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Utmaningar & Förutsättningar  
 
Inledning 
 
Alltsedan yrkesutbildningar förts in under det akademiska paraplyet har de också 
kritiserats för sin brist på högskolemässighet, speciellt avseende integrationen mellan 
teoretiska och praktiska avsnitt (se ex. Högskoleverket, 1996). Ett huvudproblem för 
sådana utbildningar inom högskolan som innehåller praktik har följaktligen inte bara varit 
att tillhandahålla praktikplatser utan även att åstadkomma relevanta kopplingar mellan de 
teoretiska och praktiska avsnitten. Momenten riskerar alltför ofta att bli två separata 
delar, där teoretisk ämneskompetens utvecklas inne på högskolorna utan direkt koppling 
till de förändringar som sker ute i praktiken.  
 
Tanken om tydligare relationer mellan lärarutbildningens avsnitt har emellertid som 
förutsättning att en utvecklad och jämbördig samverkan mellan de högskoleförlagda och 
de verksamhetsförlagda delarna kommer till stånd. En rapport från Lärarförbundet 2009, 
där studenter tillfrågats om sin verksamhetsförlagda utbildning – fortsättningsvis 
benämnd VFU, visar emellertid på att detta kan vara mycket problematiskt. Av de 413 
slumpvis utvalda studenter från landets samtliga lärarhögskolor som svarat på enkäten 
menar t.ex. 37 % att kontakten mellan lärosätet och VFU skolan fungerat ”dåligt” eller 
”mycket dåligt”. Mindre än 10 % menar att den fungerat ”mycket bra”. En femtedel 
svarar att deras VFU handledare inte fått information om att de ska komma till skolan för 
att ha VFU (47 % i Stockholm!). Något fler (22 %) anger att de endast tillbringat 3 
veckor eller mindre i pedagogisk praktik under de tio veckor en 15 hp VFU-kurs varar 
och 45 % har inte fått något besök från högskolan under sin VFU. Slutligen menar 92 % 
av de tillfrågade studenterna att handledarna borde genomgå en utbildning för att bättre 
kunna ta hand om studenterna.  
 
Som en jämförelse till dessa generella siffror kan nämnas att av de 322 kommunala 
lärarutbildare som tillfrågats om relationen mellan högskolan och fältet under VFU 
(undersökningen gjord ht 2008 av Högskolan i Kalmar) menar 89 % att informationen 
från högskolan innan studenten kom ut på VFU vari ”bra” eller ”mycket bra”, 83 % 
menar att kontakten med högskolan under själva VFU-perioden fungerat ”bra” eller 
”mycket bra”, 92 % anger att de känner till bedömningskriterierna för den aktuella VFU-
perioden ”ganska väl” eller ”väl” och 90 % av studenterna har fått besök (här kan en stor 
del av de 10 % som saknas förklaras med att studenten varit ute i den första delen av 
inriktningen, de kommer att besökas under andra hälften). Den allmänna bilden stämmer 
alltså inte med de förhållanden som redovisas i Kalmarenkäten, man kan konstatera att 
Linnéuniversitetet i flera avseenden ligger före! 
 
En annan VFU-situation som i allmänhet inte riktigt verka fungera, är genomförandet av 
de praktikuppgifter som traditionellt förekommer i de flesta lärarutbildningar, där de 
högskoleförlagda delarna av lärarutbildningen förser studenterna med uppgifter som ska 
utföras under de perioder då de befinner sig ute i yrkesverksamheten (Lindqvist & 
Nordänger, 2003). Vad vi vet är att dessa uppgifter sällan hamnar i s.k. god jord. De 
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beskrivs som ”något som ligger utanpå” eller ”något som stjäl tid”, och medan själva 
praktiken får högsta möjliga betyg i utvärderingarnas skalor får praktikuppgifterna alltför 
ofta lägsta tänkbara. Kopplingen mellan den högskoleförlagda verksamhetens uppgifter 
riktade mot fältet och fältets verksamhet verkar otydlig för studenterna liksom för deras 
handledare. ”Man förstår inte riktigt varför de ska göra sånt samtidigt som de praktiserar” 
tycks vara en sammanfattande inställning hos flertalet yrkesverksamma kommunala 
lärarutbildare (a.a.). I de utvärderingar som gjorts vid lärosätena i Kalmar och Växjö ser 
vi att problematiken minskar över tid, i den tidigare nämnda utvärderingen från Kalmar 
(2008) menar nästan hälften av VFU-handledarna att de varit delaktiga i utformandet av 
praktikuppgifterna och lite mer än 30 % menar att uppgifterna varit ”mycket relevanta”. 
Här återstår dock mycket arbete med att öka samverkan. Inget nämns om hur 
erfarenheterna från fältet påverkar de högskoleförlagda delarna av utbildningen. 
 
Även om utvärderingarna visar på en positiv upplevelse av VFU utifrån fältets perspektiv 
behöver relationen mellan VFU och den högskoleförlagda delen av utbildningen 
utvecklas. I Högskoleverkets utvärdering av lärarutbildningen i Kalmar lämnas förslaget 
att VFU-organisationen behöver stärkas för att skapa bättre förutsättningar för samverkan 
mellan högskolan och berörda kommuner. Förslaget grundas på en kritik av VFU-
organisationen som splittrad, med många inblandade, oklar ansvarsfördelning och olika 
budskap om VFU:s syfte och utformning. Högskoleverket menar att den huvudsakliga 
orsaken till att samverkan uppfattas som bristfällig ligger i den problematiska relationen 
mellan teori - praxis i utbildningen och att man både inom lärarutbildningen och inom 
skolan ofta utgår från en obearbetad och oklar syn på praktisk respektive teoretisk 
kunskap samt på relationen mellan dessa. I den uppföljande utvärderingen får Växjö 
universitet (Vxu) rådet att ”Utveckla kopplingen mellan examinationer och bearbetningen 
av studenternas erfarenheter under VFU” medan Högskolan i Kalmar (HiK) föreslås 
utveckla en tydligare ”ansvarsfördelning inom bedömningen av VFU mellan högskolan 
och kommunerna”.  
 
Relationen mellan VFU och den högskoleförlagda delen av utbildningen är ett av de 
områden som lyfts fram som nödvändig att utveckla i förslaget till ny lärarutbildning 
(HUT 07). Tydligare roller föreskrivs, och det ställs krav på att ”examination av de 
studerande under VFU tydliggörs och att alla studerande besöks av en representant för 
lärarutbildningen under VFU:n” (HUT 07, s. 405). 
 
I syfte att göra VFU till ett styrkeområde i Linné är det därför sammanfattningsvis av stor 
vikt att - utifrån de positiva förutsättningar som utgör en bas - utveckla en mer 
genomarbetad och utvecklad syn på hur vi skapar ett meningsfullt sammanhang och 
tydligare relationer mellan utbildningens olika delar, mellan teori och praktik. Av den 
anledningen beskriver vi i avsnittet nedan två olika teoretiska perspektiv på VFU i en 
yrkesutbildning som skulle kunna utgöra grunden för en fortsatt diskussion. Vi behöver 
också beforska, diskutera och utveckla progression inom, kriterier för och examination 
av, lärarutbildningens verksamhetsförlagda delar. 
 
 

 3



 
Två perspektiv på VFU – ett möjligt ramverk 
 

I princip kan den verksamhetsförlagda delen av 
lärarutbildningen utformas utifrån två alternativa teoretiska 
positioner. Å ena sidan kan det röra sig om ett 
åskådarperspektiv där studenten ges tillfällen att pröva på 
eller bevittna typiska situationer i yrket som därefter får 
utgöra exempel och underlag för reflektion.  
 
Centralt är att kunna distansera sig från verksamheten för att 
s.a.s. få syn på den och på de underliggande värderingar och 
mönster som styr den. Praktikhandledarens uppgift är i 
denna modell att stödja studenten i problematisering och 
reflektion kring yrket och handledarrollen innebär till stor 
del att vara en kritisk samtalspartner. Om praktiksituationen 

är välfungerande eller inte, har ingen avgörande betydelse, eftersom reflektion kan 
förekomma i båda fallen. Någon ”rätt” eller riktig yrkesutövning existerar inte och 
poängen med praktik är att se så många olika situationer som möjligt, i avsikt att kritiskt 
granska och problematisera dessa. Kvalificerad yrkesutövning handlar i detta fall om att 
ha förmåga att ifrågasätta sitt handlande och väga alternativ mot varandra. I denna 
teoretiska position ses det som en poäng att praktiken är varierad, att man får se olika 
praktiker, att praktikperioderna är korta och att det förekommer praktikuppgifter som förs 
med från de högskoleförlagda delarna av utbildningen. 

 
Å andra sidan hävdar företrädare för det motstående 
deltagarperspektivet att det är den verksamhets-
förlagda utbildningens roll att föra studenten in i en 
yrkespraktik och yrkesgemenskap, där kunnande 
och expertis finns och växer ju närmare kärnan man 
kommer. Här är handledaren en förmedlare av den 
ofta outtalade eller tysta kunskap som anses giltig, 
och den huvudsakliga uppgiften för handledaren är 
att agera modell och att hitta lagom svåra uppgifter 
åt studenten allteftersom denna växer in i 
yrkesrollen. Lärandet ses som en social process och 
som en rörelse – från perifert (lärling) mot centralt 

(mästare) deltagande i en yrkesgemenskap. Lärande baseras inte på uttalad, distanserad, 
medveten eller kritisk teoretisk reflektion, utan på erfarenhet (som ju naturligtvis också 
innehåller reflektion) och är dessutom så intimt förbundet med den praktiska situationen 
att det i princip bara kan förvärvas i den sociala praktik i vilken det ska tillämpas. Inom 
detta perspektiv är det viktigt att studenten får tillfälle att under långa praktikperioder 
”bada” i yrkespraktiken samt att praktikuppgifter, som förs med från de teoretiska delarna 
av utbildningen, har karaktären av erkännande snarare än granskande. De kan t.ex. 
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utformas så att man ger studenten uppgiften ”Följ din handledare under … ” ”Planera i 
samråd med din handledare en lektion”. 
 
Det bör uppmärksammas att de ovanstående modellerna är teoretiska typifieringar av 
olika synsätt på hur kunskap bildas under en verksamhetsförlagd del av en 
yrkesutbildning. Utvecklingen mot ett meningsfullt sammanhang mellan teori och praktik 
vinner inte på att antingen den ena eller den andra modellen okritiskt appliceras på 
utbildningen. Som teoretiska utgångspunkter och som grundstenar för att utveckla ett 
gemensamt språk kring VFU bör de två olika principerna dock fylla en funktion. 
Beroende på vilken av de två ovanstående principer för yrkeslärande som betonas 
organiseras de verksamhetsförlagda delarna av lärarutbildningen på olika sätt och med 
olika syn på hur (och om!) t.ex. praktikuppgifter ska utformas, på vem som ska och bör 
bedöma momenten o.s.v.. Det finns dock skäl att tro att själva utgångspunkterna, eller hur 
de påverkar och styr inställningen till t.ex. praktikuppgifterna eller besök från högskolan 
under verksamhetsförlagd utbildning, sällan diskuteras explicit i samtal mellan 
yrkesverksamheten och akademin. Följden av detta blir ofta att de yrkesverksamma tar 
avstånd från uppgifterna och passivt eller aktivt motarbetar dem. Förlorarna är 
naturligtvis studenterna, som blir hängande på slak lina i lojalitet mellan två, till synes, 
oförenliga system.  
 
 
Möjligheter & Nulägesrapporter 
 
Trots att lärarutbildningarna i både Växjö och Kalmar fått viss kritik för genomförandet 
av VFU i Högskoleverkets utvärderingar finns det ett antal omständigheter som pekar på 
att VFU har goda förutsättningar för att en högkvalitativ VFU kan bli ett signum för det 
blivande Linnéuniversitetet.  
 
Det finns en väl fungerande organisation för administration av VFU. Utifrån våra 
kontakter med företrädare för skolverksamheten upplever vi att det finns ett starkt 
förtroendekapital mellan verksamheterna och högskolan/universitetet, som bärs upp av 
återkommande träffar av olika slag (handledarträffar, konferenser, årliga VFU 
samordnarträffar o.s.v.). Vår genomgång av material visar att samtliga inriktningar och 
Allmänna utbildningsområden har en relativt genomtänkt strategi för de 
verksamhetsförlagda delarna (vilket redovisas under ”Nuläge” nedan) och att så kallade 
praktikbesök av lärarutbildare från högskolan/universitetet genomförs i hög utsträckning. 
Satsningar på en utveckling av relationerna sker bl.a. via NLU’s lansering av 
”Skolövertagelse” enl. norsk modell. Förekommande policydokument har utvecklats i 
samverkan med fältet vid såväl Växjö universitet som högskolan i Kalmar. Det bör i detta 
sammanhang även lyftas fram den forskning som pågår vid HiK inom området 
verksamhetsförlagd utbildning och som varit förhållandevis framgångsrik när det gäller 
att få extern finansiering.  
 
Vi presenterar i det fortsatta resultatet av en inventering av genomförandepraxis vid HiK 
och Vxu vad gäller: VFU uppgifter (innehåll och karaktär), bedömningskriterier och 
examinationsrutiner. I analysen har vi använt oss av det beskrivna ramverket ovan. Vi 
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redovisar också inventeringen av nuläget vad gäller administrativa aspekter på VFU 
såsom organisation, administration, handledartillgång och handledarkompetens.  
 
 
Nulägesrapport – organisation 
Nedan följer en schematisk beskrivning av hur de administrativa aspekterna såsom 
organisation, handledartillgång och handledarkompetens ser ut på varje lärosäte.  
 
Vem ansvarar för den administrativa kontakten mellan Universitet/högskola och 
kommunen? 
 
I Kalmar finns lärarutbildningscentrum (LUC) där VFU-ledaren och VFU-koordinatorn 
har ett övergripande ansvar organisationen kring VFU:n. Det gäller kontakterna internt på 
högskolan med kursansvariga samt externt gentemot VFU-samordnare och rektorer i 
kommunerna. I samverkan med kommunerna har det byggts upp en VFU-organisation 
med olika ansvarsområden för VFU-ledare, VFU-koordinator (administratör), VFU-
samordnare, kursansvarig lärarutbildare och lärarutbildare i kommunen. (se handbok – 
Verksamhetsförlagd utbildning). 

I Växjö har Regionalt utvecklingscentrum på lärarutbildningens kansli ansvarat för den 
övergripande organisationen, administrationen och utvecklingen av VFU-verksamheten. 
Sedan hösten 2009 har en nyordning införts, som innebär att team formerats kring 
programmen – ett inriktat mot program för den tidigare delen av utbildningsväsendet och 
ett inriktat mot år 7-9 och gymnasiet. I varje team ingår en utbildningssamordnare, en 
studievägledare och en VFU-koordinator. Institutionerna har också egna kontakter med 
VFU-områdena i kommunerna.  

Vad räknas som ett VFU/partner -område? 

I Kalmar är ett VFU-område ofta en kommun som omfattar olika skolformer vilket avser 
garantera variation. Kalmar kommun är uppdelad på 8 områden och gymnasieskolorna 
utgörs av egna VFU-områden. 

I Växjö har alla studenter en tillhörighet i ett partnerområde (PO). Ett PO kan bestå av en 
kommun, delar av en kommun, ett rektorsområde eller en skola. 

Vem bestämmer var studenten ska göra sin VFU?   

I Kalmar får studenten sig tilldelad en VFU-plats inom ett område vid starten av sin 
utbildning. Studenterna anger själva önskemål om kommun (3 alternativ i prioritering) 
och lämnar blankett till VFU-koordinatorn på LUC. Förfrågan efter platser går ut till 
VFU-samordnarna i kommunerna som kontaktar rektorerna på skolor och förskolor för 
att undersöka vilka möjligheter de har att tillgodose önskemålen. I de flesta fall väljer 
studenterna den egna kommunen som VFU-område och oftast finns där ett stort antal 
skolor att välja mellan med olika skolkulturer. Studenten gör sin VFU i detta område 
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under hela sin utbildning.  De studenter som är inriktade mot senare år och gymnasiet 
erhåller VFU inom båda verksamheterna.  

I Växjö sker hantering och fördelning av VFU-platser via ett webbaserat val- och VFU-
system – LUB-portalen – som studenten har tillgång till med samma inloggnings-
uppgifter som gäller övrig verksamhet inom universitetet. Studenterna önskar VFU-
platser, som sedan fördelas genom detta system och som lärarstudent är man ålagd att 
genom systemet aktivt söka plats i våra partnerområden under föreskrivna perioder. 
Information om varje partnerområde finns på www.rucportalen.se. I Växjö har varje 
partnerområde en VFU-samordnare som ansvarar för studentens placering i 
partnerområdet. Studenterna får välja 3 partnerområden. Är man intresserad av att göra 
sin vfu i Växjö så får man välja högst ett PO i Växjö. Studenter som läser mot tidigare år 
placeras därefter i ett PO för hela utbildningen. Studenter som läser mot senare år och 
gymnasiet placeras i två olika PO med byte av PO i mitten av utbildningen. Här försöker 
man tillgodose att studenterna får göra halva sin vfu i Växjö. 

Kan man göra sin VFU utanför de områden som har formella avtal? 

I Kalmar ges i en del fall (inte många) dispenser att göra sin VFU utanför de kommuner 
som högskolan har avtal med. Då beror det på sociala skäl; barn, sjukdom mm. Problem 
kan då uppstå med hur studenten ska examineras, eftersom praktikbesök av geografiska 
skäl inte kan genomföras. Examinationen anordnas då genom kontakter med det lärosäte 
som har VFU-avtal med aktuell kommun.  

I Växjö kan man inte åberopa särskilda skäl för VFU på hemorten om inte hemorten är en 
avtalskommun. För studenter inom nätbaserade utbildningsprogram kan däremot externa 
VFU-placeringar och andra individuella lösningar komma i fråga. Sådana VFU-
placeringar görs i samverkan med lärarutbildningen i aktuell region. Ansökan om 
särskilda skäl för specifik placering inom visst partnerområde kan däremot inlämnas i 
samband med att man framför önskemål om placering i partnerområde för VFU. Beviljas 
ansökan innebär det att man får förtur till en viss VFU-plats. Sådana särskilda skäl kan 
exempelvis vara speciella familjeförhållanden, sjukdom eller liknande. Däremot räknas 
inte träningstider, arbete eller husdjur som särskilda skäl. 
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Handledartillgång - Handledarkompetens  
 
Inventering för Högskolan i Kalmar  
 
Tillgång i förskola, fritidshem och grundskolan årskurs 1-61 
 
 Förskola Fritidshem F klass Åk 1-3 Åk 4-6 so* Åk 4-6 no*
Kalmar kommun: 99 (34) 44 (11) 31 (8) 50 (20) 41 (13) 22 (8) 
Kranskommuner: 88 (14) 24 20 44 (5) 40 (12) 26 (7) 
Ytterkommuner: 124(28) 33 (4) 35(4) 93 (17) 61 (12) 35 (8) 
Summa 311(76) 101(15) 86(12) 187(42) 142(37) 83(23) 

 
* Vid flera tillfällen kan dessa handledare vara en och samma person. 

 
Studenterna vid HiK får välja tre kommuner som de kan tänka sig att göra VFU i. För 
mer detaljerad information se Handbok – verksamhetsförlagd utbildning.  
 
I bilaga 1 redovisas tillgången av VFU-platser inom år 7-9 (tabell 1) respektive 
gymnasiet (tabell 2). Majoriteten av platserna som används finns inom Kalmar kommun 
och dess kranskommuner, och de resterande i ytterkommunerna där de placeras (utifrån 
önskemål) eftersom studenterna ofta har sin bostad där – därav uppdelningen i tabellerna 
mellan krans- respektive ytterkommuner.  
 
Eftersom antalet VFU-lärare i en del kommuner är uppskattat utifrån tidigare erfarenheter 
och utlägg har inte information om de har någon handledarutbildning kunnat lämnas. Det 
har inte varit möjligt att kontakta samtliga handledare kring denna information och inte 
heller samordnarna har vetskap om hur det förhåller sig. Det medför att siffrorna för 
handledarutbildning bör tolkas försiktigt. 
 
Inom SO-ämnena kan det också se olika ut med tillgången beroende på om handledarens 
klasser temaläser under terminen. I sådana fall har de inte alla ämnen under vissa 
perioder. Tillgången beror också på att det oftast är en och samma lärare i alla SO-ämnen, 
det rör sig alltså inte om fyra personer i varje ämne. När det gäller ordinarie utlägg av 
ämnen som är mer belastade än andra finns som mest tillgång till ungefär 30 platser av 
Religion, Historia och Idrott. Vissa svårigheter kan då uppstå med att placera ut de  
studenter som samtidigt läser t.ex. allmänt utbildningsområde.  
 
När det gäller placering på gymnasieskolor tar t ex Karlskrona kommun (ytterkommun) 
sällan emot några studenter, de har endast tagit emot ett fåtal i ämnet idrott. Inom 
Mörbylånga kommun (kranskommun) finns inte något gymnasium. Inom Emmaboda 
(ytterkommun) samt Torsås kommun (kranskommun) är tillgången på VFU-platser på 
gymnasiet låg till följd av att de har stor en del av undervisningen på distans. 
 

                                                 
1 Siffrorna inom parentes anger hur många som har någon form av handledarutbildning (VFU-
lärarutbildning). 
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Inventering för Växjö Universitet 
 
Tillgång i förskola, fritidshem och grundskolan årskurs 1-62 
 
 Förskola/ F-klass Fritidshem ÅK F-6 

Växjö kommun 148 (50) 28 (8) 
 
169 (63) 

Kranskommuner 106 (39) 8 (2) 107 (64) 
Ytterkommuner 160 (58) 21 (6) 176 (61) 

Summa 414 (147) 57 (16) 
452 
(188) 

 
Vi har i redovisningen för Vxu inte delat upp VFU-lärarna utifrån om de är verksamma 
inom förskola respektive förskoleklass. Finplaceringen sköter samordnarna ute 
universitetets partnerområden. 
 
Det finns VFU-lärare som är registrerade för inriktning mot förskola och som även har 
kombinationer med skolinriktningar för tidiga år. Dessa kombinationer anges inte i den 
här inventeringen. Förmodligen rör det sig om lärare som är verksamma i förskoleklass. 
En ny grupp med förskollärare (ca 45) startar inom kort sin VFU-lärarutbildning. Därmed 
torde behovet av VFU-lärare inom förskolan vara täckt för den närmaste framtiden. 
 
I den VFU-lärarutbildning som pågår 2008-2009 ingår 11 fritidspedagoger. I 
utbildningen som startar hösten 2009 finns utrymme för fler fritidspedagoger att anmäla 
sig. 
 
I VFU-webben har man valt att inte skilja grundskollärare för de tidiga skolåren åt 
beroende på den uppdelning som råder i den nuvarande lärarutbildningen. Idag är inte 
alla skolor stadieindelade, vilket återinförs i den ”Hållbara lärarutbildningen”.  
 
Inför vårterminen 2009 erbjöds en VFU-lärarutbildning för lärare i svenska-matematik-
engelska (F-6), som fick ställas in p.g.a. för få anmälningar. Erbjudandet kommer 
eventuellt att upprepas inför höstterminen 2009. 
 
I bilaga 1 i tabell 3-4 redovisas på motsvarande sätt tillgången på handledare inom 
grundskolans år 7-9 respektive gymnasiet. 

                                                 
2 Siffrorna inom parentes anger hur många som har någon form av handledarutbildning. 
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VFU-lärarersättning 
Högskolan i Kalmar ersätter enligt föreliggande avtal kommunerna med 550 kr per 
student och VFU-vecka. I avtalen med kommunerna står angivet vad som ligger på 
kommunernas respektive på Högskolans ansvar. Kommunerna har interna avtal med de 
fackliga organisationerna om hur pengarna ska användas. En del kommuner fördelar 
pengarna till arbetslagen som kan använda medlen för kompetensutveckling. Vissa 
kommuner riktar pengarna som arvoden till ansvariga VFU-lärare (mera sällan nu för 
tiden). Några kommuner ger lärare högre lön ur den egna lönepotten när de tar uppdraget 
som VFU-lärare. Sedan finns det kombinationer av olika fördelningsmöjligheter. 
Högskolan kan inte påverka kommunernas interna hantering av dessa medel. Däremot 
klargörs högskolans uppdrag i avtalen och de överenskommelser som har träffats med 
kommunerna. 
 
Växjö universitet ersätter enligt motsvarande lokala avtal skolhuvudmannen med en 
summa av 1 858 kronor per termin och student inom de campusförlagda 
lärarprogrammen under studentens hela utbildningstid, dvs. 7 terminer för studenter med 
inriktning mot grundskolans tidiga år och 9-11 terminer för studenter mot grundskolans 
senare år och gymnasiet/vuxenutbildningen. För studenter i de nätburna 
distansutbildningarna som är VFU-placerade utanför Växjö universitets partnerområden 
betalas ersättning per vecka med 576 kronor eller enligt den tariff som gäller inom 
aktuellt lärosätes organisation. För studenter som genomför VFU på sin ordinarie 
arbetsplats tillämpas mentorskap och ersättningen per vecka är 288 kronor.  
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Nulägesrapport – innehåll - genomförande & praxis 
 
Här redovisas innehållsliga aspekter av VFU. En förfrågan har riktats till kursansvariga 
vid HiK och Vxu, rörande följande: 
 

• Gavs uppgifter under VFU? Beskriv dem. 
• Finns kriterier för VG? Klistra in dem 
• Gjordes VFU besök för att bedöma studenterna? 
• Gjordes observationer av studenterna eller endast samtal med handledare? 
• Om samtal utgjorde bedömningsgrunden: Vilka deltog i samtalet? Vad avgjorde 

formen för bedömning? (besök – inte besök, observation – inte observation, o.s.v.) 
 
Vi har, i skrivande stund, fått uppgifter från 14 inriktningar och två AU-kurser vid HiK 
(den tredje innehåller inte någon VFU). Från Vxu baseras sammanställningen på svar 
från 13 inriktningar, 3 VFU-kurser inom yrkeslärarprogrammet samt 4 AU-kurser.  
 
Syftet har inte varit att genomföra någon genomgripande analys av materialet, utan 
snarare att skaffa ett övergripande intryck och att identifiera mönster och utvecklade 
praktiker som kan utgöra grund för en mera genomgripande diskussion. De skissartade 
resultat som här presenteras har redovisats för den utvecklingsgrupp för VFU som tillsatts 
i Vxu, och här har man varit överens om att de redovisade mönstren stämmer med den 
egna erfarenheten. Resultaten har även sänts ut för granskning till samtliga 
uppgiftslämnare i Kalmar.  
 
 
Uppgifter under VFU – innehåll och karaktär? 
I samtliga kurser gavs studenterna obligatoriska uppgifter under sin verksamhetsförlagda 
utbildning utom i den sista kursen i yrkeslärarutbildningen, där uppgiften var frivillig. 
 
I inriktningarna handlar dessa uppgifter till övervägande del om att först bli en deltagare i 
skolans praktik för att därefter reflektera över den. Man skulle kunna tala om detta som 
en rörelse som tar sin startpunkt i ett tydligt deltagarperspektiv för att efter hand också 
inkludera ett åskådarperspektiv. Det kan inledningsvis handla om att göra 
lektionsplaneringar eller delar av lektioner, för att efterhand hantera hela avsnitt och 
därefter utvärdera dem. Exempelvis att välja bok/saga och sedan övningsläsa / berätta - 
många gånger! Sedan kan du också använd kurslitteraturen för att planera hur du ska göra 
rent praktiskt.” T.ex. välja en övning ur läroboken, samråda med handledaren, beskriva 
hur och varför momentet ska genomföras, anknyta till didaktisk litteratur därefter 
utvärdera såväl elevernas som den egna uppfattningen av utfallet. Ett gradvist närmande 
signaleras i flera fall, ofta genom att man får veckovisa instruktioner men målet är 
tydligt: man ska bli en fullvärdig medlem av lärarkåren. I några av inriktningarna 
signaleras också tydligt en uppdelning av ansvar mellan högskolans och kommunens 
lärarutbildare, där de senare skall följa upp ”deltagaruppgifterna” medan högskolans 
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lärare ska följa upp tydligt definierade praktikuppgifter som anges på ett särskilt blad och 
som samtliga är av ”åskådarkaraktär”. 
 
I inriktningarna mot de estetiska ämnena, i idrott liksom i yrkeslärarutbildningen syns en 
något förstärkt betoning på ett aktivt deltagande i undervisningen men också på att samla 
uppgifter som senare ska utgöra underlag för undervisningen inne på högskolan. Man 
samlar ”cases” som sedan ska demonstreras för kurskamrater, men de kan också ligga 
som underlag till senare temaarbeten eller rapporter.   
 
Endast i inriktningarna mot Naturkunskap kan ett mera renodlat åskådarperspektiv 
upptäckas i uppgifterna som båda handlar om att göra en intervjustudie runt barns 
naturvetenskapliga begreppsbildning. 
 
Inom Allmänt utbildningsområde är bilden något mera splittrad, men de flesta uppgifter 
är av åskådarkaraktär och av typen: ”Diskutera och tolka utvärderingssystemet på den 
aktuella skolan utifrån de övergripande målen”. Man använder inte sällan systemet med 
loggböcker där erfarenheter skall reflekteras eller sättas i relation till kurslitteratur eller 
styrdokument. Inom allmänt utbildningsområde kan, till skillnad mot inriktningarna, en 
svag rörelse från åskådar – mot deltagarperspektiv skönjas. Något som vi återkommer till 
under nästa rubrik. 
 
Under hösten 2009 pågår också ett mindre utvecklingsprojekt vid Högskolan i Kalmar. 
Pilotprojektet har fått beteckningen skolövertagning och innebär, att hela eller delar av 
skolan drivs av lärarstudenterna. Studenterna får under sitt sista år i utbildningen ta ett 
större ansvar än tidigare och förhoppningsvis växa inför sin framtida roll som lärare. 
Skolövertagningsperioden föregås av noggrann planering och följs av samma noggranna 
uppföljning och utvärdering tillsammans med de ordinarie lärarna. 
 
 
Bedömningskriterier 
I samtliga kurser vid HiK finns bedömningskriterier för VFU, menar uppgiftslämnarna i 
Kalmar. Det handlar oftast om de ”allmänna bedömningskriterier för VFU” som finns 
beskrivna i VFU-handboken med olika former av ämnesdidaktiska tillägg. En analys av 
dessa allmänna kriterier visar att i något mer än en fjärdedel av dessa skall studenten visa 
förmåga att inta ett åskådarperspektiv, medan den övervägande majoriteten av kriterier 
pekar på att studenten skall visa förmåga att delta i praktiken. De allra flesta menar också 
att de har särskilda kriterier för VG. Dessa kan dock specificeras som att ”studenten ska 
ha en förmåga som motsvarar kriterierna på en mycket god nivå. Någon utförligare 
formulering ges inte. 
 
I de fall där kriterierna för Väl Godkänt formuleras explicit handlar det om att agera med 
ökad tydlighet, agera med smidighet eller med säkerhet. Särskilt gäller detta förmåga att: 
visa flexibilitet genom att kunna lösa hastigt uppkomna situationer eller att visa stor 
självständighet och initiativförmåga. Studenten ska dessutom ha förmåga att inta flera 
perspektiv, växla mellan perspektiv, få eleverna att växla perspektiv, inta ett strukturellt 
perspektiv eller kunna sätta en företeelse i ett större sammanhang. Ett annat kriterium 
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som beskrivs som grund för VG är att kunna göra personliga ställningstaganden. 
Kriterierna för VG handlar också om att i högre omfattning koppla erfarenheter från 
verksamheten till kursinnehåll i de högskoleförlagda delarna av utbildningen: att relatera 
något till en större mängd litteratur.  
 
I merparten av Vxu:s kurser anges att det finns specifika kriterier. Här sätter man 
emellertid inte betyget VG på VFU, och detta medför att mängden kriterier inte är lika 
stor som vid HiK. Inom AU visar kriterierna tydligare mot den rörelse från ett 
åskådarperspektiv i den första VFU perioden mot ett mera uttalat deltagarperspektiv i den 
sista som vi kunde tycka oss se redan i uppgifternas utformning. Exempelvis ” Visar 
förmåga att skapa kontakt med och visa respekt för barn och personal” Rörelsen kan 
också bekräftas av att man i den sista AU-perioden gör såväl besök som observationer av 
studenterna. Ett tydligt undantag från ovanstående mönster ses i kriterierna inom 
yrkeslärarutbildningen. Dessa har genomgående en stark övervikt mot 
deltagarperspektivet.  
 
Ett försök att dela upp kriterierna i sådana där studenten förutsätts inta ett 
”Åskådarperspektiv” respektive ett ”Deltagarperspektiv” har gjorts. I diagrammet 
redovisas 10 inriktningar och två AU kurser. 
 
 

 
 
Man kan av ovanstående dra slutsatsen att det utvecklats en praxis där det Allmänna 
utbildningsområdet kommit att stå för det mera granskande perspektivet, medan 
inriktningarna mera fokuserat på utveckling av ett praktiskt yrkeskunnande, utom i de 
inriktningar där praktiken s.a.s. ständigt är närvarande i de teoretiska avsnitten. Om detta 
mönster återspeglas i ”verkligheten” eller bara återfinns i dokumenten är en av många 
obesvarade frågor.  
 
 
 
 

 13



Examinationsrutiner 
På Högskolan i Kalmar görs (enligt dokumenten) besök hos studenterna i samtliga VFU-
kurser. Vid Växjö universitet görs besök i inriktningarna (utom i inriktningen mot 
teknik), ”om det geografiska avståndet så medger”. I Allmänt utbildningsområde görs 
besök i två delkurser av fyra – dessa besök förläggs till de sista VFU-perioderna. 
 
Observationer av studenten i samband med besök görs i samtliga inriktningar vid HiK. 
Ibland görs fler än ett besök per student. ”Det är ett absolut krav att vi observerar 
studenten” skriver en inriktningsansvarig ”Jag kan inte förstå att det kan vara tillåtet att 
låta bli att observera” menar en annan. Vid Vxu görs observationer av studenten i 
inriktningar mot språk, matematik mot senare år, musik, bild, idrott samt i en av 
yrkeslärarutbildningens VFU-perioder. I övriga inriktningar sker här examinationen i 
form av ett bedömningssamtal, där lärarutbildaren från universitetet oftast åker ut till 
VFU-skolan för att träffa student och handledare. Samma procedur används i majoriteten 
av såväl HiK:s som Vxu:s AU-kurser. Endast om problem identifieras sker observation 
av studenten vid besöket.  
 
Frånvaron av observation och uppkomsten av alternativa examinationsformer (samtal i 
grupp, enskilda samtal eller telefonkontakt) skulle kunna ligga väl i linje med det tidigare 
förda resonemanget kring kriterier hos inriktningar respektive AU. Om det inte är den 
praktiska, utan den reflekterande förmågan som ska bedömas hos studenten kan ett 
samtal vara lika verksamt som examinationsform. Det kan också handla om att man vill 
poängtera att handledarens synpunkter väger tyngst, och att ett kortare besök inte kan 
ligga till grund för bedömning av komplexa färdigheter. I två av yrkeslärarutbildningens 
VFU-perioder sker inga besök (Notera att studenterna befinner sig i praktik runt om i 
landet). Här avger handledaren ett omdöme som skrivs under av studenten och skickas in 
till den ansvarige läraren. Denna tar därefter kontakt med handledaren för att överlägga 
kring bedömningen. 
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Nulägesrapport – forskningsbas & kortfattade resultat 
 
Runt om i Sverige ser vi hur lärosäten med lärarutbildning försöker bygga upp forskning 
kring VFU. Vid Högskolan i Kristianstad annonseras t.ex. två forskartjänster med denna 
inriktning ut under våren -09. Vad andra kämpar för att etablera har vi emellertid redan 
grundplåten till. Vid tre tillfällen har forskare/forskargrupper verksamma inom Linné fått 
medel från Utbildningsvetenskapliga kommittén för att studera den verksamhetsförlagda 
utbildningen och relationer mellan den och de högskoleförlagda delarna av utbildningen. 
Ett planeringsbidrag och två projektbidrag har bifallits. 
  
Det första projektet (2004-2008, 3,6 milj) bar namnet ”Vad händer om man tänker 
tvärtom – att byta praktikuppgifter mot teoriuppgifter i lärarutbildningen”. Syftet med 
projektet har varit att studera vad som händer om man ”prövar att tänka tvärtom”, d.v.s. 
byter riktning och prövar idén att ersätta de traditionella praktikuppgifterna med 
teoriuppgifter som tar sin utgångspunkt i det erfarenhetsbaserade kunnandet. Framför allt 
har fokus riktats mot det praxisrelaterade yrkeskunnandet, de så kallade 
procedurkunskaperna (Fenstermacher, 1994) samt möjligheterna för sådant kunnande att 
artikuleras, överföras till och diskuteras inom de högskoleförlagda delarna av 
lärarutbildningen, där den så kallade påståendekunskapen (a.a.) dominerar.  
 
Dessutom har, inom ramen för ett avhandlingsarbete, generella kunskapsmålsdokument 
för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) vid sjutton av Sveriges lärarutbildningar 
granskats och bedömningssamtal analyserats. Projektets resultat presenteras utförligt i sju 
publicerade artiklar, i 12 internationella konferenspaper samt i en kommande 
doktorsavhandling i pedagogiskt arbete (Hegender, 2009). Inom projektet har också en 
magisteruppsats i pedagogik författats (Henriksson, 2009). En mycket kort 
sammanfattning av projektens syfte och hittillsvarande resultat redovisas här. 
 
 
Går det att beskriva yrkeskunnandets ingredienser? 
I den inledande frågeställningen bads erfarna lärare ta ställning till ett scenario där en 
tilltänkt kollega filmats under en arbetsvecka. Uppgiften var att välja ut tre korta klipp i 
vilka man kunde ta ställning till kollegans kompetens.  
 

”Scenariot är att en ny kollega, som du kommer att vara mycket beroende av i ditt 
eget arbete, skall anställas. Du vill alltså ha tag i en duktig lärare. 
Anställningsförfarandet är emellertid lite annorlunda. Personen i fråga har nämligen 
skickat en film där han/hon filmat sig själv och sitt arbete under en hel arbetsvecka. 
Läraren är dokumenterad minut för minut. På grund av din tidsbrist kan du bara se 
TRE korta klipp ur denna film. Frågan gäller: Vilka tre situationer skulle du helst 
vilja se och varför skulle du välja just dessa?” 

 
Svaren är märkvärdigt samstämmiga, trots att lärarna representerar verksamheter från 
förskola till högstadium. De klipp man vill se handlar om uppstarter (av veckan, de första 
minuterna av en lektion, av ett nytt arbetsområde), övergångar (till en ny lektion, 
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ihopsamling av ett tema) samt hur läraren fungerar tillsammans med kollegor (i 
lärarrummet, på konferens). 
 
Resultaten visar emellertid också på att forskarnas försök att sammanställa lärarnas svar 
leder till alienation. Lärarna känner inte längre igen sina argument. En tolkning kan vara 
att den kunskap de försöker uttrycka är så djupt inbäddad i praktiken att den riskerar att 
uppfattas som meningslös när den dekontextualieras (Lindqvist & Nordänger, 2007a). 
 
Nordänger (2009) relaterar Delphistudiens resultat till Goffmans teorier om social 
interaktion (1959;1974) och ett vad ( … är det som lärarna bedömer som 
yrkesskicklighet) diskuteras utifrån denna position. Som tidigare nämnts väljs filmklipp 
som visar hur den eventuella kollegan hanterar inledningar och introduktioner. Motivet 
uttrycks som att man vill bedöma ”vilken atmosfär” läraren lyckas skapa, vilka relationer 
som möjliggörs genom detta och vilka handlingar som hamnar inom eller utanför ramen. 
I ljuset av Goffmans teorier kan detta betecknas som att ha förmåga att etablera och 
upprätthålla ett ramverk. I andra hand vill man se hur den prospektiva kollegan agerar 
under raster, på arbetslagsmöten och i andra sammanhang. Förmågan att kunna ”koppla 
av” verkar vara viktigt för bedömning av kollegans yrkeskicklighet, att – med Goffmans 
terminologi - kunna dra gränser mellan skilda regioner liksom förmågan att visa att man 
är beredd att delta i ett gemensamt framträdande. Att kunna generera och kollektivt 
upprätthålla en yrkesmässig fasad verkar enligt de tillfrågade vara en central ingrediens i 
lärarskickligheten. 
 
Balansen mellan auktoritet och omsorg som en ingrediens i lärares yrkeskunnande 
diskuteras av Lindqvist (2009) och här ges kvaliteten begreppet ”ödmjuk orubblighet”. 
Begreppet betonar lärares förmåga att se eleven och att i seendet samtidigt inräkna två 
olika ”blickar”, den ödmjuka – jag ser dig - och den orubbliga – jag ser dig. Ödmjuk 
orubblighet lägger lika stor tonvikt på lärarens uppmärksamhet mot eleven som på 
lärarens framställning av sig själv. Lärarens kunnande handlar då minst lika mycket om 
att synliggöra sig själv och sina ideal som om att se eleverna eller att eleverna ska 
synliggöra sig själva. I artikeln relateras empirin till framför allt Bubers (1923/1994; 
1953/1993) tankar om äkta relationer som lärandets plattform, Ziehes (1994) koncept 
intensitet samt Hansens (2001) texter om ideal som grund i lärares yrkeskunnande. 
Dessutom diskuteras kvaliteten ödmjuk orubblighet i relation till den samtida diskursen 
av seende inom lärararbetet. 
 
 
Förloras ingrediensernas kvaliteter i översättningsprocessen? 
Vad som blivit tydligt är att lärarna, när de talar om händelser där de så att säga befinner 
sig ”mitt i” sitt professionella kunnande hävdar vikten av att vilja ha och visa förmåga till 
närvaro. Det är också uppenbart att lärarnas beskrivningar utgörs av exempel och 
metaforer. I Lindqvist & Nordänger (2007b, 2009) diskuteras om ett sådant sätt att tala 
om erfarenheter kan betraktas som yrkesspråk eller som potential för yrkeslärande? Bland 
annat visas på användningen av ”levande metaforer” (Pramling, 2006) som en möjlighet 
att såväl överföra som utmana erfarenhetsbaserat kunnande. I enkäten till högskolans 
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lärarutbildare framkommer att de ibland använder sig av erfarenhetsgrundat material i 
högskoleförlagda kurser (t.ex. berättelser, skönlitteratur) men att detta sällan får behålla 
sin ursprungliga form, utan styckas sönder och analyseras del för del utifrån teoretiska 
modeller. Med stöd i resultaten kan man anta att avgörande kvaliteter förloras i denna 
översättningsprocess. 
 
 
Hur beskrivs, bedöms och erövras ingredienserna?  
I avhandlingsprojektet visas att kunskapsmålen för VFU uttrycker ett mischmasch av 
teoretisk och praktisk kunskap, där vissa lärosätens formuleringar nästan uteslutande 
uttrycker att lärarstudenter förväntas lära procedurer medan andra i hög grad uttrycker att 
lärarstudenter förväntas utveckla förmåga att tala om praktiken (Hegender, 2007). Utifrån 
målens formuleringar är det också otydligt om lärarstudenternas kunskaper ska bedömas 
utifrån kunskap-för-praktiken (teori och forskning) eller kunskap-i-praktiken (beprövad 
erfarenhet).  
 
Resultaten från studien av bedömningssamtal i VFU visar att processerna påverkas av hur 
besöken och samtalen organiseras. Här avgörs vad som kan bedömas och vem som kan 
bedöma. Bedömningen visar sig, i huvudsak, vara formativ och den lärarkunskap som 
bedömdes utgörs nästan uteslutande av procedurkunskaper rörande lärarstudenters 
relationella, emotionella och omhändertagande kunskap utifrån ett kunskap-i-praktiken-
perspektiv. En bedömning av påståendekunskaper grundade i ett kunskap-för-perspektiv 
var i stort sett frånvarande i samtalen (Hegender, under tryckning).  
 
Henriksson (2009) finner i en socialinteraktionistisk analys av bedömningssamtalen att de 
inblandade parterna söker en tillfälligt fungerande konsensus, där det praktiska kunnandet 
sällan utmanas. Istället för samtal om bedömning fungerar situationen som en förhandling 
mellan högskola och fält. Högskolans lärare anpassar sig efter situationen och kontexten 
och avstår från att föra fram frågor av vetenskaplig karaktär.  
 
Kan lärandet under VFU accelereras? 
Ett av projektets mera oväntade resultat, utvecklandet av upplevd handledarkompetens 
via metoder för att identifiera och formulera praktiskt yrkeskunnande, har kommit att bli 
basen för ett nytt vetenskapsrådsfinansierat projekt där utveckling av handledares 
metaforiska förståelse ställs i relation till effekter i studenternas yrkeslärande under VFU.  
Projektet ”Lärandet i den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen – en studie av 
yrkeslärande, lärlingsprocesser och handledarskap” (2009-2012, 4,8 milj.) består av ett 
s.k. design-experiment. Steg 1 blir en avancerad handledarutbildning med utgångspunkt i 
praktiskt kunnande, där metoder och analysredskap som utprövats i det tidigare projektet 
kommer att utgöra grund. Steg 2 innebär att vi utifrån denna designar en VFU och prövar 
handledningsmodeller i avsikt att effektivisera studenternas yrkeslärande. I anslutning till 
detta kommer vi att studera bedömningen av den verksamhetsförlagda utbildningen i 
mötet mellan företrädare för högskolan och yrkesfältet. Utfallet kommer att studeras 
utifrån tre fokus:  
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1. Mot de yrkesverksamma och uppfattningar av kvalitetsförändring i handledningen  
2. Mot studenterna och förändring av effektivitet i deras yrkeslärande 
3. Mot bedömningssamtalen och förändring av kvalitet i dessa. 

 
 
Den understa gränsen för acceptabel kvalitet? 
Förutom dessa, redan finansierade, projekt ligger en gemensam (Kalmar-Växjö) ansökan 
inne hos VR som behandlar frågan om Underkännandets praktik i lärarutbildningens 
VFU. I detta projekt är ambitionen att undersöka en särskild del av fenomenet 
lärarkvalitet som input, genom att uppmärksamma en del av lärarutbildningens 
kvalitetskontroll – underkännandets praktik. Övergripande forskningsfrågor är: 

• Vilka procedurer för kvalitetskontroll avseende studenternas lärarkvalitet är i 
funktion inom lärarutbildningen? 

• Vilka indikatorer på lärarkvalitet är avgörande för att lärarutbildare bedömer en 
student som underkänd? 

Projektets mer specifika frågeställningar ställs i relation till bedömningen av studenternas 
prestationer i den verksamhetsförlagda delen av utbildningen (VFU). Vilka kriterier 
betraktas här som avgörande för - och på vilka grunder vilar bedömningen av - att en 
student antingen bör avskiljas från utbildningen eller ges extra hjälp? 
 
Den föreslagna studien har en explorativ karaktär, via en övergripande nationell survey 
kring processer och kvantitativa utfall av underkännandets praktik kompletterad med 
dokumentanalyser, fördjupande intervjuer, samtal och fallstudier hoppas vi kunna tränga 
djupare in i frågeställningar kring lärares yrkeskunnande och hur detta avgränsas och 
bedöms. Som komplement och i avsikt att bjuda jämförande exempel kommer några 
avgränsade nedslag i empiriska arenor utanför svensk lärarutbildning (polis- resp. 
sjuksköterskeutbildning, samt finsk- resp. kanadensisk lärarutbildning) att göras. 
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Framtid & Vision 
 
Man kan konstatera att det finns avsevärda skillnader, liksom betydande likheter, i 
hanteringen av VFU vid Högskolan i Kalmar och Växjö universitet. Man kan också 
konstatera att det finns ett genuint intresse hos lärarutbildare vid båda campus att 
utveckla praxis runt VFU. Krafter är i rörelse, det gäller bara att rikta dem mot ett 
någorlunda gemensamt framtida mål, att – i ordets rätta bemärkelse – kvalitetsstärka den 
verksamhetsförlagda utbildningen vid Linné. Här måste forskning och utveckling ses som 
varandras förutsättningar och en satsning kan inte ske på endast ett av områdena, utan de 
båda måste följas åt och knytas samman. Dessutom måste möjligheter för forskare och 
lärarutbildare vid HiK och Vxu att träffas och gemensamt forma utvecklingen tillskapas. 
Fortbildning, externt (i form av avancerade handledarutbildningar) liksom internt (i form 
av uppdatering av forskningsrön och teorier om yrkeslärande) igångsättas. Fortsatt 
forskning inom området måste finansieras och en forskningsplattform byggas. Om 
visionsdokumentets skrivningar kring att ”alla program vid Linné skall innehålla 
verksamhetsförlagd utbildning” ska tas på allvar, kanske lärarutbildningen kan återta sin 
centrala, och rättmätiga, position som motor och utvecklingsbas för utveckling av 
utbildning. 
 
Avslutningsvis vill vi lyfta fram de frågeområden vi menar behöver utredas inför 
Linnéuniversitetets lärarutbildning. Vi har valt att strukturera dem i två delar – på kort 
sikt och på lång sikt. De frågor som behöver ha sin lösning på kort sikt avser VFU inom 
den befintliga lärarutbildningen, som kommer att genomföras med start fram t o m ht 
2010. Lärarutbildningen har dispens från att genomföra en fullständig samordning av 
programmen, vilket medför att lärarutbildningens innehåll kan behållas med de skillnader 
som föreligger idag mellan de båda lärosätenas program (fr o m 2010 campus). Dock 
behöver vissa frågor gällande VFU-organiseringen avgöras, där en samordning är 
nödvändig. De frågor som gäller på längre sikt gäller främst utformningen av VFU med 
avseende på innehåll och organisering inom den nya lärarutbildningen.  
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Frågor Kort sikt Längre sikt 
Innehållet i VFU   

- Innehåll och progression inom olika program  X 
- Samordning mellan VFU och ämnen/inriktningar  X 

   
Examinationen av VFU   

- Procedurer kring VFU-besök och examination X X 
- Bedömningsgrunder X X 
- Ansvar kring examination X X 
- Dokumentation X X 
- Underkännande X X 

   
Kvalitetsfrågor för VFU   

- VFU:s forskningsbas  X 
- Utvecklingsarbeten  X 
- Uppföljning och utvärdering X X 

   
VFU-organisationens utformning   

- ledningsfunktioner  
(VFU-ansvar, VFU-koordinatorer el dyl) 

X X 

- principer för fördelning av VFU-platser 
(administrativ lösning) 

X X 

- ersättning till medverkande kommuner och 
skolor   

X X 

- organiseringen inom VFU-verksamheten 
(VFU-samordnare el dyl) 

X X 

   
Utbildning för VFU   

- VFU-lärarutbildning X X 
- Intern utbildning för en rättssäker examination X X 
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Bilaga 1 – Handledartillgång inom lärarutbildningen3 
 
 
Tabell 1. Tillgång i årskurs 7-9 inom respektive ämne - HiK 
 
 

 Sv Sv2 Ty Fr Sp En Hi Sa Re Ge Ma Fy Ke Bi Te Bild Id 
Kalmar kommun 7-9: 19(2) 2 8 7 (1) 3 20(1) 16(4) 16(4) 16(4) 16(4) 15(1) 14(1) 14(1) 14(1) 5 5 11(3)
Kranskommuner 7-9: 4(4) 1(1) 1 2 1 8(4) 9(3) 9(3) 9(3) 9(3) 6(3) 6(3) 6(3) 6(3) 2 2 5 
Ytterkommuner 7-9: 11(4)  2(2) 1 2(1) 15(4) 17(5) 17(5) 16(5) 15(5) 13(3) 12(2) 6(3) 9(3) 4(2) 8(1) 13(4)
Summa 34(10) 3(1) 11(2) 10(1) 6(1) 43(9) 32(12) 32(12) 31(12) 30(12) 34(7) 32(6) 26(7) 29(7) 11(2) 15(1) 29(7)

 
 
Tabell 2. Tillgång på gymnasiet inom respektive ämne - HiK 
 

 Sv Sv2 Ty Fr Sp En Hi Sa Re Ge Ma Fy Ke Bi Nk Te Bild Id 
Kalmar kommun gy 21(14) 1(1) 2(2) 1 2 14(6) 10(7) 11(6) 9(7) 2(1) 10(4) 5(3) 4(2) 2(1) 3(2)  6(2) 10(3) 
Kranskommuner gy 2(1)  4 4 1 3(1) 3 3(1) 3(1) 1 3 1 3 4 3   4 
Ytterkommuner gy 10(3)  2 1 1 9(1) 6(1) 6(1) 5(1) 2(1) 8(1) 4(1) 2 4(1) 4(2) 1 3(1) 8(1) 
Summa 33(18) 1(1) 8(2) 6 4 26(8) 19(8) 20(8) 17(9) 5(2) 21(5) 10(4) 9(2) 10(2) 10(4) 1 9(3) 22(4) 

 
 
Tabell 3. Tillgång i årskurs 7-9 inom respektive ämne - Vxu 
 

 Sv Ty Fr Sp En Hi Sa Re Ge Ma Fy Ke So Bild Musik Id 
Växjö kommun 7-9 15(2) 9(1) 2  5(1) 30(10) 4(3) 12(2) 5(2) 4(1) 15(4) 6(4) 1(1) 24(2) 9(3) 13 20(3)
Kranskommuner 7-9 4(1) 2(1) 2(1) 2 20(4) 3(3) 5 3(1) 3(2) 6(2) 3 1 13(2) 5 5 12(1)
Ytterkommuner 7-9 10 7 5 7 24(11) 2 4(3) 4 3(1) 6(1) 5(2) 1 16(4) 13 2(1) 19(2)
Summa 29(3) 18(2) 9(1) 14(1) 74(25) 9(3) 21(5) 12(3) 10(4) 27(7) 14(6) 3(1) 53(8) 27(3) 20(1) 51(7)

 
                                                 
3 Siffrorna inom parentes anger hur många som har någon form av handledarutbildning (VFU-lärarutbildning). 
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Tabell 4. Tillgång på gymnasiet inom respektive ämne - Vxu 
 

 Sv Ty Fr Sp En Hi Sa Re Ge Ma Fy Ke Bi Nk Bild Mu Id 

Växjö kommun gy 11(6) 3(3) 3(1) 2(1) 18(18) 13(12) 8(6) 9(7) 
 
3(2) 9(5) 5(5) 3(3) 2(1) 2(1) 10 

 
2(2) 9(9) 

Kranskommuner gy 8(2) 1 1(1) 1(1) 3(3) 3(1) 2(2) 3(1) 0 
    
2(1) 1(1) 1(1) 4 4 1 

3 
8(3) 

Ytterkommuner gy 14 0 4 2 26(4) 3(2) 6(1) 5(1) 3(2) 6(1) 7(2) 3(1) 4(1) 3 3 4 12(1) 
Summa 31(8) 4(3) 8(2) 5(2) 47(25) 19(15) 16(9) 17(9) 6(4) 17(7) 13(8) 7(5) 10(2) 9(1) 14(0) 9(2) 29(13)
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