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SAMMANFATTNING  
 
Syftet med detta arbete har varit att undersöka vilket intresse som finns för ett införande 
av “skolövertagning”, en VFU-modell som inspirerats av Norge, som en del i 
lärarutbildningen i Kalmar, Sverige. VFU är förkortningen för ”verksamhetsförlagd 
utbildning” som tidigare kallades praktik. Undersökningen genomfördes med hjälp av 
enkäter och intervjuer med personer inblandade i VFU i Kalmar, Sverige, och 
skolövertagning i Volda, Norge. Undersökningen fokuseras på vad individerna ser som 
möjligheter och hinder med skolövertagning och hur de i Kalmar tar ställning till ett 
eventuellt införande av en sådan modell.  
 
Resultaten visar att majoriteten av de tillfrågade är positiva till denna modell och att 
skolövertagning kan, genom noga planering och strukturering, vara en möjlig VFU-
modell för lärarutbildningen i Kalmar. Av resultatet framgår att en skolövertagning kan 
ses som en möjlighet för både studenter och lärare då studenterna får träna rollen som 
lärare och ordinarie lärare får möjlighet till fortbildning. Ytterligare fördelar såsom 
verklighetstrogen VFU, att studenten får ta mer ansvar och att det är en lärorik 
erfarenhet uttrycks i resultaten. Hinder som förs fram är bland annat ansvar, oro hos 
elever och bedömning av studenter. Resultaten från undersökningen i Volda visar att 
lärarstudenter lär sig ta ett stort ansvar under skolövertagningen, vilket förbereder dem 
inför sitt kommande yrke.  
 
Nyckelord: VFU, verksamhetsförlagd utbildning, lärarpraktik, praktik, praksis 
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ABSTRACT 
 
The main purpose of this degree project has been to examine the interest of introducing a 
“school takeover”, a practical training model inspired by Norway, as a part of the 
teacher education at the University of Kalmar, Sweden. The practical training in teacher 
education in Sweden is called VFU (Verksamhetsförlagd Utbildning). The survey has 
been carried out by the use of questionnaires and interviews to persons involved in VFU 
in Kalmar and school takeover in Volda, Norway. The survey concentrates on what 
possibilities and obstacles the individuals see with a school takeover and what position 
the individuals in Kalmar take concerning the issue of possibly introducing such a 
model.  
 
The results of the study show that a majority of the participants are positive to this 
model and that a school takeover can, with thorough planning and structuring, be a 
possible model for the practical training in the teacher education at the University of 
Kalmar. The results show that a school takeover can be a possibility for students and 
teachers because students get to practice the role as teacher and the teachers can 
participate in further education. Additional possibilities such as a realistic practical 
training, the possibility for students to take bigger responsibility and a useful experience 
are shown in the results. The results also show obstacles such as responsibility, anxiety 
amongst pupils and grading of students. The results from the survey in Volda show that 
a school takeover allows teacher trainees to take great responsibility, which prepares 
them for their upcoming career.  
 
Key words: teacher training, teacher education, practical training 
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1 INLEDNING 
 
 
Som en del i vår sista period av VFU (verksamhetsförlagd utbildning, tidigare kallad 
praktik) under sista året på lärarutbildningen deltog vi i en så kallad skolövertagning på 
en grundskola i Volda, Norge. Skolövertagning innebär att lärarstudenter tar över 
ordinarie lärares jobb på en skola i cirka tre veckors tid. Under den första veckan finns 
ordinarie lärare tillgängliga på skolan medan de under resterande två veckor är på 
fortbildning, men kommer på besök några gånger för att träffa studenterna. Sedan 2003 
har skolövertagning varit en obligatorisk del av lärarstudenternas sista VFU-period i 
Volda.  
 
Vi ställde oss frågan om denna VFU-modell vore möjlig att använda i lärarutbildningen i 
Kalmar och bestämde oss för att undersöka vilket intresse, möjligheter och hinder som 
finns för ett införande av denna VFU-modell. Undersökningen utforskar möjligheten att 
utveckla den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) genom inspiration från den 
Norska VFU-modellen av skolövertagning som vi deltagit i. Vi ville undersöka om 
skolövertagning är givande och bidrar till en bättre förberedelse för studenter inför 
läraryrket och om den ökar verksamma lärares möjlighet till fortbildning. 
Undersökningen är relevant för skola, högskola och personer inblandade i VFU:n inom 
lärarutbildningen.  
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2 BAKGRUND 
 
I denna bakgrund förtydligas vad skolövertagning innebär och hur det organiseras och 
genomförs i Volda, Norge. Eftersom det var svårt att finna någon studie om 
skolövertagning i Volda, presenteras en studie från Högskolan i Nesna, Norge, där 
skolövertagning skett på liknande sätt som i Volda. Här beskrivs även hur VFU:n 
(verksamhetsförlagda utbildningen) inom lärarutbildningen i Volda och Kalmar ser ut 
idag och hur samarbetet mellan högskola och kommun fungerar inom Kalmar län.  
 

2.1 Skolövertagning 
 
Skolövertagning (som på norska bland annat kallas Skoleovertakelse/Skuleovertaking) 
är en VFU-modell som används på flera högskolor i Norge. Det är ett värdefullt 
komplement till handledd VFU och bidrar till ett närmande av högskola och grundskola 
(Jerpseth, 2000). Skolövertagning organiseras på olika sätt på de olika högskolorna. På 
en del skolor tas lärarnas roll över av studenterna medan rektorn finns kvar på skolan. På 
andra skolor tas även delar av rektorns roll över av lärarstudenter. Detta arbete beskriver 
hur skolövertagningen på en skola med 317 elever i Volda - där både lärares och 
rektorns roll tas över - organiseras och genomförs, baserat på två muntliga referenser 
från Volda, Norge. Den ena arbetar på Högskolan i Volda där hon har stort ansvar för 
lärarutbildning och är en betydelsefull person för organisationen av skolövertagning. 
Den andra är rektor på en skola som nyligen deltagit i en skolövertagning. Följande två 
avsnitt (2.1.1-2.1.2) refererar till informationen som har delgetts av dessa två personer 
angående skolövertagning i Volda.  
 

2.1.1 Organisation av skolövertagning i Volda 
 
Inom lärarutbildningen på Högskolan i Volda fanns tidigare en praktik som kallades 
”praksis i andre pedagogiske milø”. Studenterna fick då, under en VFU-period, välja 
mellan olika praktikområden där två veckors skolövertagning var ett av alternativen. 
Övriga alternativ var bland annat förskola, utlandspraktik, Montessoriskola, specialskola 
eller folkhögskola. Sedan 2003 är skolövertagning en obligatorisk del av studenternas 
sista VFU-period, under det tredje året av utbildningen för grundskolelärare 
(allmennlærarutdanningen). Från och med höstterminen 2007 utökades de två 
obligatoriska veckorna av skolövertagning till att omfatta tre veckor.  
 
En anställd på Högskolan i Volda ansvarar för att organisera skolövertagningen. Denna 
person kontaktar skolor runt om i Voldatrakten för att se om intresse finns för att delta i 
en skolövertagning. När det bestämts vilken/vilka skola/skolor som deltar i 
skolövertagningen - beroende på antal studenter och storlek på skola - planläggs 
skolövertagningen av ansvarig personal på högskolan i samarbete med ledningen på den 
skola där skolövertagningen ska genomföras. Det bestäms hur många studenter som ska 
ta över varje klass och lärarna på skolan informeras. Föräldrar informeras genom ett 
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hembrev, via en hemsida som tillhör skolan och genom föräldramöte. Studenterna som 
ska delta i skolövertagningen får under ett möte information om skolövertagning från 
ansvarig på Högskolan och från studenter som deltagit i skolövertagningen året innan. 
Studenterna får önska vilken årskurs de vill arbeta i och om de vill vara med i 
rektorsgruppen. Ansvarig på Högskolan delar in studenterna i olika lärarteam med cirka 
tre-fyra studenter per klass. Hänsyn tas till om studenterna har varit på skolan under 
tidigare praktik så att de kan placeras i klasser där de känner lärare och elever. Den 
första veckan under skolövertagningen är en överlämningsperiod då studenterna går 
bredvid lärarna och successivt tar över undervisningen. De följande två veckorna har 
studenterna ansvar för undervisningen medan lärarna och rektorn får fortbildning utanför 
skolan. De studenter som utses till rektorsgruppen tar över rektorns ansvar att ”hålla 
igång” skolan. De ansvarar bland annat för att ordna vikarier vid behov och se till att 
nödvändig information når lärarstudenterna. Den ordinarie rektorn behåller själv ansvar 
för ekonomi, förvaltning, kontakt med kommunen, och dylikt under skolövertagningen.  
 
Under skolövertagningen besöks skolan av dess inspektör, tillika biträdande rektor, och 
ansvarig från Högskolan. Handledare från Högskolan och en representant från Barn- och 
Ungdomsförvaltningen i kommunen finns också tillgängliga. Vaktmästare och 
eventuella elevassistenter/specialpedagoger finns kvar på skolan som vanligt.  Skolorna 
har möjlighet att även tillsätta en kunnig person, som godkänns av Högskolan, såsom en 
pensionerad rektor eller lärare som kan finnas på skolan under skolövertagningen. 
 
De studenter som deltar i skolövertagningen ska vara godkända i sina tidigare perioder 
av handledd VFU. Bedömning av studenterna under skolövertagningen grundar sig på 
studentens närvaro, visad lämplighet för yrket och inlämning av skriftliga reflektioner. 
Om misstanke finns att en student inte kommer att bli godkänd, eller om andra 
problematiska situationer inträffar, sätts någon från Högskolan in för att bedöma 
studenten. Insatt person från Högskolan kan i dessa fall vara handledaren, ämneslärare 
eller huvudansvarige för skolövertagningen. Om studenten har för låg närvaro under 
skolövertagningen, måste detta tas igen i efterhand.  
 

2.1.2 Genomförande av skolövertagning i Volda 
 
En månad innan skolövertagningen påbörjas organiserar ansvarig personal för 
skolövertagningen på Högskolan tillsammans med VFU-skolans rektor ett 
informationsmöte för studenter och lärare från berörda skolor. Första dagen av 
skolövertagning börjar med ytterligare ett möte som mer ingående informerar om till 
exempel hur studenterna blivit uppdelade, vad som kommer att ske de kommande 
veckorna, brandövning och hjärt- och lungräddning.  
 
Under den första veckan av skolövertagningen får varje student tillfälle att lära känna 
”sin” klass och de andra lärarstudenter som ingår i samma lärarteam. Under denna 
vecka observerar studenterna de ordinarie lärarnas arbete. Innan de ordinarie lärarna 
lämnar skolan för fortbildning hålls en genomgång av en preliminär planering för 
undervisningens innehåll. Studenterna har en relativt fast ram för undervisningens 
innehåll men ges frihet att planera och organisera lektionerna som de själva vill. 
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De studenter som ingår i rektorsgruppen tar över en del undervisning men har även 
andra uppgifter och ansvarsområden. Deras uppgifter är att få en fungerande verksamhet 
där de bär huvudansvaret. Under skolövertagningen i Volda vårterminen 2008 valde 
rektorsgruppen att införa ett obligatoriskt möte för lärarstudenterna varje eftermiddag. 
Dessa möten kunde innehålla information från rektorsgruppen eller synpunkter från 
studenterna. Utöver eftermiddagsmötena införde rektorsgruppen bland annat olika listor 
som till exempel vilka som skulle ansvara för att hålla rent i lärarrummet och 
bokningslistor för musikrummet. 
 

2.1.3 Studie om skolövertagning i Nesna 
 
Författaren Kåre Johnsen arbetar som lektor och forskare vid Högskolan i Nesna, Norge. 
Högskolan i Nesna införde en veckas skolövertagning (då kallad adopsjonspraksis) 
1989. Sedan 1990 består skolövertagningen i Nesna av tre veckor under studenternas 
tredje utbildningsår. Eftersom det inte tidigare gjorts någon undersökning om 
skolövertagning vill Johnsen i sin studie Praksiskvalitet i allmennlærerutdanningen – En 

studie av adopsjonspraksis ved Høgskolen i Nesna (Johnsen, 2005) undersöka vilka 
erfarenheter skolövertagning lett till. År 2005 undersökte författaren hur studenterna vid 
Högskolan i Nesna och andra involverade upplevde skolövertagning. Författaren ville 
belysa erfarenheterna av skolövertagning utifrån lärarutbytet, ansvarsområden, lärmiljö 
och förberedelser. Genom enkäter efterfrågade han huvudsakligen studenternas 
synpunkter och funderingar angående skolövertagning. Enkätsvar från elever, lärare och 
föräldrar fungerade som ett komplement.  
 
Johnsens resultat (Johnsen, 2005) visar övervägande positiva upplevelser och 
erfarenheter av skolövertagning. Vid jämförelse av skolövertagning och traditionell 
praktik (handledd VFU) svarade 67 % av studenterna att de utvecklades mer genom 
skolövertagning än genom handledd VFU. De uttryckte bland annat att de fått ta verkligt 
ansvar och haft frihet att planera arbetet i en verklig miljö. Studenterna uttryckte även att 
de lärt sig mycket om sig själva och att de fått ett stärkt självförtroende. De lärde sig 
möta utmaningar, improvisera och samarbeta. Johnsen menar att skolövertagning kan 
vara ett nyttigt alternativ eller komplement till traditionell VFU inom lärarutbildningen i 
framtiden. 
 

Erfaringene med adopsjonspraksis viser at denne måten å organisere praksis på 
utvilsomt inneholder kvaliteter og gir studenete kompetense som de ikke får i den 
tradisjonelle praksisopplæringen. I siste del av studiet bør studentene derfor få erfare 
en friere form for praksis, der de i større utstrekning en tidligere får anledning til å 
prøve seg selv i reelle yrkessituasjoner, som en del av kompetensuppbyggingen i 
studiet.  

(Johnsen, 2005, s 66) 
 
Resultaten av elev-, lärar- och föräldraenkäter visar att alla parter till största del 
uppskattat skolövertagningen. Elever, lärare och föräldrar uppskattade de nya idéer och 
metoder som studenterna tillfört skolan. 
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2.2 VFU i Volda och Kalmar 
 
Under 1900-talets mitt startade diskussioner om hur teori och praktik inom 
lärarutbildningen, som tidigare varit åtskilda, skulle kopplas samman på bästa sätt 
(Lärarutbildningskommittén, 1999); en fråga som diskuteras än idag. Ett problem för 
sammanvävningen av praktik och teori i lärarutbildningen är det avstånd som uppstår 
mellan högskolan och skolan då samarbetet inte är ändamålsenligt (Ds 1996:16). Detta 
avstånd resulterar i en så kallad ”praxischock” för lärarstudenterna (a.a.). Carlgren och 
Marton (2004) förklarar att en chock uppstår när studenterna efter utbildningen möter 
”verkligheten”, eftersom de inte har de verktyg som behövs för att hantera denna 
verklighet. Lärarutbildningskommittén (1999) skriver att 

 

Studenterna behöver delta i verklighetstrogna och realistiska övningar under 
utbildning för att själva kunna ”konstruera” egna lösningar och reflektera över dessa. 

(Lärarutbildningskommittén, 1999, s 102) 
 
Lärarutbildningskommittén (1999) förklarar även att en utveckling pågår mot ett 
närmare samarbete mellan lärarutbildningen på högskolan och VFU-skolorna. För att 
utveckla och stärka VFU:n föreslås ett ökat samarbete mellan dessa två institutioner 
(Skolverket, 2007). I avsnitt 2.2.3 nedan behandlas hur samarbetet för VFU:n inom 
Kalmars lärarutbildning är utformat idag och hur man arbetar för att väva samman 
praktik och teori. För att få en förståelse för VFU:n inom lärarutbildningen i Volda och 
Kalmar görs här en kort jämförelse av dessa. (För en sammanfattad bild av de två 
städernas lärarutbildningar och VFU-periodernas uppdelning se Bilaga 1). 
 

2.2.1 Organisering av VFU i Volda och Kalmar 
 
Volda 

De uppgifter som i detta avsnitt behandlar Voldas lärarutbildning är hämtade från 
studieplanen för allmennlærarutdanningen (Høgskulen i Volda, 2007). VFU:n inom 
lärarutbildningen i Volda består av minst tjugo veckor som ingår i de tre första 
studieåren. Under utbildningen delas studenterna in i basgrupper och varje basgrupp 
tilldelas en handledare från Högskolan. Dessa basgrupper fungerar även som VFU-
grupper. Minst ett möte mellan studenterna, VFU-handledaren och handledaren från 
Högskolan ska ske på VFU-platsen under VFU-perioden. Ett avtal om 
praktikuppföljning och ansvarsfördelning för planering, genomförande, handledning, 
värdering och tidpunkt för möten på VFU-skolan görs inför varje VFU-period. Under 
varje VFU-period skriver studenten en rapport om de olika övningar som genomförs 
under praktiken. Dessa rapporter och studentens VFU-period bedöms i samråd mellan 
handledaren på Högskolan och VFU-handledaren. 
 

Kalmar 

VFU:n inom lärarutbildningen i Kalmar består i likhet med Voldas lärarutbildning av 
minst tjugo veckor. Dessa veckor är fördelade så att minst 10 veckor äger rum inom det 
allmänna utbildningsområdet och minst 10 veckor inom varje inriktning 
(Högskoleverket, 2008). Till skillnad från studenterna i Volda, som går på VFU i grupp, 



 6 

genomför Kalmarstudenterna sin VFU enskilt. Varje lärarstudent i Kalmar ska besökas 
av handledaren från Högskolan för att tillsammans med VFU-handledaren diskutera 
studentens måluppfyllelse och progression (Högskoleverket, 2008). Studenten har utöver 
det dagliga arbetet i VFU:n ytterligare en uppgift från Högskolan (a.a.). Uppgiften från 
Högskolan varierar under olika terminer och är kopplade till kursplanen för den 
specifika kursen (a.a.). Det är seminarieledaren på Högskolan som har det yttersta 
ansvaret för examinationen av studenterna. Detta sker dock i samråd med VFU-
handledaren (Utbildningsplanen, 2007).  
 

2.2.2 Mål för VFU och bedömning av studenterna i Volda och Kalmar 
 
Volda 

Målen som ligger till grund för VFU:n inom lärarutbildningen i Volda är att studenten 
ska: 

• få handledd VFU under minst tre av [de fyra] studieåren  
• utveckla kunskap om planering, reflektion, genomförande och utvärdering 

av undervisning med anknytning till ämnesområdet  
• utveckla lärarkompetens 
• få erfarenhet av att vara klasslärare i grundskolan och andra aktuella 

praktikfält 
• få erfarenhet av att samarbeta med föräldrar 
• få erfarenhet av olika läromedel och användning av IKT (Informations och 

Kommunikations Teknik) 
• få erfara VFU-fältet som arena för forsknings- och utvecklingsarbete 
• analysera praktikerfarenheter med hjälp av teorier och läroplaner för 

grundskolan 
(Vår översättning från Høgskulen i Volda, 2007) 

 
Under VFU-perioderna inom Voldas lärarutbildning ska VFU-handledaren från dag till 
dag ge studenten muntligt omdöme om arbetet (Høgskulen i Volda, 2007). VFU-
handledaren skall alltid vara tydlig över hur det går för studenten och vad som behöver 
utvecklas. Under VFU-perioden ska studenten ha en så kallad skriftlig ”mittvägs-
bedömning” från VFU-handledaren. För varje studieår ska studenten även få ett skriftligt 
omdöme av fullförd VFU. Värderingen ska muntligt framföras till studenten som sedan 
tillsammans med VFU-handledaren diskuterar det slutgiltiga betyget för VFU:n. VFU-
handledaren har huvudansvaret för bedömningen i samråd med handledaren från 
Högskolan. 
 

Kalmar 

I utbildningsplanen (2007) beskrivs innehållet i de fyra progressionslinjer som ska 
genomsyra lärarutbildningen och vidareutvecklas under hela utbildningen. En av dessa 
progressionslinjer är Lärarprofessionen (VFU). Bland annat står det att:  

 

Studenten ska successivt utveckla sin kompetens för läraryrket och omsätta de 
teoretiska ämnesstudierna i praktisk handling. Praktiken skall omfatta 
verklighetstrogna och realistiska övningar där kraven ökar för varje VFU-period.  
 

(Utbildningsplan, 2007, s 5) 
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Målen för VFU:n i Volda och Kalmar samstämmer till största del, dock är målen för 
studenten under dennes VFU-period mer utförligt beskrivna i Kalmar än i Volda. Några 
av målen som ligger till grund för VFU:n inom lärarutbildning i Kalmar är att studenten 
ska: 
 

• systematiskt reflektera över sitt eget och barn/elevers förhållningssätt samt 
över undervisningens/verksamhetens innehåll och genomförande 

• ge information till och samarbeta med elever/barn samt föräldrar och 
vårdnadshavare 

• ompröva egna ställningstaganden och vara öppen för andras förslag och 
idéer 

• ha förståelse för och visa omsorg om varje elevs/barns kunskapsmässiga, 
sociala och emotionella situation 

• behärska olika kommunikativa färdigheter (ex. kroppsspråk, drama, musik, 
bilder) fundera över och tydliggöra ämnets specifika språk (t.ex. begrepp 
och textgenrer) 

• formulera mål för sin undervisning och verksamhet 
• samverka med andra lärare och övrig personal för elevers/barns bästa 
• utveckla sin didaktiska medvetenhet genom att tillvarata relevanta 

forskningsresultat och kunskaper 
(Högskolan i Kalmar, 2004, s 16-17) 

 
VFU-handledarens uppgift i Kalmar överensstämmer med uppgiften som handledare har 
i Voldas lärarutbildning med regelbundna handledarsamtal där de tillsammans med 
studenten diskuterar hur det går och vad studenten behöver utveckla (Högskoleverket, 
2008). Till skillnad från Voldas regler sker ingen skriftlig ”mittvägsbedömning” under 
VFU:n inom Kalmars lärarutbildning. I slutet av varje VFU-period skriver VFU-
handledaren ett omdöme (Högskolan i Kalmar, 2004). Detta omdöme skrivs under av 
studenten och VFU-handledaren och skickas sedan till handledaren på Högskolan (a.a.). 
Till skillnad mot bedömningen av studenterna under VFU:n i Volda är det vid Kalmars 
lärarutbildning Högskolan som har det yttersta ansvaret för examinationen av studenten. 
Bedömningen sker i samråd mellan handledaren på Högskolan och VFU-handledaren på 
VFU-platsen (a.a.). 
 

2.2.3 Samarbete mellan högskola och kommun i Kalmar 
 
Det övergripande ansvaret för lärarutbildningen i Kalmar innehas av Nämnden för 
Lärarutbildning och Utbildningsvetenskap (Högskolan i Kalmar, 2004). Nämnden har i 
sin tur ett verkställande organ som i Kalmar heter Lärarutbildningscentrum (a.a.). 
Lärarutbildningscentrum samordnar lärarutbildningen och har det aktiva lednings-
ansvaret för ”grundutbildning, tvärvetenskaplig ledning och frågor om skolutveckling” 
(a.a., s 10). 
 
Grundorganisationen för VFU:n inom Högskolan i Kalmar har utvecklats i samråd 
mellan Högskolan och kommunerna i regionen (Högskoleverket, 2008). Högskoleverket 
(2008) konstaterar att ”Den verksamhetsförlagda utbildningen ställer stora krav på en 
fungerande organisation och samverkan mellan lärosäte, kommuner och skolor” 
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(Högskoleverket, 2008, s 35). På Högskolan i Kalmar finns en VFU-ledare som har ett 
övergripande ansvar för VFU:n (Högskolan i Kalmar, 2004). Det övergripande ansvaret 
för organisation, samordning och kvalitetssäkring av VFU:n  har chefen för 
lärarutbildningen (Utbildningsplan, 2007). Kommunerna organiserar VFU-områden där 
de olika verksamheterna ingår; gymnasieskolor kan ibland utgöra ett eget VFU-område 
(Högskolan i Kalmar, 2004). Till varje VFU-område utser kommunerna VFU-
samordnare och VFU-handledare (lärarutbildare) (a.a.). Det finns även en VFU-
administratör på Högskolan som i samverkan med VFU-samordnarna ansvarar för 
studenternas VFU-placeringar (a.a.). 
 
I Högskoleverkets Uppföljande utvärdering av lärarprogrammet (Högskoleverket, 
2008) förklaras vikten av relationen mellan praktik och teori. För att minska risken för 
att den högskoleförlagda och den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen ska 
fungera som parallella aktiviteter krävs ett gemensamt ansvar och ägande av VFU (a.a.). 
Teori och praktik ska vävas samman genom den verksamhetsförlagda utbildningen. 
Teoretiska delar ska vävas in i praktiska erfarenheter samtidigt som de praktiska 
erfarenheterna bidrar till delar av fortsatta teoretiska studier inom den högskoleförlagda 
delen (a.a.). Reflektioner av erfarenheter efter en VFU-period diskuteras också i den 
högskoleförlagda delen av utbildningen (a.a.). 



 9 

3 SYFTE/FRÅGESTÄLLNING 
 
Syftet med detta arbete har varit att undersöka om skolövertagning är en möjlig VFU-
modell inom Kalmars lärarutbildning. Kalmar har inte erfarenhet av skolövertagning, 
därför ansåg vi att det var intressant för arbetet och läsaren att inkludera åsikter från 
personer i Volda som har erfarenhet av detta. Följande frågeställningar har använts: 
 

• Hur uppfattas skolövertagning i Volda, Norge, av lärarstudenter, VFU-
handledare och elever som deltagit i en sådan? 

 
• Hur ser högskolepersonal, VFU-samordnare, VFU-handledare och lärarstudenter 

i Kalmar på skolövertagning som en VFU-modell i Kalmars lärarutbildning? 
- Vilka åsikter om möjligheter/hinder finns för ett införande av denna 

VFU-modell i Kalmars lärarutbildning?  
- Vilket intresse finns för ett införande av denna VFU-modell i 

lärarutbildningen vid Högskolan i Kalmar? 
- På vilka sätt kan skolövertagning bli en möjlig VFU-modell i 

lärarutbildning vid Högskolan i Kalmar? 
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4 METOD 
 

4.1 Undersökningsmetod 
 
Datainsamlingen gjordes genom enkäter och intervjuer. Främsta anledning till 
användning av enkäter var att kunna nå ut till så många som möjligt och ge de svarande 
möjlighet att sätta sig med enkäterna när de har tid. Användandet av enkäter innebär 
också att de deltagande kan vara anonyma. I Kalmar skickades olika enkäter till VFU-
samordnare, VFU-handledare och lärarstudenter (se Bilaga 2). Även i Volda, Norge, 
skickades olika enkäter till VFU-handledare, lärarstudenter och elever (se Bilaga 3). 
Med VFU-handledare menas de lärare som, under VFU-perioderna fungerar som 
handledare för lärarstudenter. 
 
Som stöd till undersökningen intervjuades tre beslutsfattande personer vid Högskolan i 
Kalmar samt en grundskolerektor från Volda med erfarenhet av skolövertagning. 
Anledningen till intervjuer som undersökningsmetod är att lättare kunna skapa en 
diskussion med öppna frågor där det finns utrymme för fler synpunkter.  
 

4.2 Enkäternas utformning  
 
Enkäterna för undersökningen var webbaserade vilket innebär att den som fyller i 
enkäten gör det över Internet. Länken till webbenkäterna fanns med i ett missiv (se 
Bilaga 4) som bifogades i ett e-post. Patel och Davidsson (2003) menar att man ska 
tydliggöra syftet med undersökningen så att individen förstår varför hans eller hennes 
svar är betydelsefulla. I missivet informerades därför personerna om vad 
skolövertagning innebär och syftet med examensarbetet och enkäten. Efter att ha tagit 
del av de forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2002) inkluderades även en 
kort beskrivande text i webbenkäterna med upplysning om att individernas identitet 
förblir anonyma. Det är viktigt att meddela den man skall intervjua eller skicka enkät till 
om hur deras svar skall behandlas (Patel & Davidson, 2003).  
 
Enkäterna bestod av såväl kvalitativa som kvantitativa frågor. Kvantitativa frågor valdes 
för att kunna dra någon form av slutsats utifrån svaren och kvalitativa frågor användes 
för att samla in synpunkter. Frågorna var utformade med ja/nej svarsalternativ, 
rangordningsskalor och öppna frågor (se bilaga 2 och 3 för enkätguide). Enkäterna 
avslutades med en kompletterande frivillig ”kommentarlåda” där de svarande fick 
möjlighet att kommentera/motivera sina tidigare svar, eller framföra övriga åsikter. Det 
är bra att avsluta med en sådan öppen fråga, så att de svarande får tillfälle att uttala något 
de inte fått chans till tidigare i enkäten (Patel & Davidson, 2003).  
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4.3 Intervjuernas utformning  
 
Intervjuerna i Kalmar (se Bilaga 5 för intervjuguide) var standardiserade då samma 
frågor ställdes till varje individ. Genom att använda standardiserade frågor kan svar 
lättare jämföras (Patel & Davidsson, 2003). Intervjuerna var dock semi-strukturerade 
eftersom ordningen på frågorna varierade beroende på hur samtalet utvecklades De 
genomförda intervjuerna kan klassas som kvalitativa, då både intervjuaren och individen 
skapade en sammanhängande dialog om skolövertagning (a.a.). 
 
Intervjun med rektorn i Volda gjordes via e-post (se Bilaga 5 för intervjuguide). För att 
få ta del av hur en rektor upplever skolövertagning och vad han/hon ser för möjligheter 
och hinder ansågs det som lämpligt att göra en intervju. Avsikten med intervjun var att 
ge djupare information om vad en skolövertagning innebär och hur det upplevs ur en 
rektors synvinkel.  
 

4.4 Genomförande 
 
I tabell 1 visas vilka enkäter som skickats ut och vilka intervjuer som genomförts. 
 
Tabell 1. Enkäter som skickats och intervjuer som genomförts 

 Kalmar Volda 

Enkäter 
VFU-samordnare 
VFU-handledare 
Studenter 

VFU-handledare 
Studenter 
Elever 

Intervjuer 3 Högskoleanställda 1 Grundskolerektor 

 

Kalmar: enkäter 
Med hjälp av personal från Högskolan kunde många av våra undersökningsgrupper 
kontaktas.  Studenternas enkät testades på en lärarstudent vid Högskolan i Kalmar. 
Enkäten skickades sedan till en anställd på Högskolan som i sin tur skickade ut den via 
e-post till alla studenter på lärarprogrammet i Kalmar. Det är idag 817 studenter som går 
lärarprogrammet 210-330 hp på Högskolan i Kalmar, dock kan vi inte veta om alla 
studenter mottagit enkäten. 
 
För att skicka ut enkäterna till VFU-samordnare och VFU-handledare i Kalmar, 
kontaktades VFU-samordnarna via telefon för att fråga om tillåtelse att skicka enkäterna 
till dem och deras tillhörande VFU-handledare. Enkäten till VFU-samordnare skickades 
till de 23 samordnare vars e-postadresser erhölls av Högskolan. Enkäten till VFU-
handledarna skickades ut till 13 VFU-områden. I dessa områden finns det sammanlagt 
1506 VFU-handledare, dock kan vi inte veta om alla mottagit enkäten. I sex VFU-
områden skickade VFU-samordnarna ut enkäterna till VFU-handledarna, medan VFU-
samordnare i sju av VFU-områdena godkände att Högskolan lämnade ut VFU-
handledarnas e-post adresser. Därigenom skickades enkäten direkt till VFU-handledarna 
i dessa områden. Enkäten skickades inte till de VFU-handledare som tillhör de tio VFU-
områden där VFU-samordnaren inte gick att nå. I dessa områden finns det sammanlagt 
965 VFU-handledare. 
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Kalmar: intervjuer 

De tre högskoleanställda i Kalmar som valdes för intervjuer kontaktades via e-post eller 
telefon. De informerades om vad som skulle undersökas och varför just de hade valts ut. 
Platsen för intervjuerna bestämdes av intervjupersonerna och samtliga intervjuer ägde 
rum på Högskolan. Innan intervjuerna påbörjades försäkrades att de var bekanta med 
skolövertagning som VFU-modell. I början av intervjun förklarades det att deras namn 
och position skulle behandlas konfidentiellt. Det var intressant att få intervjupersonernas 
åsikter om vissa frågor kring skolövertagning utan att nödvändigtvis ha en fullständig 
dokumentation av ordagrant svar. Därför bestämdes det att intervjuerna skulle 
dokumenteras skriftligt. Dokumentationen sammanställdes sedan och skickades till 
personen i fråga för granskning och för att låta intervjupersonerna se hur vi redovisat 
deras svar. 
  
Volda: enkäter  
Enkäterna till lärarstudenter, VFU-handledare och elever i Volda skrevs först på 
svenska. De testades på en norsk lärarstudent i Volda som sedan hjälpte till med att 
översätta en del svenska ord till norska. Det var viktigt att det inte skulle bli 
missförstånd på grund av språket. Enkäterna till VFU-handledarna skickades ut till 
skolans gemensamma e-postadress. För att försäkra oss om att den kommit fram 
skickades den även till rektorn som ombads att vidarebefordra den till alla VFU-
handledare. Det finns idag 8 VFU-handledare på skolan, dock kan vi inte veta om alla 
mottagit enkäten. Genom en kontaktperson i Volda erhölls e-post adresser till några 
lärarstudenter som deltagit i skolövertagningen i Volda vårterminen 2008. Sammanlagt 
var det 38 lärarstudenter som deltog i skolövertagningen, dock hade vi bara tillgång till 
28 e-postadresser. Elevenkäten skickades till klasslärarna för de två sjätteklasserna på 
den skola där skolövertagningen nyligen skett. De två sjätteklasserna består tillsammans 
av 47 elever. 
 

Volda: intervjuer 

En rektor i Volda som deltagit i en skolövertagning kontaktades via e-post och 
tillfrågades om han/hon kunde tänka sig att delta i en intervju. I e-postbrevet förklarades 
undersökningen och att rektorns identitet skulle skyddas genom att dennes namn eller 
namnet på skolan inte skulle anges. Frågorna skickades via e-post till rektorn och 
besvarades skriftligt via e-post. 
 

4.5 Databearbetning 
 
Verktyget som använts för webbenkäterna sammanställer svaren på slutna frågor i 
staplar och svaren på öppna frågor i listor. Svaren på de öppna frågorna lästes igenom 
och kategoriserades. Eftersom intervjun med rektorn i Volda skedde via e-post fick vi 
svaren i textform. Dessa svar sammanställdes sedan. Även anteckningar från 
intervjuerna i Kalmar sammanställdes.  
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4.6 Validitet och reliabilitet 
 
Avsikten med undersökningen var att ta reda på olika individers uppfattningar om 
skolövertagning. Validiteten för enkäterna är hög då de frågor som undersökningen 
avsåg blev besvarade. I undersökningen deltog olika grupper för att få in så mycket 
information som möjligt från olika synvinklar. En risk med att använda enkäter är dock 
att frågornas formulering kan tolkas olika. Bland annat kan frågan om vilka möjligheter 
de tillfrågade ser med skolövertagning ha tolkats på olika sätt. 
 
Eftersom e-post skickades ut via olika personer och många adresser inte stämde, går det 
inte att veta hur många VFU-handledare och lärarstudenter som mottagit enkäterna. 
Detta påverkar reliabiliteten i undersökningen eftersom det inte går att veta hur stor 
andel av de tillfrågade som svarat. Detta vållade också problem med utskick av 
påminnelser, men efter vi fått in ett stort antal svar på våra enkäter bedömdes det inte 
vara nödvändigt att skicka ut påminnelser. 
 
Reliabiliteten vad avser enkätsvar från eleverna i Volda kan ha påverkats eftersom 
eleverna fyllde i enkäterna under en datalektion då de sitter flera stycken i en datasal. 
Detta kan ha bidragit till att de påverkar varandras svar, då vi märkte att deras svar var 
formulerade relativt lika. Validiteten för elevenkäterna är av låg grad då de endast 
skickades till elever i sjätteklass. Information finns därför inte om hur yngre eller äldre 
elever har upplevt skolövertagning.  
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5 RESULTAT 
 
I resultatkapitlet presenteras enkätsvar och intervjusvar från Volda, Norge, och Kalmar, 
Sverige. Resultaten redovisas i form av texter, tabeller och figurer.  Dessutom används 
citat för att exemplifiera resonemang som tas upp. 
 

5.1 Enkät- och intervjusvar från Volda 
 

5.1.1 Enkätsvar från VFU-handledare 
 
Tre av totalt åtta VFU-handledare i Volda har svarat på enkäten (se Bilaga 3 för 
enkätguide), vilket gör reliabiliteten låg. Det går därför inte att dra några generella 
slutsatser om alla handledarnas åsikter. De svar och kommentarer som uttrycks är dock 
detaljerade och av hög relevans och bestämdes därför att redovisas. 
 
Fördelar med skolövertagning är enligt enkätsvaren att studenterna får ta ett stort ansvar 
och får en bättre kontakt med föräldrar och elever. De skriver även att studenterna får en 
bättre möjlighet att träna på samarbete och att fungera i ett arbetslag. VFU-handledarna 
förklarar att när studenterna får vara själva i klassrummet får de även träna på planering, 
vilket inte blir detsamma när handledaren finns närvarande som vid övriga VFU-
tillfällen.  
 
Nackdelarna med skolövertagning är enligt enkätsvaren om studenterna inte tar det 
ansvar som krävs eftersom det förstör för övriga studenter som är engagerade. En 
handledare skriver att det är en nackdel att lärarstudenten inte får handledning och att det 
i sin tur ibland gör det svårt att bedöma studenten. Däremot beskriver de att det utifrån 
studenternas synvinkel inte finns några nackdelar och att detta är en VFU-modell som är 
bra för studenter som är så pass långt gångna i sin lärarutbildning.  
 
Två av de tre handledare som besvarat enkäten har svarat att det är ganska tryggt att 
lämna över klassen till lärarstudenter under skolövertagningen medan en har svarat att 
det är mycket tryggt. De tre svarande anger att föräldrars attityd är övervägande positiv 
och alla tre rekommenderar denna typ av VFU-modell till Sverige. Som övrig 
kommentar uttrycker en handledare: 
 

Jeg har erfaring både som student og lærer med skolovertakelse. De positive sidene 
ved denne type praksis overskygger totalt eventuelle negative elementene. 

 

5.1.2 Enkätsvar från lärarstudenter 
 
Totalt har 12 av 28 lärarstudenter i Volda svarat på enkäten (se Bilaga 3 för enkätguide). 
I enkäten frågades vad de upplevde som positivt respektive negativt med 

skolövertagning. Kommentarer om vad som är positivt med skolövertagning är att de 
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under skolövertagningen kände en frihet och ett ansvar som de inte fått uppleva på 
samma nivå under tidigare VFU-perioder. En del skriver att de lärde känna elever och 
fick bättre föräldrakontakt. De beskriver denna erfarenhet som något socialt tillsammans 
med de andra lärarstudenterna och förklarar att det är en realistisk och 
verklighetsanknuten praktik. Citatet nedan är exempel på kommentarer om det positiva 
med skolövertagning som förekom bland lärarstudenter i Volda. 
 

Det positive med skoleovertakelse er at en kommer i kontakt med (nesten) alle sider 
læreryrket har å by på. En får oppleve elevene på en annen måte når lærerene ikke er 
til stede, en får oppleve mye mer ansvar, en får oppleve hvordan elevene oppfører 
seg i friminuttene, en kan oppleve å få samarbeide med foreldre og mye mer. En får 
ansvar for bøker, retting, at alt blir gjort, for å holde klasserommet i orden, og en får 
friheten til å oppleve hvordan det er å være lærer for en klasse med de utfordringer 
det byr på. Skoleovertakingen er vår siste praksisperiode som gir oss en god smak av 
hvordan det er å være lærer for en klasse. 

 
När det gäller vad som är negativt med skolövertagning skriver några få att de fick för 
lite information i början och att de samtidigt fick uppgifter från högskolan; vilket de 
upplevde som för stor arbetsbelastning. Några uttrycker att skolövertagnings-perioden 
borde vara längre än tre veckor. Några skriver att det skulle vara negativt om något 
allvarligt skulle hända under skolövertagning, dock påpekar de samtidigt att de kan ta 
kontakt med lärare om så behövs. Majoriteten av studenterna svarar att det inte finns 
något negativt med skolövertagning. Citatet nedan är exempel på kommentarer om det 
negativa med skolövertagning som förekom bland lärarstudenter i Volda. 
 

Ser ikke mye negativt med skolövertagelse. Hadde vi hatt veiledning under praksis, 
hadde det ikke vært en ekta skulovertakelse. Det eneste negative kan være hvis noe 
virkelig skulle gå gale, i forhold til elever og lignende. Men da har vi uansett 
muligheten til å komme i kontakt med lærere og rektoren ved skulen.  

 
På frågan om studenterna hellre skulle ha handledd VFU eller skolövertagning har 100 
% svarat att de tycker det är bra att skolövertagning ingår i deras utbildning. Alla 
studenter som svarade på enkäten rekommenderar skolövertagning till Sverige. Under 
punkten för övriga kommentarer skriver flera studenter att detta var den bästa praktiken 
någonsin och att det var lärorikt att få samarbeta med andra studenter. 
 

5.1.3 Enkätsvar från elever 
 
Totalt har 43 av 47 sjätteklasselever svarat på enkäten (för enkätguide se Bilaga 3). Av 
dessa har 95 % svarat att de upplevde skolövertagning som något positivt. Bland 
kommentarerna om vad som är positivt med skolövertagning beskriver de att det var 
roligt att prova något nytt och att det är positivt att få lära sig om nya saker på nya sätt. 
Andra kommentarer är att det var roligt med andra lärare och att studenterna var snälla. 
Fem elever skriver att det var positivt för att de fick mindre läxa. 
 
På frågan om vad som var negativt med skolövertagning har 28 svarat att ”ingenting” är 
negativt. Övriga kommentarer är att de inte har någon åsikt, att de saknade lärarna och 
att de upplevde läxa som något negativt. 42 av eleverna som svarat (98 %) anger att de 
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har trivts i klassrummet under skolövertagningen. Lika många har svarat att de skulle 

rekommendera denna modell till Sverige.  
 

5.1.4 Intervjusvar från en rektor  
 
Rektorn som intervjuades via e-post (se Bilaga 5 för intervjuguide) arbetar på en 
grundskola i Volda där skolövertagning genomförts. I intervjun framkommer att rektorn 
varit med om skolövertagning en gång och är mycket nöjd med erfarenheten. Rektorn 
skriver att lärarstudenterna får ett mer realistiskt förhållande till att arbeta som lärare när 
de inte har en handledare som de kan luta sig tillbaka på.  
 
Enligt rektorns svar ser de flesta föräldrarna skolövertagningen som något positivt. De 
ser det som en variation i vardagen som ger tillfälle för skolan att ta till sig nya idéer 
som studenterna tillför. Rektorn förklarar att om det skulle finnas invändningar eller om 
det finns elever som är beroende av en viss lärare går det att lösa situationen på olika 
sätt, till exempel genom att låta någon extralärare vara kvar på skolan för 
specialundervisning. Rektorn skriver att det alltid finns barn som är i behov av mer 
hjälp, stöttning och uppföljning, och det går inte alltid att överlåta dessa elever till 
studenter. Den specialkompetens som krävs är för mycket att kräva från lärarstudenter. 
Lösningar för dessa situationer diskuteras fram då situationerna uppstår. 
 
Studenterna tar över det dagliga ansvaret för att hålla igång skolan. Det ekonomiska 
ansvaret, förvaltning och kontakt med kommunen behåller rektorn. På frågan om hur 
rektorn upplever att studenterna ansvarat för rollen som rektor under skolövertagningen 
svarar denne att de tre studenterna tog uppgiften på allvar och skötte det mycket bra. 
Rektorn skriver att eleverna på skolan har berättat att de hade det bra under 
skolövertagningen. Som framgår av citatet nedan ser rektorn skolövertagning som något 
bra för både studenterna och lärarna på skolan. Rektorn skriver också att denna VFU-
modell rekommenderas till Sverige.  

 
Det er bra både for studentane og for lærarane som får høve til å fornye seg gjennom 
kurs, studietur og interne prosessar medan studentane underviser. Vi anbefaler 
ordninga. Skuleovertakinga har faktisk hatt positiv innveknad på miljøet mellom 
lærarane også. 

 

5.2 Enkät- och intervjusvar från Kalmar 
 

5.2.1 Enkätsvar från VFU-samordnare 
 
Totalt har 18 av 23 VFU-samordnare svarat på enkäten (se Bilaga 2 för enkätguide). De 
möjligheter med skolövertagning som VFU-samordnarna nämner är att VFU-modellen 
kan vara en möjlighet för både studenter och lärare då studenterna hamnar i ett ”skarpt 
läge” där de tvingas ta mer ansvar och får en verklighetstrogen helhetsbild samtidigt som 
lärarna får möjlighet till fortbildning.  
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En chans för lärarstudenter att verkligen se vad lärarjobbet innebär. En möjlighet för 
befintliga lärare att få tid för fortbildning. 

 
De flesta samordnarna uttrycker ett intresse för denna VFU-modell. En samordnare 
skriver att det inte finns någon möjlighet med detta medan en annan skriver att han/hon 
har för lite information för att kunna uttala sig. I svaren påpekas även att studenterna 
måste vara mogna för att ta detta ansvar och att det endast bör vara lärarrollen som tas 
över, inte rollen som rektor. 
 
På frågan om vilka hinder som finns med skolövertagning handlar det vanligaste svaret 
bland VFU-samordnarna om ansvar och säkerhet. Flera av samordnarna skriver att de 
inte tycker att rektorns roll ska tas över. VFU-samordnarna anger också att en brist på 
vilja och engagemang, minskad handledning för lärarstudenten, oro hos föräldrar och 
elever kan fungera som hinder.  
 

Engagemanget i den egna kommunen, att få alla att vilja släppa på kontrollen. Lagar 
och regler som behöver stämmas av. 

 
En VFU-samordnare ser inga hinder för en skolövertagning. 
 
På frågan om hur stort intresse VFU-samordnarna tror att det finns för en 

skolövertagning i kommunen har 4 samordnare svarat att de tror att det finns ett stort 

intresse, 13 samordnare har svarat att de tror att det finns ett svagt intresse och 1 VFU-
samordnare har svarat att de tror att intresset är obefintligt. Bland övriga kommentarer 
skriver några att negativa åsikter om mistandet av handledning för studenterna och 
tryggheten i skolan kan vara problem. Ändå skriver många av VFU-samordnarna att 
skolövertagning är en spännande och intressant modell som skulle kunna fungera om 
den anpassas och förankras väl och hanteras med försiktighet. Det uttrycks också att det 
är viktigt att de juridiska aspekterna löses och att alla föräldrar är med på det. 
 

5.2.2 Enkätsvar från VFU-handledare 
 
Totalt har 180 av max 1506 VFU-handledare svarat på enkäten (se Bilaga 2 för 
enkätguide). Fördelningen av de deltagandes verksamhetsområde visas i figur 1. 
 

Förskola:      
       

(31 st, 17%) 

Förskoleklass:      
       

(11 st, 6%) 

Grundskolan åk 1-6:      
       

(73 st, 41%) 

Grundskolan åk 7-9:      
       

(39 st, 22%) 

Gymnasiet:      
       

(26 st, 14%) 

 
Figur 1. Fördelning av de svarande VFU-handledarnas verksamhetsområde 
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På frågan om vilka möjligheter och hinder VFU-handledarna ser med skolövertagning 
som VFU-modell inkom totalt 245 kommentarer om möjligheter (Tabell 2) och 247 
kommentarer om hinder (Tabell 3) för skolövertagning. Nedan följer en 
sammanställning av kategorierna för de totalt 245 kommentarer om möjligheter med 
skolövertagning (Tabell 2). 
 

Vilka möjligheter ser du med skolövertagning? 
Tabell 2. Sammanställda kategorier av VFU-handledarnas  
kommentarer om möjligheter med skolövertagning 

Kategori Antal 
Verklighetstroget 97 
- Helhet  
- Ansvar  
Fortbildning 62 
- Tid till diskussioner, planering, reflektioner  
Lärorikt 49 
- Studenterna utvecklas  
- Erfarenhet  
- Frihet för studenten  
- Samarbete mellan studenter  
- Skolutveckling  
Intressant idé, positiv inställning 25 
Inga möjligheter 12 
Totalt 245 
 
Verklighetstroget 
VFU-handledarna kommenterar att denna modell kan inspirera studenten och ge denne 
en helhetssyn av läraryrket. Många skriver att det skulle vara en verklighetstrogen form 
av VFU som ger studenten ett mer övergripande ansvar och möjlighet att bli mer säker i 
sin roll. 
 

Den sista praktiken blir närmare verkligheten som lärare. 
 

Eleven från högskolan får se helheten, alla bitar, med ansvar, samverkan, kontakt 
med barn föräldrar o liknande. 
 
Att studenten får ett mer övergripande ansvar. Får ta ett större och mer självständigt 
ansvar. 

 
Fortbildning 
En ofta förekommande kommentar är möjligheten för lärarna på skolan att få en 
gemensam, sammanhängande fortbildning och tid till diskussioner, planering och 
reflektioner.  
 

Bra chans till fortbildning tillsammans med alla kollegor och tid till planering och 
reflektioner. 
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Lärorikt 

En del kommentarer handlar om att skolövertagning kan vara en möjlighet för 
lärarstudenter att utvecklas genom en lärorik erfarenhet där de får mer frihet och vågar 
pröva mer. Även samarbete mellan studenter, att få en bra erfarenhet och skolutveckling 
uttrycks som möjligheter med skolövertagning. 
 

Lärorikt och utvecklande för studenterna som genast får ta ett stort ansvar och lösa 
saker på sitt sätt. 
 

Att jag kan lära mig av er och få nya idéer och uppslag till nytänkande. 
 
Intressant idé, positiv inställning 

Flera VFU-handledare uttrycker positiva kommentarer angående skolövertagning och att 
det är en intressant idé utan att specificera vilka möjligheter de ser.  
 

Intressant ur både studenternas och handledarens perspektiv. 
 
Inga möjligheter 

Enligt enkätsvaren ser några handledare inga möjligheter med skolövertagning.  
 

Inga som helst, ett skräckscenario. 
 
 
Nedan följer en sammanställning av kategorierna för de totalt 247 kommentarer om 
hinder med skolövertagning (Tabell 3). 
 

Vilka hinder ser du med skolövertagning? 
Tabell 3. Sammanställda kategorier av VFU-handledarnas  
kommentarer om hinder med skolövertagning 
Kategorier Antal 
Organisationsproblem 83 
- Ansvarsfördelning  
- Rektorns roll  
- Tidsaspekter  
- Organisering och finansiering av fortbildning  
Olika hinder 59 
- Olämpliga studenter  
- Ovilja hos inblandade  
- Negativ inställning  
Oro för elever 49 
Handledning och bedömning 30 
Inga hinder 26 
Totalt 247 
 

Organisationsproblem 

Den mest förekommande kommentaren angående hinder för en skolövertagning nämner 
problem inom organisationen. Dessa organisationsproblem handlar till största del om hur 
ansvarsöverlåtandet ska fungera. Att ta över rektorsrollen uttrycks vara svårt och 
onödigt. Tidsmässiga aspekter påpekas då de svarande skriver att en skolövertagning 
skulle kräva mycket förarbete, att en vecka är för lite för studenterna att komma in i 
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arbetet och att två veckor är för lång tid för studenterna att vara ensamma. Problem med 
att planera och finansiera fortbildning för lärarna påpekas också som ett hinder.  

 
Det som kan vara problematiskt är ansvarsöverlåtandet. Det är trots allt ett stort 
ansvar om det skulle gå snett, t.ex. bråk, mobbning sjukdom mm. 
 
Rektorsansvaret kan vara svårt. 
 
Kräver mycket förarbete. 
 

Planering och pengar till fortbildning. 
 
Olika hinder 

I kategorin för olika hinder skrivs det att studenter som inte är lämpade eller som har 
otillräckliga kunskaper kan utgöra ett hinder. VFU-handledarna svarar även att hinder 
kan vara en ovilja hos inblandade personer såsom föräldrar som inte kommer att 
acceptera detta, lärare som kommer att ha svårt för att släppa sin klass och andra 
inblandade personer som inte godkänner modellen. I denna kategori ingår 9 av 59 
kommentarer som uttrycker en negativ inställning till skolövertagning utan att precisera 
vilka hinder som finns.  
 

Otillräckliga färdigheter hos studenterna. 
 

Jag har svårt att se att föräldrar accepterar att vi inte finns på skolan. 
 

Min första reaktion är NEJ detta är inte bra. 
 
Oro för elever 

Många handledare påpekar att en skolövertagning skulle innebära oro för många elever 
och att det blir svårt för de elever som är i behov av extra stöd eller fasta rutiner.  
 

Kan bli svårt för vissa elever, skapa oro mm. 
 
Handledning och bedömning 

Svårigheter för bedömning av studenterna och att mista handledning kommenteras vara 
ett hinder av flera VFU-handledare.  
 

Att studenten inte kan få omedelbar respons och svar på frågor 
 

Att bedöma en student utifrån alla kriterier som krävs kommer att vara svårare 
 
Inga hinder 

Enligt enkätsvaren ser en del VFU-handledare inga hinder med en skolövertagning och 
uttrycker positiva kommentarer.  
 

Vi måste våga och vilja släppa in lärarstudenter med gnista och energi. 
 
 
Nedan redovisas VFU-handledarnas svar angående skolövertagning som möjlig VFU-

modell på deras skola (Figur 2) och om de kan tänka sig att lämna över sin klass till 

lärarstudenter (Figur 3). 
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Tror du att skolövertagning är en möjlig VFU-modell på din skola? 

ja:  (115 st, 64%) 

nej:  (65 st, 36%)  
Figur 2. Fördelning av VFU-handledarnas sammanlagda svar på om de tror att skolövertagning är en 
möjlig VFU-modell på deras skola 

 
På frågan om VFU-handledarna tror att skolövertagning är en möjlig VFU-modell på 

deras skola (Figur 2) har sammanlagt 64 % svarat ja. Kommentarer till detta är bland 
annat att det är en intressant idé som bör testas. Vikten av att en sådan VFU-modell är 
välorganiserad och anpassad till verksamheten påpekas också. VFU-handledarna har 
skrivit att planeringen mellan VFU-handledare och högskola är viktig och att modellen 
ställer högre krav på studenterna och bidrar till att praktiken blir ännu viktigare än 
tidigare. De VFU-handledare som i sina svar inte visar ett förtroende för denna VFU-
modell oroar sig bland annat för efterarbete för lärarna och bristen av handledning för 
studenterna. Oro uttrycks också för de skolor som har elever med speciella behov. Några 
av de VFU-handledare som inte tror att hela skolan kan tas över har föreslagit att vissa 
klasser, ämnen eller arbetslag kan tas över i taget. Några skolor anges vara för stora för 
ett helt övertagande. Många VFU-handledare skriver att de är kluvna i denna fråga och 
att de behöver veta mer om vad skolövertagning innebär för att uttrycka sig. 
 
Skulle du kunna tänka dig att lämna över din klass till lärarstudenter under två 
veckor medan du tillsammans med dina kollegor är på fortbildning? 

ja:  (130 st, 72%) 

nej:  (50 st, 28%)  
Figur 3. Fördelning av VFU-handledarnas svar på om de kan tänka sig att lämna över sin klass till 
lärarstudenter under två veckor. 
 
På frågan om VFU-handledarna skulle kunna tänka sig att lämna över sin klass till 

lärarstudenter under två veckor medan de tillsammans med sina kollegor är på 

fortbildning (Figur 3) har sammanlagt 72 % svarat ja, med olika motiveringar och 
förbehåll. Motiveringarna skiljer sig en del, men ett ofta förekommande svar är att det 
skulle vara en givande modell för både studenterna och dem själva, en så kallad ”win-
win situation”; det vore bra för verksamheten att tillsammans i ett arbetslag få 
fortbildning, samtidigt som studenterna får träna i att vara del av ett arbetslag och få en 
inblick i den verkliga lärarrollen. Några handledare föreslår att lärarstudenter som skulle 
delta i en skolövertagning bör ha haft sin tidigare VFU på samma skola, så att alla 
involverade skulle känna sig trygga. Många VFU-handledare skriver att med mer 
information, tydlig ansvarsuppdelning och föräldrarnas samtycke skulle detta vara en 
givande VFU-modell för studenterna att få uppleva under sin sista praktik på 
lärarutbildningen. De 28 % av VFU-handledarna som har svarat nej på frågan om de kan 

tänka sig att lämna över sin klass motiverar sitt svar med att denna modell kan skapa 
otrygghet hos barnen och oro bland föräldrar. En del VFU-handledare kommenterar att 
det kan vara en bra typ av VFU, men att den inte är lämplig i förskolan, utan endast hos 
äldre elever. En del VFU-handledare uttrycker även att de först skulle vilja försäkra sig 
om att lärarstudenter som deltar verkligen är lämpliga. 
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Tabell 4. Procentfördelningen av VFU-handledarnas svar uppdelat efter deras verksamhetsområde 
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Ja 45 64 77 67 46 Tror du att skolövertagning är en möjlig VFU-modell på 
din skola? Nej 55 36 23 33 54 

Ja 48 64 79 79 73 Skulle du kunna tänka dig att lämna över din klass till 
lärarstudenter under två veckor medan du till-sammans 
med dina kollegor är på fortbildning? Nej 52 36 21 21 27 

 
Som framgår i tabell 4 har majoriteten av VFU-handledarna i förskoleklass och 
grundskolan svarat ja på frågan om de tror att skolövertagning är en möjlig VFU-modell 

på deras skola. Av VFU-handledarna i förskola och gymnasiet är det knappt hälften som 
svarat ja på denna fråga. Flera VFU-handledare i förskolan uttrycker samtidigt, bland 
övriga kommentarer, en önskan om en anpassad version för deras verksamhet. Tabell 4 
visar att det i gymnasiet är en tydlig skillnad mellan procentantalet för VFU-handledare 
som tror att skolövertagning är en möjlig VFU-modell på deras skola och för de som 
kan tänka sig att lämna över sin klass till lärarstudenter. Det finns även en viss skillnad 
mellan procentantalen på dessa svar bland VFU-handledarna i grundskolan år 7-9. 
 

5.2.3 Enkäter till lärarstudenter 
 
Totalt har 216 av max 817 lärarstudenter i Kalmar, vilka beräknas ta examen någon gång 
mellan vårterminen 2008 och höstterminen 2012, svarat på enkäten (se Bilaga 2 för 
enkätguide). Enligt svaren anser 94 % av de svarande att VFU:n är mycket viktig i deras 
utbildning. Nedan redovisas hur nöjda studenterna är med ansvaret de fått ta under sina 
VFU-perioder (Figur 4), hurdant ansvar de vill ta (Figur 5) och om de skulle vilja ha en 
skolövertagning under sin sista VFU-period (Figur 6). 
 
Hur nöjd är du med ansvaret du fått ta under dina VFU-perioder? 
 

mycket nöjd:  (80 st, 37%) 

ganska nöjd:  (109 st, 50%) 

inte särskilt nöjd:  (21 st, 10%) 

inte alls nöjd:  (6 st, 3%) 
Figur 4. Fördelning av lärarstudenternas svar på hur nöjda de är med det ansvar de fått ta under sina VFU-
perioder 
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Min uppfattning om tidigare VFU perioder är att ... 
jag vill ta mer ansvar 

UTAN handledare i 
klassrummet: 

 (111 st, 51%) 

jag vill ta mer ansvar 
MED handledare i 

klassrummet: 
 (43 st, 20%) 

jag vill ta mindre 
ansvar:  (1 st, 0%) 

jag är helt nöjd med 
min VFU:  (46 st, 21%) 

har ingen 
uppfattning:  (15 st, 7%) 

 
Figur 5. Fördelning av lärarstudenternas svar på hurdant ansvar de vill ta under sina VFU-perioder 
 
Skulle du vilja att din sista VFU period innehöll en skolövertagning? 

absolut:  (94 st, 44%) 

förmodligen:  (63 st, 29%) 

tveksamt:  (50 st, 23%) 

inte alls:  (9 st, 4%)  
Figur 6. Fördelning av lärarstudenternas svar på om de skulle vilja att deras sista VFU-period innehöll en 
skolövertagning 
 
Som framgår av figur 4 är majoriteten av lärarstudenterna i Kalmar nöjda med ansvaret 
de fått ta under sina VFU-perioder. Dock visar figur 5 att 71 % av studenterna vill ta mer 
ansvar - med eller utan handledare. Av figur 6 framgår att majoriteten av studenterna 
skulle - absolut eller förmodligen - vilja att deras sista VFU-period innehöll en 
skolövertagning. 
 
På frågan om vilka möjligheter och hinder studenterna ser med skolövertagning som 
VFU-modell inkom totalt 210 kommentarer om möjligheter (Tabell 5) och 197 
kommentarer om hinder (Tabell 6) för skolövertagning. Nedan är en sammanställning av 
de kategorierna för de totalt 210 kommentarer om möjligheter med skolövertagning.  
 
Vilka möjligheter ser du med skolövertagning? 
Tabell 5. Sammanställda kategorier av lärarstudenternas  
kommentarer om möjligheter med skolövertagning 

Kategori Antal 
Verklighetstroget 143 
- Helhet  
- Ansvar  
Lärorikt 49 
- Samarbete med andra studenter  
- Erfarenhet  
- Frihet för studenten  
- Studenterna utvecklas  
Intressant idé, positiv inställning 18 
Totalt 210 
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Verklighetstroget 

Den mest förekommande kommentaren på frågan om möjligheter med skolövertagning, 
är att VFU:n hamnar närmre den verkliga situationen som lärarstudenterna kommer att 
möta när de börjar arbeta på en skola. De skriver att en sådan VFU-modell skulle vara 
förberedande och fungera som ett bra avslut som fångar en helhet av läraryrket innan 
examinationen. I kategorin verklighetstroget ingår även resonemangen om att studenten 
får ta ett ökat ansvar. 
 

Jag tycker det är en mycket bra idé då man verkligen får testa på vad lärarjobbet 
kräver. 
 

Efter sista VFU: n är det ju meningen att man ska kunna ha en klass, då måste man ju 
ha fått pröva hur det verkligen är. 
 

Det finns stora möjligheter då jag tror att man känner att man får ta betydligt mer 
ansvar och stå ansvarig för situationer som kommer att dyka upp. 

 
Lärorikt 

Studenterna uttrycker att denna VFU-modell skulle skapa ett bättre samarbete mellan 
studenterna, något de saknar under sin utbildning. En del skriver att om man fått delta i 
en sådan VFU hade man blivit en erfarenhet rikare. Friheten att få stå i ett klassrum utan 
att ha sin handledare bakom sig uttrycker många studenter som något som hade varit 
befriande. Enligt svaren tror många studenter att en skolövertagning skulle bidra till att 
studenten utvecklas till en bättre lärare.  
 

Det kan inte finnas ett bättre sätt att avsluta sina studier på, än att få praktisera de 
kunskaper man fått under alla studieåren. 
 

Om man är några studenter tillsammans som lägger upp lektioner mm så tror jag att 
det skulle vara en nyttig erfarenhet för det kommande yrkeslivet som lärare. I och 
med att man är några tillsammans så har man möjlighet att utvärdera varje lektion 
gemensamt. 

 
Intressant idé, positiv inställning¨ 

En del studenter uttrycker att det inte finns några direkta möjligheter med denna modell, 
utan skriver istället allmänna positiva kommentarer om skolövertagning. 
 

Jag är super intresserad! 
 

Nedan följer en sammanställning av kategorierna för de totalt 197 kommentarer om 
hinder med skolövertagning (Tabell 6). 
 

Vad ser du för hinder med skolövertagning? 
Tabell 6. Sammanställda kategorier av lärarstudenternas  
kommentarer om hinder med skolövertagning 
Kategori Antal 
Ansvar 52 
Handledning 38 
- Studenter behöver feedback  
- Bedömning  
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Olika hinder  72 
- Otrygghet hos eleverna  
- Olämpliga studenter  
- Bekymrade föräldrar  
- Negativ inställning  
Inga hinder 35 
- Positiv inställning  
Total 197 
 

Ansvar 

Många studenter skriver att ansvaret under en skolövertagning kan vara ett hinder för att 
det ska fungera. Lärares och rektorns ansvar anses för stort för att lämnas över till 
studenter. Säkerhetsfrågor, vem som har ansvar för vad och studenter som inte är redo 
att ta ett så stort ansvar beskrivs som hinder.  
 

Ansvarsfrågan, om något händer med eleverna. 
 
Handledning 

Lärarstudenterna påpekar att all handledning och feedback skulle försvinna och att detta 
upplevs som negativt eftersom handledning behövs för att stärka studenten under dennes 
utbildning. Några undrar även hur det skulle bli med bedömning av studenten.  
 

Eftersom handledare på skolan inte är där är så är det svårt att få kritik, både positiv 
och negativ, på vad man gjort och hur man bör utvecklas. Men å andra sidan har man 
fått handledning under övriga VFU-perioder och man bör därför veta vad som bör 
förändras eller förbättras. Svårigheten är om man haft en dålig handledare innan som 
inte kunnat ge studenten kritik. 

 

Svårt att betygsätta lärarstudenterna. Risk att man får för lite handledning. 
 

Olika hinder 

Lärarstudenterna uttrycker att denna VFU-modell skulle kunna skapa oro hos elever och 
föräldrar. En del skriver att en skolövertagning skulle kunna sluta på ett dåligt sätt om 
det blev så att olämpliga lärarstudenter gjorde en sådan praktik och blev lämnade 
ensamma med en klass. De förklarar att innan lärarutbildningen kan införa 
skolövertagning finns det behov av att utesluta en del studenter som inte hör hemma på 
lärarutbildningen.  
 

Eftersom vi inte har så mycket förkunskaper om eleverna i klassen så kan problem 
uppstå som inte är till fördel för eleverna. 
 
Det kan finnas studenter som inte är redo för detta, men ligger det under AU3 så är 
det ändå läge att upptäcka det. 

 

Om lärarstudenten inte är lämplig eller inte klarar av uppgiften så hamnar barnens 
bästa i andra hand. 

 

Inga hinder 
Enligt enkätsvaren är det flera lärarstudenter som inte ser några hinder med denna typ av 
VFU. De skriver att det vore en rolig utmaning som passar bra i slutet av utbildningen då 
de får utöva allt de fått ta del av under sin studietid. 
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Jag kan inte se några hinder, eftersom svårigheter även ryms i vanlig tjänst. Det är 
endast nyttigt att själv tänka till. 

 

5.2.4 Intervjuer med tre högskoleanställda 
 
Följande är en sammanfattning av de resultat som framkommit från intervjuerna med de 
tre beslutsfattande personerna på Högskolan i Kalmar (se Bilaga 5 för intervjuguide).  
 
Fördelarna med att ha en skolövertagning som VFU-modell anses bland annat vara att 
lärarstudenterna får prova på att ta ett stort ansvar och samarbeta med andra 
lärarstudenter. En sådan modell skulle fånga helheten, på grund av den autentiska 
situationen. Övriga åsikter är att det skulle kunna vara en bra ekonomisk lösning då 
ordinarie lärare är på fortbildning och skolan inte behöver använda sig av vikarier. På 
frågan om nackdelar har de svarat att det är viktigt att granska de olika ansvarsområdena 
och att se över juridiska aspekter.  
 
För att kunna införa skolövertagning i lärarutbildningen i Kalmar uttrycker de att det 
behövs noga planering, struktur och upplägg av organisationen. Ska man föra in en ny 
modell som denna behövs tillit mellan föräldrar, lärarstudenter, VFU-handledare och 
Högskolan. En kommentar som yttras är att denna modell skulle konkretisera frågan om 
behörighetsgränser. Det nämns även att denna modell behöver göras om och anpassas 
till storleken på Kalmars skolor och antal lärarstudenter. På frågan om de intervjuade 
tror att skolövertagning är en möjlig VFU-modell i Kalmars lärarutbildning har alla tre 
svarat ja. En uttrycker att idén är ”väl värd att jobba vidare med”. 
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6 DISKUSSION 
 

6.1 Jämförelse mellan resultaten från Volda och Nesna 
 
Resultaten från Volda kan jämföras med Johnsens resultat från Nesna (Johnsen, 2005) 
eftersom båda undersökningarna är gjorda med hjälp av individer som har erfarenhet av 
denna VFU-modell.  
 
Då endast 3 av 8 VFU-handledare, 43 av 47 elever, och 12 av 28 studenter från Volda 
besvarade enkäterna kan reliabiliteten ifrågasättas. Trots att deltagarna inte var så 
många, har vi valt att redovisa resultatet eftersom deras svar var informationsrika och 
endast fungerade som ett komplement till vår undersökning och inte var huvudsyftet.  
 
Enkätresultat från Volda, liksom Johnsens resultat (Johnsen, 2005), visar att de som 
svarat är övervägande positiva till skolövertagning och att studenterna uppskattar att en 
skolövertagning ingår i deras utbildning. Johnsen (a.a.) förklarar att studenterna erhåller 
en kompetens under en skolövertagning som de inte får under handledd VFU. Den 
erhållna kompetens som Johnsen skriver om skulle kunna tolkas som ett större 
ansvarstagande, en självutveckling inom lärarprofessionen och en frihet som ger 
studenten möjlighet att upptäcka egenskaper hos sig själv; på egen hand, utan 
handledarens närvaro. Från resultatet kan vi dra slutsatsen att de som upplevt 
skolövertagning i Volda ser det som en lärorik erfarenhet som gynnar både studenter och 
lärare. 58 av 59 svaranden från Volda rekommenderar denna VFU-modell till Sverige. 
 
De positiva synpunkterna om skolövertagning i både Volda och Johnsens undersökning 
(Johnsen, 2005), handlar om ansvar, frihet, utveckling, verklig miljö och samarbete. 
Resultaten från enkäterna i Volda visar att studenterna upplever det som negativt att de 
fick för lite information innan skolövertagningen. Samtidigt uttrycker de att det gick 
väldigt fort att komma in i rollen som lärare. Resultaten från undersökningen från Volda 
och undersökningen gjord på Högskolan i Nesna (a.a.) kan sammanfattas i att 
lärarstudenter, VFU-handledare och elever har relativt lika åsikter kring 
skolövertagningens positiva och negativa sidor. Rektorn som vi intervjuat i Volda 
förklarar att även om det kan uppstå problem, är de svåra att förutsäga. Det handlar om 
organisering och planering, för att vara förbered på olika situationer som uppstår.  
 

6.2 Möjligheter och hinder med skolövertagning 
 
Skolövertagning ses som en möjlighet för lärarstudenter och ordinarie lärare då 
studenterna får träna på sin framtida yrkesroll och lärare får tid till fortbildning. Det mest 
framträdande resultatet från undersökningen är den gemensamma åsikten om att 
skolövertagning bidrar/kan bidra till ett ökat ansvar och en verklighetstrogen VFU som 
kan ge lärarstudenter en helhetsbild av läraryrket. Utbildningsplanen (2007) och 
Lärarutbildningskommittén (1999) menar att studenten ska ges verklighetstrogna och 
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realistiska övningar under sin utbildning vilket vi, med stöd av resultaten, anser att 
denna VFU-modell skulle kunna bidra till. Lärarutbildningskommittén (1999) skriver att 
studenten, genom en sådan verklighetstrogen övning, ”själv [ska] kunna konstruera egna 
lösningar och reflektera över dessa” (a.a., s 102) Lärarstudenter och VFU-handledare i 
både Kalmar och Volda uttrycker att skolövertagning ger studenten frihet att våga pröva 
mer och ta ett större ansvar än under handledd VFU.  
 
Lärarstudenterna i Kalmar uttrycker att de är i behov av att samtala med sin VFU-
handledare under dagen. I Volda förklarar lärarstudenterna att detta behov tillfredsställs 
genom samarbetet med de andra lärarstudenterna och de menar att det är lärorikt då alla 
är i samma situation. Skolövertagning kan vara en förberedelse för arbetslivet eftersom 
studenterna kan få möjlighet att upptäcka läraryrket tillsammans med jämlika. Vi anser 
det vara viktigt för lärarstudenter att få prova på rollen som lärare ”på riktigt” under sin 
utbildning eftersom de inte får samma möjlighet till stöd när de väl kommit ut i 
arbetslivet.  
 
Handledd VFU är något som behövs under utbildningen för att skapa en bra grund för 
lärarstudenter att stå på och för att en lärarprogression ska fortgå. I de flesta 
undersökningsgrupperna nämns det som ett hinder att studenterna går miste om 
handledning under en skolövertagning. Däremot kan diskussioner mellan studenterna 
under skolövertagningen och med VFU-handledaren vid de möten som äger rum minst 
en gång per vecka ses som kompensation för detta. Enligt utbildningsplanen (2007) ska 
”Praktiken [skall] omfatta verklighetstrogna och realistiska övningar där kraven ökar för 
varje VFU-period” (a.a., s 5). Detta innebär att under den sista VFU-perioden bör kraven 
vara att lärarstudenten i stort sett ska klara sig utan en VFU-handledare. Om kraven 
under tidigare VFU-perioder höjs är kraven under perioden för skolövertagning inte 
större än att studenten bör klara det. Ett ökat krav på lärarstudenterna under VFU-
perioderna anser vi inte vara ett problem då majoriteten (71 %) av studenterna har svarat 
att de (med eller utan handledare) vill ta mer ansvar under VFU:n.  
 
Hur lärarstudenterna ska bedömas under skolövertagningen ses som ett hinder av de 
tillfrågade i Kalmar. I Volda finns ett bedömningsunderlag för studenterna under 
skolövertagningen. Dock påpekar en av VFU-handledarna i Volda att bedömningen 
ibland kan vara svår trots att målen för VFU:n i Volda och Kalmar till stor del stämmer 
överens skulle en varierad form för bedömning, som tar hänsyn till de specifika mål som 
finns uppsatta i Kalmar, behöva arbetas fram.  
 
Både studenter och VFU-handledare i Kalmar och Volda har i enkätsvaren angivit 
olämpliga studenter som ett hinder för skolövertagning. Vi anser att en student som är 
olämplig att ta över en klass inte heller är lämplig att börja arbeta som lärare cirka ett 
halvår senare. Det ska inte vara möjligt för olämpliga studenter att ta sig igenom 
utbildningen utan att bli underkända. Därför anser vi att genom höjda krav under tidigare 
VFU-perioder och en skolövertagning kan bidra till att Högskolan examinerar studenter 
som är redo för lärarprofessionen och kan höja statusen för läraryrket. Som framgick i 
intervjuerna med högskolepersonal vid Högskolan i Kalmar skulle en skolövertagning 
konkretisera frågan om behörighetsgränser, vilket vi anser skulle vara bra för 
utbildningen. 
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Under en skolövertagning krävs att lärarstudenter tar ansvar för de uppgifter som ingår i 
en ordinarie lärares arbete. En del VFU-handledare, VFU-samordnare och lärarstudenter 
tvivlar på att lärarstudenter klarar av detta ansvarstagande och att det skulle kunna 
resultera i otrygga elever och oro hos föräldrar. Rektorn i Volda uttrycker att föräldrar 
inte upplevt skolövertagning som något negativt, möjligtvis för att de blir informerade i 
god tid och följaktligen är väl förbereda. Lärarstudenter och VFU-handledare i Volda 
skriver i enkätsvaren att studenternas kontakt med elever och föräldrar ökar vid en 
skolövertagning. Vi tror att denna kontakt kan bidra till en trygghet bland elever och 
föräldrar; vilket motsäger den otrygghet som svaranden i Kalmar uttryckt. En orsak till 
den oro som uttryckts i enkätsvaren från Kalmar, angående elevernas säkerhet och 
lärarstudenternas ansvarstagande, skulle kunna tolkas som en rädsla inför det okända. 
Resultaten från Volda och Nesna (Johnsen, 2005) visar inte samma oro bland lärare och 
studenter i Norge. Båda undersökningarna i Norge är genomförda på skolor som deltagit 
i skolövertagning. Vi vet därför inte om motstånd finns bland de skolor som inte deltagit 
eller hur motståndet såg ut före skolövertagning infördes. En vidareundersökning om 
detta skulle behöva göras.   
 
En skolövertagning kan vara ett lämpligt tillfälle för lärarnas fortbildning. Detta påpekas 
av flera parter i Kalmar och av rektorn i Volda. Några VFU-handledare i Kalmar 
uttrycker att organisation och ekonomi kan vara ett problem medan högskolepersonalen 
som intervjuats ser det som en ekonomisk fördel då skolorna inte behöver använda sig 
av vikarier. Vi anser att skolövertagning bör ses som en möjlighet för lärare och 
studenter då det, enligt flera enkätsvar i Volda, även fungerar som en utveckling för 
studenterna och bidrar till en variation för eleverna på skolan. I Kalmar nämns även 
utvecklingsmöjligheten för studenter under skolövertagning och att det kan bidra till en 
skolutveckling.  
 
Det är 12 VFU-handledare i Kalmar som svarat att de inte ser några möjligheter med 
skolövertagning. Några av dem skriver att de inte vill att denna modell ska införas, en 
beskriver det till och med som ett skräckscenario. Dessa åsikter är viktiga att ta hänsyn 
till vid ett eventuellt införande. Det är också viktigt att skolövertagning blir en valbarhet 
och inte ett tvång för skolorna. Dock tror vi att dessa handledares inställningar skulle 
kunna ändras om de får mer information om skolövertagning och om de får prata med 
lärare som deltagit i en sådan. I jämförelse med de 12 VFU-handledare som svarat att de 
inte ser några möjligheter med skolövertagning är det 26 VFU-handledare som inte ser 
några hinder med det. Detta tyder på att den positiva inställningen överväger den 
negativa. Det är dock svårt att veta hur dessa individer tolkat frågan.  
 

6.3 Intresse för införande av skolövertagning i Kalmar 
 
Undersökningen visar att det finns ett intresse för skolövertagning som möjlig VFU-
modell inom lärarutbildningen i Kalmar. Alla tillfrågade parter i Kalmar är överlag 
positiva till idén om skolövertagning. Majoriteten av VFU-handledare, VFU-samordnare 
och högskoleanställda anser att det är en möjlig VFU-modell. Majoriteten av studenterna 
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svara att de skulle vilja ha en skolövertagning under sin sista VFU-period. VFU-
handledare och högskoleanställda uttrycker att idén är väl värd att jobba vidare med och 
att den bör testas. 
 
För att modellen ska bli möjlig i Kalmar påpekar alla parter att den behöver vara 
välorganiserad och anpassad till verksamheten. Att studenterna ska vara godkända är ett 
krav och reglerna ska vara tydliga. En del VFU-handledare menar att deras skola är för 
stor vilket också måste tas hänsyn till. De intervjuade från Högskolan påpekar också att 
hänsyn måste tas till storleken på skolan och antalet lärarstudenter. Jerpseth (2000) 
påpekar att en bra organisering är viktig för en skolövertagning och att skolor som tas 
över av praktiska skäl inte bör vara för stora. I Volda genomfördes skolövertagningen 
2008 på en skola med 317 elever. Detta kan ge en uppfattning om vad som inte är för 
stort för att en skolövertagning ska fungera. Det är idag en person på Högskolan i Volda 
som ansvarar för skolövertagningen. Ett problem med detta skulle kunna vara om denne 
person till exempel skulle bli sjuk eller vara ledig under tiden för organisationen eller 
genomförandet av skolövertagningen. Vid ett eventuellt införande av skolövertagning i 
Kalmar anser vi att en mall - vilken skulle kunna fungera som en kvalitetssäkring - bör 
upprättas för hur organisering och genomförande av skolövertagningen ska gå till. I 
Kalmar är flera parter inblandade i planeringen av VFU vilket innebär att 
kommunikationsvägarna måste vara effektiva och tydliga (Högskolan i Kalmar, 2004). I 
dagens samhälle bör det vid en eventuell skolövertagning också finnas beredskap för 
krissituationer. I Volda får studenterna instruktioner för vad de ska göra vid brand och 
utbildning i hjärt- och lungräddning. Dock får de ingen information om hur större kriser 
ska hanteras. För ett införande av denna VFU-modell i Kalmar bör det vara tydligt vem 
som kontaktas och hur krissituationer ska bemötas. 
 
Resultaten visar att 72 % av VFU-handledarna kan tänka sig att lämna över sin klass 
medan endast 64 % tror att en skolövertagning är möjlig på deras skola. Detta visar 
enligt vår tolkning att modellen behöver anpassas efter verksamheterna, vilket både 
VFU-handledare och VFU-samordnare uttrycker. Resultaten tyder på att denna VFU-
modell passar bäst i grundskolans tidigare år. I förskolan, där det endast var 45 % som 
tror att skolövertagning är möjligt har en önskan om en anpassad version uttryckts. Dock 
är antalet VFU-handledare som kan tänka sig att lämna över barngruppen låg i denna 
verksamhet, vilket kan vålla problem för ett införande av skolövertagning. I gymnasiet 
är det 46 % som tror att skolövertagning är en möjlig VFU-modell, däremot kan 73 % 
tänka sig att lämna över sin klass. Detta visar enligt vår tolkning att en övertagning 
skulle kunna vara möjlig i gymnasiet, dock inte på samma sätt eller i den utsträckning 
som den norska modellen föreslår. Även i grundskolan år 7-9 är det fler handledare som 
kan tänka sig att lämna över sin klass än som tror att skolövertagning är en möjlig VFU-
modell. Förslag som VFU-handledare gett om att vissa klasser, ämnen eller arbetslag 
kan tas över åt gången är väl värda att beakta i planering av en övertagning av 
verksamheter med elever i högre åldrar. 
 
I Volda tas lärarnas och rektorns roller över under skolövertagningen medan det på 
andra håll i Norge endast är lärarnas roller som tas över. Våra resultat från Kalmar tyder 
på att lärarnas roll skulle kunnas tas över men att rektorn bör behålla sina uppgifter. 
Efter intervjun med rektorn i Volda har vi fått mer exakt information om hur detta 
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fungerar. Med mer information kanske fler skulle tycka att rektorns roll kan tas över, 
dock är detta inte ett måste för att skolövertagning ska bli möjligt. Meningen med 
skolövertagning är att studenterna ska få öva på att vara lärare och ta ansvar för alla 
delar som arbetet innebär. Det viktigaste med skolövertagning är därför att studenterna 
får möjlighet att ta över lärarrollerna.  
 

6.4 Närmandet av högskola och skola 
 
Våra resultat tyder på att en skolövertagning skulle kunna bidra till att uppfylla det 
Lärarutbildningskommittén (1999) skriver; ”studenterna behöver delta i verklighets-
trogna och realistiska övningar/…/ för att själva konstruera egna lösningar” (a.a., s 102). 
Skolövertagning kan även motverka den chock Carlgren och Marton (2004) förklarar att 
studenter upplever då de under utbildningen inte har fått de verktyg som behövs för att 
klara verkligheten. Den så kallade ”praxischocken” uppstår på grund av det avstånd som 
finns mellan högskola och skola (Ds 1996:16). Som många lärarstudenter i Volda har 
beskrivit i enkätsvaren, är skolövertagning en period då de får en inblick i verkligheten 
och en chans att prova på den yrkesroll de snart har. Jerpseth (2000) skriver att 
skolövertagning bidrar till ett närmande av högskola och grundskola. Därför kan 
skolövertagning vara ett bra sätt att utveckla VFU:n för att sträva efter det ökade 
samarbetet mellan högskola och VFU-skola som Skolverkets rapport (2007) efterlyser. 
Avståndet mellan högskolan och VFU-skolan minskar, då lärarstudenterna får kliva in i 
en roll som är nära verkligheten med ansvar och frihet. Avståndet minskar även då lärare 
på högskolan får en uppdaterad bild av hur verkligheten ser ut genom den kunskap 
studenterna tar med sig från skolövertagningen och diskuterar i den högskoleförlagda 
utbildningen.  
  

6.5 Avslutande ord 
 
Denna undersökning kan bidra till en vidareutveckling av den verksamhetsförlagda 
utbildningen på lärarutbildningen i Kalmar. Det finns dock behov av att anpassa 
modellen till rådande förutsättningar i Kalmar/Sverige. Bland annat bör följande 
aspekter beaktas vid ett eventuellt övervägande att införa skolövertagning: 
 

• Utreda juridiska aspekter, till exempel om skolan får lämna över ansvaret till 
lärarstudenter; 

• Ta ställning till vilka ansvarsområden som lämnas över till lärarstudenterna; 
• Tydliggöra säkerhetsrutiner och beredskap för nödsituationen. 
• Överväga vilka skolor som är lämpliga för skolövertagande med tanke på till 

exempel storlek och intresse; 
• Fastställa hur bedömning av lärarstudenterna ska ske utifrån uppsatta kursmål. 

 
Vi tror att skolövertagning är en modell som kommer att kräva invänjning, men att det 
absolut är en möjlig VFU-modell inom lärarutbildningen i Kalmar. 
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I vår undersökning kunde vi endast välja en urskiljningsfråga. Undersökningen skulle 
berikas av att genomföra en multivariabelanalys då vi hade kunnat jämföra svaren 
utifrån ett genusperspektiv eller jämföra åsikterna med hur lång erfarenhet individerna 
har av VFU. Eftersom det endast finns ett fåtal studier om VFU är förslag till vidare 
forskning att göra fler undersökningar om VFU i Sverige och granska internationella 
studier inom ämnet. För vidareforskning om skolövertagning skulle det vara bra att 
undersöka vilka åsikter som finns om denna form av VFU bland elevernas föräldrar och 
ett större antal lärare, elever och lärarstudenter i Norge.  
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TACK  
 
Vi vill avslutningsvis tacka alla som deltagit i vår undersökning; VFU-handledare, VFU-
samordnare, högskolepersonal, elever, rektor och lärarstudenter. Utan era åsikter och 
kommentarer hade detta arbete inte gått att genomföra. Ett stort tack till de personer på 
högskolorna i Kalmar och Volda som har hjälpt oss en stor bit på vägen. Sist, men inte 
minst, vill vi tacka vår handledare, som stöttat oss och bidragit med viktiga synpunkter. 
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BILAGA 1 
Studiegång 
 
Volda 

Följande uppgifter är från studieplanen för allmennlærarutdanningen vid Högskolan i Volda (Høgskulen i 
Volda, 2007). Utbildningen för lärare i grundskolan i Volda omfattar 240 hp, alltså åtta terminer. 
Utbildningen omfattar 120 hp obligatoriska ämnen och 120 hp valfritt ämne. De obligatoriska ämnena i 
den så kallade allmennlærarutdanningen läses under de två första studieåren och är uppdelade på 30 hp 
Norska, 30 hp pedagogik, 20 hp KRL (kristendom, religion och livssyn), 30 hp matematik och 10 hp 
GLSM (grundläggande läs, skriv och matematikutveckling). Under det första och andra studieåret ingår 
sex respektive åtta veckor VFU (praktik). De valfria ämnena som läses under det tredje och fjärde 
studieåren kan antingen vara en påbyggnad av de obligatoriska ämnena, eller kan man välja ett nytt ämne 
att fördjupa sig i. Under det tredje studieåret ingår sex veckor VFU medan det i det fjärde studieåret inte 
ingår någon VFU. Examen i allmennlærarutdanningen ger kompetens för att undervisa i grundskolans 
olika årskurser.  
 
Kalmar  
På lärarutbildningen i Kalmar finns utbildningar som riktar sig mot förskola/förskoleklass, fritidshem, 
grundskolans tidigare år, grundskolans senare år eller gymnasieskolan. Utbildningarna omfattar 
210/240/270/300/330 hp, alltså 7-11 terminer (Utbildningsplan, 2007). Av dessa är 90 hp obligatoriska 
allmänna utbildningsområdet inklusive minst 15 hp VFU (a.a.). För förskola/förskoleklass/fritidshem är 
specialiseringen ”Grundläggande läs- skriv- och matematikutveckling” på 30 hp obligatorisk (Högskolan i 
Kalmar, 2008). I utbildningen för grundskolans tidigare år väljer studenten inriktningen 
matematik/naturkunskap eller svenska och har den andra av dessa som en obligatorisk specialisering (a.a.). 
I varje inriktning ingår ytterligare minst 15 hp VFU (Utbildningsplan, 2007). Efter examen blir studenten 
behörig att undervisa den åldersgrupp och de ämnen som ingått i dennes utbildning. 
 

 

VFU perioder  
 
VFU perioder inom Voldas allmennlærarutdanning (utbildning för grundskolelärare) 

1 studieåret: 
6 veckors handledd VFU 
- Höst termin: 1 vecka observation + 2 veckor VFU i grundskolan 
- Vår termin: 3 veckor VFU i grundskolan 
 
2 studieåret: 
8 veckors handledd VFU 
- Höst termin: 3 veckor VFU i grundskolan 
- Vår termin: 3 veckor VFU i grundskolan + 2 veckor VFU i samband med GLSM 
 
3 studieåret: 
6 veckor handledd praktik 
- Höst/Vår termin: 3 veckor klasslärarpraktik där valt skolämne ingår / 3 veckor organiserat som projekt ~ 
skolövertagning 
 
VFU perioder inom Kalmars lärarutbildning 

Allmänna utbildningsområdet: 
10 veckor VFU fördelat på tre terminer: 1+5+4 veckor i olika åldersgrupper 
 
Inriktningar: 
10 veckor VFU fördelat på två terminer: 5+5 veckor i olika åldersgrupper eller 0+10 veckor på en VFU 
plats. 
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BILAGA 2 
 
Enkäter till VFU-samordnare, VFU-handledare och lärarstudenter i Kalmar, 
Sverige 
 
VFU-samordnare 
 

Fråga 1 
Kön:  
* Kvinna  * Man 
 
Fråga 2 
Hur många år har du arbetat som VFU-samordnare? 
* 0-5år   * 6-10år 
* 11-15år  * >16år 
 
Fråga 3 
Vilka möjligheter ser du med skolövertagning? 
 
Fråga 4 
Vilka hinder ser du med skolövertagning? 
 
Fråga 5 
Hur stort intresse tror du det finns för skolövertagning som en möjlig VFU-modell i din kommun? 
* mycket stort  * stort 
* svagt   * obefintligt 
 
Fråga 6 
Övriga kommentarer du vill framföra: 
 
 
VFU-handledare 
 
Fråga 1 
Kön: 
* Kvinna  * Man 
 
Fråga 2 
I vilken verksamhet arbetar du för närvarande? 
* Förskola  * Förskoleklass 
* Grundskola åk 1-6 * Grundskola åk 7-9 
* Gymnasiet  
 
Fråga 3 
Hur länge har du varit VFU-handledare? 
* 0-5år   * 6-10år 
* 11-15år  * >16år 
 
Fråga 4 
Vilka möjligheter ser du med skolövertagning? 
 
Fråga 5 
Vilka hinder ser du med skolövertagning? 
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Fråga 6 
Skulle du kunna tänka dig att lämna över din klass till lärarstudenter under två veckor medan du 
tillsammans med dina kollegor är på fortbildning? 
* Ja   * Nej 
 
Fråga 7 
Motivera ditt svar i fråga 6 
 
Fråga 8 
Tror du att skolövertagning är en möjlig VFU-modell på din skola? 
* Ja   * Nej 
 
Fråga 9 
Övriga kommentarer du vill framföra: 
 
 
Lärarstudenter 
 
Fråga 1 
Kön: 
* Kvinna  * Man 
 
Fråga 2 
När beräknas du ta examen? 
Vt08 Ht08 Vt09 Ht09 Vt10 Ht10 Vt11 Ht11 Vt12 Ht12 Vt13 Ht13 
 
Fråga 3 
Hur viktig tycker du att VFU: n är i din utbildning? 
* mycket viktigt  * ganska viktig 
* inte särskilt viktig * inte alls viktig 
 
Fråga 4 
Hur nöjd är du med ansvaret du fått ta under dina VFU-perioder? 
* mycket nöjd  * ganska nöjd 
* inte särskilt nöjd * inte alls nöjd 
 
Fråga 5 
Min uppfattning om tidigare VFU perioder är att: 
* jag vill ta mer ansvar UTAN handledaren i klassrummet 
* jag vill ta mer ansvar MED handledaren i klassrummet 
* jag vill ta mindre ansvar 
* jag är helt nöjd med min VFU 
* har ingen uppfattning 
 
Fråga 6 
Vilka möjligheter ser du med skolövertagning? 
 
Fråga 7 
Vilka hinder ser du med skolövertagning? 
 
Fråga 8 
Skulle du vilja att din sista VFU-period innehöll en skolövertagning? 
* absolut  * förmodligen 
* tveksamt  * inte alls 
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BILAGA 3 
 
Enkäter till VFU-handledare, lärarstudenter och elever i Volda, Norge, som 
deltagit i skolövertagning 
 
VFU-handledare 
 
Fråga 1 
Vad ser du för fordeler med skuleovertakelse för dig som handledare, skolan och studenterna? 
 
Fråga 2 
Vad ser du för ulemper för dig som handledare, skolan och studenterna? 
 
Fråga 3 
Hur tryggt känns det att överlämna din klass till lärarstudenter? 
* mycket tryggt   * ganska tryggt 
* inte särskilt tryggt  * inte alls tryggt 
 
Fråga 4 
Vilken attityd har elevernas föräldrar visat mot skuleovertakelse? 
* overveiende positivt  * overveiende negativt 
 
Fråga 5 
Här finns möjlighet att kommentera ditt svar i nummer 4: 
 
Fråga 6 
I Sverige har vi inte skuleovertakelse. Skulle du anbefale det? 
 
Fråga 7 
Övriga kommentarer: 
 
 
Lärarstudenter 
 
Fråga 1 
Vad är positivt med skuleovertakelse? 
 
Fråga 2 
Vad är negativt med skuleovertakelse? 
 
Fråga 3 
Välj det alternativet som passar dig bäst: 
* jag skulle vilja ha 3 veckors rettleid praksis istället för skuleovertakelse 
* jag tycker det är bra att skuleovertakelse ingår i min utdanning som lärare 
* ingen formening 
 
Fråga 4 
I Sverige finns inte skuleovertakelse. Skulle du anbefale det? 
 
Fråga 5 
Övriga kommentarer: 
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Elever i årskurs 6 
 
Fråga 1 
Hur opplever du skuleovertakelse? 
* positivt  * negativt 
* vet ej 
 
Fråga 2 
Vad är positivt med skuleovertakelse? 
 
Fråga 3 
Vad är negativt med skuleovertakelse? 
 
Fråga 4 
Har du trivts i klassrummet med studenterna? 
* ja   * nej 
 
Fråga 5 
I Sverige har vi inte skuleovertakelse. Skulle du anbefale det? 
* ja   * nej 
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BILAGA 4 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
Ny VFU-modell i AU3? 
 
 
Hej 
 
Vi är två lärarstudenter som skriver examensarbete. För att samla in material till vår undersökning behöver 
vi din hjälp. Vi använder oss av en webb baserad enkät som består av frågor angående ditt intresse att 
förändra VFU:n inom Kalmars lärarutbildning.  
 
Vi har varit på skolövertagning på en grundskola (år F-6) i Norge. Detta är en VFU-modell som innebär 
att lärarstudenter tar över lärarnas jobb på en skola i ca tre veckors tid. Varje klass tas över av ca tre 
studenter. Några studenter får även uppgiften att ta över rektorns roll och arbete. Den första veckan får alla 
studenter gå bredvid ordinarie klasslärare och lära sig rutinerna på skolan. De följande två veckorna åker 
lärarna och rektorn iväg på fortbildning och studenterna sköter då om klassen och skolan. Under dessa två 
veckor kommer ordinarie lärare på besök ett par gånger för att träffa och diskutera verksamheten med 
studenterna. Skolövertagningen är en välplanerad VFU-modell som används på olika skolor runt om i 
Norge. 
 
Efter vår upplevelse i Norge blev vi motiverade till att utforska möjligheten att införa denna VFU-modell 
som en del i den sista VFU-perioden (två-tre av fem VFU veckor under AU3) i Kalmars lärarutbildning. 
Vi använder oss av en webb baserad enkät som fylls i och skickas anonymt in via Internet.  
 
Vi hoppas att du kan bidra med dina åsikter genom att svara på denna enkät som endast tar några minuter 
att besvara. Klicka på följande länk för att besvara enkäten:  
 
 
X 
 
 
 
Med vänliga hälsningar, 
 
 
 
 
Studenter      Handledare   
   
 
Lärarprogrammet      Naturvetenskapliga institutionen 
Högskolan i Kalmar      Högskolan i Kalmar 

 
 
 

  
 
 
 

LÄRARPROGRAMMET  
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BILAGA 5 

 
Intervjufrågor till högskolepersonal i Kalmar och en grundskolerektor som deltagit 
i skolövertagning i Volda, Norge 
 
 
Högskolepersonal på Högskolan i Kalmar, Sverige 
 

1) Vad ser du för fördelar/möjligheter med skolövertagning? 
 
2) Vad ser du för nackdelar/hinder med skolövertagning? 

 
3) Vad krävs för att införa denna modell? 
 
4) Tror du att det är en möjlig VFU-modell? 

 
5) Övriga kommentarer? 

 
 
 
 
Rektor i Volda, Norge 
 

1) Hur organiseras skuleovertakelse? 
 
2) Hur många gånger har du varit med om skuleovertakelse? 

 
3) Vad ser du som positivt med skuleovertakelse? 
 
4) Har du stött på några hinder, i så fall, vilka? 

 
5) Hur stort ansvar överlämnas till studenterna som fyller din roll som rektor? 
 
6) Hur opplever du att studenterna klarar av detta ansvar? 

 
7) Har föräldrarna varit oroliga eller bekymrade över skuleovertakelse? 
 
8) Vad har eleverna uttryckt för känslor om skuleovertakelse? 

 
9) Skulle du anbefale denna praksis modell i Sverige? 
 
10)  Övriga kommentarer, tips, eller funderingar: 


