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ABSTRACT 

Denna studie är ett försök att utforska lärarstudenters upplevelser av sin 

verksamhetsförlagda utbildning. Med hjälp av en intervjuguide kopplade till gällande 

styrdokument, utvärderingar och tidigare forskning genomfördes tio intervjuer som 

tydliggjorde flera aspekter som är av antingen positiv eller negativ karaktär för 

studentens upplevelser av VFU:n.  

 

Det som upplevs som positivt av studenterna är att VFU-skolan ger dem en 

introduktion, att det finns tillgång till en egen arbetsplats, att det finns tid för 

reflektion, att personalen på skolan har en positiv inställning till dem som studenter, 

att man blir inkluderad i arbetslaget och att handledaren visar engagemang och ger 

studenten frihet i undervisningssituationen. 

  

De negativa upplevelser studenterna framförde gällde kommunikationen och 

samarbetet mellan högskola och VFU-skola samt bedömningen av VFU:n.  
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1 INTRODUKTION 

Elevernas kunskaper sägs sjunka och inte sällan pekas lärarna ut som syndabockar, 

inte minst efter programserier som Klass 9A, och det är heller inte så konstigt. Vi har 

alla gått i skolan och därför anser vi oss ofta ha en bra insyn i verksamheten. Det blir 

därför ganska enkelt att ha åsikter om skolverksamheten, vilket i sin tur medför att 

läraryrket ständigt utsätts för kritisk granskning. Detta anser vi dock vara positivt. 

Att ständigt behöva motivera sin verksamhet är ett av stegen som måste tas för att nå 

högre professionalitet inom läraryrket. 

 

Vi vill med vår undersökning sätta lärarutbildningen under luppen. Fokus har vi valt 

att lägga på den verksamhetsförlagda utbildningen (i fortsättningen även benämnd 

VFU). VFU gick tidigare under benämningen lärarpraktik, men i och med att den 

nya lärarutbildningen startade 2001, kom begreppet att bytas ut mot dagens VFU. På 

somliga lärosäten förekommer uttrycket verksamhetsförlagd tid (VFT) men på 

Högskolan i Kalmar (i fortsättningen även refererad som HiK) är VFU det uttryck 

som används. I och med att begreppet byttes ut, har man börjat titta närmare på VFU. 

Då har man oftast intresserat sig för samarbetet mellan högskolan och skolans 

huvudman (oftast kommunen), om man faktiskt förverkligar vad 

högskoleförordningen säger.  

 

I vår undersökning vill vi gå direkt dit det största kunskapandet sker enligt oss, 

nämligen till studenten. I den tidigare forskning som har bedrivits om VFU:n har 

studenterna bara fått komma till tals genom enkäter och utvärderingar. Genom att 

istället närma oss studentens uppfattningar om VFU:n med hjälp av intervjuer ges 

studenten möjlighet att uttrycka sig med egna ord, utan alltför mycket styrning. 

 

Vi vill alltså med vår undersökning nå själva kärnan i sammanhanget, nämligen vilka 

aspekter som bidrar till att studenter upplever sin verksamhetsförlagda utbildning 

som positiv eller negativ. Vår undersökningsgrupp består av studenter som läser mot 

gymnasiet och nyligen genomfört sin sista VFU-period. 
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2 BAKGRUND 
I denna undersökning består bakgrunden till stor del av statliga dokument. Av den 

anledningen inleds bakgrundskapitlet med en översiktskarta av de olika dokument 

som refereras till eller citeras i rapporten. Bakgrunden är sedan uppdelad i tre delar. 

Den första delen, Vad är VFU?, ger en kort beskrivning av vad VFU-begreppet 

innebär och hur VFU praktiseras i den nuvarande lärarutbildningen. Den andra delen, 

Samarbetet mellan Högskola och VFU-skola, beskriver hur samarbetet mellan de 

båda institutionerna bedrivs idag och hur det i framtiden bör bedrivas. Den sista 

delen, VFU-studenten, granskar de delar av styrdokumenten och tidigare forskning 

som kretsar kring studentens del i den verksamhetsförlagda utbildningen. 

 
1997 tillsatte utbildningsdepartementet en kommitté - 

Lärarutbildningskommittén. Uppdraget var att lämna ett förslag till 

en ny lärarutbildning. Detta förslag publicerades sedan i form av 

SOU 1999:63.  

 

Utifrån den utredning (SOU 1999:63) som tidigare utförts 

lämnades det av regeringen in en proposition om en förnyad 

lärarutbildning vilken blev publicerad som Proposition 

1999/2000:135.  

 

Efter att riksdagen godkänt den nya lärarutbildningen revideras de 

nya förändringarna in i högskoleförordningen. Det är den som är 

styrande för lärarutbildningarna. Högskoleförordningen lämnar 

stort rum för tolkning vilket gör att de olika lärosätena kan sätta 

sin egen prägel på utbildningen. 

Den nya lärarutbildningen startade höstterminen 2001 på de 

lärosäten i landet som fått en godkänd utbildningsplan. Det är 

utbildningsplanen som reglerar och ska vara styrande för 

lärarutbildningens alla delar. 

 

Som en del i ett sexårigt arbete att kvalitetsgranska 

högskoleutbildningar i landet inledde högskoleverket 2004 en 

utvärdering av samtliga lärarutbildningar i Sverige. 

Kvalitetsgranskningen publicerades 2005 i tre delar. 

 

Efter Högskoleverkets (2005) utvärdering framkom kritik mot 

lärarutbildningen i Kalmar och efter den omorganisation av 

högskolan som skedde 2006/2007 gjorde man en egen 

självvärdering.  

 

2007 tillsatte regeringen en utredning för att lämna ett förslag till 

en ny lärarutbildning. Utredningens slutbetänkande överlämnades 

till regeringen i slutet av 2008. Denna publicerades som SOU 

2008:109  

 

2008 utförde Högskoleverket en uppföljande utvärdering av 

landets alla lärarutbildningar. 

Högskoleförordningen 

Proposition 

1999/2000:135 

SOU 1999:63 

HIK självvärdering 

2007 

Högskoleverket 2005 

Kvalitetsgranskning 

En ny lärarutbildning 

Start: HT 2001 

Högskoleverket 2008 

 

SOU 2008:109 
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2.1 Vad är VFU? 
I samband med den nya lärarutbildningen kom begreppet praktik att bytas ut mot 

verksamhetsförlagd utbildning (SOU 1999:63; SOU 2008:109). Tanken bakom 

begreppsbytet var att det skulle illustrera en förändring i synsättet på den 

verksamhetsförlagda utbildningen. Den tidigare lärarpraktiken handlade om att 

studenten skulle ges möjlighet att praktiskt pröva de teoretiska kunskaper han/hon 

tillägnat sig i utbildningen. I det nya förslaget framhölls att de praktiska erfarenheter 

studenten tillägnat sig, också skulle kunna utgöra underlag för teoretiska studier 

(SOU 1999:63; SOU 2008:109). Viktigt att poängtera är att det inte bara rör sig om 

ett begreppsbyte utan ett skifte i synen på vad praktik eller VFU innebär (SOU 

1999:63). 

 

Den del av Sveriges förordningar som ytterst styr lärarutbildningen är 

högskoleförordningen i vilken examensförordningen finns som en bilaga. I 

examensförordningen står de kriterier som krävs för att en student ska ha rätt till en 

lärarexamen. Högskoleförordningens texter som behandlar kraven för en 

lärarexamen är generella och uppställda i punktform vilket lämnar utrymme för 

tolkning. I denna studie används förarbetena SOU 1999:63 och Proposition 

1999/2000:135 för att tolka vad som står i högskoleförordningen. Eftersom kraven 

kring lärarexamen är generella får lärosätena självständigt utforma egna kriterier för 

den verksamhetsförlagda utbildningen. Därför kan VFU:n, beroende på vilket 

lärosäte studenten tillhör, skilja sig avsevärt och i högskoleverkets 

kvalitetsgranskning (2005) framkommer också olika slags kritik mot olika lärosäten. 

Eftersom alla de intervjuade studenterna i studien läser vid högskolan i Kalmar blir 

det av vikt för studien att utgå från HiK:s utbildningsplan, självvärdering och dess 

utvärderingar. Betygskriterier och förväntade studieresultat för VFU under AUO 

(Allmänt utbildningsområde) 61-90 VT2009 står att finna som bilagorna 3 och 4. 

 

I Proposition 1999/2000:135 bestämdes det att en lärarutbildning med inriktning mot 

gymnasiet ska innehålla verksamhetsförlagda delar om minst 30 poäng vilket i 

dagens poängsystem kan räknas om till 45 högskolepoäng, Hur poängen ska 

portioneras ut under utbildningen beskrivs av högskoleförordningen (SFS 1998:1 

003). Det allmänna utbildningsområdet ska bestå av 15 poäng VFU precis som varje 

inriktning. När i utbildningen dessa VFU-perioder ska ske finns inga bestämmelser 

om och är därför upp till högskolan. Syftet med den verksamhetsförlagda delen av 

utbildningen är att studenten ska utveckla sin förmåga till att samarbeta med elever 

och med lärare i olika arbetslag (Proposition 1999/2000:135). 

 

Varje lärosäte som bedriver lärarutbildning ska ha en utbildningsplan som fungerar 

som en mall för utbildningens utformning. Den utbildningsplan som Högskolan i 

Kalmar använder sig av reviderades senast 2007 av Nämnden för lärarutbildning och 

utbildningsvetenskap (NLU). Utbildningsplanen (2007) berör inte VFU mer än på 

några rader utan hänvisar till ett annat dokument: Handbok – verksamhetsförlagd 

utbildning. I denna publicering finns anvisningar och uppdragsbeskrivningar för 

VFU. Denna kommer fortsättningsvis att benämnas som VFU-handboken. VFU-

handboken är framtagen av Lärarutbildningscentrum (LUC) och fungerar som en 

hjälp för studenten, läraren på högskolan och lärarutbildaren på VFU-skolan. Den 

ger en kort översikt av lärarprogrammet i dess helhet och en detaljerad inblick i vad 

som kallas den verksamhetsförlagda utbildningen. Handboken utgår i sin 
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utbildningsplan från Proposition 1999/2000:135 och SOU 1999:63 för att förtydliga 

de krav som ställs i högskoleförordningen. Som tidigare nämnt är dessa två 

dokument de riktlinjer som högskoleförordningens texter bygger på och det är dessa 

man har lutat sig på i framställandet av VFU-handboken. I VFU-handboken finns 

uppdragsbeskrivningar för de olika aktörerna i den verksamhetsförlagda 

utbildningen. Uppdragsbeskrivningarna riktas till VFU-ledaren från LUC, VFU-

administratören på LUC, VFU-samordnaren i kommunen, den kursansvarige 

lärarutbildaren på högskolan, lärarutbildaren på VFU-skolan och studenten. För 

denna undersökning är det studentens uppdragsbeskrivning som är av intresse och 

VFU-handboken (Högskolan i Kalmar 2008 s.19) presenterar denna i sju punkter.   

 
Studenten  

 medverkar vid introduktionsträffar och möten inom VFU-området 

 har kunskap om de dokument som styr den verksamhetsförlagda delen 

av utbildningen: utbildningsplanen, anvisningarna i VFU-handboken och 

kursplanerna 

 planerar tillsammans med arbetslaget/lärarutbildaren den 

verksamhetsförlagda utbildningen 

 deltar i skolans arbete där planering, undervisning, utvärdering, 

arbetslagsträffar, konferenser, kompentensutvecklingsdagar och temadagar 

är naturliga delar 

 kontaktar i god tid inför varje VFU-period sin VFU-lärare på 

skolan/förskolan/fritidshemmet 

 fullföljer den verksamhetsförlagda delen i enlighet med kursplanerna 

 tar ansvar för att utveckla en yrkeskompetens som motsvarar de 

kriterier som finns angivna i examensordningen/utbildningsplanen 

 

Utöver denna uppdragsbeskrivning innehåller också VFU-handboken (Högskolan i 

Kalmar 2008) en övergripande bild av vad som ligger till grund för de bedömningar 

man gör av studenten under VFU:n. Det centrala i bedömningen är att man som 

student ska kunna visa att man har den kunskap och färdighet som behövs för att 

förverkliga skolans mål, samt för att medverka i utvecklingen av verksamheten. 

 

Det finns inte några tydliga direktiv i styrdokumenten kring när i utbildningen de 

olika VFU-perioderna ska äga rum. I Utvärdering av den nya lärarutbildningen vid 

svenska universitet och högskolor (Högskoleverket 2005, del 1) uttrycks kritik mot 

att för mycket av den verksamhetsförlagda utbildningen ligger för tidigt i 

utbildningen. Detta menar man blir ett hinder i studentens strävan mot 

professionalitet. För studenter som läser mot gymnasiet innebär detta ett ännu större 

problem då studenten ännu inte tillägnat sig några djupare ämneskunskaper innan 

VFU:n genomförs. Det blir en ”obetydlig träning i att undervisa med 

ämneskunskaper” (Högskoleverket 2005, del 1). I SOU 2008:109 läggs det fram ett 

förslag för hur framtida VFU ska bedrivas. I förslaget påpekar man bland annat att 

VFU-perioderna bör blir färre och längre. Vidare nämns att den första VFU-perioden 

inte bör läggas för tidigt på grund av att den då riskerar att bli ren auskultation där 

studenten endast tar efter handledaren istället för att omvandla teori till praktik 

utifrån egna förutsättningar (SOU 2008:109).  

 

2.2 Samarbete mellan Högskola och VFU-skola 
2002 genomfördes en granskning av VFU:n vid Växjö Universitet (Nordänger & 

Lindqvist 2003) där man studerade självvärderingar och praktikuppgifter samt 
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utförde en gruppintervju med sex kommunala lärarutbildare. Studien pekar mot att 

studenterna allmänt var nöjda med sin VFU, bortsett från två punkter: VFU-

uppgifterna samt högskolans information till lärarutbildarna på fältet. I en av 

självvärderingarna framkom även att en del av de kommunala lärarutbildarna kände 

sig tvingade att ta emot studenter. Problemet med VFU-uppgifterna återkommer 

under rubriken VFU-studenten. I granskningen framgår det att studenterna blev 

bemötta ”på ett avvaktande sätt” (Nordänger & Lindqvist, 2003, s.6) eftersom 

lärarutbildarna inte var insatta i vad som krävdes av lärarstudenterna och inte heller 

hur de skulle bedömas. Detta kan grunda sig i att lärarutbildarna vid ett flertal 

tillfällen har uteblivit från informationstillfällen. Det innebär att studenten har fått 

sköta kommunikationen mellan högskola och universitet, vilket enligt granskningen 

kan få två resultat: Antingen använder studenten ”frirummet för att maximera 

utvecklingen av yrkeskunnandet” (Nordänger & Lindqvist 2003, s.10) eller tar de 

chansen att slinka igenom systemet. 

 

2004 inledde Högskoleverket en kvalitetsgranskning av alla Sveriges högskolor och 

universitet där lärarutbildning förekommer. Resultatet presenterades 2005 i en 

rapport om tre delar. I denna rapport kommer dessa delar att hänvisas till som del 1, 

2 och 3. I högskoleverkets kvalitetsgranskning ges förslag till att den 

högskoleförlagda utbildningen kunde bli bättre på att, i den teoretiska delen av 

utbildningen, utgå från de erfarenheter studenten tillägnat sig ute i verksamheten 

(Högskoleverket 2005, del 1). Utvärderingen pekar på att de uppgifter studenten får 

med sig till VFU:n är och måste vara utformade av lärare på högskolan för att 

tillgodose den högskoleförlagda utbildningens behov. I ljuset av detta visade det sig i 

utvärderingen att de kommunala lärarna kände att deras kompetens blev åsidosatt. 

Bedömargruppen menar att de kommunala lärarna upplevde förvåning och bitterhet 

över att inte ha blivit inkluderade i utformningen av VFU-uppgifterna. För att 

samarbetet ska kunna utvecklas måste detta problem bearbetas (Högskoleverket 

2005, del 1). 

 

Det finns en svårighet i att lösa informationsproblem mellan lärare på högskolan och 

lärarna i kommunen. De kommunala lärarutbildarna har ofta inte en klar bild av vad 

som förväntas av dem under studentens VFU-period. I utvärderingen 

(Högskoleverket 2005, del 1) menar man att studentens VFU därför tolkas enligt det 

gamla praktikbegreppet och att de uppgifter studenten fått med sig från högskolan 

därför känns irrelevanta och i vägen för vad studenten egentligen borde göra. I 

utvärderingen (Högskoleverket 2005, del 1) framgår det att det från högskolans håll 

läggs ner mycket tid på att informera de kommunala skolorna om den nya 

lärarutbildningen och vad den verksamhetsförlagda utbildningen innebär. 

Lärarutbildare från kommunen, samordnare och andra involverade bjuds in till 

seminarier, vilket sägs vara uppskattat men svårt att finna tid till. Vidare anges att de 

inte heller får någon ersättning vilket ses som negativt. Enligt Högskoleverket (2005, 

del 1) framgår det även att man från högskolans håll menar att en handledare bör ha 

genomgått fortbildning på 5-10 poäng – ett krav som kommunerna har svårt att 

acceptera eftersom de inte erhållit några extrapengar för detta ändamål. 

Kommunerna skjuter redan in extra pengar i samband med VFU och ska de behöva 

fortbilda alla engagerade lärare också kommer VFU:n att bli en stor ekonomisk 

belastning för dem (Högskoleverket 2005, del 1). 
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I den andra delen av utvärderingen redovisar rapporten de olika lärosätenas 

kvalitetsgranskningar. Ett kapitel presenterar bedömargruppens utvärdering av HiK 

(Högskoleverket 2005, del 2). Där framgår att det uppstod ett glapp mellan lärosäte 

och de kommunala skolorna i och med införandet av den nya lärarutbildningen och 

att den individuella ersättningen till handledaren togs bort.  Kommunernas 

representanter beskrev i samband med bedömargruppens platsbesök (Högskoleverket 

2005, del 2), VFU-organisationen som kluven. Man upplevde att 

ansvarsfördelningen var oklar och att det fanns olika budskap gällande VFU:s syfte 

och utformning. Lärarutbildningscentrum sammanställde 2004, som svar på detta, en 

VFU-handbok som klargör syften, avtal och ansvarsfördelning för alla parter. Det är 

också denna VFU-handbok som granskats tidigare i denna uppsats.  

 

2.2.1 Koppling – teori och praktik 
Enligt lärarutbildningskommittén (SOU 1999:63) har lärarutbildningens uppdrag 

förändrats och dessa förändringar ställer nya krav på utbildningen. Kunskapsbegrepp 

skiljer sig mellan olika traditioner och ett möte mellan dessa måste ske i större 

utsträckning. Genom den verksamhetsförlagda utbildningen kan dessa möten ske och 

kommittén belyser vikten av förankringen mellan teori och praktik i 

lärarutbildningen. Samspelet mellan teori och praktik kritiseras samtidigt av 

lärarutbildningskommittén som menar att de teoretiska delarna i stor utsträckning 

sker på högskolan medan de praktiska inslagen sker under den verksamhetsförlagda 

delen. Detta mönster måste enligt kommittén brytas för att skapa det helhetstänkande 

som lärarutbildningen ska kännetecknas av. De teoretiska och praktiska delarna 

måste överlappa och infogas i varandra för att studenten ska utveckla en fördjupad 

kunskap i förhållandet mellan teori och praktik (SOU 1999:63). Förslaget innebär att 

den verksamhetsförlagda delen ska vara kopplad till både det allmänna 

utbildningsområdet och de inriktningar studenten läser enligt SOU 1999:63. Genom 

att studenten får erfara verklighetsanknutna situationer lär han eller hon sig att 

konstruera egna lösningar. Dessa erfarenheter ska sedan tas upp för diskussion och 

reflektion för att visa på sambandet mellan teori och praktik.(a.a) 

Lärarutbildningskommittén rekommenderar dessutom att en student ska knytas till en 

specifik skola under en längre tid för att kunna följa verksamhetens utveckling och 

samtidigt bli en del av det kollektiva arbetet i till exempel arbetslag. I den 

sammanfattande delen av SOU 1999:63 menar utskottet att för att studenten ska få en 

relevant yrkesförankring måste ämnesstudierna kopplas till den pedagogiska 

yrkesverksamheten. Vidare ska studenten ges möjlighet att följa en pedagogisk 

verksamhet under en längre tid för att fördjupa sina insikter om de lokala 

förutsättningarna. 

 

Högskolemässigheten på en utbildning kan definieras av hur väl man lyckas 

integrera teori och praktik. Detta menar Nordänger (2004) och framhåller att det 

finns en grundläggande problematik i närmandet mellan teori och praktik i 

lärarutbildningen, vilken i mångt och mycket grundar sig i lärares syn på centrala 

yrkeskunskaper och var dessa inhämtas. Nordängers studie (2004) pekar mot detta, 

där de tillfrågade lärarutbildarna ansåg att 25 % av yrkeskunskaperna är egenskaper 

hos individen själv och att 40 % endast kunde inhämtas ute på fältet. Detta bör ställas 

i kontrast till de 5 % yrkeskunskaper man ansåg kunde inhämtas under 

högskoleförlagda delar av utbildningen. I ett flertal utbildningar har förhållandet 

mellan teori och praktik behandlats över åren. Ett intressant synsätt på integrationen 

mellan teori och praktik presenterar Johansson med flera (2003) i sin studie av 
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landets socionomutbildningar. Där betonas att studenten är ett viktigt led i närmandet 

mellan de högskoleförlagda delarna av undervisningen och de verksamhetsförlagda 

delarna. I det synsättet blir studenten inte bara en konsument av kunskap utan ett led 

i kunskapsprocessen och därmed medlare till såväl högskolan som yrkesfältet. 

Enligt Nordänger och Lindqvist (2004) kan man se på studentens kunskapande under 

VFU:n utefter två modeller. Den ena kallas för mäster-lärlingsmodellen i vilken 

praktiken syftar till att föra in eleven i en yrkesgemenskap, där kompetens och 

expertis finns. Kunskap erhålls genom att studenten tar del av andra lärares 

yrkeskunskaper i den kontext de ska komma att användas. I den andra modellen, 

handling-reflektionsmodellen, sker kunskapandet i gemensam reflektion där 

handledaren får en roll som kritisk samtalspartner. Modellen syftar till att studenten 

ska få ta del av så många situationer som möjligt för att sedan problematisera kring 

dessa. På så sätt blir inte den praktiska situationen avgörande för om studenten får en 

lyckad VFU eller inte (Nordänger & Lindqvist, 2004) Nordänger och menar att dessa 

synsätt och hur de styr inställningen till VFU-uppgifter och besöken från högskolan, 

sällan diskuteras mellan yrkesverksamheten och högskolan vilket kan få 

konsekvensen att handledarna får en avvaktande inställningen till dessa uppgifter, 

eller aktivt motarbetar dem.  

 

I kvalitetsgranskningen (Högskoleverket 2005, del 1) riktar man en del kritik mot 

Proposition 1999/2000:135. Relationen teori-praxis
1
, menar man är en ”generell 

vetenskapsteoretisk problematik” (Högskoleverket 2005, del 1, s.113) utan några 

enkla svar. Dock menar man att propositionen ibland tycks utgå från att det finns just 

enkla svar. Vidare menar högskoleverket (2005, del 1) att det inte är någon 

självklarhet att det finns ett nödvändigt samband mellan teori och praxis, vilket man 

ibland tycks förutsätta i propositionen. Man anser det också vara problematiskt att 

teori oftast ses som det som händer på högskolan och praxis vad som händer ute i 

skolvärlden och menar att högskolan inte bara bedriver undervisning av teoretisk 

karaktär utan har sin praxis precis som skolan har sin teori (Högskoleverket 2005, del 

1). 

 

Ett liknande problem som lyfts fram i kvalitetsgranskningen (Högskoleverket 2005, 

del 1) är att den praxis som finns i skolan inte nödvändigtvis motsvarar de 

förväntningar studenten fått med sig från högskolan.  

 
Om de blivande lärarna skall kunna fungera som utvecklingsagenter, måste de 

också kunna frigöra sig från de sätt att handla och tolka som finns i skolan. 

Därför är uppgiften snarare att skapa ett meningsfullt sammanhang mellan 

utbildningens olika delar än att låta en del få tolkningsföreträde framför de 

andra. Denna överordning av praxis och skolverklighet är också svårförenlig 

med andra krav som utbildningen skall uppfylla, t.ex. kravet på 

forskningsanknytning och vetenskaplighet. Detta krav måste ofta leda till 

kritiska analyser av praxis och av skolornas sätt att strukturera och genomföra 

sina uppdrag. Sådana analyser kan leda till slutsatsen att det aktuella 

arbetssättet bör överges eller förändras. (Högskoleverket 2005, del 1, s.113) 

 

Tyvärr lever den gamla synen på praktik kvar, även om bedömargruppen också mött 

exempel på lyckade försök i närmandet mellan teori och praxis (Högskoleverket 

                                                 
1
 Praxis är det begrepp som förekommer i kvalitetsgranskningarna varför vi valt att använda det då 

dessa refereras. I andra fall används praktik eftersom vi anser det vara ett mer precist begrepp. 
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2005, del 1). Vanligen ser det ut så att lärarstudenten får med sig teoriuppgifter som 

ska lösas under VFU-perioden. Det blir då den teoretiska delen som bestämmer 

villkoren för praxis. Detta leder ofta till att studenterna misslyckas på grund av att 

lärarna inte är villiga att anpassa sin verksamhet till uppgifterna enligt 

Högskoleverket (2005, del 1). Om studenten kommer till skolan utan att ha med sig 

någon uppgift, vilket också förekommer, blir det ofta tillfälligheter som avgör vad 

studenten lär sig och inlärningsprocessen riskerar då att bli avskild från resten av 

utbildningen. Om studenten inte heller ges möjligheten att bearbeta sina tillägnade 

erfarenheter, blir det extra problematiskt eftersom det då inte sker några kopplingar 

mellan den teoretiska delen av utbildningen och den praktiska, annat än de som 

studenten skapar själv, enligt Högskoleverket (2005, del 1). Bedömargruppen drar 

slutsatsen att man både inom lärarutbildningen och inom skolan utgår från en diffus 

syn på relationen mellan teori och praxis. Detta innebär att man också har en ” 

obearbetad och oklar syn på vad professionalitet i läraryrket handlar om och på hur 

en lärarutbildning skulle kunna hjälpa en enskild student att utveckla en sådan 

professionalitet” (Högskoleverket 2005, del 1, s.114). 

 

Som svar på den kritik man erhållit angående ett oklart närmande mellan teori och 

praxis har man på Högskolan i Kalmar beslutat att utgå från två skilda perspektiv på 

VFU. Dessa synsätt beskrivs kort som åskådarperspektiv och deltagarperspektiv och 

har utvecklats ur ett Vetenskapsrådsfinansierat projekt Vad händer om man tänker 

tvärtom – att byta praktikuppgifter mot teoriuppgifter i lärarutbildningen 

(Lärarutbildningen 2007). Vidare säger man sig ha inlett ett utvecklingsarbete som 

innefattar bland annat kompetensutveckling av personal och en ny 

handledarutbildning för VFU-lärarna på skolorna. Struktureringen av VFU-

periodernas placering och innehåll ska också ses över (Självvärdering 2007). 

 

Under 2007 beslutade regeringen att en särskild expertgrupp skulle tillsättas för att 

lämna förslag till en ny lärarutbildning. Utredningen antog namnet HUT 07. Texten 

fick den slutgiltiga titeln En hållbar lärarutbildning (SOU 2008:109). I denna finns 

en utredning av den nuvarande lärarutbildningen och ett förslag till en ny. I SOU 

2008:109 riktas kritik mot både tolkningen av VFU:n och samarbetet mellan 

högskola och skola. Kritiken härstammade från att stora regionala skillnader i 

kvaliteten på samarbetet uppdagats (SOU 2008:109). I utredningens förslag till 

organisation betonar man karaktären av mötesplatsen där teori möter praktik. Man 

menar att några av problemen med VFU rör mötet mellan högskolan och skola, där 

båda parterna tycks vilja korrigera varandra. På högskolan har man ibland gett 

lärarstudenterna en något felaktig bild av skolans arbete och dess vilja att ta till sig 

av aktuell forskning, medan man på skolan ibland har gett lärarstudenten 

uppfattningen att skolan är den realitet som studenten ska anpassa sig efter (SOU 

2008:109). Studenten måste hela tiden sättas i centrum så att den studerande ges 

möjlighet att, utifrån sina egna förutsättningar och erfarenheter samt de kunskaper 

och erfarenheter de tillägnat sig genom högskolan, utveckla sin profession. De 

lärarstuderande får inte bli inkilade i någon form av mall grundad på antingen teori 

eller praxis (SOU 2008:109). 

 

2.2.2 Bedömning 
Susan Chapel genomförde 1996, i England, en studie rörande lärarstudenters 

nervositet inför deras lärarpraktik och fokuserade särskilt på studenter med inriktning 

mot idrott som gick ut på sin första praktik. Utifrån en enkätundersökning med 124 
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studenter redovisade Chapel (1996) att det moment som medförde störst oro eller 

nervositet under studenternas praktik var när de skulle bli observerade, utvärderade 

och bedömda i sin yrkesutövning. 1998 genomförde Susan Chapel en uppföljande 

studie där hon med samma enkätundersökning frågade studenter som gick sitt sista år 

på idrottslärarutbildningen. Det som utgjorde det största orosmomentet för eleverna 

var fortfarande att bli observerad och utvärderad av andra.  

 

Peter Emsheimer skrev 2003 en rapport om lärarstudenters uppfattningar om VFU. 

Denna rapport utgår från lärarutbildningen i Stockholm. I sin undersökning har han 

främst fokuserat på vad studenterna har för förväntningar på VFU och vad de tror 

förväntas av dem själva. Emsheimer (2003) anger att hans undersökning tyder på 

brister i samarbetet mellan högskola och VFU-skola, främst med avseende på vad 

som behandlas på högskolan och vad som faktiskt händer under den 

verksamhetsförlagda utbildningen. Det framgår också att de uppgifter som 

lärarstudenterna får med sig från högskolan ofta inte är förenliga med den 

verksamhet som studenterna möter under sin VFU.  

 

Paula Örn gjorde 2005 en undersökning om hur VFU införlivats i lärarutbildningen 

vid Göteborgs universitet (GU) sedan den nya lärarutbildningens start 2001. 

Undersökningen utfördes först i form av en dokumentstudie där Örn haft tillgång till 

utvärderingar, kursplaner, VFU-uppgifter och så vidare. Också ett tjugotal 

inriktningsansvariga vid GU intervjuades. Studien kretsar mest kring organisationen 

av VFU:n och beskriver hur de olika delarna av VFU fungerar. Alltså får inte 

studenterna och deras upplevelser något större utrymme i Örns studie. I 

undersökningen har det däremot framkommit att det finns de som ser problem i 

ansvarsfördelningen av examinationerna i VFU:n. Det är både den praktiska delen av 

VFU och de teoretiska uppgifterna som ska examineras. Framförallt uppstår 

problemen när lärare från högskolan ska examinera den praktiska delen. De 

intervjuade beskriver att man bedömer studenterna utifrån deras egna beskrivningar 

av hur de undervisar (Örn, 2005). 

 

I Uppföljande utvärdering av lärarprogrammen i Sverige (Högskoleverket 2008, del 

2), nämns att det i Kalmar efter avslutad kurs genomförs kursutvärderingar utifrån 

hur väl målen för kursen uppfyllts. Vidare anges att en utvärdering av den 

verksamhetsförlagda utbildningen årligen genomförs. I utvärderingen framgår det att 

lärarstudenter på högskolan i Kalmar, tillhör samma VFU-område under hela 

utbildningen. Kritik framkommer i samband med ansvarfördelning – lokala lärare 

och högskolan. Dock framgår att tillvägagångssättet i bedömningen av lärarstudenten 

uppfattas som positivt. Läraren i kommunen (VFU-läraren) lämnar ett skriftligt 

omdöme, vilket undertecknas av studenten och VFU-läraren. Detta dokument 

skickas sedan till den examinator på högskolan som är ansvarig för kursen. I 

dokumentet finns särskilda bedömningskriterier som rör både ämnespedagogik och 

pedagogik av allmän karaktär vilket i utvärderingen också framhålls vara positivt 

(Högskoleverket 2008, del 2). Slutligen lämnar högskoleverket en rekommendation 

om att ansvarsfördelningen mellan högskola och VFU-skola borde bli tydligare vad 

gäller bedömningen av lärarstudenten (Högskoleverket 2008 del 2). 
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2.3 VFU-studenten 
Med utgångspunkt i den kritik Högskolan i Kalmar erhöll från högskoleverket i 

samband med kvalitetsgranskningen 2005, genomfördes en självvärdering som 

utkom 2007.  

 
Arbetet med självvärderingen har samordnats av lärarutbildningens 

ledningsgrupp, med chefen för lärarutbildningen som ytterst ansvarig. 

Utvärderingen har förankrats hos studenter, lärarutbildare vid Högskolan och 

på fältet, och hos ansvariga prefekter vid de två institutionerna som medverkar 

i utbildningen. Rapporten har behandlats av Högskolans kvalitetsråd, Nämnden 

för lärarutbildning och utbildningsvetenskap, Rektors nämndsråd samt vid 

Rektors beslutsmöte. (HiK Självvärdering 2007 s.3) 

 

Efter avslutad utbildning genomförs en webbaserad utvärdering, som utgår från 

målen i lärarexamen. Studenterna ges möjlighet att ange hur väl de tycker målen har 

uppfyllts och har även möjlighet att kommentera sina svar. Enligt självvärderingen 

(2007) anser studenterna att: 

 
de tillägnat sig goda och relevanta ämneskunskaper som kan omsättas så att 

elever lär och utvecklas. De anser även att de har tillägnat sig kunskap om att 

självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra och utvärdera 

undervisning, liksom att förmedla och förankra samhällets och demokratins 

värdegrund. Progressionslinjen Lärarprofession, som är tätt förknippat [sic!] 

med VFU, uppmärksammas positivt, så har även progressionslinjen om [sic!] 

vetenskapligt tänkande (HiK Självvärdering 2007 s.27) 

 

Enligt självvärderingen av Högskolan i Kalmar (2007) genomförs varje termin 

utvärderingar med studenterna och med lärare på fältet. Samtliga studenter anser sig 

ha fått relevant VFU med avseende på vad som står i kursplaner, VFU-handboken 

och utbildningsplanen (HiK självvärdering 2007). I utvärderingen (Högskoleverket 

2005, del 1) påpekar man även att VFU:n, förutom att ge erfarenheter från egna 

undervisningssituationer, också ger studenten möjlighet att få insyn i andra 

arbetsuppgifter som tillhör skolverksamheten, till exempel planerings- och 

utvecklingsarbete inom arbetslag.  

 

I högskoleverkets utvärdering tar man även examensmålen gällande VFU i 

beaktande: 

 
Många av examensmålen är formulerade i verksamhetstermer, vilket kan 

tolkas dels som att det bara är i verksamheten man kan visa att man uppfyller 

dem, dels att den högskoleförlagda undervisningen är till för att möjliggöra 

att man uppfyller målen i verksamheten. Detta är det ”klassiska” 

praktikperspektivet. (Högskoleverket 2005, del 1, s.108) 

 

I SOU 2008:109 framhåller man också att de lärarstuderande bör få ta del av flera 

moment som tillhör läraryrket, så som föräldramöten och lokalt utvecklingsarbete. 

Detta innebär att det ställs högre krav på studentens flexibilitet eftersom möten kan 

komma att hamna under lov eller på kvällstid (SOU 2008:109). 

 

2.3.1 Mottagande 
I rapporten Vad är VFU uppger Emshemier (2003) att 70 % av de tillfrågade 
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studenterna anser att de blivit väl mottagna eller till och med mycket väl mottagna på 

sin VFU-skola. Detta menar Emsheimer bör ställas ”mot all den kritik mot VFU som 

förekommer både från studenthåll och från personal i skolan” (2003). På vilken fråga 

i undersökningen detta svar kommit från, framgår inte i rapporten och inte heller av 

vem de blivit väl mottagna. 

 

2.3.2 Tid för reflektion 
En viktig aspekt för studentens lärande är tid för reflektion. Detta beskrivs i 

Proposition (1999/2000:135) där man poängterar att studenten ska få tillfälle att 

utveckla sin förmåga att reflektera i takt med att yrkeskunskaperna utvecklas. Vidare 

anser man (Proposition 1999/2000:135) att för att VFU:n ska bli så effektiv och så 

givande som möjligt ska den utvecklas i ett samarbete mellan lärosätena och VFU-

skolorna.  

 

2.3.3 VFU-uppgifter 
Gällande de uppgifter lärarstudenter får med sig från högskolan att arbeta med under 

sin VFU, uppger Emsheimer (2003) att han i sin undersökning inte har sett något 

som tyder på ett kraftigt missnöje bland studenterna. Detta trots att det i de 

diskussioner, lärarstudenter emellan, han har tagit del av ofta nämns att just dessa 

uppgifter uppfattas som svåra, otydliga, tidskrävande, alltför styrda etcetera. De 

flesta studenter i undersökningen anser att uppgifterna var lagom styrda och att de 

krävde lagom mycket tid. Angående relevansen i uppgifterna anser dubbelt så många 

av de tillfrågade att uppgifterna känns mycket relevanta än de som svarat lite 

relevanta.  

 

Efter granskningen av Växjö universitet (Nordänger & Lindqvist 2003) visade det 

sig dock att det där fanns problem gällande studenternas VFU-uppgifter. Ett av 

problemen var att eftersom högskolan utformar VFU-uppgifterna stämmer de ibland 

inte överrens med VFU-skolornas verksamhet. För att studentens VFU-period ska 

kunna genomföras enligt de kriterier som högskolan skapat, måste därför 

yrkespraktiken anpassas efter utbildningens behov. Detta leder till att studenten själv 

får skapa de förutsättningar som krävs för att kunna genomföra sin VFU i enlighet 

med högskolans direktiv. Vidare framgår det av granskningen att lärarutbildarna 

uppfattar det som att både universitetet och studenterna prioriterar dessa uppgifter 

före den dagliga verksamheten. Nordänger och Lindqvist (2003) framhäver också att 

VFU-uppgifterna ofta uppfattas, av lärarstudenter och lärarutbildare, som något som 

inte är helt förenligt med yrkesverksamheten. Inställningen, hos både lärarutbildare 

och lärarstudent, verkar vara den att uppgifterna stjäl tid, från vad studenten 

egentligen borde ägna sig åt. Om detta vittnar utvärderingar som Nordänger och 

Lindqvist (2003) tagit del av, där VFU:n ofta får högsta betyg, medan VFU-

uppgifterna får lägsta. Trots att begreppet verksamhetsförlagd utbildning ersatte 

lärarpraktik, verkar alltså det gamla synsättet finnas kvar (Nordänger & Lindqvist, 

2003). I Örns studie sägs däremot att studenterna upplevde att de hade för många 

VFU-uppgifter vilket innebar de inte fick tid att fokusera på sin lärarroll i 

verksamheten. Dessutom ansåg man att uppgifterna var av sådan karaktär att de inte 

passade in i VFU-skolornas verksamhet (Örn 2005). 
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3 PROBLEM 
VFU-perioderna är de perioder då lärarstudenter får möjlighet att tillämpa sina 

teoretiska kunskaper i praktiken. Det är alltså under denna period som de får pröva 

sina idéer och får chans att utveckla sina teorier i en reell verksamhet.  

 

Efter att ha tagit del av den knappa forskning som genomförts angående VFU:n samt 

utvärderingar från Högskolan i Kalmar och från Universitetet i Växjö stod det klart 

för oss att VFU-skolornas sätt att ta sig an lärarstudenter skiljer sig avsevärt. På 

några skolor är det tydligt att man har ett utarbetat förhållningssätt till sin verksamhet 

vad gäller bemötandet av VFU-studenter, medan det på andra skolor är mer oklart 

hur man arbetar. Av den anledningen att vi upplever att skolorna är så distinkt olika i 

sina bemötande och synsätt har vi gjort en jämförande studie av olika lärarstudenters 

upplevelser av VFU.  

 

Undersökningen syftade till att ta reda på vad studenterna har för positiva respektive 

negativa erfarenheter av sina VFU-perioder. Genom att närma oss studenternas 

erfarenheter kring VFU ville vi få fram vilka arbetssätt och metoder som uppfattas 

som positiva respektive negativa. Vidare hoppades vi få en insikt i hur studenten 

upplever kopplingen mellan teori och praktik i samband med VFU-perioderna. Vi 

har utgått från följande problemformuleringar. 

 

 Vad uppfattas som positivt respektive negativt kring VFU-skolan?  

 Vad hos en handledare uppfattas som positivt och negativt? 

 Hur uppfattar studenten kopplingen mellan högskolan och VFU-skolan? 
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4 METOD 
Eftersom denna studie syftade till att belysa studenternas positiva och negativa 

aspekter av VFU lämpade sig intervju bäst som undersökningsinstrument. En 

enkätundersökning hade visserligen gett mer jämförbart resultat men eftersom den 

verksamhetsförlagda undervisningen är en så komplex period och beroende av så 

många olika variabler vilka skulle gå om intet i en enkätundersökning, utgjorde 

intervju den lämpligaste metoden. Vidare ges intervjupersonerna i större utsträckning 

möjligheten att framföra sina egna tankar kring VFU:n utan att bli för styrda av 

färdiga formulär. 

 

4.1 Undersökningsgrupp 
Alla studenter i undersökningen läser mot en lärarexamen för grundskolans högre 

åldrar och gymnasieskolan. Anledningen till att studien är inriktad mot de som läser 

mot grundskolans högre åldrar och gymnasieskolan, är att en lyckad VFU-period 

med största sannolikhet inte ser likadan ut för alla lärarstudenter. De som läser mot 

gymnasiet har förmodligen annorlunda kriterier för vad de anser vara en lyckad 

VFU-period än någon som exempelvis läser mot grundskolan. Eftersom det är av 

högsta vikt att de intervjuade har färska upplevelser av sin VFU, fokuserar denna 

undersökning på lärarstudenter som vid tiden för undersökningen läser Allmänt 

utbildningsområde 61-90 och således nyss varit ute på VFU. I en undersökning som 

behandlar studenternas egna upplevelser av VFU:n, är det givetvis bra att få in så 

många upplevelser som möjligt och genomföra så många intervjuer som möjligt. 

Eftersom varje intervju tog mellan 30 och 50 minuter och tiden för undersökningen 

var begränsad var även undersökningen tvungen att begränsas.  

. 

4.2 Genomförande 
För att få intervjupersoner till studien skickades ett mejl ut till 77 studenter som vid 

tiden för undersökningen läste AUO 61-90. I mejlet (bilaga 2) beskrivs 

undersökningens syfte och vilka studenter som söktes för intervju. Mejlet som också 

fungerar som missivbrev beskriver hur lång tid intervjun kommer ta, att 

intervjupersonen kommer att vara anonym samt hur man ska gå tillväga för att 

meddela sitt intresse för att medverka. I slutet av dokumentet står att de studenter 

som vill bli intervjuade ska fundera över positiva och negativa sidor kring sina VFU-

perioder. Detta för att de, utan styrning, ska få reflektera på egen hand innan 

intervjun tar vid. Medan svar väntades från de studenter som eventuellt ville 

medverka genomfördes en pilotstudie genom att två personer intervjuades. Efter 

genomförandet av dessa två intervjuer konstaterades att en kompletterande fråga 

borde läggas till i intervjuformuläret (fråga 19 bilaga 1). Detta för att 

intervjupersonerna under tiden som intervjun genomfördes, friskade upp sitt minne 

och hade lättare att svara på frågor allteftersom intervjun fortskred.  

 

För att undvika att hamna i en situation med två intervjuare och en intervjuperson 

lämpade det sig bäst att intervjua fem studenter var. Intervjuerna inleddes med vad 

Kvale & Brinkmann (2009) kallar för en briefing. I denna beskrivs studiens och 

intervjuns syfte. Vidare förklarar den som intervjuar att intervjun kommer spelas in 

och att intervjun är konfidentiell i den aspekten att intervjupersonens namn inte 

kommer förekomma i någon del av studien. Därefter genomförs intervjun enligt 

bilaga 1. Intervjun avslutades med en debriefing (Kvale & Brinkmann 2009) där 

intervjuaren frågar om intervjupersonen har något mer att tillägga innan intervjun 

avslutas och om några andra tankar uppkommit som kan vara av intresse för studien.  



16 

 

 

4.3 Instrument 
Utgångspunkten för studien är den intervjumetod Bill Gillham (2005) benämner som 

semi-structured interview (vilken i denna uppsats översätts till semi-strukturerad 

intervjumodell). Denna metod innebär att intervjun grundar sig på ett frågeformulär 

som ser likadant ut för alla intervjupersoner. En semi-strukturerad intervjumodell 

kan liknas med en intervjumodell Patel & Davidsson (1991) skulle benämna som en 

intervju med låg grad av standardisering och låg grad av strukturering. Med detta vill 

intervjuaren få fram material för att göra en så kallad kvalitativ analys av materialet, 

vilket innebär att man i första hand inte söker efter statistiska eller kvantifierbara 

resultat utan snarare försöker få en djupare insikt i det ämnet man studerar utifrån 

intervjupersonernas svar (Patel & Davidsson 1991). Denna typ av intervju har 

fördelen att resultatet inte styrs helt av frågeställningarna i intervjuformuläret men 

den är ändå så pass strukturerad att resultatet blir jämförbart. 

 

I intervjuformuläret (bilaga 1) förekommer även vad vi valt att benämna som 

underkategorier till några av frågorna. Dessa är till för att uppnå bättre fokus om 

intervjupersonen skulle börja röra sig vid sidan av ämnet, det vill säga om 

intervjupersonen inte framställer sina erfarenheter på det sätt som krävs för att 

undersökningen ska få ett analyserbart resultat. I denna undersökning kan det 

exempelvis röra sig om att en intervjuperson berättar om olika aspekter av sin VFU 

utan att på ett tydligt sätt framföra vad som anses positivt respektive negativt (se 

fråga 10 i bilaga 1). Intervjumodellen gjordes med öppna frågor i den bemärkelsen 

att riktningen eller karaktären på svaren är öppna.  

 

Intervjuformuläret delades in i tre huvudteman: VFU-skolan, VFU-handledaren och 

högskolans roll. Kring dessa huvudteman finns 18 frågor som är uppdelade med åtta 

frågor inom temat VFU-skolan, sju frågor kring VFU-handledaren och tre frågor om 

högskolans roll. Frågorna är till viss del baserade på vad styrdokumenten, angivna i 

bakgrunden, tar upp om VFU och till viss del på de utvärderingar som behandlar 

VFU:n, vi tagit del av. I anslutning till detta används vad Gillham (2005) kallar 

probes. Dessa är spontana följdfrågor för att utforska och utveckla ett svar från 

intervjupersonen. Därför lämnades en tom ruta efter varje fråga i intervjuformuläret 

så att intervjuaren på ett enkelt sätt kunde skriva ner eventuella följdfrågor för att inte 

riskera att glömma bort dem under intervjuns gång.
2
 Genom att använda sig av olika 

huvudteman uppnår man ett fokus i intervjun som tillåter den som intervjuar att ställa 

så kallade probes och lämna formuläret för en stund för att senare kunna återgå till 

de förbestämda frågorna utan att för den skull skada intervjun.  

 

4.4 Analys av data 
Efter att tio intervjuer var genomförda, började transkriberingsarbetet. För att få en 

bra översikt av vad som skulle komma att bli resultatet valde vi att transkribera 

varandras intervjuer. När all data hade samlats in, tematiserades svaren efter de tre 

huvudpunkterna i formuläret. Dock kom rubriken högskolan att ändras till 

samarbetet mellan högskola och VFU-skola.  

                                                 
2
 På de fåtal frågor där dessa rutor redan är ifyllda rör det sig om de tidigare nämnda 

underkategorierna vi ansåg var av extra vikt för undersökningen 
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4.5 Metodkritik och felkällor 
Eftersom vi själva är lärarstudenter och således genomgått ett antal VFU-perioder 

blir vi ofrånkomligt aningen subjektiva i upplägget av arbetet. I valet av instrument 

tog vi hänsyn till detta och valde därför en semistandardiserad intervjumodell för att 

låta intervjupersonerna reflektera fritt i så stor utsträckning som möjligt. 

 

Av de 77 studenter vi mejlade till fick vi endast svar från en. För att få ihop 

tillräckligt med intervjuer tog vi direkt kontakt med studenter som vi visste läste mot 

gymnasiet och gick sista terminen. Detta kan i viss mån leda till att den som 

intervjuas inte är så intresserad och engagerad som någon som anmäler sig frivilligt, 

vilket kan leda till att svaren inte bli lika uttömmande som man hoppats. Dock ska 

tilläggas att vi inte upptäckte något som tydde på detta – det var snarare tvärtom. 

Flera av respondenterna poängterade i samband med intervjun, att de var positiva till 

undersökningen och förväntansfulla inför resultatet. Vidare bidrog det faktum att 

några av studenterna var bekanta till oss att det blev en mer avslappnad stämning 

mellan intervjuare och intervjuperson. Detta är positivt eftersom det kan leda till att 

intervjupersonen i större utsträckning vågar ge uttryck för sina åsikter. Å andra sidan 

kan det bli en allt för familjär stämning vilket kan göra att det försvinner fokus från 

intervjun. 

 

Att studien är fokuserad kring lärarstudenter tillhörande Högskolan i Kalmar och 

därför också tar hänsyn till styrdokument och utvärderingar utformade i Kalmar, kan 

ge sken av att undersökningen är lokalt präglad. Det är den visserligen till viss del 

och detta är ett nödvändigt ont, men vi menar att den trots det är applicerbar på flera 

lärosäten, eftersom de utvärderingar vi tagit del av, dels från Växjö Universitet och 

dels från forskning vid Göteborgs Universitet och från lärarhögskolan i Stockholm, 

tar liknande aspekter i anspråk som Högskolan i Kalmar. 
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5 RESULTAT 
Alla de intervjuade är, som tidigare nämnts, studenter som läser AUO 61-90. 

Intervjupersonerna i undersökningen har tillgivits fiktiva namn och resultatet är 

tematiserat enligt våra tre huvudrubriker, VFU-skolan, handledaren och samarbetet 

mellan högskola och VFU-skola. Därefter följer ett antal underrubriker, vilka är 

aspekter av VFU:n där intervjupersonernas åsikter pekade åt samma håll. Dessutom 

tillkommer ett tema, aspekter för en lyckad VFU, vilket blir en egen rubrik eftersom 

resultatet i denna är kopplat till alla de andra delarna.  

 

5.1 VFU-skola 
Angående VFU-skolan framkom fyra aspekter där intervjupersonernas svar pekade 

åt samma håll. En introduktion av skolan uppfattas som positivt, precis som att få en 

egen arbetsplats. Vad VFU-skolan har för inställning gentemot studenten, då främst 

personalen utöver handledaren, uppfattas också som viktigt, precis som att få 

möjlighet till att helt själv förfoga över den undervisningsfria tiden. 

 

5.1.1 Mottagande 
Fem av intervjupersonerna uttryckte att det är viktigt att få någon form av 

introduktion av VFU-skolan. 

 
Jag trivdes väldigt, väldigt bra. Det som var positivt när man först kom dit var att 

man fick ett väldigt positivt bemötande. De hade verkligen engagerat sig och 

ansträngt sig för att ta emot en och få en att känna sig välkommen.   Isabell 

 

I Isabells fall anordnades ett möte för alla VFU-studenter på skolan, där VFU-

ansvarig och rektorn också var närvarande. På mötet fick de höra lite om skolans 

arbetssätt, hur lokalen var uppbyggd och vilka program som fanns på skolan. Josefin 

som aldrig fått någon introduktion på någon av sina VFU-platser tyckte att det borde 

finnas något slags system för att ta hand om VFU-studenter i inledningsfasen, för att 

det i nuläget läggs för mycket ansvar på handledaren. I hennes fall sökte hon själv 

upp VFU-ansvarig på skolan och presenterade sig men anger att de inte fick något 

vidare givande förhållande. 

 
Nej jag tog tag i honom i fikarummet och sa hej det här jag som är Josefin och det 

är jag som [ska] göra VFU här. Och han sa: Ja vad roligt. Det är jag som är VFU-

ansvarig. Och jag sa: Ja det har jag hört. Sen så småpratade vi lite. Sen ser han mig 

som en rolig prick ungefär och det är väl den relationen vi har…Jag hade ju önskat 

att jag blev kontaktad av VFU-ansvarige för att det hade känts mer seriöst på något 

sätt… Som VFU-student kan jag i alla fall känna mig lite som en belastning på 

skolan. Att det är en väldigt tung börda för handledaren som redan har en 

hundraprocentstjänst och bara det är för mycket för de flesta lärare. Plus att de då 

ska ta hand om mig och ska få mig att känna mig introducerad så jag får veta vad 

jag ska syssla med. Delvis ha någon slags planering färdig för jag måste ju veta vad 

jag ska göra. Det känns som att det är för mycket för den här stackars handledaren 

att också introducera mig i skolan. Vilket känns att det blir resultatet om när det 

inte finns någon VFU-ansvarig.   Josefin 

 

Mia uttryckte också vikten av en introduktion och förklarar att hon helst skulle vilja 

ha en dag avsatt för att lära känna miljön på skolan. Vidare angav hon även att det är 

viktigt med, som hon uttryckte det, ”en samordnare på skolan” som förutom 

handledaren har ansvar för lärarstudenter. Ola tryckte också på vikten av ett bra 
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första bemötande. Han ansåg att det var viktigt att VFU-skolan hade löst praktiska 

delar till exempel nycklar till klassrum och login till datorer, innan lärarstudenten 

anländer. Han menade att det var viktigt för att få studenten att bli integrerad på ett 

bra sätt i verksamheten. 

 
Den veckan ska de komma studenter och vi ska ha ett bra mottagande. Att man tar 

sådant innan och ser till att saker och ting är klara … det var som om det kom som 

en fullständig överraskning att vi skulle ha alla de praktiska grejerna. Det kan jag 

tycka att det är så onödigt att ingen i förväg ser till att det är framfixat liksom. Att 

man vet att det här och det här måste studenterna hämta ut. … Det är ju inte 

jättestora saker men det kan skapa en del irritation om saker och ting inte fungerar 

och det bidrar ju också till att man känner att man blir integrerad på skolan också. 

Om det är så att man inte kan komma in på skolans datorer då känner man det här 

att man lite på något sätt är en outsider som inte riktigt har välkomnats…   Ola 

 

Tre av intervjupersonerna ansåg att de inte behövde någon introduktion eftersom de 

redan kände till skolorna. Vidare förklarade fyra av intervjupersonerna att de inte ens 

visste vem VFU-ansvarig på skolan var. Ingen av dessa fyra hade heller fått någon 

introduktion av VFU-skolan. 

 

5.1.2 Skolpersonalens inställning 
VFU-skolans inställning har också betydelse för om intervjupersonerna ansåg att de 

hade positiva eller negativa erfarenheter från sin VFU. Alla intervjupersoner uppgav 

att de fått en bra relation till lärarna men hur denna relation gestaltade sig, skiljde sig 

en aning. Tre av intervjupersonerna nämnde att de hade goda erfarenheter av skolans 

bemötande av dem som studenter i det avseendet att de var förberedda på att ta emot 

dem. På frågan om vad som utgör en lyckad VFU-period kom Harry in på följande: 

 
Andra faktorer är självklart hur skolan har förberett för ens ankomst. Är eleverna 

informerade? Hur blir det med deras betyg? Vem ska bedöma? Att alla de där 

formella saker som kan göra elever oroliga är klara när man kommer. Så att inte 

de blir nervösa att det ska komma in en ny person som inte vet vad de ligger eller 

vad de har för olika särskilda behov som det finns i klassrum när du har olika 

typer av inlärningssvårigheter. Allt sådant ska vara löst.   Harry 

 

Mårten berättade också om vikten av att skolan har en bra inställning till 

lärarstudenten och även om han inte ansåg sig bli en del i arbetslaget berättade han 

att han blev bemött som en kollega.  

 
Jag kunde låna deras datorer och de hjälpte mig att skriva ut och pekade mig i rätt 

riktning om jag var på jakt efter nånting och sådär…De hade även sådan här 

pedagogisk afton då, alla svensklärarna. Och då bjöd de ju dit mig, så vi fick 

komma hem till en av lärarna så vi fick käka lite paj och hade diskussioner och så. 

… då blir det lite mer privat med, så du vågade man i större utsträckning kanske 

säga om man tyckte nånting. Till skillnad från arbetslagsmötet. Det känns inte som 

studentens plats att yttra sig där riktigt.   Mårten 

 

Patrik var också inne på att det är viktigt att bli bemött på ett bra sätt, inte bara av sin 

handledare. När han fick den allmänna frågan om hur det var att ha VFU på sin 

VFU-skola, svarade han såhär: 
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Det första jag tänker på är att det är väldigt positivt klimat på den skolan jag varit 

på, alltså det har varit rätt lätt att bli en i gänget i det aktuella arbetslaget liksom. 

Och att man blir inte riktigt sedd som en, det är klart att de vet om att man är 

lärarkandidat, men där blir man sedd mer som en potentiell lärare liksom.   Patrik 

 

5.1.3 Arbetslaget 
Fem av de tillfrågade anser att de blev en del av arbetslaget och fem anser att de inte 

blev det. Tre av de som ansåg att de blev inkluderade i arbetslaget nämnde att det 

faktum att de har haft gemensamma arbetsrum kan ha spelat in. De andra två 

berättade att de själva var så drivande vad gäller att ta kontakt med annan personal på 

skolan, att de på så sätt blev en i arbetslaget.  

 

Tre av intervjupersonerna anser det vara problematiskt att bli en del i arbetslaget 

eftersom de oftast inte är insatta i det aktuella arbetet på skolan. De menade att de 

istället får en roll som observatörer under dessa möten. Mårten som under sin VFU-

period deltog i en pedagogisk afton, anser att det är ett, för lärarstudenter, enklare 

forum att yttra sig i eftersom stämningen där blir mer avslappnad. Dock tycker alla 

tio intervjupersoner att det är viktigt att deltaga under arbetslagsmöten för att få en 

inblick i lärarnas arbete utanför klassrummet. 

 

5.1.4 En egen arbetsplats 
Alla tio intervjupersonerna anser att tillgång till en egen arbetsplats är viktigt i den 

verksamhetsförlagda utbildningen. Det handlar främst om att få känna sig som en 

naturlig del av skolan och att främja motivationen till arbetet. Josefin som både har 

varit med om att ha en egen arbetsyta och inte ha en, menar att det i allra högsta grad 

är en faktor som påverkar. 

  
Men på de andra praktikerna har jag inte haft någon arbetsyta över huvud taget utan 

då har jag fått sitta i fikarummet om jag ville göra någonting … Och det har ju varit 

väldigt jobbigt. Det har ju stört jättemycket och också försämrat resultatet av 

praktiken för min egen, och för eleverna jag undervisats del… Det har varit väldigt, 

jätte jättebra att jag har fått ha min egen arbetsyta. Det gör ju hela praktiken mycket 

mer trovärdig också än att man sitter på en stol inne på handledarens arbetsrum och 

inte ha någon egen arbetsyta.   Josefin 

 

Patrik var inne på samma spår och tog även upp problematiska aspekter av VFU-

uppgifterna från högskolan. 

 
Jag hade en egen arbetsplats och sådär och fick faktiskt en egen dator och allting. 

Så det hade de peggat upp rätt bra tycker jag… Jag skulle kunna tänka mig, nu när 

jag har haft det så bra, att det varit helt avgörande att jag har haft det så bra för det 

har ju gjort att man är rätt många timmar på skolan varje dag för man faktiskt har 

lugn och ro och kan sitta och förbereda sig och jobba då. Nu har det ju varit 

projekt som man ska göra hit ju, till högskolan. Och då behöver man ju lite fri tid 

till det också ju. Det där sitter man kanske inte alltid med hemma.   Patrik 

 

Övriga aspekter som intervjupersonerna anser viktiga angående arbetsmiljön är 

nycklar till klassrum och läroboksinstitutioner, login till datorer samt möjlighet 

att skriva ut dokument.  
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5.1.5 Undervisningsfri tid 
Alla tio intervjupersoner anser att det är viktigt med undervisningsfri tid och även att 

de själva bör förfoga över den tiden. Fem av intervjupersonerna anser att det är 

viktigt att få tid till reflektion och förberedelser och nämnde att de även uppskattar 

att ha någon att byta erfarenheter med under den tiden. Tre av intervjupersonerna 

anser att de själva vill styra över den undervisningsfria tiden för att de har kommit så 

pass långt i sin utbildning att de vet vad som är nödvändigt att sysselsätta sig med.  

 

Vikten av en egen arbetsplats är något som tre intervjupersoner kom in på i samband 

med den undervisningsfria tiden. Isabell som har erfarenheter av handledare som 

krävt att hon ska vara på arbetsplatsen hela dagarna även när hon inte haft lektioner, 

anser att det är orättvist eftersom hon inte haft en lämplig plats att utföra sitt arbete 

på. Josefin var inne på samma spår och även om hon inte blev tvingad att vara kvar 

på skolan hela tiden, ville hon vara det för att ge ett seriöst intryck. Men eftersom 

hon inte hade någon egen arbetsyta och därför fick sitta i en korridor menar hon att 

hennes arbete blev lidande och att hon därför var tvungen att fortsätta med det 

hemma på kvällen. 

 

5.2 Handledare 
En av de gemensamma nämnare som framkommit under intervjuerna är handledaren 

och dennes påverkan för studentens VFU. Det är främst personliga egenskaper och 

förhållningssätt hos handledaren som lyfts fram av intervjupersonerna. Under 

huvudrubriken Handledaren hamnar också det som i studien benämns som 

Handledningssamtal och Frihet under ansvar.   

 

5.2.1 Handledaregenskaper 
Alla studenter i undersökningen framförde tankar kring vilka positiva och negativa 

egenskaper deras VFU-handledare visade under deras VFU och även om de inte 

använde samma ord för att beskriva dessa egenskaper är många svar av samma 

sociala karaktär. De positiva och negativa egenskaperna skulle kunna delas upp i två 

kategorier men studenterna i undersökningen beskriver i många fall en egenskap ur 

både negativ och positiv synvinkel. Av denna anledning blir resultatet mer 

sammanhängande om de båda implementeras under samma rubrik. 

 

Sex av intervjupersonerna talade om positiva upplevelser från sina VFU-perioder, 

där handledaren var intresserad, hjälpsam och brydde sig om studenten fick en 

givande VFU. Patrik berättade att hans handledare visade intresse för honom som 

VFU-student vilket innebar att han kände att det fanns ett genuint utbyte i deras 

relation. Även Isabell uttryckte att det var viktigt att hennes handledare tyckte att det 

var kul att ha henne där och att hon inte kändes som en extra belastning. Detta kan 

också kopplas till Harrys tankar om handledaren. 

 
Positivt är om de känner att det lönar sig att vara handledare. Det är oerhört viktigt. 

Känner man att man inte vill vara eller tvingas vara - det är ju den sämsta 

handledaren enligt min erfarenhet. Utan det ska vara de som vill och känner att [de] 

verkligen får ut någonting av att ha en student. Det är grundförutsättningen.   

 Harry 

 

Det engagemang som beskrivs ovan är av samma karaktär som den negativa 

egenskap två andra studenter beskrev i sina intervjuer. De berättade om hur deras 
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handledare inte visade något engagemang för dem. Isabell berättade om en 

handledare på en tidigare VFU. 

 
Hon var ganska irriterad. Ville inte att jag skulle fråga någonting. Ville inte hjälpa 

mig om jag hade några frågor. Orkade aldrig ta sig tid om jag hade hållit en lektion 

och kanske prata om vad som kunde vara bättre eller vad som gick bra.   Isabell 

 

Sex av studenterna berättade på olika sätt hur vikten av att handledaren är tillgänglig 

och har tid för studenten, spelar in på resultatet av VFU:n. Daniel beskriver både de 

positiva och negativa sidorna av denna aspekt: 
 

Man kunde prata med henne när som helst och även få hjälp inför lektionsplanering 

osv, tips oftast. Men negativt kan vara att hon under vissa veckor så var hon väldigt 

tillbakadragen och även om jag bestämde sätt att agera eller jobba efter så kunde 

hon försöka styra lite mer.    Daniel 

 

Både Isabell och Ola berättade att deras handledare varken haft, eller tagit sig tid till 

att handleda dem på ett positivt sätt under VFU:n. 

 
Jag har haft en känsla av att hon har varit väldigt stressad och att hon inte riktigt 

har haft tid alltid, tycker jag, med att sitta och prata, reflektera, planera och 

utvärdera.   Ola 

 

Enligt fyra av de tio intervjuade studenterna var det ett orosmoment när handledaren 

var ostrukturerad och inte hade full koll på planeringen. Harry, som gjorde sin VFU 

tillsammans med en annan student berättade om sin VFU enligt denna aspekt på 

följande sätt: 

 
Det riktigt dåliga var att vi hade en ganska sugig handledare som inte utvärderade 

våra uppgifter och framförallt inte hade koll på någonting. Så vi fick ju hålla koll 

på hans schema och vårt schema. Hur många lektioner jag hade till mitt 

förfogande, det kunde inte han svara på. Man kunde komma till en lektion och ha 

planerat och helt plötsligt var det något annat man skulle göra.    Harry 

 

Rikard som också hade liknande upplevelser berättade hur det kan kännas som 

student i sådana lägen: 

 
Ja, det var att han var lite dåligt planerad ibland. Ibland kunde han komma fem 

minuter innan och säga, vad ska vi ha nu till exempel? [skratt] Men då gäller det att 

vara flexibel men ibland kunde det vara lite jobbigt. Att man inte ens själv visste att 

man skulle hålla i lektionen.   Rikard 

 

En annan aspekt där intervjupersonerna gav svar av samma karaktär var på vilket sätt 

handledaren ser på studenten. Två av intervjupersonerna beskrev att de av sin 

handledare blev betraktade och behandlade som kollegor, vilket de ser positivt på.  

 
Och hon var mån om att jag liksom fick, i så stor utsträckning som möjligt, blev en 

del i… ja… verksamheten. Att hon var noga med att säga till vad som skulle hända 

och så. Att hon mer såg mig som en kollega än som en resurs.   Mårten 

 

Harry var negativt inställd till det sätt handledaren under en tidigare VFU hade sett 

på honom som VFU-student: ”det blir en slags hierarki av att: Jag kan det här, se och lär” 

En intressant tanke som Harry delgav i samband med handledarens roll var just det 
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faktum att VFU inte innebär samma sak som vad som i tidigare lärarutbildning 

kallades praktik. 

 
Handledaren måste veta vad VFU innebär så att han inte tror att det är praktik á la 

80-talet. För det är en väsentlig skillnad. Just för att kanske lägga undan den här 

tiden som krävs för att man ska hinna göra de här teoretiska uppgifterna. Att man 

inte bara ska följa med och vara en skugga. Utan att man ska få en lite friare roll att 

undersöka den skola man faktiskt är på.   Harry 

 

5.2.2 Frihet under ansvar 
Det mest framträdande svaret för vad som utgör en positiv VFU-period för 

studenterna var att få stor frihet i sin undervisning. Åtta av studenterna talade om 

positiva upplevelser när läraren lät dem få fria tyglar i undervisningssituationen. De 

gav alla snarlika svar som handlade om att handledaren vågade släppa sina elever till 

VFU-studenten och att ju mer eget ansvar de fick ta, ju mer växte de också i sin 

lärarroll. Patrik förklarade detta: 

 
när man kommer ut kanske det är en handledare som har bestämt sig ” de här 

timmarna får studenten i sig och [mummel] avgöra hur han vill göra med den 

lektionstiden ensam” och då är det ju ett förhållningssätt som att man låter 

studenten i fråga ta ansvar liksom. Och det tror jag att man som student växer med 

i alla fall.   Patrik 

 

Även om Patrik hade större delen av ansvaret för undervisningen kände han 

fortfarande att handledaren fanns där och kunde hjälpa till när det behövdes, vilket 

han anser är positivt. 

 
Man vill ju bli släppt när det kommer till lektioner, för när man väl är ute tycker 

nog de flesta att man vill ha så många lektioner det går, så upplever jag det i alla 

fall. Sen när det kommer till en provsituation, när man ska skriva prov, då vill man 

ju jättegärna ha någon att hålla i handen liksom. Eller i alla fall kolla igenom 

provet, vad man har gjort. Och det är ju rent nödvändigt också, så att det där är ju, 

alltså både och.   Patrik 

 

5.2.3 Handledningssamtal 
I granskningen av intervjuerna framkom det att studenterna tycker att 

handledningssamtal är viktiga under den verksamhetsförlagda utbildningen. Från 

intervjuerna framkom tre olika metoder att föra handledningssamtal som vi valt att 

benämna det spontana samtalet, det korta samtalet efter en lektion och det planerade 

samtalet.  

 

Spontana handledningssamtal talade fem av de intervjuade om. Samtalen kom 

spontant när studenten eller handledaren kände att det var någonting som behövde 

diskuteras eller reflekteras över.  

 
Kanske båda satt och jobbade så kom det upp någon idé hos mig så började vi prata 

och så blev det mer och mer. Man pratade om elever, olika relationer. Vad som 

fungerar i verksamheten i stort. Så kunde man sitta och prata i en timme, en och en 

halv.   Isabell 

 

Sju av studenterna berättade att de efter de flesta lektionerna tog några minuter för att 

gå igenom vad som hade hänt under lektionen - vad som var bra och vad som kunde 
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utvecklas. Patrik menar att man som VFU-student definitivt vill få kritik angående 

ens insats direkt efter lektionen. Detta menar också Mia som anser att det positiva 

med detta är att: 

 
Det positiva är ju att minnet är ju färskt då. Man kommer ihåg saker och du är ju i 

den miljön där det har skett också, vilket gör att man kan associera lättare när 

någon säger att ja men det där hände ju och då tänker hjärnan direkt att det var ju 

där nere och då är det lättare att komma ihåg också, för man har miljön att 

associera med.   Mia 
 

Genom denna metod av handledningssamtal som sker direkt efter en lektion menar 

även Jennifer att det blir mer som en naturlig del av en process där man hela tiden 

utvecklas i sin lärarroll. Hon menar också att det är viktigt att tiden finns för att hålla 

dessa informella samtal. Ola pekade på en negativ bild av att endast ha korta samtal 

eftersom man inte får en verkligt reflekterande diskussion där handledaren faktiskt 

försöker se hur studenten tänkt. Med anledning av detta hänvisade Ola till 

betygskriterierna: 

 
Tittar man på kriterierna så är det jättemycket det här med att man har ett 

genomtänkt… att man tänkt till kring sin undervisning. Inte alltid så mycket vad 

man faktiskt gör, utan alltså vad man har för förhållningssätt och hur man tänker 

kring saker och ting.   Ola 

 

Harry hade en än mer negativ bild av denna metod då hans handledare inte var 

engagerad i honom som student. Han beskriver sina handledningssamtal på detta sätt: 

 
Ja det kunde vara såhär, man kommer ut från en lektion som man tycker varit bra. 

Och man ville veta vad som gick snett. Och han sa: Det där gick väl bra. Klapp på 

axeln. ”Nu tar vi kaffe hörrni”.    Harry 

 

Det planerade samtalet är helt enkelt när studenten i samråd med läraren bokat en tid 

för att diskutera och reflektera över händelser under VFU:n. Det var endast Mårten 

som berättade att han hade haft sådana samtal. Mårten satte varje vecka upp en tid på 

40 minuter till en timme, där han och handledaren kunde sätta sig i ett rum och 

diskutera. 
 

Jag tycker nog att det är bra att lägga upp, eller att man bestämmer tider så för att 

då känns det mer seriöst än att man…för att de har de ju också sagt från högskolans 

sida att man ska ju inte föra de här samtalen när man går i korridoren och så. Visst 

det gör man ju också, mena att det kan ju vara bra med en enskild tid när man sitter 

ner och snackar.   Mårten 

 

Fem av de andra intervjuade berättade att de ser positivt på planerade samtal där man 

i lugn och ro får tid till att diskutera. Detta trots att de själva inte haft några sådana 

samtal. Ola beskriver det på detta sätt: 

 
Jaaa… I efterhandsperspektiv skulle vi lagt in varje vecka en viss tid liksom. Och 

inte gjort så, därför att det var alltid någonting som dök upp liksom så det blev 

aldrig att man fick till riktigt det där samtalet där man verkligen sätter sig ner och 

kan lägga allting annat åt sidan. ”Nu ska vi bara prata om din VFU liksom”.   Ola 
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5.3 Samarbetet mellan Högskola och VFU-skola 
När det gäller högskolans roll var det tre aspekter som tydligt framträdde hos de 

intervjuade: Bedömningsmaterialet av VFU-perioden, verksamhetsutveckling samt 

kommunikationen mellan högskola och VFU-skola. 

 

5.3.1 Bedömning 
Många av intervjupersonerna tog upp att det finns en hel del svårigheter i 

bedömningen av VFU:n. Fem av de tillfrågade anser att handledaren på VFU-skolan 

borde få ett större ansvar vad gäller betygsättandet. Fem av intervjupersonerna anser 

heller inte att det är realistiskt att högskolan sätter betyg eftersom de oftast bara 

observerat studenten vid ett tillfälle, om de gjort det överhuvudtaget. Tre av 

intervjupersonerna gav uttryck för att bedömningskriterierna är svåra att tyda. Ola 

belös detta: 

 
Folket i arbetslaget, okej, de får man väl träffa någon gång sådär liksom. Men när 

man är på en gymnasieskola kanske man inte får träffa dem speciellt ofta, kanske 

en gång i månaden liksom… Så att det där känns ju som en grej som man bara får 

liksom kapitulera och säga nej, det här hinner inte jag med på min VFU, alltså att 

verkligen klaffa in och lära känna folk… Därför är jag rätt kritisk till en av 

punkterna på godkäntkriterierna på den sista VFU:n att det är väldigt mycket det 

här att man ska ta kontakter och helst driva gemensamt projekt med andra lärare 

på skolan då.   Ola 

 

Vidare berättade Ola att hans handledare på VFU-skolan ansåg det vara en näst intill 

omöjlighet att nå upp till VG-kriterierna. 

 

5.3.2 Kunskap om dokument 
I samband med studenternas tankar angående bedömningen ställdes två frågor om 

informationen från högskolan, nämligen om studenten läst VFU-handboken och om 

de läst kursplanen för VFU:n. Angående kursplanen angav fem personer att de läst 

den, tre sa att de inte gjort det och två att de läst delar av den. VFU-handboken är det 

två studenter som säger sig ha läst och två personer som inte har läst. Fem studenter 

gav svar av karaktären, jag har läst delar av den eller jag har skummat den och en 

student anger att han tagit del av den via informationsträffar. 

 

5.3.3 Utveckling av verksamheten  
I förväntade studieresultat av den verksamhetsförlagda utbildningen står att 

studenten ska ha ”kunskap och insikt för att kunna samverka och 

verksamhetsutveckla verksamheterna inom förskola/skola/fritidshem.” (Bilaga 4) På 

frågan om studenterna känt att de varit med och utvecklat verksamheten svarade åtta 

nej. Sex av dessa intervjupersoner svarade att de kanske har påverkat på individnivå, 

det vill säga att de kanske har kommit med intressanta reflektioner till sin handledare 

eller någon annan lärare som denne har tagit till sig. De vanligaste hindren som 

anges för varför detta inte har skett är att det inte finns tid och att det inte är 

studentens plats att verksamhetsutveckla. 

 

Av de som ansåg att de varit med och utvecklat verksamheten berättade Mia att 

skolan, vid tiden för VFU:n, höll på att skifta från traditionell undervisning till 

temaundervisning. I det arbetet blev hon ofta tillfrågad om hennes synpunkter och 

hon berättade att hon varit aktiv vid KPT-dagar som behandlat just detta. Daniel som 
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också uppgav att han varit med och verksamhetsutvecklat förklarade att han lagt upp 

ett arbetsområde för en åttaveckorsperiod på egen hand. Intressant nog svarade Patrik 

att han inte varit med och verksamhetsutvecklat men att han kanske bidragit med 

lektionsupplägg av olika slag. Detta vittnar om att bedömningsunderlagen kanske är 

något otydliga, som Ola också är inne på. 

 
Vad är det egentligen man ska verksamhetsutveckla undrar jag. Om det är så att 

högskolan vill att man ska göra det. Vad skulle det kunna vara? Okej att man sitter i 

en dialog med lärare och pratar och får dem att eventuellt få någon ny infallsvinkel. 

Om det är verksamhetsutveckla, ja… Okej! Då kanske man kan så några frön 

någonstans eventuellt och få lite tillbaks också, men gället det mer större grejer 

liksom, om det gäller mer omfattande och rejäla verksamhetsutvecklingar då är det 

ju jättesvårt. Då ser inte jag riktigt vad det skulle kunna vara.   Ola 
 

5.3.4 Kommunikationen mellan högskola och VFU-skola  
När det gäller kommunikationen mellan högskola och VFU-skola under de 

intervjuades VFU-perioder framkom det många negativa röster. Sju av de tio 

intervjuade studenterna menar att högskolans direktiv till VFU-skolan är diffusa och 

bristfälliga. På frågan hur studenten upplevde att kommunikationen mellan VFU-

skola och högskola fungerade svarade Patrik: 

 
Stundtals riktigt jävla skitdåligt faktiskt. För där finns det jättemånga grejer som 

handledarna ute på skolorna inte riktigt vet hur de ska bete sig när de [studenterna] 

kommer. Även om det finns två, tre stycken reviderade upplagor av den där VFU-

handboken så är det konstanta frågetecken ändå liksom. Det finns liksom de här 

lite större frågetecknen ”är det vi som ska bedöma det överhuvudtaget eller är det 

handledarens roll på högskolan eller sådär”. Och där… Jag tror inte att det finns 

något intresse från varken högskolan eller skolans sida att ha någon större 

kommunikation överhuvudtaget. Det är knappt det finns tid till det. Jag uppfattar 

det så i alla fall. Men jag tycker nog att man kan kräva av högskolan att de kanske 

sätter ner foten lite bättre. Lite tydligare. Återigen, man kan slänga ut hur mycket 

luntor som helst men fungerar det inte spelar det ingen roll liksom.    Patrik 

 

Liknande svar återfinns hos de andra studenterna som också upplevde 

kommunikationen som bristfällig. Både Ola och Rikard anser att handledarens och 

högskolans kriterier inte stämmer med varandra. 

 
Bara sådana här saker som betygskriterierna som jag sa här då, för att ta ett konkret 

exempel, som min handledare nu senast. Hon sa ju i princip mer eller mindre att 

”jag kommer inte sätta VG på dig för att jag tycker inte att det går att komma upp 

till högskolans VG-kriterier” alltså… Då är det någonting som inte funkar.    Ola 

 

Tre av studenterna upplever att det är någonting som brister i samarbetet mellan 

högskola och VFU-skola. Ola talde om ett glapp mellan de båda institutionerna och 

Josefin sa att hon aldrig hade känt av något samarbete och ställer sig frågan om 

VFU-skolorna verkligen får några direktiv från högskolan. Mårten ville se en bättre 

koppling mellan uppgifterna från högskolan och VFU-skolans verksamhet och Harry 

berättade att han under sin VFU upplevde en negativ inställning mot högskolan från 

VFU-skolans sida. Denna inställning grundades i att oavsett om man underkände 

studenter på VFU:n kom de bara tillbaka om och om igen. 
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Man kände inte att högskolan tog VFU-platsens åsikter kring enskilda studenter på 

allvar. Och det ledde ju självklart då till att färre och färre lärare på skolan ville ta 

emot studenter.   Harry 

 

Tre studenter nämnde VFU-uppgiften i samband med kommunikationen mellan 

högskola och VFU-skola. De anser att VFU-uppgifterna inte får styra innehållet så 

de krockar med verksamheten och ”flyttar fokus från det man sysslar med, till något 

annat…” (Josefin) Enligt tre av de intervjuade måste högskolan bli bättre på att 

genomföra kvalitetskontroll av VFU-skolorna. Det var inte någon av studenterna 

som gav en fördjupad tanke om vad detta innebär. Ola beskrev hur glappet mellan de 

båda institutionerna kan göras sig uttryckt: 

 
Jag undrar egentligen vad högskolan kan göra för att försäkra sig om att de får 

lärarutbildare som de vet är bra. Som de vet att kan stå för högskolans direktiv. 

Som kan bli en förlängning av. Antingen kan man se det som att lärarutbildaren 

ska vara en förlängning av högskolan, att de ska arbeta i enlighet med det som 

högskolan har presenterat. Eller så kan man se det som att ”ni får komma ut och se 

verkligheten och den stämmer inte alltid överens med det ni lär er på högskolan 

liksom”.   Ola 

 

5.4 Avgörande aspekter för en lyckad VFU 
Efter pilotstudien lades den sista frågan i intervjuformuläret (bilaga 1) till för att ge 

studenterna fritt spelrum att reflektera över vilka aspekter som är avgörande för en 

lyckad VFU. En fråga av detta slag syftar till att på något sätt rangordna de aspekter 

studenter ser som avgörande under deras VFU. Eftersom studenterna inte begränsats 

i sina svar kan dessa skilja sig något i kvantitet. De aspekter som har fått tre röster 

eller mer har vi valt att redovisa nedan. 

 

Alla intervjupersoner anser att handledaren har stor betydelse för om VFU-perioden 

blir lyckad eller inte. En god handledare är enligt intervjupersonerna någon som är 

intresserad och som tar sig tid för studenten. Fyra av de intervjuade studenterna anser 

att deras egen inställning också är av stor vikt för hur lyckad VFU:n ska bli.  

 
Ja men det handlar väl om inställning. Att man utnyttjar den tid, att se till att göra 

det bästa så att man kan utvecklas. Att man inte tar det med sådant lättsinne att man 

kan bara chillar igenom det och inte bryr sig så mycket.   Isabell 

 

Harry och Ola sa samma sak som Isabell fast med andra ord. Josefin talade också om 

inställning men med en annan vinkling. 

 
Att man vågar ta för sig. Att man frågar sig fram, tar initiativ och presenterar sig 

själv och går runt till vaktmästaren, vikarieansvariga, rektorn, biträdande rektorn 

och Gud och alla människor och säga Hej det är jag som är den här.   Josefin 

 

Utöver de aspekterna tas fem punkter upp som av de olika intervjupersonerna fått tre 

röster: en egen arbetsplats, möjligheten att få ha mycket undervisning, övriga på 

VFU-skolans inställning till studenten och att högskolan ger tydliga instruktioner om 

vad som förväntas av VFU-studenten. 
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6 DISKUSSION 
Diskussionen är precis som resultatdelen indelad i fyra huvudrubriker: VFU-skola, 

Handledare, Samarbetet mellan Högskola och VFU-skola och Avgörande aspekter 

för en lyckad VFU 

 

6.1 VFU-skola 
Utifrån resultatet kan det konstateras att VFU-skolan utgör en viktig del för hur 

studenterna ska uppleva sin VFU. I denna del kommer fyra underrubriker utgöra 

diskussionen för vad studenterna upplever som positivt och negativt under deras 

VFU-perioder. Dessa underrubriker är Mottagande, Kunskap om dokument, Tid för 

reflektion samt Egen arbetsyta. 

 

6.1.1 Mottagande 
Flera av de intervjuade studenterna trycker på vikten av att få ett bra mottagande av 

VFU-skolan och flera av dem har goda erfarenheter av detta. I Emsheimers (2003) 

undersökning angående Göteborgs Universitet uppger han att merparten av 

studenterna ansåg att de blivit väl mottagna på sina VFU-skolor men vad ligger 

bakom ett bra mottagande? Intervjupersonerna i vår undersökning beskrev utifrån 

sina egna synvinklar vilka aspekter som ligger bakom ett bra mottagande. Fyra av 

studenterna fick inte någon introduktion alls under sin VFU och Josefin som var en 

av dessa menar att en introduktion i inledningsfasen av VFU:n är viktig och att det 

borde finnas ett system för att introducera studenter på skolan. Hon tar även upp 

aspekten av att det största ansvaret för introducering ligger på handledaren och att 

det kan bli för mycket ansvar för denne. En annan del av mottagandet på skolan är 

kontakten med den VFU-ansvarige. Medan vissa av de intervjuade presenterades för 

den VFU-ansvarige redan första dagen var andra tvungna att själva ta kontakt med 

denne för att presentera sig. En tredje del av VFU-skolans mottagande är dess 

inställning till studenterna.  Flera studenter talar om vikten av att skolan förberett 

deras ankomst men också kring hur man som VFU-student blir mottagen av de andra 

lärarna. 

 

Allteftersom vår undersökning fortskred blev det mer och mer naturligt för oss varför 

ett bra mottagande var en så viktig aspekt av den verksamhetsförlagda utbildningen 

för de intervjuade. Många av de punkter rörande studenternas insats under VFU:n, 

angivna i kursplanen och VFU-handboken, handlar om samverkan med andra lärare. 

Om studenten ska kunna genomföra sin VFU i enlighet med vad styrdokumenten 

säger, måste därför VFU-skolan erbjuda möjligheten att kunna få samverka med 

andra lärare på flera olika plan. En introduktion av skolan och en positiv inställning 

till VFU-studenten verkar vara vad intervjupersonerna i undersökningen efterfrågar 

främst. Det ska tilläggas att undersökningen även pekar mot att VFU-skolorna och 

handledarna inte alltid tagit del av all information från högskolan och således inte 

alltid vet vad som förväntas av studenterna, varför VFU-perioden kanske inte alltid 

blir utformad i enlighet med studentens behov. Det råder helt enkelt en bristande 

kommunikation mellan högskola och VFU-skola vilken delges senare i rapporten. 

 

6.1.2 Kunskap om dokument 
I VFU-handbokens uppdragsbeskrivning står det att studenten ska ha kunskap om de 

dokument som styr den verksamhetsförlagda delen av utbildningen. I Högskolan i 

Kalmars självvärdering (2007) skriver man att samtliga studenter anser sig fått 

relevant VFU med avseende på vad som står i styrdokumenten. Vårt resultat tyder på 
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en annan bild då fem personer berättade att de antingen inte läst, eller läst utvalda 

delar ur kursplanen. VFU-handboken hade två studenter läst medan åtta säger att de 

antingen inte gjort det eller skummat igenom den. 

 

Från högskolans sida kan det tyckas vara en fåfäng tanke att tro att samtliga studenter 

läst de olika styrdokumenten. Om VFU-studenterna inte läst igenom de 

styrdokument de fått från högskolan kan de heller inte göra bedömningen att deras 

VFU varit relevant med avseende på vad som står i styrdokumenten. Resultatet av 

frågan, anser vi därför, kan ifrågasättas. Många av intervjupersonernas upplevelser 

kring VFU:n rör bedömning och vad de upplever som oklara direktiv från 

högskolans sida, vilket kanske kan grunda sig i just okunnighet om styrdokumenten. 

Studenternas tankar om bedömningen av VFU:n utvecklas i en senare del. 

 

6.1.3 Undervisningsfri tid 
Undervisningsfri tid var alla intervjupersonerna överrens om var en viktig aspekt av 

VFU:n. Också alla tio av intervjupersonerna ansåg sig själva vilja förfoga över den 

undervisningsfria tiden, dock med olika motiveringar. Fem av de intervjuade nämnde 

att de behöver den undervisningsfria tiden för reflektion och förberedelser. Detta 

nämns även i Proposition (1999/2000:135) som en viktig aspekt för studentens 

lärande. Vidare anges i propositionen att studentens ska ges tillfälle att utveckla sin 

förmåga att reflektera i takt med att deras yrkeskunskaper utvecklas, vilket även tre 

av intervjupersonerna berör. Intervjupersonerna framhåller att de kommit så pass 

långt i sin utbildning att de själva vet vad som är givande att sysselsätta sig med.  

 

Enligt granskningen av Växjö Universitet (Nordänger & Lindqvist, 2003) är 

lärarutbildarna ofta inte insatta i lärarstudenternas arbete. Detta gör att studenten får 

en stor frihet vad gäller den undervisningsfria tiden, vilket enligt Nordänger och 

Lindqvist (2003) kan få två resultat. Antingen använder studenten tiden till att 

utveckla sin lärarprofession, vilket tre intervjupersoner får antas göra, eller så tar de 

chansen att slinka igenom systemet
3
. Det Nordänger och Lindqvist menar, antar vi, 

är att studenten är obligerad att arbeta 40 timmar per vecka, men eftersom 

lärarutbildarna är dåligt informerade av vilka direktiv som gäller för studenten, kan 

denna regel tummas på. Den undervisningsfria tiden ger studenten möjlighet till att 

reflektera kritiskt kring yrkesverksamheten och där har handledaren en viktig roll 

som samtalspartner. Detta återkommer under rubriken handledningssamtal. 

 

I samband med den undervisningsfria tiden kom tre intervjupersoner även in på 

vikten av att ha en egen arbetsplats. Både Isabell och Josefin stannade av olika 

anledningar på arbetsplatsen hela dagarna, men framhåller att deras arbete har blivit 

lidande på grund av att de saknat en egen arbetsplats att arbeta på, vilket för oss in på 

nästa punkt. 

 

6.1.4 En egen arbetsplats 
Alla tio intervjupersoner anser att en egen arbetsplats är en viktig aspekt av den 

verksamhetsförlagda utbildningen. För intervjupersonerna handlar det främst om att 

studenten ska känna sig som en naturlig del av skolan och att främja studentens 

motivation till arbete. Josefin som både har varit med om att ha en egen arbetsyta och 

inte ha en, menar att det i allra högsta grad påverkat hur hennes VFU har utspelat sig. 

                                                 
3
 Det finns ingen i vår undersökning som gav uttryck av att ha erfarenhet av ett sådan beteende. 
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Patrik förklarar att han har ägnat mer tid på skolan i och med att han fick tillgång till 

en egen arbetsplats och berättade att han tror att det varit helt avgörande för hur hans 

VFU kom att utspela sig. 

 

Vad vi finner intressant med intervjupersonernas reflektioner kring vikten av en egen 

arbetsplats är att de nämner att de ville känna sig som en naturlig del av skolan. Detta 

bör kopplas till vad som nämns i bedömningskriterier (bilaga 3) och förväntade 

studieresultat (bilaga 4) där man trycker mycket på att studenten bör förankras i fler 

delar av verksamheten än bara undervisningssituationen. Många av dessa punkter rör 

som tidigare nämnts samverkan och kräver att de övriga lärarna på skolan ser på 

lärarstudenten som en kollega. Frågan är hur lätt det är att nå den form av status om 

man sitter och arbetar i exempelvis en korridor, eller ett fikarum? Var på skolan 

studenten får sin arbetsyta borde alltså också spela en viktig roll. Är man helt 

avskiljd från lärardiskussioner blir inte arbetsplatsen det led i strävan mot 

lärarprofession som det skulle kunna bli. 

 

6.2 Handledare 
Det är framförallt tre egenskaper hos en handledare som studenterna anser vara av 

vikt för deras VFU-upplevelser. Den första är handledarens inställning och 

engagemang till VFU-studenten. Den andra är vad som i studien kommit att kallas 

för frihet under ansvar där studenterna menar att handledarna ska ge så mycket 

ansvar som möjligt till dem. Den sista egenskapen eller snarare aspekten är vilket 

eller vilka slags handledningssamtal studenterna ser som positiva under sina VFU-

perioder.  

 

6.2.1 Inställning och engagemang 
I en av självvärderingarna från Växjö Universitet framkom det att en del av de 

kommunala lärarutbildarna kände sig tvingade att ta emot studenter. Detta är ett 

problem som studenterna i denna studie också rör vid. De talade i positiva ordalag 

om handledare som visade intresse, var hjälpsamma och tog sig tid för dem. Två av 

intervjupersonerna var negativa till hur deras handledares inställning hade varit till 

dem under deras VFU eftersom handledarna haft ett bristande intresse och eller inte 

tagit sig tid för dem. 

 

Utifrån intervjuerna verkar det som om studenterna anser att handledarens inställning 

till dem är grundläggande för hur positivt de kommer att uppfatta sin VFU. Utifrån 

Harrys erfarenheter är den sämsta handledaren den som inte vill eller tvingas till en 

sådan position. Gällande ett bristande engagemang beskriver Nordänger & Lindqvist 

(2003) att studenter blivit bemötta på ett avvaktande sätt från sina handledares sida 

på grund av att de inte varit insatta i vad som krävts av studenterna och hur 

bedömningen av dem skulle ske. Förvisso är Nordänger och Lindqvists undersökning 

skriven när den nya lärarutbildningen var relativt ny, men som det visat sig i 

resultatet kvarstår fortfarande oklarheter i hur bedömningen av studenten ska gå till. 

Möjligtvis kan denna oklarhet sätta käppar i hjulen för handledarna och bidra till ett 

avståndstagande från deras sida. Det finns en risk i detta eftersom studenten är 

beroende av handledaren för att kunna genomföra sin VFU utifrån ett handling-

reflektions-perspektiv (Lindqvist & Nordänger 2004). Vi menar att den nya synen på 

VFU speglar mycket av handling-reflektionsmodellen vilket gör sig uttryckt i 

tidigare nämnda styrdokument. 
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En annan egenskap som också kan kopplas till inställning och engagemang är 

handledarens organisationsförmåga, vilket fyra av studenterna hade negativa 

erfarenheter av. Handledarna var ostrukturerade och hade inte koll på sin planering 

vilket i sin tur blev till ett orosmoment för studenterna.  
 

Vikten av att känna sig som en kollega är också någonting som hamnar under 

handledarens inställning och engagemang. Detta är en aspekt av handledaren som tre 

av intervjupersonerna nämner. Två av dessa berättade att deras handledare fick dem 

att känna sig som en kollega; någon som kunde bidra med någonting. Harry däremot 

talade i negativa termer om sin handledare och menade att det inte skedde något 

kunskapsutbyte på grund av handledarens inställning till honom som student: ”det 

blir en slags hierarki av att, jag kan det här, se och lär”. Harrys handledares 

inställning tyder på att han ser på VFU:n, enligt mäster-lärlingsmodellen, vilket kan 

grunda sig i den tidigare nämnda bristande kommunikationen mellan högskola och 

VFU-skola.  

 

Studenterna känner att VFU:n blir positiv när de upplever att handledaren tar sig tid, 

visar engagemang och betraktar studenterna som kollegor. När lärarutbildarna å 

andra sidan känner sig tvingade att ta sig an studenter, verkar det göra sig uttryckt i 

ett bristande engagemang eller att de är ostrukturerade i sitt arbetssätt. Många av 

ovanstående aspekter kan härröras till den inställning handledaren har gentemot sin 

lärarstudent eller till VFU:n i sig.  

 

6.2.2 Frihet under ansvar 
Åtta av de tio intervjuade berättade att en positiv aspekt av deras VFU-period var just 

det faktum att handledaren gav dem fria tyglar i undervisningssituationen. Patrik 

berättade om hur man som student växer i det ansvaret: 

 

Eftersom alla de intervjuade studenterna hade varit ute på sin sista praktik i AUO 61-

90 kan det vara en av anledningarna till att de fick just så mycket ansvar för 

undervisningen vilket några av dem också nämnde i intervjuerna. Utifrån den 

aspekten blir det viktigt att handledaren är väl införstådd med studentens situation 

och i vilket stadium studenten befinner sig i utbildningen. En lärarstudent som gör 

sin första VFU-period kanske hade efterfrågat mycket mer stöd än 

intervjupersonerna i vår undersökning. 

  

6.2.3 Handledningssamtal 
Handledningssamtalen framkommer som en viktig del av VFU-perioden för 

studenterna. Ur intervjuerna växte tre tydliga handledningssamtal fram: det spontana 

samtalet, det korta samtalet efter lektioner och det planerade samtalet. Flertalet av 

studenterna berättade att de haft både de spontana samtalen och de korta samtalen 

efter lektionerna vilka de var positiva till. Något som är intressant i de intervjuades 

svar var hur sex av studenterna var positiva till det planerade samtalet men det endast 

var en som hade haft det under sin VFU-period. Som Ola beskriver det: 

 

Varför de planerade handledningssamtalen inte genomfördes även om studenterna 

visade en positiv inställning till dessa, är inget som framgår explicit i resultatet men 

att döma av Olas uttalande så har han helt enkelt inte reflekterat över vilken typ av 

handledningssamtal som han anser lämpar sig bäst förrän han deltog i 

undersökningen. Vi tror att det finns en avvaktande inställning från studenternas 
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sida, kopplat till just hur handledningssamtalen genomförs. Handledningssamtalen 

ligger alltid på handledarens undervisningsfria tid och en handledare som inte är helt 

införstådd med studentens situation kan kanske känna att studenten inkräktar på 

handledarens privata tid. Förhoppningsvis är handledarna väl införstådda med att 

studenten kräver tid och att mycket av den tiden kommer ägnas åt samtal, men vi 

tycker ändå det är värt att nämnas då lärarstudentens avvaktande inställning, kan ha 

att göra med att de inte vill hamna i vägen för handledaren eftersom lärarstudenterna 

vet, genom studentlitteratur och seminarium att den undervisningsfria tiden är en 

viktig aspekt av att nå en högre lärarprofession. 

 

6.3 Samarbetet mellan Högskola och VFU-skola 
Efter att ha studerat resultatet från undersökningen och vårt bakgrundsmaterial stod 

det klart för oss att mycket av problemen kring samarbetet mellan högskola och 

VFU-skola hänger samman med den bristande kommunikationen, de två instanserna 

emellan. Av vår undersökning kunde vi utläsa tre aspekter som blev lidande av detta: 

Ansvarsfördelningen kring bedömningen, VFU-uppgifterna samt ett kriterium för 

godkänt rörande verksamhetsutveckling.  

 

6.3.1 Kommunikationen mellan högskola och VFU-skola  
Att kommunikationen ses som bristfällig är något som sju av intervjudeltagarna tar 

upp och det framkommer också i högskoleverkets granskning från 2005, där man 

menar att de kommunala lärarutbildarna ofta inte har en klar bild av vad som 

förväntas av dem under studentens VFU. Detta menar man i granskningen leder till 

att VFU:n tolkas enligt det gamla praktikbegreppet vilket gör att VFU-uppgifterna, 

vilka vi kommer in på senare, känns irrelevanta och i vägen för vad lärarutbildarna 

anser att studenten egentligen bör ägna sig åt. Detta belyste även Harry som 

upplevde det som att den VFU-skolan han befann sig på, hade ett förhållningssätt 

som var negativt gentemot högskolan. Konflikten tror vi består i att studentens 

uppgifter är utformade enligt handling-reflektionsmodellen medan man på VFU-

skolan håller fast vid ett synsätt kan liknas vid mäster-lärlingsmodellen. 

 

En av anledningarna till att kommunikationen brister, menar man i högskoleverkets 

utvärdering (2005, del 1) kan vara att många av de kommunala lärarna har svårt att 

finna tid till att medverka på informationsträffar i form av seminarier, anordnade av 

högskolan. Denna kritik framkom också i utvärderingarna från Växjö (Nordänger 

och Lindqvist 2004). Detta innebär att det ställs ett stort ansvar på studenten att få sin 

VFU genomförd i enlighet med vad som anges i kursplanen, utbildningsplanen och 

VFU-handboken. Om studenterna heller inte är införstådda i dessa dokument, vilket 

vår undersökning pekar mot, kan man ifrågasätta om det som står i dokumenten 

verkligen införlivas. Just bedömningen av studenten verkar vara det som blir mest 

lidande av en bristande kommunikation mellan högskola och VFU-skola, vilket för 

oss in på nästa punkt. 

 

6.3.2 Bedömning 
Tre av de intervjuade gav uttryck för att bedömningskriterierna var svårtolkade och 

en student förklarade att hans VFU-handledare såg det som näst intill omöjligt att 

uppfylla alla kriterier för att nå väl godkänt. Det tycks förekomma en allmän 

förvirring kring betygskriterierna och även kring ansvarsfördelningen i 

betygssättandet. I högskolegranskningen framkommer även där negativ kritik i 

samband med ansvarfördelningen mellan lokala lärare och högskolan. Denna kritik 
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delas av fem intervjupersoner som anser att det inte är realistiskt att högskolan sätter 

betyg överhuvudtaget. Fem av de tillfrågade anser också att handledaren på VFU-

skolan bör få ett större ansvar vad gäller betygsättandet.  

 

Ansvarsfördelningen vad gäller bedömandet av lärarstudenten verkar vara oklart och 

det faktum att bedömningskriterierna ter sig svårtolkade, underlättar knappast 

situationen. VFU-organisationen beskrevs som kluven redan i högskoleverkets 

rapport från 2005, angående bland annat ansvarsfördelningen. Det var till svar på 

detta som VFU-handboken utformades, vilken skulle klargöra syften, avtal och 

ansvarsfördelning och efter självvärderingen av Högskolan i Kalmar genomförd 

2007 angav man att samtliga studenter ansåg sig ha fått en relevant VFU med hänsyn 

till just kursplan, VFU-handbok och utbildningsplan. Detta strider mot vår 

undersökning (se resultatdel s.26) och kritik framkom mot just ansvarsfördelningen 

även efter högskoleverkets Uppföljande utvärdering av lärarprogrammen i Sverige 

(2008) varpå man lämnade en rekommendation om att just ansvarsfördelningen 

mellan högskola och VFU-skola borde bli tydligare. Problemet verkar alltså kvarstå, 

vilket Patrik också påpekade i citatet på föregående sida.  

 

Om högskolan inte lyckas förmedla synsättet på bedömning och handledarna utgår 

från ett mäster-lärlingsperspektiv, medan betygskriterierna är utformade enligt 

handling-reflektionsmodellen, kan man ifrågasätta hur lärarstudenter kunnat bli 

godkända under VFU:n och vad ett godkänt egentligen innebär. Det vore intressant 

att undersöka vidare kring lärarutbildarnas syn på bedömningen av studenten och hur 

de har tagit sig an den uppgiften i nuläget. 

 

6.3.3 Bedömning av VFU-uppgifterna 
Angående bedömningen belyste Ola det som Nordänger och Lindqvist (2003) 

observerat som ett av problemen med att högskolan utformar kriterierna för VFU-

uppgifterna. Ola beskrev att han är kritisk till en av punkterna på 

bedömningskriterierna som handlar om att studenten ska visa att han eller hon ”kan 

samarbeta med andra (kollegor, olika personalkategorier) inom verksamheten.” 

(bilaga 3). Ola hamnar i en situation där yrkesverksamheten måste anpassas efter vad 

som står i bedömningskriterierna för att kunna genomföra sin VFU-uppgift. Enligt 

Lindqvist och Nordänger (2003) tvingas studenten, i det här fallet Ola, själv skapa 

förutsättningarna för att kunna genomföra sin uppgift. Kvalitetsgranskningen tar 

också upp att VFU-uppgifterna inte är förenliga med verksamheten som ett problem i 

relationen mellan teori och praxis (Högskoleverket 2005 del 1). Där anges att 

studenterna ofta misslyckas med sina uppgifter eftersom lärarna inte är villiga att 

anpassa verksamheten efter uppgiften, som är av teoretisk karaktär. Tre studenter i 

vår undersökning nämnde också problem i samband med VFU-uppgifterna och 

förklarade att uppgifterna inte får styra innehållet så de krockar med verksamheten 

och ”flyttar fokus från det man sysslar med, till något annat…” Josefin. Den bristande 

kopplingen mellan teori och praktik presenteras nedan. 

 

6.3.4 Teori och praktik 
Det råder ingen tvekan om att kopplingen mellan teori och praktik föreligger oklar 

för intervjupersonerna. Enligt högskoleverket innebär denna diffusa syn på relationen 

mellan teori och praxis att man har en ”obearbetad och oklar syn på vad 

professionalitet i läraryrket handlar om och på hur en lärarutbildning skulle kunna 

hjälpa en enskild student att utveckla en sådan professionalitet.” (Högskoleverket 
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2005, del 1) Om kunskapandet under VFU:n ska ske i samtal och reflektion kring 

yrkesverksamheten bör det också vara av högsta vikt att ges möjligheten till att 

diskutera VFU-upplevelser med andra lärarstudenter, för att få ta del av så många 

situationer som möjligt. Enligt vårt resultat efterfrågas fler reflekterande samtal kring 

VFU:n av just detta slag. Som det är nu läggs mycket ansvar på studenterna själva, 

om ett återkopplande ska ske i den utsträckning som efterfrågas. Vad det beror på att 

VFU-perioderna inte lyfts i tillräckligt stor utsträckning är dock oklart. Kanske är 

detta en resursfråga som Patrik är inne på 

 

6.3.5 Utveckla verksamheten 
I förväntade studieresultat står det på en punkt att studenten efter avslutad kurs skall 

ha ”kunskap och insikt för att kunna samverka och verksamhetsutveckla 

verksamheterna inom förskola/skola/fritidshem.” (bilaga 4)  

 

En av intervjufrågorna var grundade på detta och frågade om studenterna upplevt att 

de bidragit till att utveckla verksamheten på deras VFU-skola (bilaga 1 fråga 6). Av 

våra intervjupersoner svarade åtta att de inte kände att de varit med och 

verksamhetsutvecklat och det såg ut att finnas svårigheter i tolkningen av just denna 

punkt rörande studentens förväntade studieresultat (bilaga 4).  

 

En intressant observation som gjordes i samband med intervjuerna angående den 

frågan var att vi ofta var tvungna att förklara vad vi menade med just 

verksamhetsutveckla. När vi sedan förklarade att det stod som förväntat studieresultat 

efter avslutad VFU, förstod dock intervjupersonerna vad vi menade. Vi fick känslan 

av att studenterna var vana vid att tolka styrdokument och därför tänkte mer utanför 

lådan när vi förklarade att verksamhetsutveckling tas upp i styrdokumenten, men det 

går bara att spekulera i. I samband med det här nämner fem intervjupersoner det som 

Ola berör ovan, att de kanske påverkat på individnivå, men det tycks återigen som 

om bedömningskriterierna anses vara svårtydda. Att en av intervjupersonerna som 

bidragit med lektionsupplägg till andra lärare inte ansåg sig ha bidragit till att 

utveckla verksamheten, medan en annan som förklarade att han lagt upp ett 

arbetsområde, ansåg sig ha bidragit till att utveckla verksamheten vittnar om just 

detta. Det verkar inte finnas någon enkel förklaring tillgänglig för att definiera 

verksamhetsutveckla i sammanhanget. 

 

Anledningen till att vi gett detta extra utrymme är att det finns ett flertal punkter även 

i betygskriterierna som rör samverkan mellan kollegor på arbetsplatsen. När vi 

frågade om de intervjuade blivit en del i arbetslaget svarade fem av dem nej och den 

vanligaste anledningen sades vara att man som student ofta inte är insatt i det 

aktuella arbetet som pågår på VFU-skolan. Det verkar som om man i 

betygskriterierna lagt mycket krut på att studenterna ska få ta del av fler delar än bara 

undervisningen under sina VFU-perioder, men på vilket sätt dessa uppfylls är enligt 

oss tveksamt. Anledningen till detta är dels vad handledarna angivit i samband med 

bedömningen och dels på grund av att studiens intervjudeltagare i så pass liten 

utsträckning säger sig ha tagit del av arbetet i arbetslagen.  

 

6.4 Avgörande aspekter för en lyckad VFU 
Studenterna ansåg att handledaren hade störst betydelse för om de fick en lyckad 

VFU-period. Att döma av de svar intervjupersonerna gav är en bra handledare någon 

som är intresserad och engagerar sig i studenten. Utöver handledaren nämndes fem 
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aspekter: studentens egen inställning, en egen arbetsplats, möjligheten att få ha 

mycket undervisning, övriga på VFU-skolans inställning till studenten och att 

högskolan ger tydliga instruktioner om vad som förväntas av en VFU-student. 

 

Vad vi finner intressant, är att de flesta av dessa aspekter kan sorteras in under en 

handling-reflektionsmodell. Det kan tyckas att en egen arbetsplats hamnar något vid 

sidan av. Dock tyder intervjupersonernas svar i samband med detta på att den egna 

arbetsplatsen ska syfta till att ge lärarstudenterna statusen av att vara en kollega, 

snarare än en student, varför vi anser att även denna kategori rör handling-

reflektionsmodellen. Av samma anledning ansåg intervjupersonerna att övriga på 

skolans inställning spelade in på hur de uppfattade sin VFU-period. Att tydliga 

instruktioner från högskolan efterfrågas finner vi föga förvånande eftersom det är 

rent nödvändigt om VFU:n ska kunna genomföras i enlighet med vad som står 

angivet i styrdokumenten. Att studenterna ansåg det som en viktig aspekt att ha 

mycket undervisning förefaller också naturligt, eftersom det under den 

högskoleförlagda tiden av lärarutbildningen inte ges många tillfällen till detta. 

 

Resultatet i undersökningen pekar mot att studenterna ständigt tvingas ta mycket 

ansvar för hur deras VFU-perioder kommer att utspela sig. Av intervjupersonernas 

svar att döma har de varit drivande under sina VFU-perioder, men det bör återigen 

nämnas att alla intervjupersoner vid tiden för undersökningen läste sin sista termin på 

lärarprogrammet och således införskaffat sig mycket kunskap om vad läraryrket 

innebär. Om så mycket ansvar skulle läggas på en student som går ut på sin första 

VFU-period, finns risken att studenten inte har kunskapen som krävs för att ta del av 

alla, för läraryrket, relevanta instanser av VFU-skolan. 

 

6.5 Förslag till vidare forskning 
Det finns många aspekter av denna studie som vore intressanta att utveckla, i första 

hand studiens omfång. Med ett större antal studenter skulle det eventuellt kunna 

fastställas om det som denna studie pekar på är generella tankegångar hos 

studenterna. Genom att utgå från resultatet som visas i denna studie skulle en 

enkätbaserad undersökning genomföras för få ett mer omfattande material. 

 

Eftersom resultatet från intervjuerna i denna studie är så samstämmiga gällande 

bedömning och betygsättning och att samma problematik upptäckts på Växjö 

Universitet, vore det intressant att studera hur andra lärosäten behandlat 

problematiken.  
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BILAGA 1 

 

Hur var det att ha VFU på din VFU-skola? Positiva och negativa aspekter 

1.  Kan du berätta om hur du blev introducerad till skolan? 

2. Hur tidigt i utbildningen låg din första första VFU? 

 

3. Vilket förhållande fick du till VFU-ansvarig på skolan? 
 

4. Hur var din relation till de andra lärarna? 

 

 

5. Hur såg den fysiska arbetsmiljön ut? 

 

6. Känner du att du har bidragit till att utveckla verksamheten på din VFU-

skola?  

Mejl i förväg 

Run(d)tur på skolan 

Hade ni något möte? 

Samarbete kring lektioner? 

Kände du dig som en i arbetslaget? 

Eget kontor (i anslutning till andra), egen dator/login till skolans datorer, nycklar 

till läroboksinstutioner och dylikt m.m. 
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7. Vilka delar, förutom undervisning, i verksamheten (t.ex. skolbibliotek, 

skolhälsan, specialundervisning) fick du ta del av och på vilket sätt?  

8. Hur upplevde du att kommunikationen mellan högskola och VFU-skola 
fungerade? Tror du att VFU-skolan arbetade enligt de direktiv de fått 
från högskolan? 

 
Hur var din handledare. Positiva och negativa egenskaper 

 
9. Hur använde din handledare det material och de direktiv som kom från HiK?? 

10. Kan du berätta om ett typsikt handledningssamtal?  
 

11. Vad fick du för relation till din handledare? 

På vilket sätt? / Vad hindrade dig? 

 

 

 

Vad anser du vara positivt, respektive negativt med den typ av samtal? 
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12. Anser du att din handledare hade ett genomtänkt förhållningssätt 
gentemot dig som student? 

 

13. Hur har du upplevt kopplingen mellan teori och praktik under din VFU? 

 

14. Hur har kontakten varit med eleverna under din VFU? 

 

15. Hur mycket undervisningsfri tid hade du och hur disponerades denna? 

Vad tycker du om högskolans roll under din VFU? Positiva och negativa 

aspekter. 

 

16. Har du läst kursplanen för VFUn? 

 

 

 

På vilket sätt har du haft användning av de du lärt dig av på högskolan?  

Har de erfarenheter du införskaffat dig under din VFU legat till grund för 

kunskapande på högskolan? 

Följa en klass? Hann du bygga upp ett förhållande? 

Föräldrasamtal 

Sporadiska möten eller flera möten med samma elever 
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17. Har du läst VFU-handboken från HiK? 

 

18. Hur lyder dina tankar angående bedömningen av din insats under VFU-

perioden? 

 

Avslutande fråga: Vilka är de mest avgörande aspekterna för att det ska bli en 

”lyckad” VFU? 

 

När alla frågor är ställda. Fråga intervjuobjektet vad denne vill lägga till om sin VFU 

 

 

I samband med att intervjuförfrågan skickas ut, ställs även en introducerande fråga 

för att studenten ska börja fundera lite kring ämnet: 

 Vad var positivt respektive negativt med din VFU och vad tror du det 

beror på (att du tycker så)? 

I övrigt är frågorna i formuläret endast tänkt som kompletterande frågor. Första 

frågan på varje tema blir mer av allmän karaktär där studenten får reflektera fritt. 

Dessa är skrivna som rubriker. Rutorna under varje fråga är där för att 

intervjuaren snabbt ska kunna skriva dit en följdfråga om han kommer på någon 

under intervjun. Enligt samma princip har vi redan skrivit dit lite punkter vi vill 

belysa extra med frågorna. 
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BILAGA 2 

Hejsan! 

Vi (Jonatan Skäryd och Marcus Larsson) behöver din hjälp för att kunna skriva vårt 

examensarbete.  

 

Vi kommer att undersöka vad som utgör en givande VFU-period genom ett antal 

intervjuer. Med detta brev riktar vi oss till de studenter som haft VFU på en 

gymnasieskola. Om du inte har haft det behöver du inte läsa mer och kan slänga 

mejlet.  

 

Vi tror att VFU-perioderna skiljer sig markant från varandra och vill undersöka hur 

de faktiska förhållandena är. Vissa studenter kanske introduceras på skolan av rektor 

och andra medarbetare, medan andra studenter knappt vet vem som är VFU-ansvarig 

på skolan. Genom en undersökning av denna karaktär hoppas vi kunna få fram vad 

som är positivt eller negativt med VFU-perioder och föra dessa resultat vidare till 

högskolan.  

 

Undersökningen är i form av en intervju som vi beräknar kommer ta runt 45 minuter. 

Den är konfidentiell och inga intervjupersoner kommer nämnas vid namn i 

examensarbetet. Om du är intresserad av att hjälpa oss med detta får du gärna skicka 

ett svar med ditt telefonnummer. Döp mejlet till Intervju i ämnesraden så att vi lätt 

kan identifiera det. Vi kommer att så snabbt som möjligt höra av oss till de som är 

intresserade för att stämma av tid för en intervju.  

 

Innan intervjun vill vi att du funderar på positiva och negativa sidor med dina VFU-

perioder. 
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BILAGA 3 

 
Kriterier för godkänt Kriterier för väl 

godkänt 
Exempel: 

Studenten visar att 
han/hon: 

Studenten visar förutom 
kriterierna för godkänt att 
han/hon: 

Lärarutbildare formulerar exempel från 
studentens handlingar och reflektioner 

kritiskt värderar sitt 

bemötande gentemot 

barn/elever och vuxna samt 

visar på en 

förändringsbenägenhet. 

utifrån att kritiskt värdera 

sitt bemötande visar i 

handling en tydlig 

förmåga till förändring 

utifrån varje barn/elever 

och vuxnas behov. 

 

har förmåga att 

självständigt leda en 

grupp/klass utifrån etiska 

aspekter och värdegrund 

enligt läroplanens mål. 

kritiskt granskar sig själv 

utifrån etiska aspekter 

och värdegrund enligt 

läroplanens mål för att 

medvetet utveckla sitt 

ledarskap.  

 

har insikt i hur samverkan 

kan påverkas av den kultur 

och organisation som råder 

på arbetsplatsen. 

kan problematisera kring 

både möjligheter och 

hinder i uppdraget att 

kunna samverka utifrån 

den kultur och 

organisation som råder 

på arbetsplatsen. 

 

reflekterar över 

arbetslagets möjligheter till 

att utveckla verksamheten. 

kan problematisera kring 

både möjligheter och 

hinder i uppdraget att 

verksamhetsutveckla 

utifrån hur arbetsplatsen 

organiserar olika 

samverkansformer.   

 

kan samarbeta med andra 

(kollegor, olika 

personalkategorier) inom 

verksamheten. 

tar självständiga initiativ 

till samarbete med andra 

(kollegor, olika 

personalkategorier) inom 

verksamheten. 
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BILAGA 4 
 

FÖRVÄNTADE STUDIERESULTAT 

Efter avslutad kurs ska studenten ha  

 utvecklat en kompetens att möta alla barn/elever så att alla utvecklas och lär. 

 tillämpat att vara en lärande ledare med ansvar för en grupp/klass.  

 kunskap och insikt för att kunna samverka och verksamhetsutveckla 

verksamheterna inom förskola/skola/fritidshem. 

 fördjupade kunskaper inom det allmändidaktiska kunskapsområdet. 

 förmåga att organisera och utvärdera en lärandemiljö med språket och IT som 

verktyg.  

 


