, vilket i sin tur kunde verka stressande inte bara för 
studenterna utan också för övriga medarbetare på förskolan. 
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