
 

 
  

 
 
 
LÄRARPROGRAMMET  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

På väg mot ett nytt yrke 
Yrkeslärarstudenters VFU och handledning ur ett studentperspektiv 

 
 
 
 
 
 
Författare 
Gudrun Arvidsson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Examensarbete 15 hp 
Höstterminen 2009 

Handledare: Mattias Lundin 
Humanvetenskapliga Institutionen 

 



 

HÖGSKOLAN I KALMAR 
Humanvetenskapliga Institutionen 
 
 
 
Arbetets art: Examensarbete, 15 hp 
 Yrkeslärarprogrammet 
Titel: På väg mot ett nytt yrke. Yrkeslärarstudenters VFU och 
handledning ur ett studentperspektiv.  
Författare: Gudrun Arvidsson  
Examinator: Daniel Alvunger  
 
 
SAMMANFATTNING 
Frågor om förhållandet mellan vetenskap, teori och det praktiska kunnandet 
diskuteras ofta i olika utbildningar. Även i yrkesutbildningar som exempelvis 
lärarutbildningen, är motsättningen mellan den högskoleförlagda utbildningen och 
yrkespraxis centrala problem. Dessa frågeställningar är viktiga att belysa och 
ytterligare kunskap behövs inom området för att medverka till att lärare som utbildas 
på ett lämpligt sätt kan integrera teori och praktik i sitt arbete. 
 
Syftet med uppsatsen var att beskriva och analysera hur de studerande på 
yrkeslärarutbildningen, utan tidigare erfarenhet från skolan, upplever handledningen 
under den verksamhetsförlagda utbildningen. Frågeställningarna handlade också om 
de studerande anser att handledningssamtalen har bidragit till en integrering av 
yrkeskunskaper, högskolans teori och skolans praktiska verksamhet. 
 
Enligt forskare har de teoretiska ämnenas anseende ökat och de praktiska inslagen i 
utbildningar har minskat och förlorat i status. I utredningen om lärarutbildning, SOU 
1999:63 ställs krav att minska skillnaden mellan teori och praktik. Tanken är att 
studenterna ska förstå att teori och praktik förutsätter varandra och att 
lärarutbildningen ska organiseras så att det finns ett tydligt samband mellan det 
kommande yrket och högskoleutbildningen. Handledaren är en nyckelperson när det 
gäller den studerandes lärande och olika handledarrollerna får skilda konsekvenser 
för deras yrkesmässiga utveckling.  
 
Metoden som använts är intervjuer och forskningsansatsen är kvalitativ, där det 
övergripande syftet är att få reda på hur studenterna uppfattar dessa fenomen. 
Resultatet visar att handledningen ser olika ut, allt ifrån att man hela tiden följer sin 
handledare och gör likadant som han eller hon gör, till att man i stort sett arbetar 
själv och förväntas sköta ett lärarjobb utan hjälp. Respondenterna är upptagna med 
och intresserade av hur lärare arbetar i praktiken. Mycket få av respondenterna kan 
se kopplingar mellan den teoretiska delen av utbildningen och praktikperioderna. 
Kontakten mellan högskolan och VFU-platsen har varit bristfällig och det menar 
respondenterna har skapat mycket oklarheter. 
 
Nyckelord: Handledning, verksamhetsförlagd utbildning, lärarutbildning, 
lärarstuderande.  
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1 INTRODUKTION 
I personalrummet på en klinik på sjukhuset där jag arbetade för några år sedan satt 
ett anslag med texten: 
 

Teori är när inget fungerar och alla förstår varför. Praktik är när allt fungerar och 
ingen förstår varför. På denna avdelning förenas teori och praktik. Inget fungerar 
och ingen förstår varför.  

 
I jargongen i sjuksköterskeyrket som varit mitt sedan snart 20 år ställer man ofta upp 
ett slags motsättning mellan teori och praktik. Man hör också ofta uppfattningen att 
det finns personer med särskild teoretisk begåvning och ”praktiker” som har en 
särskild praktisk talang. I sjuksköterskeutbildningen minns jag, att det ofta framkom 
kritik från studenterna om att utbildningen var för teoretisk och akademisk. Istället 
efterfrågades praktiska färdigheter, hur man gör som sjuksköterska ”i verkligheten”. 
De här frågorna, hur teori och praktik förhåller sig till varandra, har blivit än mer 
relevanta och intressanta att ställa under min utbildning till yrkeslärare i vård och 
omsorg. Även i denna utbildning diskuteras motsättningen mellan den 
högskoleförlagda utbildningen och yrkespraxis. Det borde, tycker jag, vara möjligt 
att väva samman teoretiska modeller med färdighetsträning eller metodfrågor under 
utbildningstiden och i detta arbete, med att lotsas in i ett nytt yrke och en helt ny 
verksamhet är, enligt min mening, handledaren en av de viktigaste faktorerna. 
 
I undersökningar (Birnik, 2003) visar det sig också att handledaren och praktiken är 
det som starkast påverkar lärarstudenten. Samarbetet med handledaren är en mycket 
viktig faktor för att utbildningen ska bli framgångsrik. Enligt Egidius (2003) handlar 
handledning om att visa hur man ska göra. Men lika mycket handlar det om att genom 
samtal få den handledde att reflektera över det han gör eller det han tänker göra. Dessa 
tankar återkommer också i högskolans dokument. Där står att lärarstudenten under 
den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU:n), ska tillägna sig förmågan att 
reflektera över konkreta och praktiska erfarenheter i relation till de teoretiska 
studierna och vice versa. 
 
Jag hade själv stora förväntningar på VFU-praktiken, där jag tänkte mig att jag skulle 
få hjälp att omsätta de teorier som jag studerat under utbildningen i praktiken som ny 
lärare. Jag önskade att min handledare skulle vara en erfaren yrkeskollega som kunde 
fungera som diskussionspartner och stötta och hjälpa mig att lyfta fram viktiga 
frågeställningar och idéer. Som student behöver man handledning för att kunna 
reflektera över sina erfarenheter från praktiken och kunna koppla det till de teoretiska 
kunskaperna som högskolan står för. Men minst lika viktig är kunskapen om skolans 
kontext, det vill säga att känna till hur skolan fungerar, är organiserad och vilka 
förutsättningar som råder där.  Eftersom jag har lång erfarenhet från flera olika 
områden inom sjukvården hade jag också en önskan om att bli sedd som en resurs 
och en tillgång för verksamheten i skolan och inte i stället som ett avbrott i den. Det 
är erfarenheterna under min egen VFU, både de goda och de som har varit mindre 
bra, som har väckt intresset för att arbeta med dessa frågor. Utgångspunkt i detta 
arbete är att undersöka hur yrkeslärarstudenter upplevt handledningen under den 
verksamhetsförlagda utbildningen och om den bidragit till en integrering av teori och 
praktik. Jag har valt att göra undersökningen ur lärarstudenternas perspektiv och skildrar 
därför deras bild och upplevelse av handledningen under VFU-perioden. 
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2  BAKGRUND 
Bakgrundsavsnittet innehåller en definition av begreppen teori och praktik samt 
belyser teori och praktik specifikt för lärarutbildning. Efter detta ges en redogörelse 
om vad verksamhetsförlagd utbildning innebär. För att längre fram i arbetet kunna 
förstå och analysera handledningen kommer jag att definiera handledning som 
begrepp. Avslutningsvis beskrivs det specifika med handledningen i 
yrkeslärarutbildningen och en utvärdering av yrkeslärarutbildningen redovisas. 
 

2.1 Teori och praktik – finns det en motsättning? 
Frågan om förhållandet mellan teori och praktik är klassisk, skriver Gustavsson i 
boken Kunskap i det praktiska (2004).  Han beskriver den kategorisering av kunskap 
som redan Aristoteles gjorde och delade upp kunskapen i vetandet, kunnandet och 
klokheten. Vetandet är förbundet med vetenskapen och den kunskap som ofta 
benämns som teoretisk. Kunnandet är den form av kunskapen som är praktisk och 
grundar sig i handling och skapande. Klokheten är fylld av värdebestämningar och 
etik, och handlar om förmågan att göra rätt sak, vid rätt tid och på rätt sätt. 
Gustavsson menar att det faktum att flera utbildningar under senare år har integrerats 
på universitet och högskolor har bidragit till ökade krav på vetenskaplighet och 
forskningsanknytning. Detta har aktualiserat frågan om förhållandet mellan teori och 
vetenskap å ena sidan och det praktiska å den andra.  De teoretiska ämnenas 
anseende har ökat och de praktiska inslagen i utbildningar har minskat och förlorat i 
status. Författaren är kritisk till uppdelningen av teori och praktik, och han menar 
vidare att:  

 
Motsatsen skulle kunna vara ett erkännande av den andre och respekt för 
varandras verksamheter och den kunskap som finns inbyggd i dem. Ett fruktbart 
förhållande mellan olika former av kunskap kunde vara dialogiskt, vilket 
innefattar förmågan att öppna sig för den tolkning av verklighet och praktik som 
ligger i olika former av verksamheter. Det kunde uttryckas så att ett demokratiskt 
kunskapssamhälle bygger på ett ömsesidigt erkännande av olika former av 
kunskap. (Gustavsson, B. Kunskap i det praktiska s. 7) 

 
Egidius (2003) skriver att motsättningarna mellan teori och praktik är särskilt aktuellt 
i modern pedagogik. Han tar John Dewey som exempel på en pedagog som fått stort 
inflytande på dagens tänkande om skolan. För Dewey var frågan ett spel mellan 
motsatser – utan praktik menade han att teorin blir obegriplig och utan teori kan man 
inte förstå det praktiska. Att dela upp skolämnen i teoretiska och praktiska går rakt 
emot Deweys pedagogik. Han ansåg att sättet att göra skolämnen av aktiviteter som 
kräver arbete med händerna, och kalla dem för övningsämnen eller praktiska ämnen 
är den traditionella skolans metod att placera dessa ämnen på schemat där det inte 
hotar eller inkräktar på de teoretiska. Dewey menade också att kunskap uppstår när 
människor prövar sig fram i arbete och i handling. Den bild som vi har av världen är 
inte ett vetande i sig själv utan en bild vi skaffar oss som stämmer med de saker som 
vi gör och med relationer som vi har med andra. I slagordet ”learning by doing” 
sammanfattade Dewey sin teori om lärande och kunskap. 
 
En annan pedagog som fått stor betydelse när det gäller tankar kring teori och praktik 
är Donald Schön (Egidius, 2003). Schön var i opposition mot tanken att man logiskt 
och matematiskt kan räkna ut vad som händer om man gör en åtgärd av det ena eller 
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andra slaget. Han menade att det ofta i stället handlar om att använda sin intuition, att 
ha omdöme och att känna något på sig. Det är, menade han, en felsyn i modern 
forskning att tro att teorier säger hela sanningen om verkligheten och att praktik 
endast är en tillämpning av teorier. Teori och praktik är delar i ett spänningsfält som 
båda är beroende av och stimulerar varandra. Schön myntade begreppet ”den 
reflekterande praktikern” och han menade att för att utöva ett yrke behöver man 
utveckla ett praktikerkunnande som fungerar när man ställs inför en rutinmässig 
uppgift. Yrkesutövare måste reflektera sig fram och dra slutsatser av vad som händer 
i olika situationer. En skicklig praktiker, menade Schön, är en person som har 
tänkande, kunskap och reflektion invävt i arbetet och i sitt sätt att tackla olika 
problem som uppstår under tiden de arbetar. De testar olika möjligheter att lösa 
uppgifter, först i huvudet och sedan i verkligheten, eller omvänt och de lär under 
tiden hur verkligheten är beskaffad. ”Det handlar om att ingenting är så praktiskt som 
en god teori, om att nya idéer föds i själva arbetet med ett problem”. (Egidius, 2003 
s. 126)  
 

2.2  Teori och praktik i lärarutbildning 
Även i yrkesutbildningar, inte minst lärarutbildningen, är relationen mellan teori och 
praktik ett centralt problem (Franke, 1997). I tidiga lärarutbildningar fanns en brygga 
mellan teoretisk och praktisk kunskap i form av en självklar yrkeskod. Teorin kunde 
bekräftas i praktiken och praktiken kunde förklaras i teorin genom att man till 
lärarstudenter lärde ut ett etablerat yrkesmönster, erfarna lärares arbetssätt. De 
rutinerade lärarna fungerade som modeller att efterlikna. I senare lärarutbildningar 
har den teoretiska delen kommit att ligga mer åtskild från vardagen i skolan. Detta 
förhållande kan sägas ha blivit ännu tydligare genom högskolereformen 1977. 
Momenten ämnesteori, pedagogik, metodik och praktik är genom den till sitt innehåll 
oberoende av varandra och det leder till att få möjligheter kan skapas att integrera 
teori och praktik (Franke, 1997). 
 
En lärarutbildning bygger till största delen på kunskap som studenterna klassar som 
teoretisk. De inser att de måste lära sig olika ämnen men har svårare att se värdet 
med olika teorier och kunskaper kring lärande. Sådan kunskap upplevs ofta som 
abstrakt och teoretisk och den kan inte omsättas direkt i praktiskt handlande (Bronäs, 
2006). När det gäller en framtida lärarroll betonas behovet av: 
 

Att studenterna får erfarenhet av ”teoretiskt arbete”, dvs. att formulera sig, 
argumentera, analysera och reflektera i större utsträckning än vad som har varit 
fallet. Det är inte en fråga om nya kurser eller ämnen utan snarare handlar det om 
att förändra en tradition som delvis präglats av ”det rätta”, antingen det gällt den 
rätta metoden eller det rätta synsättet. Bl.a. handlar det om vilka attityder man 
utvecklar under studietiden. Att t.ex. se läroplanen som en utgångspunkt för en 
problematisering är något annat än att se den som en instruktionsbok, som ska 
följas. Det rör sig om två olika förhållningssätt inte bara till läroplanen utan 
också till den praktiska verksamheten och till teori. Kraven på problematisering 
och analys ökar i yrket och frågan för högskolorna blir hur den kan främjas. 
(Prop. 1999/2000:135 En förnyad lärarutbildning) 

  
Idag finns en relativt stor enighet kring att ett reflekterande förhållningssätt till både 
teori och praktik är gynnsam för en professionell utveckling hos lärarstuderande 
(Bronäs, 2006). Det som ofta har lyfts fram som problematiskt i lärarutbildningen är 
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det som ibland kallas för ”praktikchocken” (Paulin, 2007). Lärarutbildningen har inte 
förberett studenterna på den verklighet som möter dem i tillräckligt hög grad. Arja 
Paulin (2007) skriver om detta i sin avhandling. Hon menar att det allt 
överskuggande problemet är att nyblivna lärare lämnas ensamma med sin 
yrkesintroduktion. När det gäller den didaktiska kompetensen har lärarna svårt att 
hitta rätt nivå och att se kopplingar mellan lärande och undervisning. Andra 
svårigheter som de har handlar om att de inte förstår den organisation som de arbetar 
i och sin egen roll i den. Paulin anser att när det gäller lärarutbildningen finns det 
anledning att fundera på innehållet och arbetssättet i relation till integrationen av 
teori och praktik. Även Carlgren och Marton (2001) belyser detta. De framhåller att 
de nyutbildade lärarna inte fått verktyg att förstå och hantera verksamheten som de 
ska arbeta i. Utbildningen ger inte den professionella bas som behövs för att kunna ta 
itu med de frågor man möter. I stället lämnas lärarna åt sig själva att möta den 
komplicerade verklighet som dagens skola utgör.  
 

I utredningen om lärarutbildning, SOU 1999:63 ställs krav att minska skillnaden 
mellan teori och praktik. Tanken är att studenterna ska förstå att teori och praktik 
förutsätter varandra och att lärarutbildningen ska organiseras så att det finns ett 
tydligt samband mellan det kommande yrket och högskoleutbildningen. Ett led i det 
här arbetet är att stärka utbildningens vetenskapliga grund. Det är önskvärt att ett 
vetenskapligt förhållningssätt främjas hos eleverna och att utbildningen knyter an till 
aktuella forskningsresultat kring lärande och undervisning. Studenten bör tränas i ett 
självständigt tankesätt och utveckla sin förmåga till nyfikenhet och problematisering 
(Bronäs, 2006). För att få lärarstudenterna att inse att vetenskapliga metoder är 
användbara i deras framtida arbete som lärare måste lärarutbildningen göra 
sambandet tydligare. Forskningsanknytningen måste ske även under den 
verksamhetsförlagda utbildningen och inte bara i samband med att studenterna 
skriver sitt examensarbete, annars riskerar man att de fortsätter att betrakta teori och 
praktik som två helt skilda fenomen (Bronäs, 2006). 
 

2.3 Verksamhetsförlagd utbildning 
VFU är något mer än att ”praktisera” läraryrket. Därför ersattes begreppet 
lärarpraktik av verksamhetsförlagd utbildning (VFU-handboken, 2003). VFU 
utformas enligt nationella styrdokument och beskrivs så här i den proposition som 
ligger till grund för 2001 års lärarutbildning:  

 
Det är av stor vikt att den verksamhetsförlagda delen av utbildningen får ett nytt 
kvalitativt innehåll som bättre utvecklar samarbetsförmågan både i arbetslag och 
tillsammans med barn och elever. Den verksamhetsförlagda delen av 
utbildningen skall också bidra till att studenterna i högre grad relaterar 
ämneskunskaper till lärprocesser och urval av ämnesstoff. Lärarutbildningen 
skall därför mer än tidigare förankras i konkreta och praktiska erfarenheter; den 
verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen skall i ökad utsträckning utgöra 
en grund för de teoretiska kunskaperna i lärarutbildningen. Samtidigt måste de 
ämnesteoretiska studierna struktureras med hänsyn till yrkets krav och bättre 
kopplas till den verksamhetsförlagda utbildningen (Prop. 1999/2000:135, s 11) 

 
Avsikten med denna förändring var att klyftan mellan campusförlagd teori och 
skolförlagd praktik skulle utjämnas, och en tydligare kontakt skapas mellan 
lärarutbildningen och verksamheten i skolorna. De teoretiska delarna av 
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lärarutbildningen skulle förankras i praktiska erfarenheter genom VFU, och de 
praktiska erfarenheterna avsågs bidra till ett problematiserande tänkande i de 
fortsatta studierna. Detta för att skapa en meningsfull relation mellan teori och 
praktik. 
 
Enligt Selander (2006) tänker studerande ofta att färdigheter och skicklighet hör till 
praktikens område. På samma vis menar de att förklaringar och modeller tillhör 
teorins domäner, som om det rörde sig om två helt olika världar. Det är enkelt att 
tänka sig att en yrkesutbildning ger ”teoretisk” kompetens och att en yrkeserfarenhet 
ger ”praktisk” kompetens. Det som sker i utbildningen är teoretisk verksamhet och 
det som sker efter utbildningen kallas för praktisk verksamhet. Ibland kallar vi också 
den verksamhet som sker efter utbildningen för ”verkligheten”. Författaren pekar 
dock på att också utbildningen sker i ”verkligheten” och att mycket i en utbildning är 
praktisk träning – hur man skaffar och sorterar information, hur man dokumenterar, 
hur man skriver en uppsats. Han menar vidare, att det i de flesta fall inte skulle gå att 
arbeta praktiskt utan några kopplingar till teoretiska modeller.  
 

Den verksamhetsförlagda delen av utbildningen är ofta mycket uppskattad av 
studenterna (Bronäs, 2006). Där får de tillfälle att se lärare i handling och där får de 
pröva sig själva i undervisning. De möter sin yrkeskunskap. Under VFU:n ges också 
möjlighet att diskutera och problematisera olika situationer som lärare ställs inför. 
Det är i denna del av utbildningen som studenter kan få tillgång till lärares beprövade 
och vardagsnära erfarenheter, och därför är det så betydelsefullt att handledarna 
hinner och förmår att dela med sig av sin yrkeskunskap. Bronäs (2006) påpekar 
vikten av att yrkeskunskap och yrkesredskap diskuteras grundligt under VFU. Om 
detta inte görs, menar hon, att studenterna handlar på samma sätt som deras egna 
lärare gör eller de handledare de följer under VFU:n. Detta gör att en 
problematisering av olika förhållningssätt inte kommer till stånd.  
 

Det förekommer att lärare ute i skolorna framför klagomål på att 
yrkessocialiseringen tar längre tid för dem som utbildar sig till lärare idag (Bronäs, 
2006). Det verkar vara så att studenterna inte identifierar sig med det kommande 
yrket. Detta menar många som är verksamma i skolan beror på att lärarutbildningen 
blivit alltför teoretisk. Uppgifter som studenter får till sin verksamhetsförlagda 
utbildning är otydliga och ofta alltför lika en forskningsuppgift. Uppgifterna utförs 
men studenterna kan inte se kopplingen till deras kommande dagliga verksamhet. 
Detta gör att en klar risk uppstår att avståndet mellan teori och praktik blir större 
(Bronäs, 2006). Det finns en omfattande forskning (Birnik, 2000) kring vilken 
betydelse praktiken har och den mesta pekar på hur värdefull praktiken är för 
lärarstudenter. Det finns i motsats till detta också forskare som hävdar att det inte är 
en självklarhet att praktiken gör att lärarstudenten blir en bättre lärare (Birnik, 2000). 
I forskning kring praktik studeras ofta handledningens socialiserande funktion, men 
även det maktförhållande som råder mellan lärare och student. Det är dock mer 
ovanligt att man i forskningen problematiserar praktiken och hur den borde utformas.   
 

2.4 Handledning 
Målsättningen för olika lärarutbildningar anges i högskoleförordningen som tolkas 
och preciseras i kurs- och utbildningsplaner. I dessa finns målformuleringar som 
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gäller praktik och handledning av lärarstudenter. Dessa mål är dock angivna på ett 
generellt plan och är öppna för tolkningar (Emsheimer, 1996). Utrymmet för 
handledningsverksamhet varierar stort, både när det gäller olika högskolor och 
handledares personliga tolkning av målen. En skrivning som återkommer i flertalet 
planer är att handledningsverksamheten bör sträva efter att integrera teori och praktik 
(Emsheimer, 1996). 
 
Handledning som företeelse har funnits lika länge som det har funnits kunskap att 
överföra, anser Lauvås och Handal (2001). Ursprungligen handlade det i huvudsak 
om yrkesrelaterad handledning där en mer erfaren yrkesman vägledde lärlingen eller 
novisen. Författarna menar att nu för tiden har handledning kommit att spela en allt 
större roll. De skriver också att själva begreppet ”handledning” har kommit att bli ett 
modeord som används utan eftertanke. Lauvås och Handahl understryker att 
handledning betyder så mycket mer än att bara visa hur man gör. De menar att 
handledning kan genomföras enligt två huvudsakliga tolkningar: 
 

Handledningen tar primärt sikte på att den som får handledning ska genomföra 
en praxis som (enligt handledaren och enligt traditionellt synsätt) är det rätta. 
Handledningen syftar i första hand till att klargöra den handleddes val av praxis 
(plus grundvalen för detta val) efter att ha fått hjälp med att tänka igenom vad 
som talar för och vad som talar emot valet av och hur pass hållbara dessa 
argument och värdemässiga ståndpunkter är. Därefter genomförs praktiken 
utifrån den handleddes förståelse och övertygelse. 
(Lauvås och Handahl, 2001, s. 62) 

 
Inom lärarutbildning kan handledning under VFU ses som ett slags 
metaundervisning, dvs. undervisning om undervisning. Detta i syfte att utveckla en 
yrkeskompetens hos de blivande lärarna. Synen på hur lärare förvärvar sin 
kompetens och hur handledning bör gå till har varierat mycket genom tiderna. 
Franke (1997) menar att handledare och studerande själva skapar och formar den 
handledning som äger rum idag, och att kunskapen som formuleras oftast inte 
ifrågasätts vare sig av handledaren eller av den lärarstuderande, utan tas för sann. 
Marton och Carlgren (2001) hävdar å sin sida, att mycket av det som handledarna 
gör på skolorna uppfattas av lärarstudenterna som ett uttryck för en föråldrad 
tradition som borde förändras och att handledarnas mästarstatus är ifrågasatt. De 
menar vidare att problemet med en bristande överensstämmelse mellan teori och 
praktik, snarare handlar om att man måste utbilda lärare som ännu inte finns som 
förebilder på skolorna. Problemet med att handledarna inte har aktuella kunskaper 
diskuteras också av författarna i Verklighet, verklighet (2006). Där pekar man på att 
dagens handledare själva har upplevt en mer erfarenhetsbaserad utbildning, där 
förhållandet mellan handledare och student var som mellan mästare och gesäll, där 
gesällerna försökte att efterlikna det mästarna förevisade. Författarna menar att det 
kan uppstå problem när dagens studenter ska arbeta efter vetenskapliga principer och 
till exempel söka stöd för olika ställningstagande i arbetet i litteratur. De skriver: 
 

Även inom olika utbildningar sker successiva, större eller mindre, förändringar.  
Detta har aktualiserat frågan om i vilken utsträckning yrkesverksamma som 
handleder studenter får aktuell information om utbildningens krav, vilka är 
nödvändiga för att handledningen av studenterna ska bli såväl yrkes- som 
utbildningsrelevant. Det har också diskuterats vilken påverkan det kan ha på 
utbildningen att de som handledare ofta har en äldre utbildning, med ett något 
annat innehåll och annan betoning, än den som studenten har. ( s. 189) 
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Franke (1997) beskriver hur handledares olika förhållningssätt i samband med 
handledningen leder fram till olika handledarroller. De olika handledarrollerna får 
skilda konsekvenser för den studerandes lärande och yrkesmässiga utveckling. En 
handledarroll är inriktad på att lära ut, att förmedla sin yrkeskunskap till den 
studerande. Detta är ett sätt att lära som inte utgår från den lärandes förutsättningar 
eller perspektiv. Det kan inte skapas förutsättningar för ett meningsfullt lärande av 
yrket, om praktiken främst innebär att reproducera det som handledaren redan tänkt 
och gjort i sin undervisning, En annan handledare kan istället vara inställd på att låta 
den studerande lära och försöka bli medveten om vad problemen består av. 
Handledarens uppgift blir då att göra den studerandes tankar tydliga. Ett sådant 
förhållningssätt till den studerande, menar Franke (1997) minskar riskerna för ett 
okritiskt överförande av yrkeskunnande och bidrar istället till dialog. För det tredje 
beskrivs handledares roll som trygghetsskapande hjälplärare. I det fallet är 
handledarens främsta uppgift att skapa trygghet, framför allt genom att visa tillit till 
den studerandes förmåga. 
 
Dessa tre olika handledarroller visar att handledares olika förhållningssätt till den 
studerandes lärande och den studerande, ges olika stort utrymme. Författaren anser 
att det är önskvärt att handledaren utgår från den studerandes sätt att tänka och att 
den studerande i handledningen ges möjlighet att bearbeta och reflektera kring 
lärares yrkeskunskap. Hon menar dock att detta perspektiv sällan förekommer i 
lärarutbildning och handledning. För att en tillfredsställande handledning ska vara 
möjlig pekar Franke (1997) på vikten av att handledare behöver goda fackkunskaper, 
beprövad erfarenhet, god pedagogisk skicklighet och ett reflekterande 
förhållningssätt till handledning.  
 
Även Peter Emsheimer (1996) beskriver olika handledarroller eller stilar. Han menar 
att i de handledande samtalen befinner sig handledaren i ett spänningsfält, där han å 
ena sidan har en önskan att disciplinera den handledde in i yrket, och å den andra att 
föra den handledde vidare på dennes egna villkor. Emsheimer använder sig av 
begreppen disciplinerande handledning och utforskande handledning. Den 
disciplinerande menar han är förkvävande, dvs. handledning som ska föra den 
handledde till en särskild position. Utforskande handledning är frigörande, dvs. 
handledning som får den handledde att utforska världen (Emsheimer, 1996) 
 
Lauvås och Handahl (2001) beskriver den goda handledaren som en kritisk vän vars 
roll inte är att alltid vara den som vet bäst, utan den som får den handledde att 
reflektera över sitt handlande. Även Egidius(2003) påpekar att en bra handledare har 
god kontakt med sin adept och de känner förtroende för varandra. Han skriver: 
 

Det är en konst och inte en teknik att vara handledare. En konst som man 
utvecklar efterhand som man reflekterar över hur man egentligen får grepp om 
uppgifter och situationer, hur man kommer på oväntade lösningar och hur man i 
detta avseende är likställd med den man handleder (Egidius, 2003 s. 233). 

 

2.5 Yrkeslärarutbildning 
Efterfrågan på behöriga lärare i gymnasieskolans yrkesprogram är stor. Bristen på 
yrkeslärare med pedagogisk högskoleexamen är ingen ny företeelse utan har varit 
stor sedan början av 90-talet. Under de senaste åren har efterfrågan ökat bl.a. som en 
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konsekvens av större elevkullar, ökad attraktivitet i yrkesutbildningarna och stora 
pensionsavgångar av verksamma lärare. I Sverige finns en tradition med 
yrkeslärarutbildning. Utbildningarnas längd och innehåll har under åren påverkats av 
samhällets och arbetslivets krav. En successiv ökning av yrkeslärarutbildningens 
längd har skett, från fem veckor under första halvan av 1900-talet till dagens krav på 
motsvarande tre års heltidsstudier. Till största delen av denna tid har det varit 
tillräckligt med yrkeskunnande förvärvat i yrkeslivet och en kompletterande 
pedagogisk utbildning för att kunna arbeta som yrkeslärare. Under 90-talets första 
hälft krävdes en praktisk-pedagogisk högskoleutbildning som omfattande 40 poäng 
(SOU 2008:112). I utredningen ”Höj ribban!” (SOU 1994:101) lades förslag om en 
ökad kunskaps- och kompetensnivå hos de blivande yrkeslärarna. Förslagets 
utgångspunkt var bl.a. det då nyligen införda s.k. programgymnasiet med fler 
kärnämnen för eleverna och i vissa fall även mer teori i yrkesämnen. I utredningen 
påpekades att både förändringar i arbetslivet och den förändrade gymnasieskolan 
krävde en högre teoretisk kunskap och kompetens hos den blivande yrkesläraren.  
 
År 2004 gjorde Högskoleverket en utvärdering av den nya lärarutbildningen. Denna 
visade på en rad brister, bland annat inom det allmänna utbildningsområdet och den 
verksamhetsförlagda utbildningen och följdes därför upp av en ny utvärdering 2007. 
I resultatet framhölls vissa delar som var fortsatt angelägna att åtgärda. Studenterna 
som medverkade i undersökningen ifrågasatte i hög grad de delar av utbildningen 
som knyter an till vetenskapligt arbete, och forskningsmetodik och vetenskapsteori 
var inte kunskap som efterfrågades. Detta menar man i utredningen överensstämmer 
dåligt med regeringens proposition där det betonas att lärarutbildningen ska befrämja 
ett vetenskapligt förhållningssätt hos studenterna. Det finns, menar man, inte 
tillräckligt med utrymme i det allmänna utbildningsområdet för den problematisering 
som skulle kunna leda till att man som student kan knyta klassrumspraktiken till de 
vetenskapligt inriktade delarna. Vad det gäller VFU pekade utvärderingen på att de 
teoretiska och de verksamhetsförlagda delarna fungerar mer eller mindre fristående 
från varandra. Bristfälligt förberedda VFU-handledare på skolorna menade man 
också utgjorde ett problem, då detta kan bidra till att underminera kvaliteten på den 
delen av utbildningen 
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3 SYFTE 
I yrkeslärarutbildningen läggs stor tyngdpunkt på den verksamhetsförlagda 
utbildningen och handledningen under denna period. Det är ute i gymnasieskolans 
verksamhet som studenterna ska få möjlighet att lägga ett teoretiskt perspektiv på 
den praktiska verksamheten. Den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen 
ska förankras i teori och forskning och de blivande lärarna ska få ett vetenskapligt 
förhållningssätt till läraryrket. Dessutom ska lärarstudenten få insikt i skolans 
struktur och yttre betingelser som t.ex. ekonomiska och organisatoriska ramar (SOU 
2008:112). 
 
För att en tillfredsställande handledning ska vara möjlig menar Franke (1997) att en 
handledare behöver goda fackkunskaper, beprövad erfarenhet, god pedagogisk 
skicklighet och ett reflekterande förhållningssätt till handledning. Det finns idag 
också en relativt stor enighet kring att ett reflekterande förhållningssätt till både teori 
och praktik är gynnsam för en professionell utveckling hos lärarstuderande. 
Utvärderingar visar att lärarstudenter har svårt att hitta rätt nivå och att se kopplingar 
mellan lärande och undervisning. Andra svårigheter som de har handlar om att de 
inte förstår den organisation som de arbetar i och sin egen roll i den (Högskoleverket 
2007).  
 
På yrkeslärarutbildningen finns studenter som sedan tidigare redan är verksamma 
inom skolan och de som aldrig förut arbetat som lärare. I denna undersökning avses 
att studera handledning till ett nytt yrke och en ny yrkesroll och därför fokuseras på 
handledningsbehoven för dem som inte sedan tidigare är verksamma som lärare. 
 
Syftet med denna undersökning är att beskriva och analysera hur de studerande på 
yrkeslärarutbildningen, utan tidigare erfarenhet från skolan, upplever handledningen 
under den verksamhetsförlagda utbildningen. Vidare avses att undersöka om de 
studerande anser att handledningssamtalen har bidragit till en integrering av 
yrkeskunskaper, högskolans teori och skolans praktiska verksamhet. I 
undersökningen ämnas också klarlägga om de studerande anser att de har fått den 
handledning som krävs för att kunna introduceras i ett nytt yrke och ett nytt 
verksamhetsområde. Undersökningen syftar till att få kunskaper om: 
 

• Hur upplever lärarstudenterna handledningen under sin VFU?  
 
 

• Finns det, enligt studenternas uppfattning, en tydlig koppling i handledningen 
mellan lärarstudentens yrkeskunskap, skolans praktiska verksamhet och 
högskolans utbildning? 
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4 METOD 
I detta avsnitt beskrivs det vetenskapliga synsätt ur vilket jag har valt att närma mig 
det aktuella problemområdet. Här beskrivs valet av metod, datainsamling och 
genomförande samt även de ställningstaganden som gjorts gällande avgränsningar, 
urval och etiskt förhållningssätt. Jag beskriver också överväganden i fråga om 
reliabilitet och validitet.  
 

4.1 Vetenskapligt förhållningssätt och metodval 
Inom forskning finns flera olika förhållningssätt att angripa ett problem. 
Fenomenografi är en kvalitativ forskningsansats, där det övergripande syftet är att få 
reda på hur människor uppfattar olika sidor av sin omvärld. Dessa uppfattningar är 
olika för olika människor och handlar inte om hur något är, utan hur något ter sig för 
någon. Syftet med en fenomenografisk studie är att systematisera och hitta 
variationen i människors erfarenheter av olika fenomen. Undersökaren närmar sig ett 
forskningsobjekt utifrån en viss förförståelse. Denna kan bestå av en tidigare 
kunskap i form av egna upplevelser inom problemområdet som avses utforskas 
djupare. Fenomenografin intresserar sig för att förklara företeelser och att skapa 
förståelse för detta genom att tolka andra människors berättelser (Kihlström, 2007). 
 

Min förförståelse av lärarutbildning och handledning har uppkommit under min egen 
utbildning till yrkeslärare, och genom mina egna upplevelser av VFU och 
handledningen under denna. Intentionen med studien var att undersöka 
lärarstudenternas upplevelser av handledning och med tanke på studiens syfte och 
frågeställningar har jag valt att göra en kvalitativ undersökning där tyngdpunkten 
ligger på att tolka och förstå. Jag har valt det fenomenografiska förhållningssättet då 
jag använt mig av de intervjuade lärarstudenternas berättelser för att försöka sätta 
mig in i hur de upplevt handledningen under sina VFU-perioder. 
 
Kvale (1997) menar att den kvalitativa forskningsintervjun har speciella möjligheter 
att beskriva olika erfarenheter och han anser också att det är en kraftfull metod för att 
fånga upplevelser och innebörder utifrån intervjupersonernas synvinkel. Han menar 
även att metoden beskriver människors upplevda situation relativt förutsättningslöst 
utan att lägga egna värderingar på detta. Det ger en djupare förståelse och insikt samt 
den helhetssyn som eftersträvas. 
 

4.2 Intervjuer 
Jag har i undersökningen genomfört intervjuer med tio respondenter som är 
studerande på yrkeslärarprogrammet. I min undersökning valde jag att utgå ifrån 
intervjuer som kan betraktas som riktat öppna. Detta med avsikt att få fram data som 
är kontextuellt bestämt och för att ge största möjlighet att närma sig respondenternas 
sätt att tänka (Lantz, 1993). Genom intervjuerna ville jag få en djupare förståelse för 
hur de studerande ser på handledning. Inför intervjuerna konstruerades ett antal öppet 
hållna frågor utifrån arbetets syfte och frågeställningar. Dessa frågor kompletterades 
med ett flertal möjliga följdfrågor (se bilaga). Huvudfrågorna var lågt strukturerade, 
vilket kännetecknar intervjuer i kvalitativ forskning. Enligt Kihlström (2007) är det 
en fördel om intervjun inte har flera färdiga frågor, eftersom detta kan minska 
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möjligheten att följa upp respondenternas svar. Intervjun bör vara löst konstruerad så 
att den kan följas fritt, men fast strukturerad under ytan så att frågorna blir besvarade. 
De enda frågor som ska vara klart formulerade är de som tar upp ett nytt område och 
följdfrågorna bör grunda sig på tidigare svar (Kihlström, 2007). 
 
Den kvalitativa intervjun har många fördelar, jämfört med kvantitativa 
undersökningar enligt Kvale (1997). I kvalitativa intervjuer riktas intresset mot den 
intervjuade och hans eller hennes synpunkter och upplevelser. Forskarens egna 
intressen sätts i bakgrunden. Detta ställer stora krav på intervjuaren att vara insatt i 
ämnet för att kunna ställa så relevanta frågor som möjligt. Kvale menar att den 
intervjuare som är kunnig i ämnet och vet varför hon frågar får en bättre 
utgångspunkt för analysen av intervjuerna (Kvale, 1997). 
 

4.3 Urval 
När man vill beskriva handledning kan detta göras ur flera olika perspektiv. Jag har i 
undersökningen valt studentperspektivet. Tio intervjuer genomfördes med 
respondenter som studerar på yrkeslärarutbildningen. För att få ett så rikt 
intervjumaterial som möjligt valdes respondenter ur två årskurser studerande. Några 
gjorde vid intervjutillfället sin första praktik och andra var inne på sin sista 
praktikplacering. Respondenterna studerade på olika inriktningar av programmet, de 
var i varierande ålder och både kvinnor och män intervjuades. Eftersom syftet med 
undersökningen är att klarlägga hur de studerande ser på handledning i samband med 
att introduceras i ett nytt yrke, har jag valt studenter som inte tidigare arbetat i 
skolan.  
 

4.4 Bearbetning och analys 
Forskning med kvalitativ ansats kritiseras ibland för att resultat och slutsatser kan 
vara svåra att värdera och kritisera. Kvalitativa data är alltid relaterade till 
sammanhang och det subjektiva inslaget gör att det inte finns några i förväg 
bestämda metoder som i detalj beskriver hur databearbetningen ska gå till (Lantz, 
1993). En kvalitativ analys innehåller mer än att beskriva något utifrån en eller flera 
egenskaper. Analysen söker efter sammanhang som finns ”dolda” i den uppfattade 
helheten och innebär att intervjuaren reflekterar kring det som beskrivits. För att få 
fram resultatet har intervjuerna bearbetats i flera steg enligt en metod beskriven av 
Carlström & Hagman (2006) . Samtliga intervjuer spelades in på band. Ingen av 
respondenterna motsatte sig detta och ingen valde att avbryta intervjun. Intervjuerna 
transkriberades senast dagen efter genomförandet. Jag valde att transkribera så 
ordagrant som möjligt, med markeringar för pauser och annat. Materialet lästes 
igenom ett flertal gånger för att bli bekant och för att kunna etablera ett 
helhetsintryck. Därefter har likheter och skillnader i texten uppmärksammats och 
identifierats. Olika kategorier har beskrivits. På detta sätt har materialet kodats för att 
skapa överblick och för att få struktur och hanterbarhet. I ett sista steg kopplas 
resultatet till undersökningens syfte och frågeställningar. 
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4.5 Etiskt ställningstagande 
Vetenskapsrådets etiska regler (www.vr.se) har utgjort riktlinjer i undersökningen. 
De anger tre etiska huvudkrav när det gäller empiriska undersökningar, nämligen 
konfidalitetskravet, informationskravet och samtyckeskravet. Konfidalitetskravet 
handlar om att säkerställa respondenternas anonymitet och att hantera materialet från 
undersökningen på ett säkert sätt för att ingen obehörig kan ta del av det. 
Respondenterna informerades om att alla uppgifter behandlades anonymt. Ingen av 
informanterna skall kunna identifieras, vilket uppfylls genom att i undersökningen 
inte nämns namn på vare sig studenter eller handledare. Inte heller respondenternas 
programinriktning nämns för att undvika att utlämna uppgifter som kan röja deras 
identitet.  Informationskravet innebär att forskaren måste informera deltagarna om 
undersökningens syfte och hur deras svar kommer att användas, detta gjordes före 
varje intervju. Deltagarna informerades också om deltagandet var frivilligt och att 
informanten har rätt att avbryta samarbetet. Slutligen, samtyckeskravet handlar om 
att de som deltar själva bestämmer över sin medverkan och att de kan avbryta denna 
om de önskar. Informanterna informerades om detta före intervjuerna.  
 

4.6 Tillförlitlighet 
Validitet och reliabilitet är väsentliga begrepp när det gäller en undersöknings 
giltighet. Enligt Trost (1994) handlar reliabilitet om tillförlitlighet och 
mätnoggrannhet hos en undersökning. Resultatet skulle kunna bli likadant om man 
gjorde om undersökningen. Detta kräver enligt Trost, kongruens, precision och 
konstans. Kongruens innebär att frågor som mäter samma sak bör vara ungefär 
likadana. Undersökningens frågor bör ha god precision, alltså vara tydliga och enkla 
att svara på. Konstans betyder att svaren på frågorna inte ska bli annorlunda om de 
besvaras idag, i morgon eller nästa vecka. Formuleringarna av intervjufrågorna i 
denna undersökning var noga genomtänkta för att bli så precisa som möjligt. God 
kongruens eftersträvades genom att olika frågor ställdes inom samma område för att 
täcka in olika nyanser. Konstans kan också sägas råda i undersökningen då området 
som undersökningen avhandlar inte är föremål för snabba förändringar. För att öka 
reliabiliteten har alla intervjuer spelats in på band. 
 
Validitet handlar om vilken giltighet studien har, att man studerar det man avser att 
undersöka (Thurén, 2002). Undersökningen bör också ge en så sann bild som möjligt 
av det område som granskas. För att uppnå validitet i undersökningen har de olika 
faserna i arbetet med intervju och analys beskrivits så tydligt som möjligt. Klara och 
entydiga formuleringar har använts vilket gynnar validiteten. En provintervju har 
också genomförts. Kihlström (2007) skriver att kommunicerbarhet är ett viktigt mått 
på hur giltiga resultaten är i fenomenografisk forskning. Någon annan ska förstå och 
kunna diskutera resultaten.  
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5 RESULTAT 
I följande kapitel redovisas de svar som i intervjuerna framkommit på 
undersökningens olika frågeställningar. Jag har valt att dela in resultatet utifrån de 
olika kategorier eller sammanhang som kommit fram vid analys av intervjuerna.  

5.1 Studenternas upplevelse av handledningen under VFU 
I intervjuerna framgår att studenterna hade höga förväntningar på sin VFU-period. 
Man såg fram mot att komma ut ”i verkligheten” och att få se hur lärare arbetar. 
Studenterna uttrycker att de ville ”lära sig att undervisa”. Flera beskriver att de 
hoppades att deras handledare skulle vara ”bra” och lätt att samarbeta med, de 
uttrycker att det var den viktigaste faktorn för att praktiken skulle bli lyckad. Några 
av respondenterna menar tvärtom, att de inte hade några förväntningar, men de 
beskriver ändå hur de hade tänkt sig att praktiken skulle komma att se ut. En av dem 
säger: 

 
”Egentligen hade jag inga förväntningar heller. Jag har ju aldrig jobbat som 
lärare och jag såg min första VFU som så att jag skulle få gå bredvid och titta på 
hur lärare gör egentligen. Någon gång kanske jag skulle få gå med någon annan 
än min handledare så jag kunde få se hur den gör… ja, att man kan förmedla 
kunskap på olika sätt, liksom. Ja, så trodde jag!”  

 
Respondenterna i undersökningen är nöjda med mottagandet och introduktionen på 
VFU-platserna. Organisationen av VFU:n skiljer sig en del åt. De flesta av 
respondenterna har fått göra sin VFU på det program som de utbildas för. Några har 
dock fått VFU på ett annat av de yrkesinriktade programmen. Några har varit på 
”sitt” program men haft en handledare som inte har samma inriktning. 
Respondenterna menar dock att det var handledaren det kom an på och sedan var inte 
programmet i sig så viktigt. Man uttrycker att det var lärarkunskapen som var 
intressant och viktig och då behövde handledaren inte arbeta inom just samma 
område. Några av respondenterna har själva ordnat med sina praktikplatser och inte 
blivit placerade av högskolan.  
 
Flera av respondenterna berättar om att de har auskulterat hos andra lärare, både 
andra karaktärsämneslärare, men också hos kärnämneslärare. Några har också under 
VFU:n passat på att se vad rektor och övrig personal, som t.ex. skolsköterska och 
yrkesvägledare arbetar med. Även om flera beskriver VFU:n som arbetsam och inte 
riktigt vad de från början tänkt sig, visar intervjuerna att man tycker att praktiken 
varit värdefull och att man lärt sig mycket. Det som beskrivs som mest betydelsefullt 
och mest uppskattat är kontakten med elever och andra lärare, att få vara med och 
bland elever i skolan och att få prova att undervisa och att stå framför en klass med 
ungdomar. 

5.2 Handledaren – ett stöd i att forma en ny yrkesroll? 
De kategorier som framkom i intervjuerna och som belyser själva handledningen har 
indelats i underrubriker som tar upp olika aspekter av handledning; form, innehåll 
och handledarens kunskap.  
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5.2.1 ”Som en skugga till handledaren” 
Respondenterna berättar om hur olika handledningen sett ut. Allt ifrån att man ”går 
bredvid” och hela tiden följer sin handledare till att man i stort sett förväntas sköta ett 
lärarjobb på egen hand. Som exempel på den första situationen beskriver någon det 
som att hon kände sig som en av eleverna när hon följde sin handledare under 
VFU:n. En annan uttrycker det ” Jag var som en skugga till min handledare”. I denna 
form av handledning beskriver respondenterna att de själva varit passiva och det hela 
gått ut på att de ”tittat på” hur handledaren gjorde. Någon beskriver att hela VFU-
perioden haft denna struktur, att de inte förväntats göra något själva. Några beskriver 
att de varit mer overksamma under de första dagarna eller veckorna och först fått 
känna sig för och se hur handledaren gjorde, för att senare själva bli alltmer aktiva 
och få ta över vissa moment eller lektioner. Det finns också respondenter som anser 
att de från första dagen förväntades klara av att i stort sett arbeta som färdiga lärare. 
En av studenterna berättar: 

 
”Jag trodde aldrig att jag skulle få hålla i undervisning själv som jag har fått göra 
här. Jag skulle i stort sett sköta mig själv och hålla i undervisningen, jag fick en 
chock! Jag kan ju inte det här! Jag måste väl få läsa på! Jag kände mig utlämnad 
och fick jätteont i magen. Och handledaren var ju så bestämd, man säger ju inte 
emot i första taget.” 

 
I intervjuerna berättar respondenterna ofta om att man först vill ”känna sig för” och 
gå bredvid sin handledare, för att allt eftersom få större eget ansvar för planering och 
undervisning. 
 

”Ja, jag tänkte att jag vill gå bredvid först. Jag vill se hur handledaren gör. Jag 
vet ju ingenting! Jag känner mig precis som dom som sitter i klassrummet där 
framför mig, på samma nivå liksom. Jag har inte varit i skolans värld sedan jag 
själv gick i skolan och det är ju tjugo år sedan!” 

 
Även strukturen i handledningen varierar mycket. Några har bestämda tider inbokade 
varje vecka för möten och samtal med handledaren. 
 

”Ja, när vi träffades första gången så gick vi igenom hur vi skulle lägga upp det 
hela, och sedan har vi haft… ja, man kan väl kalla det för planeringsmöten två 
gånger i veckan”. 

 
De flesta har dock ingen speciell plan eller struktur på handledningen. 
Respondenterna berättar om detta på olika sätt: 
 

”Nej, det har inte varit någon speciell plan eller struktur på handledningen här. 
Jag hade själv en idé om hur jag ville jobba och så har det blivit. Vi har snackat 
lite före och efter lektionerna och sedan har jag jobbat på. Vi har inte haft några 
speciella möten, eller så”. 

 
”Vi har inte haft några bokade samtal alls under praktiken. Vi har haft kontakt 
via mailen, det är allt”. 
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5.2.2 ”Hon berättade hur jag skulle göra – och så gjorde jag det” 
Respondenterna har i intervjun ofta svårt att förklara hur handledningen varit 
upplagd, man har svårt att beskriva hur det egentligen har gått till. Man talar om 
handledningen i termer som att man fått praktiska tips hur man kan lägga upp en 
lektion och saker man kan tänka på. Vilka olika möjligheter man har att undervisa i 
helklass, göra grupparbeten och individuella uppgifter åt eleverna. Några har fått 
färdigt material av handledaren som de har använt under lektionerna. ”Handledaren 
berättade hur hon brukar göra och så gjorde jag så”. Man beskriver också att man 
själv har planerat undervisningsmaterial, som man sedan har visat för sin handledare 
för att få detta ”godkänt” för att använda till lektionen. Handledningen beskrivs ofta 
som att handledaren talar om ”hur man ska göra” och sedan försöker man ”härma 
efter” och göra likadant. En av respondenterna säger: ”Hon berättade hur hon 
brukade göra och så gjorde jag det.”. Vad man ska tänka på när man står framför en 
klass. Hur man löser olika situationer som kan uppstå i klassrummet. 
 
En av respondenterna beskriver sin handledning så att han tillsammans med 
handledaren planerade och genomförde undervisningen och efteråt satt man ner 
tillsammans och diskuterade igenom vad som fungerat bra och varför. 
 
En annan av respondenterna säger att hon saknade ett samarbete med sin handledare, 
att de skulle planera och genomföra undervisningen tillsammans. Hon menar att hon 
varit inställd på det eftersom det står så i högskolans VFU-planering. 

 
Jag saknar ett slags samarbete… ja för det står ju faktiskt så i de här pappren från 
högskolan, att jag tillsammans med min handledare ska göra det och det. Så har 
det inte varit. Nej, jag har fått göra allt själv. Det står att vi ska planera och utföra 
undervisningen tillsammans. Ja, man kunde ju göra det ihop. Nu är jag helt 
ensam. Ja, gör jag rätt, undrar jag ju! 

 
En av respondenterna har tagit elevernas åsikter till hjälp för att utvärdera sin egen 
undervisning. Hon tog för vana att efter varje lektion låta eleverna säga vad som varit 
bra eller inte i undervisningen. Detta har hon sedan haft mycket nytta av, menar hon, 
men det var något som hon själv kom på att hon skulle göra, det var inte handledaren 
som föreslog tillvägagångssättet. Respondenterna påpekar att även andra lärare har 
fungerat som handledare, man har lärt sig mycket genom att diskutera och samtala 
med andra lärare på skolan under t.ex. raster och lärarlagsmöten. 
 

5.2.3 ”Lär ut hur man gjorde för 30 år sedan” 
I intervjuerna framkommer också att studenterna anser att en del av innehållet i 
undervisningen de varit med om är förlegad och inte längre aktuell. De menar att 
lärarna är dåligt uppdaterade på vad som gäller i dagens yrkesfärdighet. De anser 
också att i det praktiska yrkeskunnandet är de själva skickligare och mer uppdaterade 
än sina handledare. Denna situation beskrivs som svår, man vill inte tillrättavisa den 
som fungerar som ens handledare i läraryrket, fast man ibland vet att det de lär ut 
inte längre stämmer. Flera förslag framkommer i intervjuerna på att yrkeslärare 
borde arbeta en del av sin tjänst inom branschen, eller gå ut i verksamheterna och 
hospitera med jämna mellanrum. 
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”Har man jobbat som lärare i trettio år, vad har man då för verklighetsbakgrund? 
Det förändras ju faktiskt en hel del där ute. Jag tror att man som lärare får en 
rädsla efter en del år, jag vet inte, kanske efter 5-10 år. Det blir ju som en 
skyddad värld att vara lärare, de tappar hur det är i verkligheten. Jag tror att de 
då tycker det är hotfullt när vi som jobbar kommer in i skolan och kollar vad de 
lär ut – hur man gjorde för 30 år sedan!” 

 
En av respondenterna berättar att hon blev stoppad av sin handledare när hon ville 
lära ut ett praktiskt moment till eleverna. Hon menar att handledaren inte var bekant 
med detta och inte ville visa att hon inte var uppdaterad. Hon var handledare och 
lärare sedan många år och var ”den som bestämde” hur och vad och på vilket sätt 
man lär ut något till eleverna. Respondenterna påpekar också att mycket av det 
material som lärarna använder är inaktuellt och de har själva lagt mycket tid på att 
arbeta fram eget lektionsmaterial som är tidsenligt och uppdaterat på det nyaste inom 
yrket.  
 

”Jag har fått allt material som jag skulle använda till lektionerna av min 
handledare. Ja, det som hon själv använder i sin undervisning. Men det går ju 
inte! Jag måste få göra mitt material själv. Jag kan inte ta över någon annans och 
liksom, ja 20 år gamla”. 

 

5.3 Samarbete högskola – VFU-plats  
En av frågorna i intervjun gällde kopplingen av högskolans undervisning och 
handledning under VFU. När respondenterna besvarar frågan tar man upp två 
aspekter av ämnet. För det första talar man om innehållet i högskolans undervisning, 
om man har använt sig av det eller inte under VFU:n. Den andra aspekten handlar 
om organisatoriska frågor. Hur VFU-perioden har ordnats och vilken kontakt man 
haft mellan högskola och gymnasieskola. Endast en av respondenterna nämner att 
hon kan se kopplingar mellan den teoretiska delen av utbildningen och 
praktikperioderna. Inte heller säger man att man använt sig av detta under 
handledningen eller att handledaren varit intresserad eller insatt av studentens 
kunskaper från högskolan. En student säger:  
 

”Jag har plockat russinen ur kakan men handen på hjärtat så känner jag att det är 
en väldigt liten del av det som vi lärt oss på högskolan som jag känner att jag 
kunnat applicera på arbetet i skolan. Riktigt krasst kan jag säga att det jag 
kommer att ha användning för skulle man kunna komprimera till två veckors 
undervisning”. 

 
Respondenterna har svårt att se kopplingen mellan de teorier de läst i högskolan och 
verkligheten under praktiken. Men man har även svårt att se nyttan av det teoretiska 
innehållet som sådant. 

 
”Det blir ju inte så i den verkliga skolvärlden som i de här teorierna som de här 
gubbarna och gummorna har tänkt ut i böckerna.” 

 
En av respondenterna säger att hon har saknat ”praktisk kunskap” i högskolans 
undervisning och hon anser att högskolans undervisning varit för teoretisk. Hon kan 
inte se vad man kan ha för användning av teorierna i sitt arbete som lärare. 
 



19 

I intervjuerna framkommer synpunkter på hur VFU:n organiserats. Respondenterna 
är kritiska till att det inte verkar finnas något samarbete mellan högskola och VFU-
plats. Handledarna upplevdes som bristfälligt förberedda när studenterna kom och en 
säger att handledaren inte visste om hur långt i utbildningen hon hade kommit. Hon 
var själv förberedd på en första praktik som skulle introducera henne i ett nytt yrke 
och var inte redo att ta det ansvar som handledaren ville att hon skulle ta. 
Handledarna vet inte i förväg vad yrkeslärarutbildningen innehåller och de verkar 
inte heller vara intresserade av det eller efterfråga det. 
 

”Innan man skickar ut studenter till gymnasieskolorna, ja… då skulle jag vilja att 
man satt ner innan och fick prata igenom hur det ska gå till. Att företrädare från 
högskolan och från gymnasieskolan fick träffas och prata om hur det ska gå till”. 

 
En annan säger att hon tycker att kontakten mellan högskolan och VFU-platsen i det 
närmaste varit obefintlig och att det har skapat mycket oklarheter. Hon menar att hon 
fått vissa uppgifter i studieguiden från högskolan som hon har förväntats utföra under 
VFU:n och som sedan har ifrågasatts av handledaren. Hon påpekar att det skulle ha 
sparat problem om handledaren varit förberedd och i förväg informerad om vilka 
uppgifter hon förväntats genomföra under praktiken. 
 

”Men jag känner ju att kontakten mellan VFU-platsen och högskolan är så gott 
som obefintlig. De har ingen kontakt och det tycker jag är väldigt dåligt och det 
blir väldigt mycket frågetecken. Jag tar fram min studieguide och säger att det 
här ska jag göra under min VFU och då har jag fått förklara varför och vad det 
ska vara bra för. Det trodde jag att de gått igenom i förväg”. 

 

5.4 Yrkesroll 
De flesta känner sig som lärare och de menar att handledningen de fått har hjälpt 
dem att hitta sin identitet i den nya yrkesrollen. Handledarna beskrivs som förebilder 
när man tänker sig en ny yrkesroll. Man har kommit olika långt, några säger att de 
känner sig som lärare och är trygga med att fortsätta att arbeta på egen hand i det nya 
yrket. Några är mer osäkra, en uttrycker att hon känner sig sugen på att gå ut och 
prova läraryrket, men är fortfarande osäker på om hon klarar av det på egen hand. 
 

”Jag känner mig fortfarande som sjuksköterska och det har jag gjort under hela 
utbildningen, men nu har jag faktiskt börjat kalla mig för vårdlärare ibland”. 

 
Handledningen och högskoleutbildningen har påskyndat mognaden in i den nya 
yrkesrollen menar en av respondenterna: 
 

”Ja, jag är lärare nu, jag är helt inne i lärarrollen och det är utbildningen och 
handledningen som har hjälp mig med det”. 
 

5.5 Skolans struktur och organisation 
 
Något som återkommer i flera av intervjuerna är svårigheterna med att se hur skolan 
är organiserad. Man får inte hjälp med att sätta sig in i gymnasieskolans uppbyggnad 
i form av exempelvis kursplaner och andra styrdokument.  
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”Det här är en helt ny värld för mig och jag har själv fått ta reda på hur skolan är 
organiserad och så. Jag har hittat kursplaner och sån´t på skolverkets hemsida. 
Frånvarohantering till exempel, det har jag inte fått reda på hur det går till. Det 
har handledaren skött och det har jag inte fått se. Jag har försökt att kolla själv 
hur det går till, men inte fått hjälp av handledaren med det.”  

 
Studenterna i undersökningen har inte någon tidigare erfarenhet av att arbeta i skolan 
och det framkommer i intervjuerna att de lagt ner mycket tid och arbete på att förstå 
hur gymnasieskolans uppbyggnad ser ut. De menar att eftersom deras handledare 
ofta har arbetat som lärare under en längre tid, så tar de dessa frågor för givna och 
har därför svårt att sätta sig in i vilken kunskap om skolan som studenterna 
efterfrågar. 
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6 DISKUSSION 
Syftet med denna undersökning är att beskriva och analysera hur studerande på 
yrkeslärarutbildningen har upplevt handledningen under den verksamhetsförlagda 
delen av utbildningen. Avsikten är också att undersöka om de studerande tycker att 
handledningssamtalen har bidragit till att integrera yrkeskunskaper, högskolans teori 
och skolans praktiska verksamhet. I detta avsnitt diskuteras resultatet i förhållande 
till tidigare undersökningar. Även metodens lämplighet berörs i diskussionen.  
 
Behovet av utbildade yrkeslärare har påvisats av Skolverket i olika rapporter. Där 
konstateras också att andelen verksamma lärare i yrkesämnen som saknar behörighet 
är så hög som ca 30 %. Skolverket menar att om inga åtgärder vidtas så riskerar 
kvalitén i undervisningen i yrkesämnena att vara i fara och därmed riskerar också 
yrkesutbildningens giltighet att ifrågasättas. Därför måste det vara mycket 
betydelsefullt att yrkeslärarutbildningen håller en hög kvalitet och i detta, menar jag, 
har också handledning och VFU av hög kvalitet en avgörande betydelse. Intervjuerna 
i denna undersökning visar också att VFU:n för studenterna är en mycket angelägen 
och betydelsefull del av utbildningen. 
 
Respondenterna beskriver handledning som något som är inriktat på att lära ut och 
att förmedla färdig yrkeskunskap till studenter. En respondent uttrycker detta tydligt: 
”Handledaren berättade hur hon brukar göra – och så gjorde jag det”. I intervjuerna 
beskriver lärarstudenterna vidare handledningen i termer som att de får tips och 
instruktioner från handledaren hur de ska genomföra undervisningen. Vissa har fått 
färdigt lektionsmaterial som handledaren konstruerat och så har man genomfört 
undervisningen efter detta. Handledningen som framkommer i undersökningen kan 
på detta sätt i huvudsak beskrivas som styrande, där studenten förväntas göra samma 
saker som sin handledare.  
 
Flera tidigare undersökningar, t.ex. Bronäs (2006) och Franke (1997) pekar på vikten 
av ett annan slags handledning för att lärarstudenterna ska få en stabil grund att stå 
på. Franke (1997) betonar att handledarens uppgift bör vara att utgå från den 
studerandes tankar och ge möjlighet till reflektion kring lärares yrkeskunskap. Denna 
form av handledning, när handledaren är inställd på att låta den studerande lära och 
reflektera och försöka bli medveten om vilka problem man stöter på, förekommer 
enligt författaren sällan i handledning i lärarutbildningar. Endast någon av de 
intervjuade beskriver delar av sin handledning på ett sätt som liknar detta, att man 
diskuterade och reflekterade över undervisningen. 
 
Tidigare forskning (Franke, 1997) visar att denna typ av handledning får 
konsekvenser för studenternas lärande och yrkesmässiga utveckling. Det kan inte 
skapas förutsättningar för ett meningsfullt lärande om praktiken främst innebär att 
återge det som handledaren gör och redan tidigare tänkt. Om studenterna handlar på 
samma sätt som deras handledare gör och inte diskuterar yrkeskunskap och 
yrkesredskap på grundligt sätt under VFU, så leder detta till att en önskad reflektion 
och problematisering aldrig kommer till stånd. Frågan man ställer sig är vad det 
betyder för läraryrket och för den enskildes yrkesutveckling, om man ständigt 
fortsätter att utöva arbetet på samma sätt som ens handledare gjort. I litteraturen står 
uttryckligt att den lärarstuderande ska utveckla ett professionellt och vetenskapligt 
förhållningssätt till sitt yrke. Detta måste bli mycket svårare om handledningen bara 
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strävar efter att studenten ska ”härma” vad någon annan redan gjort. En 
nyutexaminerad lärare ska enligt samhället ha en förmåga att kritiskt granska, att 
reflektera och att ifrågasätta. Hindrar då inte denna form av styrande handledning i 
själva verket progression och nya idéer? Eller är det kanske så att när studenterna väl 
blir lärare själva kommer man att prova nya metoder och andra sätt att tänka kring 
undervisning. Studenterna fokuserar i början av sin yrkesbana mycket på sig själva 
som individer och på sin förmåga att vara lärare och det är svårt för dem att också 
försäkra sig om att den handledning de får är av rätt karaktär. Därför måste det vara 
väsentligt att högskolan försäkrar sig om att de handledare de använder är kunniga, 
uppdaterade och helst utbildade.  
 
Ett av undersökningens syften är att undersöka om de studerande tycker att 
handledningssamtalen har bidragit till att integrera yrkeskunskaper, högskolans teori 
och skolans praktiska verksamhet. Dagens lärarutbildning bygger till största delen på 
teoretisk kunskap. Denna kunskap upplevs ofta som verklighetsfrämmande och 
teoretisk när den inte kan omsättas i praktiskt handlande (Bronäs, 2006). De teorier 
man som student möter i utbildningen känns ofta som något som ligger långt borta 
från den yrkeskunskap man tror att man har störst behov av. Det som känns mest 
aktuellt är en handlingskunskap i ämnet och det kan i början vara svårt att se hur 
teorierna hänger samman med det yrkesutövningen. Enligt Selander (2006) är dock 
teorier en utgångspunkt för vår kunskapsutveckling, och det är viktigt att träna upp 
sin förmåga att se saker och ting ur olika perspektiv, att lära sig att reflektera och att 
väga olika alternativ för och emot varandra. Som student är det just detta man 
förväntas göra, att reflektera över teorierna och att anta ett vetenskapligt 
förhållningssätt. I denna undersökning uttrycker studenterna mycket tydligt att de har 
svårt att se sambanden mellan högskolans teorier och verkligheten  
 
Anledningen till att både tidigare forskning och intervjuerna i denna undersökning 
visar att det är så svårt för blivande lärare att koppla samman teori och praktik kan 
man fundera över. Är det så att studenterna helt enkelt inte har förmåga att förstå, 
tolka och koppla teorierna med praktiken. Eller är det kanske fel att förvänta sig att 
lärarstudenter så tidigt i sin lärarroll anammar det teoretiska innehållet. Behövs 
kanske mer tid för att kunna koppla ihop teori och praktik? Detta kan ju tänkas vara 
processer som tar tid. Dimenäs (2007) beskriver att lärares utveckling mot ett 
vetenskapligt tänkande och reflektion kring annat än den egna metodiken och 
ämneskunskapen är en process som tar lång tid. I början av utbildningen fokuserar 
studenterna mycket kring sig själva som individer. Senare, menar författaren, 
koncentrerar sig de blivande lärarna på ämneskunskaperna för att längre fram bli 
medvetna om eleverna och hur de lär, men mot slutet av sin utbildning utvecklar 
också många ett vetenskapligt förhållningssätt.  
 
Ytterligare tänkbara förklaringar till att teori och praktik inte kopplas samman kan 
vara att högskolans lärare inte på rätt sätt förmår lära ut kring teorierna eller väljer 
man kanske ”fel” eller förlegade teorier som inte passar på utbildningen och inte går 
att applicera på dagens lärarroll. Är det kanske så att lärarstudenterna inte ser nyttan 
av de teorier som de läser, eller använder de sig i själva verket av teorier kring 
lärande i sitt arbete, men utan att reflektera över detta. Mycket av vad lärare gör 
fungerar som ett slags ”tyst kunskap” och detta behöver kanske lärarstudenter hjälp 
med att försöka sätta ord på. 
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I arbetet med att bygga broar mellan teori och praktik, att kunna använda sina 
teoretiska kunskaper i praktiken, tror jag att studenterna behöver mer hjälp och 
handledning. Både teori och praktik är nödvändiga och beroende av varandra. Som 
lärarstudent och blivande lärare behöver man kunnande och teori men också 
tänkande och reflektion invävt i arbetet. Högskolan ger olika teorier kring lärande, 
men det som ofta saknas, tror jag är reflektion över vad teorierna innebär och hur 
man kan omsätta dem i praktiken. Lärare och lärarstudenter behöver kanske bli mer 
av det som Schön (Egidius, 2003) beskrev som ”den reflekterande praktikern”. För 
att kunna hjälpa studenten att se kopplingen mellan teori och praktik behöver också 
samarbetet mellan högskola och handledare förbättras. Respondenterna i 
undersökningen uttryckte en brist på detta samarbete, och de menade att handledarna 
måste vara bättre insatta i vad studenterna läser på högskolan. 
 
Flera av de intervjuade studenterna i undersökningen berättar om att de under sin 
VFU inte förstod hur skolans organisation och struktur ser ut. Flera uttrycker det som 
att de kom in i en helt annan värld och de hade svårt att förstå sammanhangen och 
hur skolan var uppbyggd. Det borde, tycker jag, vara en självklar del av utbildning 
och handledning av nya lärare att inledningsvis klargöra dessa frågor. Det skulle 
spara både tid och kraft för de studerande, om man inte behöver som beskrivs i 
intervjuerna leta själv efter information hur det är uppbyggt. Detta framkommer även 
i tidigare undersökningar. Paulin (2007), skriver att lärarstudenter inte förstår den 
organisation som de arbetar i och sin egen roll i den. De har också svårt att hitta rätt 
nivå och att se kopplingar mellan lärande och undervisning. Författaren menar att 
lärarutbildningen inte förbereder studenterna på den verklighet som möter ute i 
skolorna. 
 
Undersökningen visar också samstämmighet med det som Carlgren och Marton 
(2001) påpekar, att innehållet i det handledarna lär ut uppfattas som föråldrat av 
studenterna. Flera av respondenterna påpekar att undervisningens innehåll inte är 
aktuellt i dagens yrkesliv. Yrkeslärarstudenterna kommer till skolan från sina 
respektive branscher och de har en omfattande erfarenhet och aktuell yrkeskunskap. 
De borde, tycker jag, ses som en stor resurs för gymnasieskolan och vad studenterna 
behöver hjälp med är kunskap och metoder hur man lär ut på bästa sätt. 
Yrkesprogrammen behöver uppdaterade och välutbildade lärare som förmedlar 
aktuell kunskap med hög kvalitet, för att ge eleverna redskap att möta yrkeslivets och 
framtidens krav.  
 
Valet av metod i undersökningen kan alltid diskuteras i förhållande till syfte och 
frågeställningar. Jag valde att göra kvalitativa intervjuer för att få just de 
uttömmande och ingående svar som intervjuerna med lärarstudenterna gav. De flesta 
studier som är genomförda kring ämnet handledning av lärarstudenter är utförda ur 
lärarnas perspektiv och jag tror att det kan bidra till en annan förförståelse och 
därmed vinkling av problematiken om forskning görs även ur ett studentperspektiv. 
Undersökningen är inte av den omfattningen att resultatet kan generaliseras men 
mycket av det som framkommit i resultatet stämmer dock väl överens med vad andra 
undersökningar och rapporter visar, vilket kan ge en indikation om att resultatet har 
validitet. 
 
Avslutningsvis vill jag återknyta till inledningen där jag nämnde att det under min 
utbildning till sjuksköterska, ofta framkom kritik från studenterna att utbildningen 
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var alltför teoretisk och akademisk. När man tänkte på sitt kommande arbete 
fokuserade man helt på yrkets praktiska sidor. Man väntade på att få ge sprutor, ta 
blodprov och lägga om sår. Omvårdnadsteorierna och den akademiska delen av 
utbildningen upplevdes ibland som obegriplig och alltför teoretisk för att ta till sig. 
Men nu vet jag att genom att reflektera över det man gör, vävs så småningom teori 
och praktik samman och man upptäcker att teorin och praktiken går hand i hand. 
Detta tar dock, enligt min egen erfarenhet lång tid. Jag tror att det ligger precis 
likadant till med lärarstudenter. Man är ivrig att få komma ut på skolorna och att få 
vara med elever, stå framför en klass och förmedla av sin kunskap till dem. Då är 
inte olika teorier kring lärande det som känns mest aktuellt. Detta tror jag också är 
förklaringen till att studenterna upplever sin praktik som berikande och positiv trots 
att handledningen kanske inte på bästa sätt hjälper dem att reflektera över teorier 
kring lärande. Det är under praktiken som studenterna får möjlighet att se lärare i 
handling och tillfälle att pröva sig själva i undervisning. Det är verkligheten i det 
framtida yrket som intresserar lärarstudenterna och därför, menar jag att de ser i 
huvudsak positivt på praktiken, även om de kanske inte är helt nöjda med den 
handledning de fått. De vill, som många i intervjuerna också uttrycker det, möta 
elever och andra lärare, stå framför en klass och känna hur det är att undervisa. De 
vill se om de klarar det, de provar sig själva i det nya yrket.   
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Bilaga  
 

INTERVJUFRÅGOR 

Kön: 

Ålder: 

Yrkesinriktning: 

1. Berätta om din VFU! (Hur var introduktionen? Hur blev du mottagen?) 

1. Hur tycker du att handledningen har fungerat under din VFU? (Hur har 

handledningen sett ut? Ge exempel på en situation!) 

2. Beskriv ett handledningssamtal! (Har ni bokat tider för handledningssamtal i 

förväg? Vad händer om ni har tyckt olika?) 

3. Har du haft användning av de pedagogiska teorier som du läst om på 

högskolan under din VFU? (Har ni använt er av detta under 

handledningssamtalen? Kan du se en koppling mellan de pedagogiska teorierna och 

verkligheten på skolan? Har din handledare varit insatt i och intresserad av din 

kunskap från högskolan?) 

4. Känner du att du har kommit in i en ny yrkesroll? (Har handledningen hjälp dig 

att komma in i rollen som lärare?) 


