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Sammanfattning 
Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är ett viktigt inslag som år 2001 ersatte den tidigare 

praktiken i lärarutbildningen. Genom professionell handledning från en verksam och 

handledarutbildad lärare (handledare) ska studenterna få chansen att träna på det de lärt sig på 

högskolan ute i riktiga skolverksamheter för att på så vis utveckla sin framtida yrkesroll. 

Studenterna ska med hjälp av handledaren få planera, genomföra och utvärdera pedagogisk 

verksamhet med ett vetenskapligt förhållningssätt. Studenterna ska få chansen att utveckla sin 

samarbetsförmåga med arbetslag, barn/elever och vårdnadshavare. VFU ska vara bron mellan 

teori och praktik i lärarutbildningen men tidigare forskning och egna erfarenheter tyder på att 

det finns vissa brister på området, vilket leder till att studenterna hamnar mitt emellan 

högskolans akademiska värld och ”verkligheten” ute i den praktiska undervisningen. 

  

Studiens syfte är att beskriva lärarstudenters uppfattningar av sin senaste VFU-period. 

Frågeställningarna som studien söker svar på är: vilka uppfattningar har studenterna av sin 

VFU? Och finns det skillnader i uppfattningar av VFU beroende på vald 

lärarprograminriktning? Studien är av kvantitativ art och baseras på en enkätundersökning 

bland lärarstudenter på Högskolan i Borås, våren 2016.  

 

Ur undersökningen framgår att många av de inslag som ska vara obligatoriska under VFU:n 

inte genomförs i tillräckligt stor utsträckning. Studenterna upplever sig inte få tillräckligt med 

handledning och det framgår att det finns ett behov av att förbättra samverkan mellan 

högskola och VFU-platserna. Det framkommer också att studenterna ser VFU som ett mycket 

viktigt moment i utbildningen och att de önskar mer VFU och längre VFU-perioder. 
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INLEDNING 
Dagens lärarutbildning är en komplex utbildning. Den är akademisk och forskningsanknuten 

samtidigt som den är tydligt kopplad till den praktiska undervisningen ute i 

skolverksamheterna. För att koppla samman dessa två aspekter i utbildningen ersattes år 2001 

den tidigare praktiken i lärarutbildningen med en så kallad verksamhetsförlagd utbildning 

(VFU). Syftet med den nya VFU:n var att utveckla relationen mellan handledare och student. 

Handledaren sågs nu som en lärarutbildare som genom professionell handledning skulle 

vägleda och stötta studenten i sin utveckling mot att bli en professionell lärare.  

 

Under VFU:n ska studenten ta del av handledarens arbetsdag genom att planera, genomföra 

och utvärdera pedagogisk verksamhet med ett vetenskapligt förhållningssätt. I VFU-

handboken som är ett dokument med riktlinjer för hur VFU:n ska genomföras, framgår att 

studenten ska få chansen att utveckla sin samarbetsförmåga med arbetslag, barn/elever och 

vårdnadshavare. Studenten ska även få chansen att testa och öva på det de lärt sig på 

högskolan i autentiska situationer med barngrupp för att på så vis utveckla sin framtida 

yrkesroll.  

 

Tidigare forskning (Welin Mod, 2014) samt våra egna erfarenheter pekar på att lärarstudenter 

ofta upplever att de befinner sig i två skilda världar, den högskoleförlagda och den 

verksamhetsförlagda. Som tidigare lärarstudenter kan vi relatera till att handledarens 

kompetens och engagemang har stor påverkan på hur studenten i framtiden kommer att tänka 

kring sin yrkesroll. Det har vid flera tillfällen diskuterats bland oss studenter huruvida en 

VFU-plats varit bra eller dålig och hur det påverkat oss. Vi har uppfattat att det finns stora 

skillnader i studenters upplevelser av sin VFU. Därför var det aktuellt att undersöka ämnet 

närmre. 

SYFTE  
Syftet är att beskriva lärarstudenters uppfattningar av sin senaste VFU-period. 

 

För att uppnå syftet med studien söker vi svar på följande frågeställningar: 

 

 Vilka uppfattningar har studenterna av sin senaste VFU? 

 Finns det skillnader i uppfattningar av VFU beroende på vald lärarprograminriktning? 
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BAKGRUND 
I följande kapitel redovisas de för studien relevanta begreppen teori och praktik samt tyst 

kunskap. Fortsättningsvis beskrivs teori och praktik kopplat till lärarutbildningen och därefter 

ett avsnitt om handledning. Slutligen behandlas VFU i lärarutbildningen. 

Teori och praktik 

Teori och praktik och sambandet mellan dem har varit ett ämne för diskussion under flera 

århundraden, inte minst inom pedagogiken där frågan om hur kunskap bäst förs vidare till 

nästa generation ständigt varit aktuell. Teori och praktik kan ses som två sidor av samma 

mynt (Lauvås & Handal, 2015). Aristoteles uttryckte redan för 2300 år sedan att teori och 

praktik är beroende av varandra precis som det konvexa och konkava i en kurva (Aristoteles, 

1993). Om fokus endast läggs på ena sidan finns risk för att man utövar så kallat 

”erfarenhetstyranni” respektive ”teorityranni”. Med erfarenhetstyranni menas att kunskap 

oreflekterat baseras på vad tidigare erfarenhet visar. Det finns ingen öppenhet för nya tankar 

och teorier. Invändningar och frågor avfärdas med att ”det finns ingen anledning att laga 

något som är helt”. Erfarenhetstyranni låter oreflekterad och omotiverad praktik få styra trots 

att det kanske finns möjligheter att utvecklas genom att tillägna sig ny kunskap. Teorityranni 

däremot är när forskare utformar teorier som sedan förväntas kunna användas i praktiken utan 

justeringar. Dessa två ytterligheter är lika omöjliga men samtidigt viktiga att beskriva för att 

förstå att teori och praktik är beroende av varandra (Lauvås & Handal, 2015).  

Tyst kunskap 

Viss kunskap går endast att tillgodogöra sig genom praktisk observation och träning (Bohlin, 

2009). Detta gäller både i yrkeslivet och i vardagen. Kunskap brukar delas upp i tre genrer. 

Dessa tre är påståendekunskap som är den teoretiska vetenskapligt baserade kunskapen, 

färdighetskunskap som är den praktiska ”hur-kunskapen” och förtrogenhetskunskap som är 

förmågan att känna igen saker och förvärva sig kunskap genom erfarenhet. 

Förtroendekunskap och färdighetskunskap kan båda vara svåra att beskriva och sätta ord på. 

Ett exempel är att cykla. De flesta kan cykla men att däremot förklara hur det går till för 

någon oinvigd är svårare. I arbetslivet kan det handla om kunskap man tillägnat sig under 

många år i yrket, man har lärt sig att se mönster och samband som en nybörjare i branschen 

inte förstår. Den typen av kunskap går inte att läsa sig till utan går endast att få exempelvis 

genom en lärling-mästare-relation. Sådan kunskap går även under benämningen tyst kunskap 

(Bohlin, 2009). Människan besitter mer kunskap än vad hon kan redogöra för, det är omöjligt 

att sätta ord på allt. En stor del av det vi gör och upplever i livet är ordlöst. Ett problem som 

kan uppstå är att det i dagens kunskapssamhälle ställs allt högre krav på att kunna redovisa 

och sätta ord på sin kunskap, annars räknas den inte. Det finns en tydlig likhet i förhållandet 

mellan den tysta och den verbala kunskapen jämfört med förhållandet mellan den teoretiska 

och den praktiska. Den tysta praktiska kunskapen ses ofta som sekundär i förhållande till den 

verbala teoretiska (Gustavsson, 2000). 

 

Bohlin (2009) redogör för att det behövs en teoretisk grund, men för att ”vässa” sin kunskap 

krävs det att man får ta del av praktisk tyst kunskap från en mer erfaren. Han tar ett exempel 

med en nyutexaminerad psykiatrisk sjuksköterska som börjar jobba på en klinik för psykiskt 

sjuka. Sjuksköterskan upplever vissa patienter som hotande och är därför rädd när hon arbetar. 

Hon upptäcker dock att ett av sjukvårdsbiträdena, som har lång erfarenhet inom yrket, har en 

förmåga att sprida lugn omkring sig. Genom att hålla sig nära sjukvårdsbiträdet och iaktta 

hennes metoder lär sig sjuksköterskan att handskas med situationer hon tidigare funnit 

ohanterliga. En lärling-mästare-relation har uppstått spontant och lärandet sker helt genom 
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observation och härmning. Bohlin menar att den tysta kunskapen är ovärderlig och ofta 

underskattad och riskerar att gå till spillo om praktiska delar i utbildningar ersätts med mer 

teori. 

Teori och praktik i lärarutbildningen 

Under historiens gång har lärarutbildningen fått utstå en hel del kritik. En del av kritiken har 

varit att den ansetts som oakademisk, kravlös och att den saknar forskningsbas samt att det 

saknas koppling mellan utbildningens ämnesstudier och de yrkesinriktade delarna. 

Lärarutbildningens stora utmaning är att vara nära kopplad till den praktiska 

skolverksamheten samtidigt som den ska vara akademisk och forskningsanknuten (Carlgren 

& Marton, 2000). Lärarutbildningen befinner sig i en gränszon mellan praktisk 

erfarenhetskunskap och teoretisk akademisk kunskap (Lundgren & Lundgren, 2012). Det är 

inte ovanligt att studenter på lärarutbildningen upplever att de befinner sig i två världar, den 

högskoleförlagda och den verksamhetsförlagda och att de upplever sig ha svårigheter med att 

koppla samman dem. De upplever att det är ett gap mellan teori och praktik samt vittnar om 

att de har svårt att se och överföra det de lärt sig på högskolan till konkreta erfarenheter på sin 

VFU (Welin Mod, 2014). Studenter får inte tillräckliga möjligheter att tillsammans med lärare 

på högskolan eller med handledare bearbeta och teorianknyta erfarenheter från sina VFU-

perioder. Kopplingarna mellan kursinnehåll och verksamhetserfarenheter är få (Eriksson, 

2009). Welin Mod (2014) menar att det är viktigt att studenter under sin utbildning får lära sig 

att teori och praktik inte är två skilda fenomen utan att det är ett. Det är viktigt att studenterna 

ser de vetenskapliga teorierna inte bara som abstrakt kunskap utan som ett verktyg att 

använda sig av i sin kommande profession.  

 

Det är dock inte enbart studenter som har svårt att se sambandet mellan teori och praktik. 

Flera studenter upplever att deras handledare inte har varit pålästa eller intresserade av 

högskolekursernas innehåll. Den inställningen hos handledaren förstärker sprickan mellan 

teori och praktik i lärarutbildningen och tyder på att bättre samverkan mellan högskola och 

VFU-plats är eftersträvansvärd, samt att handledarnas kompetensutveckling behöver bli bättre 

(Welin Mod, 2014). I en studie av Nilsson (2007) var syftet att undersöka hur handledare 

erfarit handledningssamtalen med lärarstudenter. Där framgår att handledarna upplever 

samtalen som gynnsamma men att de kan uppleva vissa svårigheter med att sätta sig in i och 

förstå olika teorier som studenterna har med sig från högskolan. Det grundar sig i att 

handledare känner att de inte får tid till att läsa in ny relevant litteratur som används på 

högskolan. Vidare beskriver Nilsson att det framkommer en önskan hos handledarna att vilja 

vara pålästa och uppdaterade i den litteratur studenterna tar med sig, men att det inte finns tid 

och möjlighet för det. Detta bekräftas även i Universitetskanslersämbetets (UKÄ) rapport 

(2015) där det exempelvis framgår från flera lärosäten att handledare ofta visar intresse för 

informationsträffar och vidareutbildning, men att deltagandet ofta blir relativt lågt på grund av 

att det inte är prioriterat av huvudmännen. 

Handledning 

Att vara handledare innebär att inta två roller, dels som lärare för sina elever/barn i klassen, 

förskolan eller fritidshemmet, dels att under en period agera handledare för en blivande lärare. 

Att undervisa sina elever är inte samma sak som att handleda en lärarstudent. Det senare är 

inget man får någon utbildning i under sin utbildningsperiod, utan här är läraren helt beroende 

av kompetensutveckling (Hörnqvist, 2009). Bedömning och utvärdering är en viktig del av 

handledningen. Det ställer dock stora krav på handledaren då alla inte är bekväma med att 

bedöma och utvärdera andra. Handledaren hamnar i en maktposition gentemot studenten. 

Även studenterna kan hamna i en obekväm sits när de vet att någon bedömer deras kunskaper 
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och handlande. Här finns det en risk att handledare och student hamnar i ett ”är du snäll mot 

mig så är jag snäll mot dig”-förhållande, vilket kan hämma studentens utveckling. Enda sättet 

att undvika det är struktur, planering samt en öppen kommunikation och dialog mellan 

parterna (Näslund, 2007). En aspekt som är viktig att ha i åtanke är att alla människor har en 

viss förförståelse eller föreställning kring ämnet de blir handledda i. Det kan vara förkunskap 

byggd på bristfällig kunskap och erfarenhet, felaktiga uppfattningar och förutfattade meningar 

vilket kan försvåra handledningsprocessen (Lauvås & Handal, 2015). När studenter börjar sin 

lärarutbildning har de minst tolv års erfarenhet från skolvärlden som elever i grundskolan och 

eventuellt som barn i förskolan. De har många djupt rotade minnen och erfarenheter från sin 

skoltid och av lärare de upplevde som bra. Det kan ha varit en lärare som var snäll, rolig eller 

rättvis. Denna lärare definierar hur studenten uppfattar en bra lärare. Problematiken är att 

denna lärares undervisningsmetoder kanske inte stämmer överens med vad styrdokument och 

aktuell forskning idag menar gynnar elevers lärande på bästa sätt (Welin Mod, 2014). Det kan 

dock vara kunskap som går att bygga vidare på genom en bra och reflekterande handledning 

(Lauvås & Handal, 2015). 

 

En reflekterande handledning uppnås genom att handledare och student hela tiden reflekterar 

över vad studenten, handledaren och arbetslaget gör, för att på detta vis komma fram till vilka 

kunskaper, teorier, värderingar och erfarenheter handlingarna bygger på. På detta sätt 

medvetandegörs vad yrkets praktik baseras på (Handal, 2007). Genom regelbunden reflektion 

och diskussion mellan student och handledare lyfts teorin bakom yrkets praktik fram. På så vi 

får studenten utveckla sin praktiska yrkesteori som kommer ligga till grund för dennes 

handlande i sin framtida profession. Med praktisk yrkesteori menas kortfattat individens 

praktiska och teoretiska kunskapsbank som bygger på egna erfarenheter, information om 

andras erfarenheter och teoretisk kunskap och hur det sedan sammanflätas i yrkesrollen 

(Lauvås & Handal, 2015). I en studie av Ottesen (2007) var syftet att utforska interaktionen 

mellan studenter och deras handledare. Det konstateras i studien att handledningssamtal är 

viktigt för studentens förmåga att reflektera och föra resonemang kring undervisning och 

skolans praxis. Även observation lyfts fram som ett redskap för handledaren att kunna stödja 

och hjälpa studenten i sin utveckling. I studien lyfts även aspekten att lärarstudenter kastas 

mellan två roller under sin lärarutbildning. Nämligen rollen som en lärande student på 

högskolan och rollen som en blivande undervisande lärare under sin VFU, vilket inte alltid är 

helt enkelt att balansera. 

 

Relationen mellan handledare och student är komplex då studenten delvis är en ”elev”, men 

samtidigt en vuxen och eventuellt en blivande kollega. Ömsesidig respekt är ett nyckelord och 

att båda parter är öppna för den andres perspektiv. Handledaren är den mest erfarne och ska 

vägleda studenten i sitt yrkeskunnande för att bidra till studentens utveckling mot sin framtida 

profession. Samtidigt är det viktigt att handledaren i sin tur är öppen för studentens tankar, 

frågor och åsikter för att själv utvecklas i sin yrkesidentitet (Hörnqvist, 2009). 

Handledningens centrala redskap är språket, det är via samtal mellan handledare och student 

där ämnen relevanta för yrkesområdet tas upp och ses ur olika perspektiv som ny kunskap, 

förståelse och mening skapas (Gjems, 2007).  

 

Hultman, Schoultz och Stolpe (2011) har i samtal med erfarna lärare funnit att de upplevde 

sina VFU-perioder som lärorika och att de utvecklades mycket i mötet med mer erfarna 

kollegor. Att få chansen att ansvara för undervisningssituationer var något de upplevde som 

viktigt under sin utbildning samt att tillåtas att misslyckas och lära av det. De betonar vikten 

av att få chansen att träda in i skolans värld och kultur. De erfarna lärarna lyfter också fram 

vikten av att man som lärarstudent ska få chansen att vara hos samma handledare under flera 
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VFU-perioder för att kunna etablera en relation och på sätt kunna bilda sig en uppfattning om 

vad och varför handledaren gör som hen gör. De förkastar inte högskolans teori, den är en 

viktigt grund, men de menar att det är ute på VFU som lärarstudenten verkligen börjar forma 

sin framtida lärarroll. 

 

I UKÄ:s rapport (2015) framkommer tre exempel på hur lärosätena arbetar för att 

kvalitetssäkra handledningen. Ett övergripande krav från alla lärosäten är att handledarna ska 

vara behöriga i den skolform och de ämnen som är relevanta för den utbildning studenten går. 

Det framgår även att alla lärosäten ser det som högst önskvärt att handledaren genomgått 

någon form av handledarutbildning och det är också vanligt med krav på att handledaren 

arbetat som förskol- eller grundskollärare under minst tre år. Några hinder som dock framgår i 

rapporten är att det på lärosäten med många studenter inom förkollärar- och 

lärarutbildningarna inte finns möjlighet att kontrollera om alla handledare uppfyller de olika 

kompetenskraven. Detta ansvar läggs i stället helt på huvudmannen. Något lärosäte hävdar att 

det inte alltid är möjligt att matcha en students inriktning i den nya utbildningen med en 

handledare med en äldre utbildning, vilket betyder att vissa kompromisser får göras. Det 

framgår dessutom från lärosätenas svar att det råder stor brist på handledare med 

handledarutbildning. Emellertid framkommer även att flera handledare har en 

handledarutbildning som ligger såpass långt bak i tiden att den inte kan ses som aktuell i 

förhållande till de nya lärarutbildningarna. 

VFU i lärarutbildningen 

År 2001 infördes en ny lärarutbildning vilket innebar att ett tiotal olika lärarutbildningar 

ersattes med en lärarexamen. Den nya lärarutbildningen är komplex och innehåller ett stort 

allmänt utbildningsområde som gäller för alla blivande lärare, den utbildningsvetenskapliga 

kärnan (UVK). Därutöver finns ett flertal olika ämnesinriktningar, ämnesspecialiseringar 

liksom ämnesdidaktiska kurser. En annan förändring var att den tidigare praktiken ersattes 

med VFU (Persson, 2007). Syftet med den nya VFU:n var att utveckla relationen mellan 

handledare och student och låta studenterna ta del av handledarens hela arbetsdag genom att 

planera, genomföra och utvärdera pedagogisk verksamhet med ett vetenskapligt 

förhållningsätt (Lärarförbundet, 2008). I den nya lärarutbildningen ställdes det hårdare krav 

på VFU-handledarna som nu ansågs vara lärarutbildare och inte endast handledare. Det 

grundade sig i att handledare skulle på samma vis som lärarstudenter sätta sig in i de nya 

teorier som studerades på lärarutbildningen (Nilsson, 2007).  

 

Det finns olika modeller för hur VFU:n används i utbildningen. På många lärosäten är den en 

egen kurs med kursplan och fastställda lärande- och examensmål. På andra lärosäten är den en 

del i den aktuella delkurs som studenterna läser när VFU-perioden infaller. Då är det vanligt 

att VFU-perioden präglas av de ämnen och teorier studenterna arbetar med på högskolan. På 

vissa lärosäten är VFU:n starkt sammankopplad med centrala delar av UVK. För att betona 

hur VFU:n hjälper studenter på vägen mot att bli lärare har lärosäten utvecklat olika typer av 

progressionsmatriser och VFU-guider, där lärandemålen i varje kurs kopplas till 

examensmålen. Utöver dessa underlag finns även en omfattande VFU-dokumentation där 

studenten ska dokumentera sitt lärande samt formulera egna lärandemål för varje VFU-period. 

Vid vissa lärosäten används även olika former av portfolios, exempelvis reflektionsdagbok, 

blogg eller videodagbok. En del lärosäten har utvecklat särskilda insatser för att stärka 

samarbetet mellan lärosätena och skolverksamheterna och för att erbjuda studenterna extra 

stöd och utveckling under sin VFU. Exempel på detta är så kallad verksamhetsintegrering och 

det innebär att studenterna, utöver sin VFU-period, är ute på sina VFU-platser två dagar i 

veckan under hela utbildningsperioden (UKÄ, 2015). 
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I UKÄ:s (2015) enkätundersökning framgår att lärarstudenter överlag är nöjda med sin VFU. 

Endast tre procent är missnöjda med sin VFU och 46 procent är mycket nöjda. Det finns ingen 

märkbar variation mellan de olika inriktningarna inom lärarutbildningen. I lärosätenas svar 

framgår att tretton av de 27 lärosäten som deltog underkände mindre än en procent av 

studenterna, vilket UKÄ ställer sig frågande till då VFU:n är en tuff examination med hårda 

teoretiska och praktiska krav. Det är även en anmärkningsvärt låg andel underkända om man 

jämför med övriga examinationstillfällen under utbildningsperioden. Det framgår även utifrån 

svaren från lärosätena att majoriteten av de studenter som blir underkända blir det på grund av 

frånvaro. Med andra ord är andelen studenter som blir underkända för att de inte uppnått 

lärandemålen närmast obefintlig. 

 

I Lärarförbundets (2008) rapport framgår att 37 procent av studenterna anser att kontakten 

mellan högskolan och skolan där de hade sin VFU-plats fungerade dåligt. Tjugo procent 

svarar att deras handledare inte varit förberedd eller fått information om att de skulle komma 

till skolan. 45 procent av studenterna har inte fått besök av någon examinerande lärare under 

sin VFU. Endast 29 procent har fått besök minst en gång. 92 procent av studenterna anser att 

handledaren bör få utbildning i att handleda studenter. Överlag framgår det i lärarförbundets 

rapport att 93 procent av lärarstudenterna är nöjda med sin VFU. 

Examination och samverkan 

Utöver den omfattande VFU-dokumentationen där studenterna utvärderar och reflekterar över 

sitt eget lärande är samtal med handledare underlag för bedömning. Andra moment som är 

underlag för bedömning i VFU-kurserna är trepartssamtal med student, handledare och 

kursansvarig från högskolan, observationer av lärare från högskolan på plats eller via 

inspelning av studentledda aktiviteter samt individuella inlämningsuppgifter och muntliga 

redovisningar efter avslutad VFU. Dock finns det tecken på att både studenter och handledare 

har svårt att förstå och relatera till alla bedömningskriterier och lärandemål från högskolan 

som finns gällande VFU:n (UKÄ, 2015). 

 

Samverkan mellan handledare, huvudmän och lärosäten sker på olika sätt. Samverkan med 

huvudmän sker ofta via digitala plattformar samt via nätverksträffar och samverkansråd där 

både huvudmän, VFU-samordnare och handledare kan närvara. Majoriteten av lärosätena 

anordnar regelbundet informationsträffar för handledare där olika frågor och funderingar 

kring VFU lyfts fram. Det finns också lärosäten som bjuder in handledarna till seminarier och 

föreläsningar i kompetenshöjande syfte. Ett flertal lärosäten erbjuder kontinuerligt 

handledarutbildning, både på plats på lärosätet samt via webben (UKÄ, 2015). 

VFU-handboken 

I studenternas VFU-handbok på Högskolan i Borås förmedlas vilken roll VFU:n ska ha i 

lärarutbildningen. Syftet är att studenterna genom VFU ska lära sig att samarbeta och skapa 

relationer i arbetslag samt med barn/elever och vårdnadshavare. VFU:n ska dessutom ge 

studenterna möjligheten att kunna praktisera det de lärt sig på högskolan i barngrupp. Genom 

att praktiskt få pröva och ompröva det de lärt sig på högskolan ska studenterna kunna knyta 

an vetenskapliga teorier och forskning till det professionella handlandet. Utöver VFU:n får 

studenten också ett antal fältdagar under terminen ute på sin VFU-plats, utan handledning och 

bedömning. Syftet med dessa är att studenterna ska få ytterligare chans att stärka sin framtida 

yrkesroll.  
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Ansvaret för VFU i lärarutbildningen delas mellan lärarutbildarna på högskolan och 

handledarna. Både student och handledare har ansvar de måste uppfylla vid genomförandet av 

VFU. Studenten ska bland annat vid första mötet med handledaren presentera den aktuella 

kursens VFU-mål, VFU-uppgifter och sina personliga mål. Studenten ska även ge 

handledaren sin aktuella kursplan, kurshandbok, VFU-dokumentation och VFU-handbok. 

Studenten ska vidare planera, utvärdera och dokumentera det egna arbetet. Studenten och 

handledaren ska tillsammans strukturera upp en pedagogisk planering för hela VFU-perioden 

som bygger på den aktuella kursens VFU-mål, VFU-uppgifter samt studentens personliga 

mål. Handledare och student ska även planera in enskilda regelbundna handledningssamtal 

som bygger på kursens VFU-mål samt studentens personliga mål. Handledaren ska dessutom 

tillsammans med arbetslaget ta ansvar för studentens VFU, samt ta del av och läsa alla 

dokument studenten har med sig. Handledaren ska även genom regelbundna strukturerade 

handledningssamtal ge studenten respons och stöd i sin yrkesmässiga utveckling (Högskolan i 

Borås, 2015). 
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TEORETISK RAM 
Här nedanför redogörs för sociokulturellt perspektiv och särskilt för artefakters och 

medieringens roll i lärandet. 

Sociokulturellt perspektiv 

Det sociokulturella perspektivet lyfter fram att lärande är grundat i kulturella och sociala 

villkor. Det samhälle en människa lever i påverkar vad hen behöver lära sig och utveckla. I ett 

högteknologiskt samhälle är kunskaper om data och IT eftersträvansvärt medan i ett samhälle 

som präglas av jordbruk är kunskaper om djur, natur och odling mer användbart. Människans 

handlingar ses i ett sociokulturellt perspektiv som dualistiska, de är en kombination av teori 

och praktik samt mellan språk och handling (Säljö, 2011). Det sociokulturella perspektivet 

lyfter fram samtalets värde för vår utveckling och lärande. En av det sociokulturella 

perspektivets förgrundsgestalter Lev Vygotskij (1896-1934) hävdade att det viktigaste 

tillfället under det lilla barnets utveckling är när det lär sig koppla sina handlingar till tal, 

tecken och symboler. Då kan barnet börja planera och reflektera över sina handlingar. Det kan 

jämföra nutid med tidigare händelser och kan med hjälp av kommunikation med andra skapa 

en större förståelse för sin omvärld (Bråten & Hollsten, 1998).  

 

Lärande är en dynamisk och mångfacetterad process. Människan lär och utvecklas både på 

individnivå och på kollektivnivå genom exempelvis föreningar och organisationer. 

Människans komplexa förmåga till kommunikation bidrar i högsta grad till vårt lärande då vi 

kan ta del av och lära av varandras erfarenheter och kunskaper (Säljö, 2011). 

Artefakter och mediering 

Som tidigare nämnts lär och formas människan utifrån sociala och kulturella sammanhang. 

Som hjälpmedel har människan utvecklat olika så kallade artefakter, det vill säga fysiska och 

intellektuella verktyg som underlättar vår vardag och bidrar till lärande och utveckling. Det 

kan exempelvis handla om en såg som behövs för att kunna såga ner ett träd, internet för att 

söka information eller en miniräknare för att kunna lösa komplicerade matematiktal. Vår 

vardag är fylld av dessa olika artefakter som är formade utifrån människors erfarenheter för 

att fylla ett visst syfte (Säljö, 2011). För att förstå artefakter som ett hjälpmedel, behöver vi 

titta på begreppet mediering, vilket är ett centralt begrepp inom den sociokulturella teorin. 

Mediering beskriver sambandet mellan kulturella faktorer och människans tänkande och 

lärande. Mediering beskriver hur vi människor är beroende av olika artefakter och tvärtom. 

Det är ett ge-och-ta-förhållande. Exempelvis måste människan ha en miniräknare för att räkna 

ut komplexa matematiktal, men miniräknaren kan inte göra det själv och behöver därför också 

människan. Språk, begrepp och teorier är artefakter som är nödvändiga för vår utveckling och 

vårt lärande. Dessa olika redskap hjälper oss att orientera oss i vår omvärld (Jakobsson, 2012).  

 

Utgångspunkten för denna studie är att VFU är en artefakt som är skapad för att stärka 

lärarstudenters utveckling mot sin framtida yrkesroll. Man kan förstå begreppet VFU som en 

intellektuell artefakt. Genom detta begrepp görs sambandet mellan akademi och 

skolverksamhet, eller teori och praktik, synlig och därmed greppbar. VFU:n kan sålunda 

mediera viktig kunskap för den blivande läraren som inte den akademiska och 

högskoleförlagda utbildningen ensamt klarar av. Genom ytterligare artefakter som 

kurshandbok, VFU-dokumentation, personliga mål och så vidare ges studenten olika redskap 

för att reflektera kring sina pedagogiska handlingar tillsammans med såväl kollegor, 

elever/barn och vårdnadshavare. Det är emellertid viktigt att påminna om, som i exemplet 

med miniräknaren ovan, att artefakterna inte är några magiska verktyg som av sig själva kan 
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verka förbättrande. De kan endast komma i funktion när de inlemmas i ett socialt samspel. 

Artefakten kurshandboken fyller ingen funktion om den inte används av handledaren och 

studenten, men om den gör det, kan lärandet utvecklas mer än utan kurshandboken, just för att 

den kan bidra till att ordna reflektionen. 
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METODVAL 
Studien baseras på en kvantitativ enkätundersökning. Enkätundersökningen i sin tur föregås 

av en kvalitativ förstudie bestående av en fokusgruppintervju.  

 

För att samla information kring ett fenomen används kvalitativ eller kvantitativ metod (Trost, 

2013). Begreppen används i forskningssammanhang för att beskriva på vilket sätt forskare har 

undersökt det valda ämnet. Enkät är exempel på datainsamlingsverktyg som används i 

kvantitativ forskning och är användbart för att nå ut till större svarsgrupper för att på så vis 

kunna se mönster i respondenternas åsikter och se skillnader mellan faktorer som ålder, kön 

och utbildning. Att intervjua en person är exempel på kvalitativ metod och används för att få 

en rik beskrivning av hur respondenterna tänker kring ett bestämt ämne (Björkdahl Ordell, 

2012). Med en enkätundersökning får man fram numeriska beskrivningar av den insamlade 

informationen, medan en intervjustudie ger omfångsrika verbala beskrivningar (Dimenäs, 

2007). För att ta del av båda sidor har vi valt att i huvudsak basera denna studie på en 

kvantitativ enkätundersökning, men även gjort en kvalitativ förstudie i form av en 

fokusgruppintervju. Trost (2013) menar att det med fördel går att kombinera kvantitativ 

metod med kvalitativ metod och att en kvalitativ studie går att göra som en förstudie till en 

kvantitativ studie och tvärtom. Detta gav oss inspiration till att kombinera båda metoderna för 

att få ett större omfång på undersökningen. 

Enkät 

Enkäter kan besvaras på papper eller via dator. I denna studie har pappersenkäter använts då 

svarsfrekvensen ofta blir högre vid ett personligt möte och om deltagarna har frågor om 

enkäten finns forskarna där för att besvara dem. Vid utformningen av en pappersenkät är det 

viktigt att tänka på att den ska se intressant och tilltalande ut samt att frågorna ska vara lätta 

att förstå och svara på. Det är även viktigt att enkäten inte är alltför lång då den kan upplevas 

som jobbigt för deltagarna att svara på (Kylén, 2004). Vid formulering av enkätfrågor är det 

också viktigt att inte fråga efter flera saker i samma. Det blir svårt att svara på och omöjligt att 

analysera. I slutet av enkäten kan man med fördel ha en helt öppen fråga där den svarande kan 

komma med tankar och åsikter kring enkäten eller tillägga något viktigt till undersökningen 

som inte framkom i enkätsvaren (Trost, 2013). 

Fokusgruppintervju 

Fokusgruppintervju är exempel på kvalitativ metod. Det innebär att ett antal deltagare samlas 

och diskuterar ett förbestämt ämne eller problem som tagits upp av samtalets moderator 

(Davidsson, 2007). Syftet är att skapa samtal och diskussion mellan deltagarna (Kylén, 2004). 

Fokusgrupper används för att bland annat undersöka vad som kommer fram i gruppens 

diskussioner och för att kunna observera interaktionen mellan deltagarna. Idén med samtalet 

är att deltagarna utifrån sina egna erfarenheter och uppfattningar kan komma med synpunkter 

och åsikter kring ämnet. Samtalet ska vara så öppet och fritt som möjligt utan att deltagarna 

blir avbrutna av ledande frågor. Samtalet leds av en moderator som ser till att ämnet följs och 

som eventuellt hoppar in och ger gruppen nya perspektiv på ämnet. För att kunna 

dokumentera interaktionen mellan deltagarna kan moderatorn ha tillgång till en observatör 

som antecknar det som sker (Davidsson, 2007). 

Urval 

Studiens urval bestod av lärarstudenter med inriktning mot förskola, fritidshem, årskurs F-3, 

årskurs 4-6 och årskurs 7-9. Dessa urvalsgrupper valdes för att kunna se eventuella skillnader 

mellan hur studenter upplever sin VFU. För att studien inte skulle bli alltför omfattade och att 
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vi skulle hinna med vår tidsram begränsades antalet studenter till några specifika terminer. 

Terminerna valdes även ut för att få en variation av studenter som är i början av sin utbildning 

och studenter som befinner sig närmre examen. Därför tog vi kontakt med 

utbildningsadministratören på högskolan för att få uppgifter om hur många studenter som är 

registrerade på de aktuella inriktningarna. På så vis erhölls en överblick över hur många 

studenter som studerar på de skilda terminerna. Ett antal passande terminer valdes ut. Det 

slutade med följande: studenter med inriktning mot förskola termin fem (N=46), studenter 

med inriktning mot fritidshem termin två (N=20), fyra (N=15) och sex (N=15), studenter med 

inriktning mot årskurs F-3 termin fyra (N=29) och sex (N=30), studenter med inriktning mot 

årskurs 4-6 termin fyra (N=39) och studenter med inriktning mot årskurs 7-9 termin fyra 

(N=13). Det totala antalet lärarstudenter på Högskolan i Borås var 668 stycken (vårterminen 

2016). Antalet studenter som läser de terminer som ingår i denna undersöknings urval var 207 

stycken, vilket betyder att undersökningens urval utgör 31 procent av det totala antalet 

lärarstudenter. Undersökningen genomfördes vid tre tillfällen och det resulterade i 114 

insamlade enkäter. Svarsfrekvens blev således 55 procent och bestod av svar från 42 studenter 

med inriktning mot F-3, 30 med inriktning mot förskola, 20 med inriktning mot fritidshem, 16 

med inriktning mot 4-6 och sex med inriktning mot 7-9. 

 

Urvalet i förstudien, fokusgruppintervjun, bestod av tre studenter med inriktning mot 

fritidshem och tre studenter med inriktning mot årskurs F-3.  

Genomförande 

Fokusgruppintervjun 

Inför utformandet av enkäten genomfördes en fokusgruppintervju med sex lärarstudenter om 

deras erfarenheter av VFU. Intervjuguiden (se bilaga 3) formulerades främst efter VFU-

handboken eftersom det är i den VFU:ns syfte och innehåll redogörs. För studien var det 

därför intressant att se om det som framgår i denna viktiga artefakt också genomförs i 

praktiken. Även input från tidigare forskning var viktig för konstruktionen av intervjuguiden. 

Tanken med intervjuguiden var att den skulle vara just en guide och anpassas efter hur 

diskussionen fortlöpte under intervjutillfället. 

 

Intervjun leddes av en moderator och en observator. Att ha med en observator är att föredra då 

denna kan anteckna talordning, minspel och kroppsspråk. Observatören kan även vara ett stöd 

för moderatorn och se till att ingen viktig fråga missas (Tursnovic, 2002). Kylén (2004) menar 

att det alltid bör vara två som håller i samtalet om deltagarna är fler än fyra. Deltagarna, som 

bestod av tre studenter med inriktning mot F-3 och tre studenter med inriktning mot 

fritidshem valdes ut veckan före datumet för intervjun. Tursnovic (2002) pekar på vikten av 

att deltagarna i en fokusgruppintervju känner sig trygga så att de vågar och vill uttrycka sina 

tankar och åsikter. Han menar också att en viss homogenitet i exempelvis bakgrund eller 

utbildning är att föredra. Däremot är olikheter i attityder, erfarenheter och åsikter viktigt för 

att få en bra och dynamisk diskussion. För att skapa trygghet sattes det samman en grupp med 

lärarstudenter som var bekanta eller åtminstone kände till varandra sen tidigare. Moderator 

och observatör bjöd på fika innan för att skapa en lättsam och inbjudande stämning. Studenter 

från olika terminer och med olika ålder och kön valdes ut för att skapa en viss heterogenitet. 

En sluten webbaserad diskussionsgrupp bildades där information om intervjun lades ut och 

där eventuella frågor och funderingar inför intervjun kunde besvaras.  

 

Intervjun hölls den 11:e april 2016 på Högskolan i Borås och varade i 40 minuter. Intervjun 

började med att alla satte sig på stolar i en ring och moderatorn gick igenom intervjuns 
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upplägg och syfte. Moderatorn informerade också om att samtalet skulle komma att spelas in 

samt att deltagarna garanterades konfidentialitet i studien. Intervjun började med att alla 

deltagarna kortfattat fick berätta om sig själva och vilka VFU-platser de varit på. Efter det 

ställde moderatorn en öppen fråga och deltagarna tilläts diskutera fritt. Moderatorn ställde 

frågor från intervjuguiden vid behov men deltagarna fick själva styra samtalet. 

Enkätundersökningen 

Enkäten (se bilaga 1) består av tre bakgrundsfrågor där det frågas efter vilken inriktning och 

termin den svarande går, samt vilket år hen antogs till lärarutbildningen. Sedan följer sjutton 

påståendefrågor där studenten får svara instämmer helt, instämmer till stor del, instämmer till 

någon del, instämmer inte alls eller vet ej. Sedan följer tre påståendefrågor till, där det frågas 

efter hur ofta ett antal situationer har förekommit i genomsnitt under VFU:n, med 

svarsalternativen 3 gånger/vecka eller mer, 2 gånger/vecka, 1 gång/vecka eller mindre, inte 

alls samt vet ej. Enkäten avslutas med två öppna frågor där den svarande får komma med 

valfria tillägg om enkäten eller studiens problemområde. I enkäten ombeds studenterna att 

svara utifrån upplevelser av sin senaste VFU-period. Enkätfrågorna utformades efter input 

från fokusgruppintervjun, tidigare forskning och VFU-handboken. Majoriteten av frågorna 

formulerades utifrån VFU-handboken eftersom det är den handledaren och studenten ska 

arbeta efter under VFU:n. Det är även i den som VFU:ns syfte och innehåll redogörs. För 

studien var det därför intressant att se om det som framgår i denna, för VFU:ns kvalité, 

viktiga artefakt också genomförs i praktiken. 

 

Enkätundersökningen genomfördes med pappersenkät vid tre tillfällen, den 25:e, 27:e och 

28:e april 2016. För att försöka minska bortfallet gjordes undersökningen i samband med 

föreläsningstillfällen. Urvalsgruppens scheman letades upp och föreläsande lärare kontaktades 

för att boka in tider för undersökningen. Vid första tillfället blev studenterna informerade av 

sin föreläsare att de skulle få delta i en enkätundersökning under pausen. Under pausen 

delades enkäterna ut till de studenter som ville delta. När enkäterna var ifyllda lämnades de in 

till oss som lade dem i en mapp. Vid tillfälle två delades enkäterna ut till studenterna innan 

deras föreläsning. När de var ifyllda tog vi emot dem och lade dem i en mapp. Vid tillfälle tre 

lämnades enkäterna ut på en föreläsning strax innan lunch för att sedan samlas in senare under 

dagen. 

Analys 

Fokusgruppintervjun varade under 40 minuter och för att få en tydlig bild av det som sades 

under intervjutillfället gjordes en transkribering av hela intervjun. Det var ett tidskrävande 

arbete, men ett måste för att kunna göra en överblick och en systematisk analys av intervjun. 

För att underlätta transkriberingsarbetet var det observatören som förde anteckningar under 

intervjutillfället som stod för transkriberingen. Eftersom observatören var med och lyssnade 

noga och observerade kroppsspråk och mimik under själva intervjutillfället hade han bra 

förståelse för intervjuns innehåll. Det är mycket svårt att försöka transkribera en 

fokusgruppintervju om man själv inte varit med vid intervjutillfället då det till exempel kan 

vara mycket svårt att skilja de olika deltagarnas röster åt samt förstå vad som sägs ’’mellan 

raderna’’(Halkier, 2010). För att kunna analysera innehållet i intervjun lyssnade vi igenom 

materialet, läste transkriberingen och skrev ned en kortfattad sammanfattning. Utifrån 

sammanfattningen kunde vi mejsla fram ett antal övergripande kategorier. Kategorierna blev 

handledning, samverkan, skillnad på läraryrkena och det blir aldrig på riktigt. Dessa 

kategorier utgjorde sedan en grund för enkätkonstruktionen.  

 



 

13 

 

Inför inläsning av data från enkäterna har vi följt Trost (2013) instruktioner om kodning. När 

enkäterna har samlats in har de fått ett unikt ID-nummer vilket är ett måste för att kunna gå 

tillbaka och kontrollera ifall det blir något fel vid inmatning av svaren. För att sammanställa 

alla enkäter har vi använt oss av statistikprogrammet SPSS. I programmet har vi beräknat 

svarsfrekvenser för alla enkätens frågor. Vi har jämfört de olika lärarprograminriktningarna 

med varandra och räknat ut medelvärdet för de olika frågorna. Uträkningarna har skrivits ut 

på papper och därefter gjorts om till diagram och tabeller i programmet Excel. 

Tillförlitlighet och giltighet  

Tillförlitlighet (reliabilitet) och giltighet (validitet) är två begrepp som beskriver hur trovärdig 

en undersökning är. En enkätundersöknings validitet hänger på om enkätfrågorna är relevanta 

utifrån vad undersökningen faktiskt vill mäta eller få reda på, samt om frågorna ligger i linje 

med undersökningens syfte och frågeställningar (Trost, 2013). Hög validitet på enkätfrågorna 

leder till att den insamlade datan blir relevant för att uppfylla studiens syfte (Kylén, 2004). 

Reliabilitet är underökningens stabilitet och homogenitet (Kylén, 2004). Reliabilitet handlar 

till exempel om hur enkätfrågorna uppfattas och tolkas av de som svarar på enkäten. Är 

enkätfrågorna alltför långa eller utformade med svåra och ovanliga ord kan de missuppfattas. 

Med det menas att frågan har låg reliabilitet, de svarande tolkar frågorna olika och svarar 

därmed på olika frågor vilket leder till att den insamlade datan blir bristfällig. 

Undersökningens reliabilitet påverkas även av de svarandes sinnesstämning och humör vid 

tillfället de svarar på enkäten. De som har en bra dag svarar med stor sannolikhet mer positivt 

än de som har en dålig dag (Trost, 2013). 

 

Genom att vara noga med utformningen av studiens enkätfrågor samt låta en testgrupp testa 

dem och komma med synpunkter har vi försökt minimera risken för oklarheter och 

missförstånd och därmed arbetat med att ge enkäten så hög reliabilitet som möjligt. För att få 

en hög validitet på enkäten har frågorna noggrant mejslats fram utifrån studiens syfte med 

hjälp av tidigare forskning och inspiration från fokusgruppintervjun. Kylén (2004) menar att 

det vid utformandet av en enkät kan vara bra att få input från personer ur den aktuella 

målgruppen genom exempelvis en intervju. Därför har vi använt resultat från 

fokusgruppintervjun som en del av grunden till utformandet av enkätfrågorna. På det sättet 

har undersökningens trovärdighet ökat ytterligare. 

Forskningsetiska riktlinjer 

Hermerén (2011) problematiserar hur god forskningsetik och god vetenskaplig kvalitet 

förhåller sig till varandra. Forskaren ska arbeta för att få fram viktig information som kan leda 

till ny kunskap samtidigt som hen måste förhålla sig till rådande lagar och etiska principer och 

krav som finns nedskrivna av bland annat Vetenskapsrådet (2002). Vid forskning är det 

viktigt att förhålla sig till det så kallade individskyddskravet som handlar om att individer som 

deltar i en studie inte får utsättas för psykisk eller fysisk skada eller för kränkningar eller 

förolämpningar. Å andra sidan finns det ett krav från samhället på att forskning ska bedrivas 

för att föra utvecklingen framåt. Vid genomförandet av forskning gäller det att hitta en balans 

mellan dessa krav.  Individskyddskravet är i sin tur uppdelat i fyra huvudkrav. Dessa är 

informationskravet som innebär att deltagarna ska informeras om undersökningens syfte, 

samtyckeskravet som betyder att deltagandet i studien måste vara frivilligt, 

konfidentialitetskravet som innebär att de som deltar garanteras konfidentialitet och att deras 

uppgifter inte sprids till obehöriga. Slutligen finns även nyttjandekravet som innebär att 

insamlade uppgifter endast kommer användas till forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 

2002).  
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För att inte bryta mot rådande forskningsetiska principer har vissa åtgärder vidtagits vid 

genomförandet av denna studie. Alla deltagare i undersökningen har tydligt informerats om 

att deltagandet är konfidentiellt och frivilligt. Varje enkät innehöll ett missivbrev (se bilaga 2) 

där vi kortfattat presenterade undersökningen samt gav ut kontaktuppgifter om någon 

deltagare skulle vilja höra av sig.   
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RESULTAT 

Enkätundersökningen 

Under resultatdelen har vi valt att benämna de som läser mot F-3, 4-6 och 7-9 som klasslärare. 

De som läser mot fritidshem som fritidslärare och de som läser mot förskola som 

förskollärare. Kapitlet börjar med en redovisning av resultatet med hjälp av diagram och 

tabeller av de frågor som för studien fick mest relevanta svar, vidare beskrivs kortfattat vad 

som framkom ur enkätens öppna frågor samt ur fokusgruppintervjun. Utifrån enkätsvaren 

framgår att 89 procent av lärarstudenterna instämde helt eller till stor del i att påståendet ”Jag 

är nöjd med min VFU så här långt in på min utbildning”. De är också överlag nöjda med hur 

de blivit introducerade för arbetslaget och inkluderade i dess rutiner. 

Planering och handledningssamtal 

När lärarstudenter kommer ut på VFU möts de av lärare som genom handledning ska stödja 

dem i deras utveckling mot att bli bra lärare. Eftersom det framgår i VFU-handboken från 

högskolan att student och handledare tillsammans ska ansvara för att en pedagogisk planering 

är det för studien relevant att se hur studenterna upplever att det har fungerat, vilket redovisas 

nedan.  

 
Figur 1. Andel studenter som tillsammans med sin handledare strukturerat upp en pedagogisk 
planering för VFU-perioden.  
 

I figur 1 redovisas i vilken grad respondenterna instämde i påståendet ”Jag har tillsammans 

med min VFU-handledare strukturerat upp en pedagogisk planering för VFU-perioden”. 

Omkring hälften av lärarstudenterna instämde helt eller till stor del i påståendet. Skillnaden 

mellan de olika inriktningarna är relativt liten: 59 procent av klasslärarna, 51 procent av 

förskollärarna och minst andel, 45 procent av fritidslärarna instämde helt eller till stor del i 

påståendet. Omkring hälften av samtliga lärarstudenter som har svarat på enkäten har sålunda 

upplevt att de inte har strukturerat upp en pedagogisk planering tillsammans med handledaren. 
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En pedagogisk planering för VFU-perioden ska bland annat innehålla strukturerade enskilda 

handledningssamtal. Sådana samtal behöver planeras i förväg för att säkerställa 

regelbundenhet och kontinuitet. Nedan redovisas hur studenterna upplevt att det fungerat. 

 

 
Figur 2. Andel studenter som tillsammans med sin handledare i förväg planerat in enskilda 
handledningssamtal. 

 

I figur 2 framgår det att en tredjedel av förskollärarna instämde helt i att de tillsammans med 

sin handledare i förväg planerat in enskilda handledningssamtal. Lägger man till de som 

svarat instämmer till stor del blir det 50 procent. 20 procent av fritidslärarna instämde helt och 

läggs instämmer till stor del till blir svarsfrekvensen 40 procent, dock är det nästan en 

tredjedel som svarat instämmer inte alls. Klasslärarna har i minst utsträckning instämt i detta 

påstående. Majoriteten ligger på den nedre skalan och över en tredjedel har svarat instämmer 

inte alls och 31 procent har svarat antingen instämmer helt eller instämmer till stor del.  

 

Sammanfattningsvis har förskollärarna i störst utsträckning instämt trots att det endast är 

hälften av dem som svarat att de instämmer helt eller till stor del och 13 procent av dem som 

svarat instämmer inte alls. Om inriktningarna läggs ihop är det 20 procent som svarat 

instämmer helt. 
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För att VFU:n ska uppfylla sitt syfte behöver den kopplas till målen. Nedan redovisas i vilken 

grad studenternas strukturerade planering byggt på kursens VFU-mål, studentens personliga 

mål och studentens VFU-uppgifter. 

 
Tabell 1. Andel klasslärare, fritidslärare och förskollärare i procent som instämmer helt eller till stor del 
i påståenden om planeringens och handledningssamtalens relation till mål och uppgifter. 

Jag anser att… Klasslärare Fritidslärare Förskollärare 

    

 Planeringen har byggt på kursens 

VFU-mål 

82 65 80 

 Planeringen har byggt på mina 

personliga mål 

70 65 70 

 Planeringen har byggt på mina VFU-

uppgifter 

93 80 86 

 Handledningssamtalen har behandlat 

VFU-målen 

52 60 84 

 Handledningssamtalen har behandlat 

mina personliga mål 

72 65 73 

 

Ett genomgående mönster är att fritidslärarna har lägst svarsfrekvens på alla påståenden utom 

’’handledningssamtalen har behandlat VFU-målen’’.  

 

En majoritet av klasslärarna och förskollärarna instämde helt eller till stor del att deras 

planering byggt på kursens VFU-mål. På samma fråga instämde 65 procent av fritidslärarna 

helt eller till stor del. På frågan om planeringen byggt på studentens personliga mål svarade 

69 procent av studenterna instämmer helt eller instämmer till stor del utan anmärkningsvärd 

skillnad mellan de olika inriktningarna. På frågan om planeringen byggt på studentens VFU-

uppgifter var det en stor majoritet som instämde helt eller till stor del, utan större variation 

mellan de olika inriktningarna.  

 

På frågan om handledningssamtalen behandlat VFU-målen framgår att en relativt stor 

majoritet av förskollärarna svarat antingen instämmer helt eller instämmer till stor del. Av 

klasslärarna och fritidslärarna var det drygt hälften som instämde. När det gäller de personliga 

målen har 71 procent svarat instämmer helt eller instämmer till stor del utan märkbar variation 

mellan inriktningarna. 
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Handledaren 

En del i studenternas yrkesmässiga utveckling är att de ska få chansen att koppla det de lärt 

sig på högskolan till prakiska erfarenheter ute på sin VFU samt få chansen att reflektera kring 

det med sin handledare. Därför är det relevant för studien att ta reda på hur mycket utrymme 

teorier och forskning har i samtalet mellan student och handledare. Nedan redovisas hur 

studenterna upplevt detta. 

 
Figur 3. Andel studenter som samtalat om forskning och teorier med sin handledare. 
 

I figur 3 framgår att förskollärarna är de som i störst utsträckning samtalat kring forskning och 

teorier de läst om på högskolan. 60 procent har svarat antingen instämmer helt eller 

instämmer till stor del. Motsvarande för fritidslärarna är 50 procent och för klasslärarna 35 

procent. Fritidslärarna och klasslärarna har relativt hög svarsfrekvens på instämmer inte alls i 

jämförselse med förskollärarna. 

  

7% 

33% 

43% 

17% 

20% 

30% 

30% 

20% 

22% 

44% 

22% 

13% 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

instämmer inte alls

instämmer till någon del

instämmer till stor del

instämmer helt

Klasslärare

Fritidslärare

Förskollärare



 

19 

 

För att handledaren ska kunna göra en rättvis och tillförlitlig bedömning av studentens VFU 

gäller det att hen förstår vad det är studenten ska uppnå under sin VFU utifrån 

bedömningskriterier och lärandemål från högskolan. En annan del i VFU:n handlar om att 

handledaren ska vara insatt i kursplanen, kurshandboken och VFU-handboken som studenten 

har med sig från högskolan. Därför har vi frågat studenterna om handledaren har tagit del av 

dokumenten. 

 
Tabell 2. Andel klasslärare, fritidslärare och förskollärare i procent som instämmer helt eller till stor del 
i påståenden om handledarens kännedom om olika dokument. 

Jag upplever att… Klasslärare Fritidslärare Förskollärare 
    

 Min VFU-handledare har helt förstått 

vad jag ska uppnå för att bli godkänd 

på min VFU utifrån 

bedömningskriterier och lärandemål 

från högskolan 

72 70 70 

 Min VFU-handledare läst min 

aktuella kursplan från högskolan 

23 30 50 

 Min VFU-handledare läst min 

aktuella kurshandbok från högskolan 

14 25 36 

 Min VFU-handledare läst min 

aktuella VFU-handbok från högskolan 

41 53 60 

 

Av tabell 2 framgår att ungefär 70 procent av lärarstudenterna instämmer helt eller instämmer 

till stor del i att deras handledare helt förstått vad studenten ska uppnå under sin VFU utifrån 

bedömningskriterier och lärandemål från högskolan. Med andra ord upplever mer än en 

tredjedel av studenterna att handledaren inte varit på det klara med vad som ska uppnås under 

VFU:n. 

 

Påståendet om huruvida handledaren läst kursplanen har 23 procent av klasslärarna svarat att 

de instämmer helt eller till stor del, medan det framgår att en något större andel fritidslärare, 

30 procent, svarat att de instämmer helt eller till stor del. Av förskollärarna har hälften svarat 

att de instämmer helt eller till stor del.  

 

När det kommer till påståendet om handledaren läst kurshandboken svarar 14 procent av 

klasslärarna att de instämmer helt eller till stor del, fritidslärarna hamnar på 25 procent och 

förskollärarna på 36 procent. När det kommer till påståendet om handledaren läst VFU-

handboken svarar 41 procent av klasslärarna att de instämmer helt eller till stor del, 

fritidslärarna hamnar på 53 procent och förskollärarna på 60 procent. Klasslärarna upplever 

alltså i minst utsträckning att handledaren läst kursplanen, kurshandboken och VFU-

handboken.  

Planerade aktiviteter och lektioner 

En del i studenternas yrkesmässiga utveckling är att de ska få möjlighet att genomföra 

lektioner/aktiviteter med barngrupp på sin VFU. Därför har högskolan utformat VFU-

uppgifter som studenten ska genomföra. Handledaren ansvarar för att studenten får tillräckligt 

med tid och utrymme för att utföra dessa och 84 procent av studenterna instämde helt eller till 

stor del att de fick det. Studenterna har även fått svara på hur ofta de i genomsnitt fått chansen 

att planera och genomföra en aktivitet/lektion, samt hur ofta de i genomsnitt samtalat med 

handledaren innan genomförd aktivitet, hur ofta de blivit observerade av handledaren under 
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tiden och hur ofta de fått respons och konstruktiv kritik efter genomförd aktivitet. Detta 

redovisas nedan. 

 
Tabell 3. Andel klasslärare, fritidslärare och förskollärare i procent som angett att följande situationer 
förkom två gånger i veckan eller oftare.  

Situationer Klasslärare Fritidslärare Förskollärare 

    

 Jag har fått planera och genomföra 

lektioner/aktiviteter på min VFU 

95 70 87 

 Jag har tillsammans med min VFU-

handledare samtalat om mina 

planerade lektioner/aktiviteter innan 

de har genomförts 

78 65 63 

 Min VFU-handledare har observerat 

mig när jag har genomfört en 

lektion/aktivitet 

94 70 60 

 Min VFU-handledare har gett mig 

konstruktiv kritik och respons efter 

genomförd lektion/aktivitet 

88 75 66 

 

I tabell 3 framgår att gruppen klasslärare i större utsträckning planerar, genomför och 

reflekterar kring lektioner/aktiviteter än de två andra inriktningarna. De framgår också att 

förskollärarna har lägst svarsfrekvens på alla påståenden utom på ’’jag har fått planera och 

genomföra lektioner/aktiviteter på min VFU’’. 

 

Om de tre inriktningarna läggs ihop har 88 procent av studenterna genomfört planerade 

aktiviteter/lektioner på sin VFU-plats minst två gånger i veckan, varav 52 procent tre gånger i 

veckan eller mer. När det gäller ifall handledaren samtalat med studenten innan planerad 

aktivitet/lektion, observerat under tiden och givit konstruktiv kritik och respons efter 

genomförd aktivitet/lektion är svarsfrekvensen något lägre.  

Enkätens öppna frågor och fokusgruppintervjun 

Utifrån svar på de sista två öppna frågorna på enkäten där studenterna fick skriva fritt går det 

att urskilja vissa mönsterbildande utsagor. Överlag vill studenterna ha mer VFU, längre VFU-

perioder samt mer tid och utrymme till handledning och samtal med handledaren. Angående 

handledning uttrycker sig en student med inriktning 7-9 så här:  

 
Jag hade velat ha mer handledning och stöd. Gärna mer tid för diskussion med 

handledare, i syfte att utvecklas rent didaktisk. Mer stöd i utformningen av lektioner. 
 

Många av de tillfrågade studenterna efterfrågar VFU-uppgifter som är anpassade efter 

längden på VFU-perioden, samt VFU-uppgifter som går att genomföra i praktiken utan att det 

krockar med det handledaren arbetar med för tillfället eller upprepar något handledaren just 

gått igenom med sina barn/elever. En student med inriktning 7-9 ringar in problemet så här: 

 
Jag anser att det enda som bör förbättras/ändras är VFU-perioden, att de blir längre. 

Ibland är VFU-uppgifterna för stora för att hinna med att genomföra på exempelvis två 

veckor. Jag tycker VFU-uppgifterna ska vara mer realistiska och anpassas efter hur lång 

varje VFU-period är.  
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En annan student med inriktning 7-9 svarar så här på frågan om hen har något att tillägga om 

sin VFU: ’’Att högskolan är realistisk. Man kan inte bara slänga in en uppgift. Det ska vara 

fria uppgifter som passar alla’’ 

 

Några studenter lyfter också fram att det är stor skillnad på olika skolor och handledare samt 

att vissa handledare är outbildade och saknar engagemang och att detta drabbar studenterna. 

Till exempel denna student med inriktning F-3:  

 
Det är stor skillnad på olika skolor och VFU handledare när det kommer till engagemang. 

Vissa inkluderar oss studenter till fullo och ser oss som en tillgång. Medan andra ser oss 

samt behandlar oss som en börda de tar sig an för att få pengar. 

 

Ett till exempel från en student med inriktning F-3: 

 
Jag upplever att av mina fem handledare har endast en förstått kriterierna i vår VFU-

dokumentation. Vi har diskuterat att målen måste konkretiseras och språket behöver 

förenklas. Jag har också bara haft två som genomgått handledarutbildning. 
 
 

Utifrån analysen av fokusgruppintervjun framkommer att studenterna överlag är nöjda med 

sin VFU och med sina handledare även om de haft lite olika erfarenheter under de olika VFU-

perioderna. När vi frågar om de fått de strukturerade regelbundna handledningssamtal de har 

rätt till framgår det att de inte har full koll på hur mycket handledning de har rätt till. 

Angående handledare och handledning säger en student med inriktning F-3 så här: 

 
Jag har också haft jättebra handledare. Fast jag kan ju också säga att det vart väldigt stor 

skillnad på mina handledare kan jag tycka. Just i vilken kritik jag fått. Om den har kunnat 

ta mig framåt. Den handledare jag har nu är helt fantastisk. För hon lyfter både vad som 

är bra och vad jag kan förbättra. Och hon ger mig konkreta svar på mina frågor och även 

att hon pekar så tydligt på vad det är jag behöver förbättra. 

 

Ur analysen går det att utläsa att studenterna ibland upplever högskolan som orealistisk och 

att den i vissa fall saknar verklighetsförankring. En student med inriktning fritidshem 

formulerar sig såhär:  

 
Jag känner liksom att här bygger man upp ett litet luftslott, liksom ”så här ska det se ut” i 

verksamheten. Fast sen när man väl kommer ut dit så märker man liksom att ”nä det 

stämmer ju liksom inte nånting”. Utan då får man snabbt som student anpassa sig utifrån 

verksamheten och hur den är formad. 

 

Alla deltagarna lyfter fram problematiken med att det inte går att komma ifrån att man ”bara” 

är en student när man är ute på VFU. En student med inriktning F-3 menar att det alltid blir en 

”wow-känsla” hos eleverna när man som VFU-student ska hålla i en aktivitet/lektion, det blir 

något som sticker ut från elevernas vardag. Detta känner även övriga deltagare igen sig i. En 

student med inriktning fritidshem menar att: ”Det blir ju aldrig riktigt på riktigt, det är ju en 

speciell situation att va ute som VFU-student så du kan ju aldrig få det helt autentiskt”. 

 

Flera av deltagarna lyfter att de haft för mycket uppgifter från högskolan under vissa VFU-

perioder, vilket leder till att de inte får chansen att fokusera på verksamheten. För mycket 

VFU-uppgifter leder också till stress för studenten.  
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Ur analysen av intervjun framgår vissa skillnader mellan studenter med inriktning mot 

fritidshem och studenter med inriktning mot F-3. En av studenterna som läser med inriktning 

F-3 lyfte fram att det oftast finns tid för att samtala med handledaren när skoldagen är slut, 

vilket de övriga studenterna med samma inriktning instämde i. Då finns ofta tid för att 

diskutera och reflektera kring dagen som gått och planera för kommande dagar. Detta fick 

övriga i gruppen att tänka på att denna möjlighet inte finns för de som läser med inriktning 

mot fritidshem då de går vidare till fritidsverksamheten efter skoldagen. Här framgick alltså 

en tydlig skillnad mellan möjligheter till handledning mellan yrkesgrupperna. 

 

En annan aspekt som hela gruppen var överens om var att skolan alltid ses som primär i 

förhållande till fritidshemmet, vilket grundar sig i att skolan är obligatorisk och målstyrd. En 

student med inriktning fritidshem påpekade att det kanske därför ställs högre krav på 

studenterna med inriktning F-3 när det gäller att genomföra lektioner och aktiviteter samt 

koppla det de gör till styrdokumenten. Det lyftes också fram att bristen på utbildad personal 

på fritidshemmet kan leda till att kvalitén på VFU:n för de studenter som studerar med 

inriktning fritidshem riskerar att drabbas negativt, då outbildad personal inte har samma 

perspektiv på fritidsverksamheten som en med pedagogisk utbildning. 

 

En student med inriktning fritidshem påpekade att hen hade upplevt VFU:n under sin 

tillvalstermin som mer uppstyrd och kravfylld. Hen antog att det hade att göra med att denna 

VFU gjordes inom ramen för skolan med en klasslärare. Just det uttalandet går tydligt att 

koppla till ett citat från ett enkätformulär ifyllt av en annan student med inriktning fritidshem: 

’’Har varit lättare och jag har fått mer tid att planera och genomföra mina aktiviteter under 

skoltimmarna i termin 3 tillval bild än på fritidshemmet. Det beror nog på att det kan vara 

svårare att hinna med på fritidshemmet. Då barnen slutar på olika tider osv’’. 

Resultatsammanfattning 

I denna undersökning blev svarsfrekvensen på instämmer helt överlag mycket låg. Även 

svarsfrekvensen på instämmer till stor del blev relativt låg. Det är ovanligt med planerade 

handledningssamtal och en strukturerad planering. Ungefär en tredjedel av studenterna 

upplever att VFU-målen och studentens personliga mål inte behandlats i planering och 

handledningssamtal. Det är dessutom ovanligt att handledare läser VFU-handbok, 

kurshandbok och kursplan. Det framkommer även att en tredjedel av studenterna upplever att 

handledaren inte helt förstått vad studenten ska uppnå under VFU:n utifrån 

bedömningskriterier och lärandemål från högskolan, samt att samtal kring forskning och 

teorier är ovanliga.  

 

Det framkommer att majoriteten av studenterna känner sig välkomna och inkluderade i 

arbetslaget och att de upplever sig få tillräckligt med tid och utrymme att utföra sina VFU-

uppgifter. Det är klasslärarna som genomför och diskuterar kring sina VFU-uppgifter i störst 

utsträckning och fritidslärarna i minst utsträckning. Det är också fritidslärarna som i minst 

omfattning upplevt att handledaren byggt planering och handledningssamtal på VFU-mål och 

studentens personliga mål. Av alla studenter instämde 89 procent helt eller till stor del att de 

var nöjda med sin VFU. Flera studenter efterfrågar även mer VFU och längre VFU-perioder. 
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DISKUSSION 
Diskussionskapitlet börjar med resultatdiskussion som bygger på studiens syfte, bakgrund, 

teoretiska ram och resultat. Även egna slutsatser vävs in i texten. Därefter följer avsnittet 

metoddiskussion där den valda metoden diskuteras utifrån studiens syfte. Avslutningsvis 

beskrivs didaktiska konsekvenser där slutsatser för lärarutbildningen, läraryrket och studiens 

problemområde dras.  

Resultatdiskussion  

Syftet med denna studie är att beskriva lärarstudenters uppfattningar av sin senaste VFU-

period. Studiens frågeställningar är ”vilka uppfattningar har studenterna av sin VFU?” och 

”finns det skillnader i uppfattningar av VFU beroende på vald inriktning?”. 

Studenters uppfattningar av sin VFU 

En stor del av frågorna i enkätundersökningen bygger på VFU-handboken och behandlar 

inslag som ska vara obligatoriska under VFU:n. Svarsfrekvensen på instämmer helt borde 

med andra ord hamna på, eller i närheten av 100 procent för att kvalitén ska anses god. Det 

kan vi konstatera att den inte gjorde. I vår undersökning konstateras att den obligatoriska 

strukturerade planeringen för VFU-perioden och de obligatoriska regelbundna 

handledningssamtalen inte genomförs i tillräcklig omfattning. Handal (2007) menar att samtal 

och reflektion kring vad yrkets praktik bygger på är handledningens kärna. Det sociokulturella 

perspektivet lyfter samtalets betydelse för lärandet, genom samtal utvecklas vi, tar del av ny 

kunskap och av andras erfarenheter (Säljö, 2011). Om VFU:n ska fungera som en 

kunskapsbärande artefakt som ska länka ihop teori och praktik i lärarutbildningen krävs det att 

handledning och andra obligatoriska inslag fungerar. Om de inte gör det drabbas kvalitén på 

VFU:n och en del av syftet faller bort.  

 

I undersökningen konstateras även att forskning och teorier diskuteras relativt lite mellan 

student och handledare samt att handledarna inte i tillräckligt stor utsträckning sätter sig in i 

studenternas kursplaner, VFU-handböcker och kurshandböcker. Det framgår också att en hel 

del studenter uppfattar att deras handledare inte varit på det klara med vad studenten ska 

uppnå under sin VFU utifrån bedömningskriterier och lärandemål från högskolan. Detta kan 

tyda på en bristfällig kommunikation mellan VFU-plats och högskola. Lärarutbildningen har 

krav på sig att vara akademisk och forskningsanknuten (Carlgren & Marton, 2000) men om 

inte handledarna inkluderas i lärarutbildningen och hålls uppdaterade försvåras processen för 

studenter att koppla samman teori och praktik i lärarutbildningen. Här riskerar handledarna att 

hamna i en roll som mellanhand mellan högskola och student snarare än en roll som 

lärarutbildare. Samma tendenser att handledare och studenter har svårigheter att förstå 

lärandemål och bedömningskriterier från högskolan framgår i UKÄ:s (2015) rapport. I 

rapporten framgår dessutom att de flesta lärosäten anordnar kompetensutveckling och 

informationsträffar för handledare för att stärka deras roll, men att det ofta blir dålig 

uppslutning på grund av att det inte prioriteras av huvudmännen, vilket emellertid betyder att 

det är av vikt att även huvudmännen blir införstådda med VFU:ns värde och syfte. I vår 

undersökning framkommer att många studenter inte vet om deras handledare har 

handledarutbildning, och att bara hälften är säkra på att de har det. Detta kan vara en orsak till 

att handledare inte blir inkluderade i lärarutbildningen i den utsträckning de borde. Det kan i 

sin tur leda till att de har svårt att förstå syfte och innehåll i VFU:n, samt hålla sig uppdaterade 

på forskning och teorier som lärs ut på högskolan. Från analysen av fokusgruppintervjun och 

enkätens öppna frågor framkommer tecken på att högskolans beskrivning av 

skolverksamheten ofta upplevs som orealistisk av studenterna. De kan inte se teorin i 
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praktiken, vilket kan vara en följd av handledare som inte är insatta och inkluderade i 

lärarutbildningen samt av bristfällig samverkan mellan högskola och VFU-plats. 

 

Tidigare utvärderingar (Nilsson, 2007) visar att det finns en önskan hos handledare att vara 

uppdaterade i aktuell forskning och aktuella teorier som studeras på högskolan för att på så vis 

kunna erbjuda studenten en professionell och reflekterande handledning, men att de inte får 

tid och möjlighet till det. Lärarstudenter upplever ofta att de befinner sig i två världar, den 

högskoleförlagda och den verksamhetsförlagda menar Welin Mod (2014) och Eriksson 

(2009). Vår undersökning stärker denna bild ytterligare. Enligt studenternas VFU-handbok 

(Högskolan i Borås, 2015) ska det professionella utbytet mellan student och handledare bidra 

till studentens utveckling i sin yrkesroll och hjälpa denne med att koppla vetenskapen till sitt 

framtida yrke. Utebliven planering och samtal, samt handledare som inte är insatta i viktiga 

dokument och teorier från högskolan hämmar detta professionella utbyte och får 

konsekvenser för studentens utveckling.  

 

Trots att det ges en relativt negativ bild av VFU:n på flera områden är det ändå en stor 

majoritet av studenterna som är nöjda med sin VFU, precis som i Lärarförbundets rapport 

(2008) och i UKÄ:s rapport (2015). En stor majoritet av studenterna i vår undersökning kände 

sig välkomna och inkluderade i handledarens arbetslag, vilket kan vara en bidragande orsak 

till att de känner sig nöjda. Det är dock värt att problematisera studenternas ståndpunkt att de 

är nöjda med sin VFU. Att vara nöjd är en osäker indikator på VFU:ns kvalitet. 

Lärarstudenterna kan ha oklara uppfattningar av vad de kan förvänta sig. I mångt och mycket 

saknar de en professionell måttstock för att bedöma kvaliteten på VFU:n. 

 

Bedömningssituationen kan ytterligare komplicera VFU-kvaliteten. Handledaren ska bedöma 

och utvärdera studenten vilket är kravfyllt, precis som det är kravfyllt att bli bedömd och 

utvärderad. Här finns en risk att både student och handledare gör det lätt för sig själva och 

släpper på kraven för att undvika obekväma situationer. Studenten riskerar att bli ”curlad”. 

Det kan leda till att studenter som haft lättsamma VFU-perioder utan större krav och 

konstruktiv kritik från handledaren känner sig nöjda med sin VFU eftersom det gick bra och 

de hade en snäll handledare. I själva verket påverkar ett sådant förhållande studentens 

utveckling mycket negativt och kan förebyggas genom struktur, planering och regelbundna 

handledningssamtal (Näslund, 2007). 

Skillnader mellan inriktningarna 

Av resultatet i denna undersökning går det att finna vissa skillnader mellan de tre grupperna 

klasslärare, fritidslärare och förskollärare. Från resultaten av påståendena om huruvida 

studenten tillsammans med sin handledare i förväg planerat in enskilda handledningssamtal 

och ifall studenten diskuterat om forskning och teorier med handledaren framkommer det att 

det var klasslärarna som instämde i lägst utsträckning. Den enda av de tre lärargrupperna som 

huvudsakligen kommer att arbeta inom ramen för den obligatoriska skoldagen har med andra 

ord minst av alla upplevt att de inte fått de planerade enskilda handledningssamtal som de 

enligt VFU-handboken (Högskolan i Borås, 2015) har rätt till. Det är även klasslärarna som i 

minst utsträckning uppfattat att deras handledare läst deras aktuella kursplan, kurshandbok 

och VFU-handbok. Det kan vara värt att fundera på om det finns ett samband eftersom det är i 

just VFU-handboken som handledarnas ansvar under VFU-perioden framgår. Av analysen av 

fokusgruppintervjun framkom dock att klasslärarna ofta har tid till handledning efter 

skoldagen, och man kan anta att dessa handledningstillfällen sker mer spontant utan att i 

förväg planeras in. Samtidigt framkommer det att klasslärarna är den grupp som i störst 

utsträckning planerar, genomför och reflekterar kring lektioner/aktiviteter, vilket faller 
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naturligt utifrån de olika yrkesrollerna. Klasslärarna ska undervisa i klass och har därmed 

högre krav på sig från högskolan att genomföra fler lektioner/aktiviteter under sin VFU. 

 

Vidare framgår att fritidslärarna är de som överlag upplevt att deras handledare i minst 

omfattning kopplat handledningssamtal och planering till kursens VFU-mål, studentens 

personliga mål och studentens VFU-uppgifter. Det går möjligtvis att koppla till vad som 

framkom under fokusgruppintervjun, nämligen att fritidshemmet till skillnad från skolan inte 

är obligatoriskt och målstyrt. Det skulle kunna leda till att VFU-mål och VFU-uppgifter 

ibland förbises. I fritidshemmets verksamhet är det praktiska lärandet i fokus, vilket rimligtvis 

borde innebära att även de som arbetar där har sitt fokus på det praktiska. Den tysta 

kunskapen är viktig i fritidshemmets kultur och det skulle kunna leda till att det teoretiska inte 

uppmärksammas i tillräcklig utsträckning. Bolin (2009) menar att det är ovärderligt för en 

student att få ta del av tyst kunskap för att utveckla sin yrkesroll. Däremot om denna tysta 

erfarenhetsbaserade kunskap tar över helt riskerar fritidspersonalen att utöva vad Handal & 

Lauvås (2015) kallar för erfarenhetstyranni. Om inte fritidspersonalen arbetar med ett 

vetenskapligt förhållningssätt finns risken att denna erfarenhetstyranni, som innebär att 

tidigare erfarenheter omotiverat får styra över ens handlande, tar över. Ur analysen från 

fokusgruppintervjun framkom även problematiken med bristen på utbildad personal på 

fritidshemmet. Det kan vara ännu en orsak till att erfarenhetstyranni riskerar att dominera 

fritidsverksamheten. En behörig och handledarutbildad handledare kanske inte alltid är 

tillräckligt. Handledare och student är en del av större socialt sammanhang och påverkas av 

just den arbetsplatsens eller fritidsavdelningens jargong och förhållningssätt. Om inte 

fritidspersonalen har en akademisk utbildning bygger deras handlande kanske uteslutande på 

tyst och erfarenhetsbaserad kunskap. Detta kan leda till att studenter med inriktning fritidshem 

inte får tillräckliga möjligheter att koppla samman teori och praktik under sin VFU. 

 

Ur analysen av fokusgruppintervju och ur enkätens öppna frågor framkommer tecken på att 

fritidslärare upplevt VFU:n under sin tillvalstermin (bild eller musik), som mer strukturerad, 

eftersom denna genomförs inom ramen för den obligatoriska skoldagen. Detta späder 

ytterligare på hypotesen om att VFU för klasslärare kan vara mer kravfylld och målstyrd än 

VFU för fritidslärare. Dock framkommer att förskollärarna och klasslärarna i ungefär samma 

utsträckning upplevt att handledaren har kopplat planering och handledningssamtal till 

kursens VFU-mål, studentens personliga mål och studentens VFU-uppgifter. Eftersom 

förskolan, precis som fritidshemmet, inte heller är en obligatorisk verksamhet är det 

anmärkningsvärt att förskollärarna och fritidslärarna svarat så olika. Förskollärarna genomför 

och planerar även aktiviteter på sin VFU oftare än fritidslärare. En närmre jämförelse mellan 

dessa två grupper hade varit nödvändigt för att hitta möjliga orsaker. 

Metoddiskussion 

För att undersöka en större grupp lärarstudenter som vi hade tänkt var metodvalet ganska 

självklart. Eftersom vi tidigare i lärarutbildningen fått undervisning i både kvalitativ och 

kvantitativ metod, förstod vi att kvalitativ metod för vårt urval skulle bli komplicerat. Vi 

upptäckte dock när vi läste om kvantitativ metod att fokusgruppintervju är ett bra sätt att få 

underlag till enkäten (Trost, 2013). Det fungerade bra och det gav oss en hel del idéer för vad 

vi ville ställa för frågor i enkäten. På det viset kom vi även att använda oss av kvalitativ 

metod. Studenterna som medverkade i fokusgruppintervjun uppskattade att få tala om VFU:n. 

De tyckte att det var ett intressant upplägg och att det gav nya perspektiv på ämnet. För att få 

ett resultat värt att analysera valde vi att basera enkätundersökningen på studenternas 

upplevelser av sin senaste VFU. Från början var tanken att de skulle utgå från alla sina VFU-

perioder, men efter diskussion kom vi fram till att det skulle bli svårt för studenterna att tänka 
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tillbaka på sina olika VFU-perioder och olika handledare och svara utifrån det. Vissa 

studenter kan ha haft ett flertal olika handledare och varit på fler än tre VFU-platser, vilket 

hade inneburit stora svårigheter vid ifyllandet av enkäten. Det hade med stor sannolikhet 

resulterat i att de lagt sig på mitten av skalan i de flesta frågor. 

 

När det gäller distribueringen av enkäten diskuterade vi att göra det via webben eller genom 

en att dela ut en pappersenkät. Vi kom fram till att pappersenkät var ett bättre alternativ 

eftersom det fanns en risk för större bortfall med webbenkät (Kylén, 2004). Alla kanske inte 

har tillgång till dator och det skulle innebära svårigheter för oss att snabbt få in svaren. Även 

om många idag har en smart mobiltelefon fungerar det förmodligen osmidigt, eftersom 

internetuppkopplingen kan vara bristfällig och det blir för liten text att läsa på skärmen. 

Alternativet var att vi skulle ta med en dator för studenterna att fylla i svaren på. Det skulle 

också ta tid och förmodligen stressa studenterna om fler stod på kö. Undersökningen skedde 

alltså på plats när studenterna hade föreläsning och pappersenkäter delades ut. Det fungerade 

bra och vi fick bra hjälp av lärarna. 

 

Vid en föreläsning där enkäter skulle delas ut uppdagades att hälften av studenterna var 

frånvarande. På kursen var totalt 142 studenter registrerade, men endast 71 var närvarande på 

föreläsningen. Det var självklart överraskande att så många saknades och det var inget vi 

kunde påverka. Föreläsningar är inte obligatoriska och därför är det svårt att bedöma i förväg 

hur många studenter som kommer närvara. Vi har lärt oss att det kan vara en bra idé att till 

nästa gång välja tillfällen som är obligatoriska. Eller i förväg diskutera med ansvarig lärare 

om hur många studenter som brukar dyka upp på föreläsningen för att kunna göra en 

bedömning om det är ett bra tillfälle. Vi vill också påpeka att vid ett tillfälle fungerade 

utdelningen av enkäter utmärkt. Det visade sig att om vi delade ut enkäterna vid pausen på 

föreläsningen fick också studenter den tid de behövde för att svara, eftersom pauser oftast 

brukar vara runt 20-30 minuter. Vi tog heller inte tid av lektionen vilket skulle kunna stressa 

både studenterna och läraren. 

 

Vi är i överlag nöjda med båda metoderna, fokusgruppintervju och enkät. Under arbetets gång 

har vi fått lära oss mycket och det kanske mest utvecklande har varit hur man använder 

programmet SPSS för att sammanställa enkäter.  

Didaktiska konsekvenser 

Många studenter upplever att de inte får tillräcklig tid till strukturerad planering och 

handledning med sin handledare, vilket kan leda till att sprickan mellan teori och praktik i 

lärarutbildningen fortsätter växa. Om studenter inte får möjligheten att tillsammans med 

handledaren reflektera kring vad yrkets praktik bygger på blir det inget tydligt samband 

mellan högskolans teoretiska del och den praktiska undervisningen, vilket kan leda till att 

delar av det som lärs ut på högskolan går till spillo och inte används av studenten i dennes 

framtida yrkesroll. Det är också viktigt att det ges tid och utrymme åt de verktyg eller 

artefakter, som exempelvis VFU-handbok, kurshandbok, handledningssamtalet och VFU-

dokumentation, som är tänkta att främja eller mediera studenternas lärande. Vi kan konstatera 

att Högskolan i Borås har introducerat en mängd sådana verktyg, men om de inte används och 

blir en del i det sociala sammanhanget som handledare och student utgör kommer de inte 

heller att verka medierande. Därför är det av stor vikt att högskolan ser till att alla handledare 

genomgått en handledarutbildning samt att de gör mer för att inkludera handledaren i 

lärarutbildningen så att handledaren blir helt införstådd i VFU:ns syfte och innehåll. Om 

handledaren skulle känna sig mer som en lärarutbildare skulle förhoppningsvis även 
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motivationen till uppdraget öka. Även högskolan skulle tjäna på en bättre samverkan och mer 

utbyte med VFU-platserna för att kunna maximera resultatet av VFU:n.  

 

Flera studenter efterfrågar mer VFU och längre VFU-perioder, vilket uppenbarligen innebär 

att VFU ses som ett mycket viktigt och givande moment i utbildningen. De efterfrågar också 

att högskolan ska anpassa sina VFU-uppgifter bättre efter ”verkligheten” eftersom korta VFU-

perioder med omfattande VFU-uppgifter upplevs som stressigt för många studenter och leder 

till att de inte får möjligheten att fokusera på verksamheten. Det är inte heller orimligt att 

tänka sig att längre VFU-perioder skulle ge studenten en större känsla av sammanhang, större 

möjligheter till att etablera relationer till barn/elever och kollegor samt ge student och 

handledare större möjligheter till långsiktig planering och regelbundna handledningssamtal. 

 

Denna studie har gett oss bra input till vår framtida roll som lärare och handledare. Vi har fått 

ett nytt perspektiv på begreppet handledning och VFU. Detta kommer leda till att vi kommer 

ställa krav på att få tillräckligt med tid och utrymme för att handleda framtida lärarstudenter. 

Vi kommer även kräva att få handledarutbildning och relevant kompetensutveckling av 

skolledare, huvudmän och lärosäte.  

 

Förslag på vidare forskning är att göra en liknande studie bland handledare och jämföra deras 

uppfattningar med studenternas. Det hade även vart intressant att göra samma studie på fler 

lärosäten för att jämföra studenters uppfattningar om sin VFU beroende på vart de studerar. 

Ett annat förslag är att göra en djupare studie om vad handledning innebär och dess betydelse 

för studentens yrkesmässiga utveckling. Eventuellt göra en studie bland huvudmän och 

skolledare för att undersöka deras syn på VFU och handledning. 
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Bilaga 1 

Enkät 

  år 

1. Jag antogs till lärarutbildningen HT ____ 

 VT ____ 

 

2. Jag har valt inriktning mot Förskola ☐ 
 Fritidshem ☐ 
 F-3 ☐ 
 4-6 ☐ 
 7-9 ☐ 
 

3. Vilken termin i ordningen (1-9) 

går du? 

Termin: ____ 

 

 

4. Se tillbaka på din senaste VFU-period och ange i vilken grad du instämmer i 

följande påståenden: 

 

 

 instämmer 

helt 

instämmer 

till stor 

del 

instämmer 

till någon 

del 

instämmer 

inte alls 

vet ej 

 Jag har tillsammans med 

min VFU-handledare 

strukturerat upp en 

pedagogisk planering för 

hela VFU-perioden 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 Planeringen har byggt på 

kursens VFU-mål 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 Planeringen har byggt på 

mina personliga mål 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 Planeringen har byggt på 

mina VFU-uppgifter 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 Jag har tillsammans med min 

handledare i förväg planerat 

in enskilda 

handledningssamtal 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 Handledningssamtalen har 

behandlat VFU-målen 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 Handledningssamtalen har 

behandlat mina personliga 

mål 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 Jag har fått tillräckligt med 

tid och utrymme för att 

utföra mina VFU-uppgifter 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

fortsättning på nästa sida…  



 

 

 

 instämmer 

helt 

instämmer 

till stor 

del 

instämmer 

till någon 

del 

instämmer 

inte alls 

vet ej 

 Min VFU-handledare har 

helt förstått vad jag ska 

uppnå för att bli godkänd på 

min VFU utifrån 

bedömningskriterier och 

lärandemål från högskolan 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 VFU-handledaren har läst 

min aktuella kursplan från 

högskolan 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 VFU-handledaren har läst 

min aktuella kurshandbok 

från högskolan 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 VFU-handledaren har läst 

min aktuella VFU-handbok 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 Jag har tillsammans med min 

VFU-handledare samtalat 

om forskning och teorier jag 

studerat på högskolan 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 Jag har blivit introducerad 

för arbetslaget på min VFU-

plats 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 Jag har upplevt att min VFU-

handledare inkluderat mig i 

arbetslagets rutiner 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 Jag är nöjd med min VFU så 

här långt in på min utbildning 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 Min VFU-handledare har 

genomgått en 

handledarutbildning 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

fortsättning på nästa sida… 

  



 

 

 

 

5. Se tillbaka på din senaste VFU-period och ange hur ofta följande situationer har 

förekommit i genomsnitt. 

 

 

 3 gånger/vecka 

eller mer 

2 gånger/vecka 1 gång/vecka 

eller mindre 

inte alls vet ej 

 Jag har fått planera 

och genomföra 
lektioner/aktiviteter 

på min VFU 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 Jag har tillsammans 

med min VFU-

handledare 

samtalat om mina 

planerade 

lektioner/aktiviteter 

innan de har 

genomförts 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 Min VFU-

handledare har 

observerat mig när 

jag har genomfört 

en lektion/aktivitet 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 Min VFU-

handledare har gett 

mig konstruktiv 

kritik och respons 

efter genomförd 
lektion/aktivitet 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

6. Om du ser tillbaka på innehållet i dina VFU-perioder, är det något du hade velat ha 

mer av eller saknade helt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fortsättning på nästa sida…  



 

 

 

7. Har du något övrigt att tillägga? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Bilaga 2  

Missivbrev 

Hej! 
 

Vi är två lärarstudenter som läser grundlärare med inriktning mot fritidshem på Högskolan i 

Borås. Nu gör vi vår sista termin och skriver på vårt examensarbete. Studien syftar till att 

undersöka lärarstudenters erfarenheter av sin senaste VFU-period. Studien genomförs som en 

enkätundersökning och omfattar cirka 100 lärarstudenter. Vi skulle uppskatta om ni kunde ta 

er tid att svara på vår enkät. Deltagandet är självklart helt anonymt och frivilligt. Studien 

beräknas vara färdig i början av juni 2016 och kommer publiceras på Högskolan i Borås 

hemsida. 

 

Ifall ni vill kontakta oss angående studien, riv av denna sida med våra kontaktuppgifter.  

 

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar 

Adam Ahlvik (e-post: XXXXX tel:XXXXXX) 

Robin Blossing (e-post: XXXXX tel:XXXXXX) 

  



 

 

 

Bilaga 3 

Intervjuguide 

 

Frågor/Kommentarer 

1. Den verksamhetsförlagda utbildningen är en del av lärarutbildningen. Ni som 

lärarstudenter förväntas ta del av olika teorier inom vetenskapen för att träna på det 

praktiskt ute i verksamheten. Hur tycker ni det har fungerat? 

Kommentarer: 

a. Hur upplevdes första kontakten med er handledare inför VFU:n? 

b. Vad hände första dagen? (Bemötande, planering, handledning) 

2. När ni är ute på VFU ska ni träffa på erfarna VFU-lärare/handledare som ska hjälpa 

och stödja er utveckling inför kommande läraryrke. Hur tycker ni handledningen har 

fungerat på er VFU? 

Kommentarer: 

a. Hur har er handledningsplan sett ut? 

b. Hur har er handledning sett ut inför din planerade aktivitet? 

c. Hur har er handledare observerat genomförandet av din aktivitet? 

d. Hur har er handledning sett ut efter att din aktivitet genomförts? 

e. På vilket sett har ni och er handledare utvärderat era planerade aktiviteter? 

f. På vilket sett har ni haft möjlighet att själva reflektera och koppla samman det 

till de kursmål ni har från högskolan? 

g. Hur har eventuella åsikter bemötts ifall ni och era handledare tyckt olika om 

något? 

3. Hur tänker ni kring arbetsmiljön och hur det spelar roll för er VFU? 

Kommentarer: 

a. Hur har arbetslaget bemött dig som VFU-student? 

b. Hur har din delaktighet i arbetslagets rutiner sett ut? 

c. På vilket sett kan ni beskriva att ni har upplevt er som en i arbetslaget? 
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