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Visar det som medarbetaren lagt in i KOLL

• Lärarlegitimation, förskollärarlegitimation

• Behöriga som undervisar i ämnet

• Behöriga som inte undervisar i ämnet

• Vilka som saknar behörighet men som angett 
att de undervisar i ämnet

Underlaget i behörighetsrapporterna grundar sig 
på det som är inläst från Skolverket och på det 
som medarbetaren har angett i KOLL att hen 
undervisar i. 

Rapporterna visar det urval du gör i filtermenyn 

RAPPORTER I KOLL 



RAPPORTER I KOLL WIDGETS
För att få fram rapporter behöver du befinna dig på mina medarbetare/Översikt/Dashboard & Rapporter och 

längst ner i filtermenyn bocka i KOLL 1,3,4 & 5.  Då visas widgets som här är inringade med blått. 



KOLL 1 - Lärares behörighet per enhet 

Visar varje medarbetares samlade kompetenser. Ger en snabb översikt över enskild medarbetares legitimation, behörigheter 
som används, behörigheter som inte används och behörighet som saknas för varje medarbetare. 

RAPPORT KOLL 1

Ljusgrön - Legitimation

Mörkgrön – Antal ämnen man är behörig i (varav 

man arbetar med) 

Gul – Ämnen man är behörig i men EJ arbetar med 

Röd – Ämnen man EJ är behörig i, men arbetar med

Går här att klicka på varje medarbetare och se vilka 

ämnen det gäller.  



KOLL 3 - Översikt av kompetenser och behörighet i varje ämne 

Ger den översikt av allt som medarbetarna registrerat så som: Vad de arbetar som, vilken examen de påbörjat, vilken examen de avslutat 
och utbildningar. Rapporten visar även varje ämne och antalet behöriga lärare som undervisar i ämnet, antalet behörigheter som inte 
används och antalet obehöriga som undervisar i ämnet. 

RAPPORT KOLL 3

När du klickar på siffran i 

färgkolumnerna får du 

fram vem/vilka personer 

det gäller



KOLL 4 Legitimation – Visar de som har lärarlegitimation och förskollärarlegitimation i % i förhållande till det antal 
som finns i urvalet (dvs alla) 

RAPPORT KOLL 4

Klicka på grön/röd ruta för att få 

fram vem/vilka personer det gäller

Här kan du välja antingen bara lärarlegitimation 

eller förskollärarlegitimation

Medarbetare med både förskollärar/lärarlegitimation, 

finns då i båda grupper 



KOLL 5 Ämnesbehörighet – Visar ämnesbehörighet per årskurs. 

RAPPORT KOLL 5 

Här kan du välja ämne

Det går att klicka på  

blåa siffror som visar 

vem/vilka medarbetare 

det gäller 

När du söker på denna 

rapport kommer du att 

få fram cirkeldiagram 

och spindeldiagram som 

jag valt att dölja här. 



SÖK FRAM BEHÖRIGHET FÖR FÖRSKOLEKLASS, FRITIDSHEMMET OCH 
FÖRSKOLAN

Du kan söka fram vilka medarbetare som har 

behörighet att undervisa i förskoleklass, 

fritidshemmet och förskolan. 

1. Se till att du befinner dig under Mina 

medarbetare/Översikt/Dashboard & Rapporter. 

2. Under sök din organisationsenhet, välj den 

enhet du vill titta på (Se blå pil). 

3. Under sök kompetens skriv Fritidshemmet (Se 

blå pil). 

4. Resultat visas i fliken medarbetare (bredvid

Dashboard & Rapporter) och i widgeten

medarbetare totalt. 



Frågor om KOLL? 

Välkommen att höra av dig till Marta Espinoza, projektstrateg

maes@nacka.se

mailto:maes@nacka.se


För att byta färg, Högerklicka på sidan, välj [Formatera bakgrund], välj [Hel fyllning], och välj den färg du vill ska fylla sidan.


