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11      IInnlleeddnniinngg  

Föreliggande rapport har som syfte att presentera de resultat som framkommit vid 
utvärderingen av försöksverksamheten av övningsskolor och övningsförskolor vid Högskolan 
för lärande och kommunikation (HLK), Jönköping University, åren 2015–2019. Rapporten 
inleds med en beskrivning av verksamhetsförlagd utbildning i lärarutbildning och en 
beskrivning av den VFU-organisation som varit föremål för denna utvärdering. Därefter 
redogörs för rapportens genomförande och de metoder som använts vid datainsamling samt 
hur denna data analyserats. Avsnittet följs av en redogörelse för de resultat som framkommit 
vid analysen. Rapporten avslutas med en diskussion om de resultat som framhållits. 

Det övergripande syftet med försöksverksamheten gällande övningsskolor och 
övningsförskolor är att höja kvaliteten i den verksamhetsförlagda verksamheten i 
lärarutbildningen. Tre aspekter anses särskilt betydelsefulla för denna kvalitetsökning: 
koncentration av handledare och studenter, kompetens i handledning samt öka samverkan 
mellan deltagande aktörer så som till exempel huvudman, VFU-handledare och handledare.  

Utvärderingen har som syfte att utvärdera huruvida dessa aspekter har föranlett en 
kvalitetsökning.  Genom att undersöka och beskriva deltagande parters erfarenheter i form av 
både möjligheter och utmaningar, är det möjligt att utvärdera om en upplevd kvalitetsökning 
har skett men också vilka utmaningar det fört med sig, och, som bör vara föremål för 
diskussion. Vi ställer därför, i denna utvärdering, två specificerade frågeställningar: 

1) Vilka erfarenheter (möjligheter och utmaningar) beskriver VFU-handledare, 
studenter och HLK-handledare i övningsskolor? 

2) Vilka förändringar kan över tid skönjas i dessa beskrivningar sedan början på 
försöksverksamheten? 

Genom dessa övergripande frågor, vill vi beskriva de ingående parternas erfarenheter av 
projektet. Det ger möjlighet att diskutera möjligheter och utmaningar med detta sätt att 
organisera försöksverksamhet inom ramen för VFU-organisationen.  

När det gäller den andra frågeställningen vill vi undersöka om erfarenheter (möjligheter och 
utmaningar) förändras över tid. Utmaningar som inte uppmärksammats i ett tidigt skede av 
projektet kan uppmärksammas i ett senare och vice versa. Vi vill genom denna fråga undersöka 
om, och i så fall hur, parternas erfarenheter förändras över tid under projektets gång. 

I rapporten kommer ett antal benämningar användas frekvent. Dessa definieras (jmf UKÄ, 
2017, s. 14) enligt följande: 

 

ÖÖvvnniinnggsssskkoollaa::  kommer att användas som begrepp för att sammanfatta 
både övningsskola i grundskola samt för övningsförskolor. 

VVFFUU--hhaannddlleeddaarree: de handledare som är anställda på en övningsskola och som 
handleder VFU-student. 

HHLLKK--hhaannddlleeddaarree: är de handledare som är anställda på HLK och som 
genomför samtal med VFU-studenten och VFU-handledare 
vid aktuell VFU-period. 

VVFFUU--aannssvvaarriigg  HHLLKK: ansvarig på HLK och som är ansvarig för VFU-
organisationen och som organiserar placeringar, VFU-
handledning, innehåll i VFU-kurser samt projektledare för 
det aktuella projektet.  

VVFFUU--aannssvvaarriigg  sskkoollaa::  ansvarig på respektive enskild övningsskola 
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VVFFUU--ssaammoorrddnnaarree:  anställd hos huvudman som, tillsammans med VFU-ansvarig 
HLK och VFU-ansvarig på de enskilda skolorna, placerar 
VFU-studenter till de olika skolorna i kommunen. 

 



Bakgrund 

 

9 

22      BBaakkggrruunndd  

Följande bakgrund har som syfte att kort redogöra för försöksverksamheten med 
övningsskolor, lärarutbildningens verksamhetsförlagda utbildning samt beskriva det projekt 
som är föremål för föreliggande rapport. 

Lärarutbildningens verksamhetsförlagda utbildning 

Verksamhetsförlagd utbildning sker i en gränszon mellan teoretisk akademisk kunskap och 
praktisk erfarenhetsbaserad professionskunskap (Hegender, 2010). Lärarutbildningens 
verksamhetsförlagda utbildning ska skapa förutsättningar för studenterna att sammanfläta 
teoretisk kunskap med praktiskt handlande (von Schantz Lundgren & Lundgren, 2012) och 
förbereda studenten för sitt kommande yrke. Vidare är syfte med VFU att förena 
lärarutbildningens olika delar, såsom allmänt utbildningsområde och respektive inriktningar. 
VFU-erfarenheterna ska ge lärarutbildningen en kvalitativ innehållsdimension och utgöra en 
grund för reflektion kring läraryrket (UKÄ, 2008). 

Enligt examensordningen ska den verksamhetsförlagda utbildningen omfatta 30 
högskolepoäng (SFS 2014:2). Det innebär 20 veckor som på HLK fördelas på fyra perioder och 
utgörs av 3, 5, 5 respektive 7 veckor (se tabell nedan). Varje kurs har en särskild kursplan med 
lärandemål som svarar mot lärarutbildningens examensmål. Under varje VFU-period tilldelas 
studenten en VFU-handledare som har i uppdrag möjliggöra för studenten att utveckla sin 
professionskunskap utifrån examensmålen. 

TTaabbeellll  11 VFU-periodernas längd och placering under utbildningen 

ÅÅrr  FFöörrsskkoollaa  GGrruunnddlläärraarree  FF––33  GGrruunnddlläärraarree  44––66    

1 3 veckor + 5 veckor 3 veckor 3 veckor 

2 5 veckor 5 veckor 5 veckor 

3 7 veckor 5 veckor 5 veckor 

4  7 veckor 7 veckor 

Sammanlagt 20 veckor 20 veckor 20 veckor 

Försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor 

Den svenska lärarutbildningens verksamhetsförlagda utbildning har kritiserats för att den har 
brister som leder till att studenterna inte utvecklar det yrkeskunnande som krävs för yrket. En 
brist som uppmärksammats är att studenter utbildas av handledare som inte är utbildade i de 
ämnen som studenten ska undervisas i samt att de saknar formell handledarutbildning. En 
annan brist som uppmärksammats är bristande samarbete mellan lärosätena och 
kommunerna. Bristande samarbete mellan högskola och skolverksamheter resulterade bland 
annat i att de uppgifter studenterna hade med sig från lärosätet ofta inte passade in i schemat 
under studentens VFU-period (UKÄ, 2015:24). 

Som en följd av att dessa uppmärksammade brister (Skolverket, 2007; UKÄ, 2008:8R; 
Lärarförbundet, 2008) i den verksamhetsförlagda utbildningen startades en 
försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor.1 Försöksverksamheten pågår 
mellan åren 2014–2019 och har som syfte att höja kvaliteten inom den verksamhetsförlagda 
utbildningen i lärarutbildningen. För att få delta som en övningsskola var villkoren följande: 

a) Inom ramen för försöksverksamheten ska studenter vid de utbildningar som 
avses i 1§ fullgöra huvuddelen av sin verksamhetsförlagda utbildning vid särskilda 
övningsskolor eller övningsförskolor. 

                                                             
1 I betänkandet En hållbar lärarutbildning (SOU 2008:109) föreslogs också att den verksamhetsförlagda 
utbildningen bör stärkas genom ett system med s.k. fältskolor (Promemoria, U2013/4305/S).   
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b) Övningsskolor ska vara grundskolor eller gymnasieskolor där det finns så många 
lärare som är handledare att varje sådan lärare handleder endast ett fåtal 
lärarstudenter. Övningsförskolor ska vara förskolor där det finns så många 
förskollärare som är handledare att varje sådan förskollärare handleder endast ett 
fåtal förskollärarstudenter.  

c) En handledare ska ha minst 7,5 högskolepoäng inom området handledarskap 
eller motsvarande (Promemoria, U2013/4305/S, s. 3–4). 

De högskolor som deltagit skulle säkerställa att de övningsskolor eller övningsförskolor som 
medverkade höll en god kvalitet med avseende på ledning, organisation, undervisning och 
kvalitets- och utvecklingsarbete (Promemoria, U2013/4305/S).  

De deltagande högskolorna skulle också använda sig av ett få antal skolor så att 
studentkoncentrationen blev hög. Högskolan skulle sträva efter att minst hälften av studenter 
i utbildning skulle ha verksamhetsförlagd utbildning inom ramen för en övningsskola eller 
övningsförskola (Promemoria, U2013/4305/S). Det förväntades även bidra till koncentration 
av handledare och därmed ge möjligheter till erfarenhetsutbyte mellan såväl studenter som 
handledare (UKÄ, 2017:13). 

Handledarna på skolorna förväntades ha en relevant utbildning med avseende på 
grundutbildning, men, även handledarutbildning avseende minst 7,5 högskolepoäng. Dessa 
handledare skulle vara välutbildade, särskilt skickliga lärare med hög kompetens så att 
studentens handledning höll god kvalitet (Promemoria, U2013/4305/S). Således formulerade 
UKÄ tre kvalitetsaspekter som särskilt viktiga för att öka kvaliteten på den verksamhetsförlagda 
utbildningen; koncentration, samverkan och kompetens. Genom ökad koncentration av 
studenter och handledare på särskilt utvalda skolor med god kvalitet, med avseende på 
handledare och skolan, samt genom ökad samverkan, förväntades kvaliteten på VFU i 
lärarutbildningen öka.  

Tidigare utvärderingar av övningsskoleverksamheter  

Innan denna utvärdering genomförts och sammanställts, har ett antal tidigare utvärderingar 
publicerats vars resultat nedan kortfattat kommer presenteras i denna bakgrund.  

Syftet med försöksverksamheten är att öka kvaliteten på VFU. Tidigare utvärderingar har lyft 
fram olika aspekter av kvalitetsbegreppet när det gäller försöksverksamheter. UKÄ (2017) 
publicerade en delrapport om försöksverksamheter som pekar mot att lärosätena lyckats att 
koncentrera studenter till övningsskolor och att detta i sin tur lett till möjligheter till 
erfarenhetsutbyte mellan studenter och VFU-handledare. Dessa möjligheter till 
erfarenhetsutbyte bidrog till att informella miljöer uppstod för kollegialt lärande. Det har också 
visat sig att dessa skolor utformade formella miljöer för kollegialt lärande genom exempelvis 
seminarier. Där deltog flera aktörer för att utveckla studenter och VFU-handledares 
yrkeskunnande. Vidare framkommer att lärosätena finner det som en fördel av studenter är på 
samma skola eftersom de då vid VFU-besök kan tillbringa längre tid på varje skola och därmed 
verka samarbetsfrämjande.  

Det tycks också, även om det är ett preliminärt resultat, då alla lärosäten ännu inte lämnat in 
underlag, att andelen handledare med formell handledarutbildning är högre på 
övningsskolorna. Högskolorna anger också att de försöker möjliggöra för handledare att delta 
i handledarutbildningar (UKÄ, 2017). Liknande resultat framkommer i utvärderingen från 
Wennergren (2015). 

Genom att samverkan och koncentration av studenter har ökat, har också skolor utvecklat en 
identitet som övningsskolor vilket lett till att de prioriterar och reflekterar mer över kvalitet i 
den verksamhetsförlagda utbildningen (UKÄ, 2017). Liknande resultat har beskrivits vid 
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utvärderingar i Stockholm (Fröborg & Netje, 2015) och Högskolan Halmstad (Wennergren, 
2014) samt i en SWOT-analys2 vid Malmö universitet från 2018. 

UKÄ:s utvärdering visar också på en del negativa följder. En sådan är till exempel att 
verksamheten med övningsskolor har bidragit till att många huvudmän och skolor blivit utan 
VFU-studenter vilket i sin tur kan minska deras möjligheter att rekrytera nyutbildade lärare 
samt att de enskilda skolorna känner en oro för att inte betraktas som lika kvalitativa (UKÄ, 
2017).  

Organiseringen av verksamhetsförlagd utbildning på övningsskolor via HLK 

Nedan följer en redogörelse för hur försöksverksamheten vid Högskolan för lärande och 
kommunikation har formulerats och organiserats.  

Övningsskoleprojektets syfte och mål 

Lärarutbildningen vid Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University, är ett 
av 15 lärosäten som sedan år 2014 har deltagit i den försöksverksamhet med övningsskolor som 
staten initierat för att öka kvaliteten i den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen samt 
för att stärka studenters professionsutveckling. Ett samverkansavtal (Högskolan för lärande och 
kommunikation, 2015) upprättades initialt mellan berörda parter (kommuner och lärosäte) där 
det framgår att syftet med övningsskoleverksamheten är: 

• Ökad samverkan mellan högskola och skolor på fältet 

• Fler professionsutvecklande samtal för studenter, handledare och VFU-lärare 

• Höja likvärdigheten i bedömning och handledning (2015, s. 1) 

Utifrån dessa syften har ett antal mål formulerats som innebär: 

• En hög koncentration av studenter vid deltagande skolor/förskolor  

• Övningsskolor/övningsförskolor ska vara av olika karaktär med skilda förutsättningar 

• Särskilt yrkesskickliga lärare ska ges möjlighet att samverka med HLK, handledare och 
studenter vid professionsutvecklande seminarier  

• Samtliga handledare ska ha genomgått handledarutbildning under 
försöksverksamhetens första del (senast till och med 2017) 

• Handledare ska beredas möjlighet att delta i undervisning på högskolan  

• HLK-lärare ska öka sin närvaro på skola/förskola jämfört med ordinarie VFU-
verksamhet  

• Ökad kunskap kring kopplingen mellan teori och praktik för studenter 

• Ökad likvärdighet avseende mottagande av studenter 

• Ökad likvärdighet avseende handledningens form och innehåll 

• Ökad likvärdighet avseende bedömning av VFU 

• Utvärdera huruvida försöksverksamheten leder till höjd kvalitet av VFU (HLK, 2015, s. 
1). 

För att nå dessa mål beslutade projektgruppen om ett antal åtgärder. Den första gällde att öka 
samverkan mellan högskola och kommun varpå projektgruppen beslutade om att regelbundet 
träffas för att tillsammans organisera VFU och tillsammans förankra beslut som fattades i 
gruppen. Den andra gällde att HLK skulle öka närvaron vid övningsskolorna genom att vid 
avslutad VFU-period delta i uppföljande utvärderingar i respektive kommun. För att utveckla 
kvaliteten på VFU samt handledning fick skolorna i uppdrag att organisera för ett gott 

                                                             
2 SWOT-analysen, samt en sammanfattning av den, finns att läsa på: https://www.mah.se/fakulteter-
och-omraden/ls/Partneromraden/vftVFU--Lararprogrammet/Partnerskolasamordnare/Ovningsskolor-
och-ovningsforskolor/ 
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mottagande av studenterna. En handlingsplan skulle också utformas där det tydligt framgick 
hur skolan planerar, genomför och utvärderar VFU. HLK skulle också erbjuda VFU-handledare 
möjlighet att gå en kurs på 7,5 högskolepoäng i handledning, eller en fortsättningskurs, även 
den omfattandes 7,5 högskolepoäng. Kommun och högskola skulle tillsammans möjliggöra för 
VFU-handledare att delta i denna utbildning. Professionsutvecklande seminarier skulle 
genomföras vid varje VFU-period och projektgruppen fattade beslut om innehåll i dessa och 
sedan planerades och genomfördes av HLK-handledare.  

Organisering av VFU:n inom ramen för övningsskolorna 

I projektet utseddes en grupp som ansvarade för att organisera, genomföra och utvärdera 
övningsskolor under den tid som projektet pågick. I denna projektgrupp ingick projektansvarig 
från HLK (VFU-ansvarig), en representant från varje kommun (Habo, Nässjö och Jönköping) 
och en HLK-lärare från respektive programinriktning, Fsk, F–3, 4–6, från HLK. Varje kommun 
utsåg en VFU-samordnare som i samråd med övningsskolorna beslutade om hur studenterna 
skulle tas emot sedan skulle fördelas mellan de olika skolorna samt utse VFU-handledare. På 
varje enhet utsågs en ansvarig VFU-handledare som hade i uppgift att upprätta en lokal 
handlingsplan samt ta emot studenterna vid VFU:ns start och slutligen VFU-handledare på 
skolorna. Detta visualiseras i figuren nedan. 

 

Figur 1 VFU-organisationen i övningsskoleprojektet 
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33      MMeettoodd  

Empirin som ligger till grund för denna utvärdering har samlats in genom enkäter och 
fokusgrupper. Detta insamlande har skett vid flera tillfällen under tiden för 
försöksverksamheten. Fokusgrupper med VFU-handledare genomfördes under 2016 och 
2018, HLK-handledare 2016 och 2019 samt studenter 2018. Under 2016 och 2018 samlades 
enkäter in från VFU-handledare och studenter. Nedan följer en utförligare metodredovisning. 

Enkäter 

Enkätstudien har utgått ifrån en kvantitativ ansats som har grundats i urvalsstorleken för att 
på ett objektivt sätt undersöka likheter och skillnader, förekomster, orsaker eller samband, 
åsikter och attityder samt synpunkter kring effekter kring fenomenet övningsskola 
(Denscombe, 2013; Kristensson, 2014). Fokus i data är främst riktat mot intervallnivå men 
berör i vissa delar ordinal- och kvotnivå, då delar i enkäten kan anses kvantitativa såväl som 
kvalitativa (Creswell, 2014; Larsen, 2018), inte minst då flera frågor i enkäterna ställts både 
åren 2016 och 2018. 

Denscombe (2013) menar att kvantitativa data kan användas för att antingen testa hypoteser 
eller för att förutsäga utfall. I den här rapporten har enkäterna inneburit ett underlag för att 
skönja attityder, såväl som att ge utgångspunkter vid fokusgruppsdiskussioner. I den här 
rapporten presenteras enkätresultatet från ett deskriptivt perspektiv (Creswell, 2014). Dimenäs 
(2007, s. 85) uttrycker att enkäter bland annat kan vara ”ett passande redskap när individen är 
intresserad av att vilja säga något om hur ofta och hur vanligt förekommande ett fenomen är” 
vilket i den här rapporten handlat om att nå fram till attityder, trender, eller åsikter från både 
handledare och studenter som ingått i övningsskoleprojektet. 

För att nå ut till de många respondenterna (studenter och handledare), har elektroniska 
enkätundersökningar3 genomförts med två års mellanrum. I den första enkätomgången 
formulerades frågorna utifrån styrdokumenten för VFU:n, samt utifrån de övergripande mål 
som övningsskoleprojektet riktats mot. Enkätundersökningarna har i första hand varit att 
betrakta som attitydundersökningar där handledares och studenters uppfattningar, värderingar 
och upplevelser av olika aspekter av övningsskolan ligger i fokus. I den andra enkätomgången 
återanvändes frågorna från den första enkäten. Några av frågorna från den var dock inte 
relevanta i den andra enkätomgången, merparten var dock samma, för att en jämförelse från 
start till slut av projektet skulle möjliggöras. 

Urval 

Under vårterminen 2016 skickades enkäter ut till handledare som handlett studenter i 
övningsskolan. Enkäten bestod av 17 frågor där det alltid gavs möjlighet att svara med en fri 
kommentar. Enkäten skickades ut till 102 handledare i form av en riktad enkät4 för att en 
påminnelse skulle vara möjlig att skickas ut. Svarsfrekvensen uppgick till 60 respondenter, 
vilket motsvarar 59 %. Enkäten låg öppen i två veckor efter publikation, en påminnelse 
skickades ut efter en vecka. Samtidigt skickades även enkäter ut till studenter, med samma 
förfarande; en riktad enkät, påminnelse efter en vecka samt efter två veckor på grund av låg 
svarsfrekvens. Efter tre veckor stängdes enkäten och 34 svar hade inkommit av 98 möjliga 
respondenter vilket motsvarar en svarsfrekvens på 35 %. 

Under höstterminen 2018, följdes den första enkäten upp med delvis samma frågor som i den 
första, för att en jämförelse skulle kunna göras kring de attityder och intryck som delgavs i den 
första enkätomgången. Vid tidpunkten för den andra enkätomgången hade projektet vuxit 
beträffande antalet handledare, från 102 handledare år 2016, till 365 stycken år 2018. Enkäten 
besvarades 2018 av 226 handledare vilket motsvarar en svarsfrekvens på 62 %. Antalet 

                                                             
3 Enkätverktyget som användes heter SurveyMonkey - https://sv.surveymonkey.com 

4 En riktad enkät innebär att enkäten skickats till en avgränsad grupp. Handledare och studenter har, 
enligt detta förfarande, fått en personlig länk skickad till sin e-postadress på arbetsplatsen eller lärosätet.  
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studenter som mottog enkäten var 2018 70 stycken, varav 54 besvarade den. Det motsvarar en 
svarsfrekvens på 77 %, betydligt högre än 2016 (35 %). 

När datamaterialet samlats in, har detta analyserats med utgångspunkt i denna utvärderings 
syftesbeskrivning. Datamaterialet från enkäterna har, som resultatet visar, delats in i två delar. 
Den första delen är en kvantitativ del där data presenteras i tabellform, tillsammans med 
förklarande text. Den andra delen utgör de kommentarer, kvalitativa inslag, som lämnats av 
respondenterna i samband med att de fyllde i enkäten. 

TTaabbeellll  22 Urvalet i enkäterna 
  

22001166  22001188  
  

iinnssaammlliinnggssmmeettoodd      aannttaall  rreessppoonnddeenntteerr  ssvvaarrssffrreekkvveennss    aannttaall  rreessppoonnddeenntteerr  ssvvaarrssffrreekkvveennss  

Studenter 
Riktad enkät 
2016; 
Webbenkät 2018 

98 34 (35 %) 70 54 (77 %) 

Handledare 
Riktad enkät 
2016; 2018 

102 60 (59 %) 365 226 (62 %) 

 
Urvalet kan ses utifrån några olika perspektiv. I viss mån rör det sig om ett totalurval för både 
studenter och handledare vid de båda tidpunkterna. Enkäten skickades ut till samtliga 
handledare i övningsskolan vid tidpunkten för den första enkätundersökningen. Likaså 
skickades den ut till samtliga studenter som nyligen haft VFU vid en övningsskola då enkäterna 
genomfördes. Det kan dock, för studenterna ses som ett selektivt urval (Creswell, 2014; 
Somekh & Lewin, 2011) eftersom det fanns fler studenter som ingick i övningsskoleprojektet 
men som, sett till tid, befann sig långt ifrån en nyligen genomförd VFU. 

I resultatet fokuseras framför allt skillnader från 5 % och uppåt mellan åren 2016 och 2018. I 
resultatframställningen markeras i tabellerna var det har förändrats mellan de två 
undersökningarna. Det är dessa gränsvärden som står i fokus i den text som tillhör varje tabell 
i resultatredovisningen. Alla svar redovisas dock i tabellerna med procentangivelse.  

Fokusgrupper  

Empirin till denna utvärdering samlades även in genom fokusgrupper. Fokusgruppsintervjun 
kan beskrivas som en metod där ett fåtal människor (cirka 3–8 deltagare) under en bestämd tid 
diskuterar ett givet ämne (Wibeck, 2000). I denna utvärdering diskuterades möjligheter och 
utmaningar med att organisera VFU genom övningsskolor. Fokusgruppsintervjuer gör det 
möjligt att undersöka en grupps förståelse av ett fenomen (Kitzinger, 1994) och för att beskriva 
en mångfald av erfarenheter. Genom att låta deltagarna i denna utvärdering komma till tals i 
en fokusgrupp kan de ge varandra stöd att uttrycka både möjligheter och utmaningar med 
övningsskolor utifrån sina erfarenheter.  

Genomförande av fokusgrupper 

Dessa fokusgrupper leddes av utvärderingsgruppen och utgångspunkten för dessa samtal 
utgörs av en intervjuguide. Intervjuerna kan beskrivas som semistrukturerade vilket innebär 
att det fanns ett antal formulerade vida frågeområden som alla grupper skulle ges möjlighet att 
diskutera men de gavs också möjlighet att själva initiera andra erfarenheter. Det gav deltagarna 
möjligheter att i fria former diskutera de erfarenheter som de upplevt och reflekterat kring. 
Samtliga fokusgrupper spelades in med hjälp av en diktafon. 

Fokusgrupper genomfördes vid tre tillfällen under projektets gång: Vt16, Vt18 och Vt19. Vt16 
genomfördes intervjuer med VFU-handledare på övningsskolorna och HLK-handledare. 
Urvalet till fokusgrupper med HLK-handledare skedde genom att mail skickades till samtliga. 
Genom detta mail fick deltagarna en kortfattad beskrivning av utvärderingens syfte och 
upplägg (inkl. tid och plats). De som ville delta i dessa grupper gavs möjlighet att göra det. Det 
resulterade i en fokusgrupp. När det gäller VFU-handledarna, slumpades förfrågan ut och de 
som kunde delta, närvarade. Vid Vt16 resulterade det i 5 intervjuer med VFU-handledare (två 
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från Nässjö, två från Jönköping samt en från Habo). Ingen data samlades från studenter vid 
denna tidpunkt. Under vårterminen 2018 genomfördes ytterligare fokusgrupper och urvalet av 
deltagare till dessa skedde genom mail till samtliga VFU-handledare på övningsskolor, samt 
de studenter som under våren haft VFU på en övningsskola. Dessa studenter hade till största 
del genomfört samtliga sina VFU-perioder på en övningsskola. Det resulterade i fem 
fokusgruppsintervjuer med VFU-handledare från både förskola och grundskola (en från Habo 
och två från övriga två kommuner) Att blanda grund- och förskolelärare (vilket inte gjorts vid 
intervjutillfälle 1) gjordes av skälet att fler VFU-handledare skulle kunna delta i intervjuer. Fler 
tider var möjliga att erbjuda, vilket gjorde att fler VFU-handledare kunde delta. Vt19 
genomfördes ytterligare en fokusgruppsintervju med HLK-handledare. I samtliga 
fokusgruppsintervjuer deltar mellan 3–8 deltagare. Nedan presenteras fokusgrupperna i 
tabellform. 

TTaabbeellll  33 De aktuella fokusgrupperna under åren 2016–2018  
  

IInnrriikkttnniinngg  TTiiddppuunnkktt  

Fokusgrupp 1, VFU-handledare övningsskolor - Habo Förskola Vt16 

Fokusgrupp 2, VFU-handledare övningsskolor - Jönköping Grundskola F-3 samt 4 – 6 Vt16 

Fokusgrupp 3, VFU-handledare övningsskolor – Jönköping Förskola Vt16 

Fokusgrupp 4, VFU-handledare övningsskolor – Nässjö Grundskola F-3 samt 4 – 6 Vt16 

Fokusgrupp 5, VFU-handledare övningsskolor – Nässjö Förskola Vt16 

Fokusgrupp 6, HLK-handledare 
Grundskola F-3, 4 – 6 samt 
förskola 

Vt16 

Fokusgrupp 7, VFU-handledare övningsskolor – Jönköping 
Grundskola F-3, 4 – 6 samt 
förskola 

Vt18 

Fokusgrupp 8, VFU-handledare övningsskolor – Jönköping 
Grundskola F-3, 4 – 6 samt 
förskola 

Vt18 

Fokusgrupp 9, VFU-handledare övningsskolor – Habo 
Grundskola F-3, 4 – 6 samt 
förskola 

Vt18 

Fokusgrupp 10, VFU-handledare övningsskolor – Nässjö 
Grundskola F-3, 4 – 6 samt 
förskola 

Vt18 

Fokusgrupp 11, VFU- handledare övningsskolor – Nässjö 
Grundskola F-3, 4 – 6 samt 
förskola 

Vt18 

Fokusgrupp 12, Studenter Grundskola F-3 samt 4 – 6 Vt18 

Fokusgrupp 13, HLK-handledare 
Grundskola F-3, 4 – 6 samt 
förskola 

Vt19 

 

Fokusgruppernas sammansättningar 

I de olika fokusgrupperna deltog aktörer med olika bakgrund och erfarenhet. Nedan 
presenteras fokusgruppernas sammansättningar. Fokusgrupperna har kodats med olika 
bokstäver vilka kommer till uttryck under resultatdelen. Varje fokusgrupp har en egen anfang, 
exempelvis har samtliga respondenter vid en fokusgrupp tilldelats namn i kodningen som 
börjar med bokstaven H (Hany, Helen, Helny, Henrik osv). 

HLK-handledare 

Vid två tillfällen intervjuades HLK-handledare. Det första tillfället var under våren 2016 och det 
andra under våren 2019. Vid dessa tillfällen deltog HLK-handledare med olika bakgrund och 
erfarenhet. En del av HLK-handledarna arbetade deltid på HLK (mellan 40–50 %) och arbetade 
övrig tid i kommunal skolverksamhet, en del i förskola och en del i grundskola. Andra HLK-
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handledare arbetade heltid på HLK och har gjort så under lång tid. HLK-handledarna hade 
också olika lång erfarenhet av att vara HLK-handledare. För några var detta första året i 
försöksverksamheten medan andra hade arbetat i många år. Samtliga HLK-handledare hade 
erfarenhet av att besöka både vanliga VFU-skolor och övningsskolor. 

VFU-handledare på övningsskolor  

Vid två tillfällen intervjuades VFU-handledare på övningsskolor. Det första intervjutillfället var 
under våren 2016 då fem fokusgruppsintervjuer genomfördes (två intervjuer med 
grundskolelärare i Jönköping och Nässjö kommun samt tre intervjuer med förskolelärare i 
Jönköping, Habo och Nässjö kommun). Det andra intervjutillfället var under våren 2018 då 
fem fokusgruppsintervjuer genomfördes (två intervjuer i Jönköping- och Nässjö kommun samt 
1 intervju i Habo kommun), där VFU-handledare från både förskola och grundskola deltog. I 
dessa intervjuer medverkade VFU-handledare med olika erfarenheter, bakgrund och formell 
utbildning. I gruppen fanns deltagare som inte tidigare varit VFU-handledare inom VFU-
verksamhet och de som varit VFU-handledare under många år. Det fanns också de VFU-
handledare som hade en formell handledarutbildning, samt de som inte hade någon formell 
handledarutbildning. VFU-handledarna hade också olika lång erfarenhet av att arbeta inom 
respektive skolform och av att handleda studenter. Några hade handlett studenter under många 
år men det fanns också VFU-handledare som inte tidigare hade handlett studenter eller som 
hade mångårig erfarenhet av att vara VFU-handledare.  

Studenter på övningsskolor  

Vid ett tillfälle, våren 2018, intervjuades studenter som samtliga haft flertalet av sina VFU: er 
på en övningsskola.  

Analys av fokusgrupperna 

Fokusgruppsintervjuerna bearbetades och analyserades i två steg. Det första steget bestod i en 
kodning av de utsagor som de olika aktörerna beskrev om sina erfarenheter från att vara en 
deltagare på en övningsskola och det andra steget bestod av att organisera dessa kodningar i 
teman. Nedan ges ett exempel på denna process.   

TTaabbeellll  44 Beskrivning av analysen av aktörernas yttrande, kodning av innebörd och 

sammanfogning till teman.  

YYttttrraannddee  KKooddnniinngg  aavv  yyttttrraannddeennaass  iinnnneebböörrdd  TTeemmaa  
 
Deltagare: Sedan har jag inte haft student på 
ett tag, så det var lite pirrigt att var med i 
övningsskolor. Man vacklar ju vad kan jag bidra 
med men under resans gång så där när man är 
flera stycken på samma ställe så Man kan bolla 
så mycket tillsamman.  
  

 

Det är en fördel att koncentrera 
handledare så att de kan stötta varandra 

 

Koncentration 
av handledare 

 

Dessa teman utgör grund för presentation av utvärderingens resultat. 

Etiska överväganden 

När det gäller forskningsetiska överväganden, har Vetenskapsrådets principer följts. 
Vetenskapsrådet (2012) redogör för vikten av informationskrav och samtyckeskrav. Dessa båda 
krav innebär att informanterna dels är medvetna om utvärderingens syfte (informationskrav), 
dels att de själva gett sitt medgivandande till att delta (samtyckeskrav). Samtliga deltagare i 
denna utvärdering har både muntligt och skriftligt fått information om syftet med 
utvärderingen och också getts möjlighet att inte delta. Det är emellertid avhängigt att de som 
utgör övningsskoleverksamheten är med och utvärderar den vilket skulle kunna tolkas som ett 
krav på att delta. Utvärderingsgruppen har emellertid varit noga med att delge tänkta 
respondenter om frivilligheten i att deltaga i utvärderingen. Vetenskapsrådet (2012) ställer 
också krav på konfidentialitet vilket innebär att personer som deltar i studien skall ges största 
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möjliga konfidentialitet för att skyddas mot eventuell skada. När det gäller enkäterna har det 
kravet uppfyllts då samtliga enkäter är anonyma och inte kan spåras till den individ som 
besvarade den. När det gäller fokusgrupperna är detta svårare. För att uppfylla 
konfidentialitetskravet har samtliga informanters namn bytts ut och varken kommun eller 
skola har beskrivits med namn. Det finns dock skäl att poängtera att fokusgrupper gör det 
möjligt att, de deltagande aktörerna, kan utläsa enskilda utsagor i resultatet. Det får till följd att 
det är svårare att uttala sig om eventuella skador för de olika aktörerna som deltagit. 
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44      RReessuullttaatt  

RReessuullttaatt  eennkkäätteerr  --  hhaannddlleeddaarree  

Denna resultatredovisning presenteras i tre avsnitt. Det första avsnittet berör utvärderingens 
resultat vad gäller samverkan mellan berörda parter. Det andra avsnittet redovisar resultat 
gällande handledaruppdraget och det tredje, avslutande avsnittet, redogör för resultat relaterat 
till koncentration av studenter och handledare5. Vid resultatpresentationen av enkäterna, som 
redovisas i tabellform samt med beskrivande text, har det i texten fokuserats på skillnader 
mellan enkätundersökningarna det vill säga att det är främst jämförelsen mellan dessa som 
skall ses som det resultat vi sedermera lyfter i diskussionen. 

Samverkan och kommunikation 

Samverkan är den första kvalitetsaspekten som behandlas i denna resultatdel. Med hjälp av 
enkäterna från år 2016 respektive år 2018, redovisas här resultatet från den kvantitativa delen 
av utvärderingen. Det fanns även en kvalitativ ingång till enkäterna, där kommentarer kunnat 
lämnats. Dessa kommentarer redovisas för sig. 

TTaabbeellll  55 Frågor gällande VFU 

Det är tydligt att man både 2016 och 2018 har vetskapen 
om var man ska vända sig om man har frågor gällande 
VFU. För alternativet i alla frågor gällande VFU, har 
detta ökat med två och en halv procentenheter. 
Samtidigt har siffran för de flesta frågor gått nedåt med 
4 %. År 2016 angav ingen att de inte visste var de skulle 
vända sig medan samma svar 2018, står för 1,5 % av 

respondenterna. Av de som besvarat frågan med Nej, lägger någon till kommentaren ”Annars 
tar jag reda på det” samtidigt som någon annan uttrycker att det inte finns någon oro för att 
man inte vet vem man direkt ska vända sig till men känner att det alltid finns en VFU-ansvarig, 
eller någon annan man kan vända sig till med frågor. 

 

TTaabbeellll  66 Handledares möjligheter gällande kommunikation och utveckling? 

I vilken utsträckning (vid VFU-periodens slut) upplever du, som VFU-handledare vid en övningsskola, att du fått möjlighet till…  
(ange enligt skalan 1–5 där 1 = mycket liten utsträckning och 5 = i mycket stor utsträckning) 

  1 2 3 4 5 

(n=60 / 226) 2016 2018 2016 2018 2016 2018 2016 2018 2016 2018 

bättre kommunikation 
med högskolan 

3,6 % 2,9 % 5,4 % 8,7 % 10,7 % 30,1 % 62,5 % 41,3 % 17,9 % 17,0 % 

bättre kommunikation 
med VFU-ansvariga 

3,6 % 3,4 % 9,1 % 4,9 % 20,0 % 22,0 % 47,3 % 44,9 % 20,0 % 24,9 % 

bättre kommunikation 
med HLK-handledare 

5,5 % 2,9 % 5,5 % 7,3 % 21,8 % 34,0 % 52,7 % 39,8 % 14,6 % 16,0 % 

seminarium som 
utvecklade min 
handledarroll 

3,6 % 3,9 % 0 % 8,4 % 33,9 % 23,2 % 46,4 % 40,4 % 16,1 % 24,1 % 

seminarium som 
utvecklade min 
pedagogiska 
kompetens 

5,4 % 4,5 % 8,9 % 9,9 % 25,0 % 32,7 % 50,0 % 32,2 % 10,7 % 20,8 % 

                                                             
5 I resultatframställningen av enkäterna används begreppet handledare vilket i det här fallet enbart 
handlar om VFU-handledare. 

Om du har frågor gällande VFU, vet du då var du 
ska vända dig? 

(n=60 / 226) 2016 2018 

Ja, i alla frågor 45,5 % 48 % 

Ja, i de flesta frågor 54,5 % 50,5 % 

Nej 0 % 1,5 % 
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seminarium som 
fördjupade studentens 
förståelse av sitt 
uppdrag 

1,8 % 3,4 % 7,3 % 5,9 % 21,8 % 29,3 % 49,1 % 44,4 % 20,0 % 17,1 % 

handledarutbildning 
som utvecklade min 
roll som handledare 

11,3 % 5,9 % 7,6 % 8,3 % 15,1 % 24,5 % 34,0 % 34,8 % 32,1 % 26,5 % 

ökat utbyte med 
kollegor om frågor 
gällande VFU 

3,6 % 2,9 % 1,8 % 4,9 % 25,0 % 20,4 % 44,6 % 41,3 % 25,0 % 30,6 % 

 
Beträffande kommunikation, har denna frågan delats in i tre delar: kommunikation med 
högskolan, kommunikation med VFU-ansvariga samt kommunikation med HLK-handledare. 
Här representerar högskolan de som, från högskolans håll, är ansvariga för högskolans VFU-
organisation medan HLK-handledare avser de lärare från HLK som är ute och träffar studenter 
och handledare vid VFU-besök. VFU-ansvariga syftar till de som från kommunernas håll 
arbetar med den övergripande VFU-organisationen. Jämförelsen mellan år 2016 och 2018, 
visar framför allt en liten förskjutning gällande bättre kommunikation med högskolan. Det 
finns inga skillnader mellan de som betygssatt enligt 1, 2 eller 5. Däremot har betyget 3 (2018) 
ökat med nästan 20 procent på bekostnad av betyget 4, som minskat med nästan 20 procent. 
Sett till helheten har därmed snittet sjunkit under åren mellan mätningarna. När det gäller 
bättre kommunikation med HLK-handledare, ser man en motsvarande förändring; betyget 3 
ökar på bekostnad av betyget 4, dock inte med lika stor procentuell förändring, ca 13 procent. 
Sett till helheten beträffande kommunikation, upplever mellan ca 60 och 70 procent av 
respondenterna att möjligheter till kommunikation getts i stor, eller mycket stor utsträckning, 
i mätningen 2018. 

I tabellens mittendel behandlas de seminarier som givits i samband med projektet. Den första 
seminarium som utvecklade min handledarroll, ökar procentuellt i det andra och femte 
betygssteget samtidigt som det minskar i det tredje och fjärde. Nästan 65 procent ger uttryck 
för (betyg 4 och 5) att de fått deltaga vid seminarium som de anser utvecklar handledarrollen. 
seminarium som utvecklade min pedagogiska kompetens följer ett likvärdigt mönster gällande 
totalbetyget men det finns här en ökning i det tredje ledet med nästan åtta procent, en 
minskning med nästan 18 procent i det fjärde betygssteget med, slutligen, drygt tio procents 
ökning i det femte betygssteget vilket leder till 53 % som anser att de fått stora, eller mycket 
stora möjligheter att utveckla den pedagogiska kompetensen via seminarier. Den sista frågan 
gällande seminarierna, seminarium som fördjupade studentens förståelse av sitt uppdrag, 
redovisa inga större skillnader mellan åren 2016 och 2018. En ökning på ca 7,5 procent sker 
från 2016 till 2018 i betygssteg 3, på viss bekostnad av minskade siffror i betygsstegen 2, 4 och 
5. Fler än tre av fem (61,5 %) ger 2018 uttryck för att man anser att studenten givits möjlighet 
att öka förståelsen av sitt uppdrag.  

Tabellens två sista frågor rör handledarutbildningens påverkan på rollen som handledare 
(handledarutbildning som utvecklade min roll som handledare) samt ökat utbyte med kollegor 
om frågor gällande VFU. Den första frågan, om handledarutbildning, visar på minskningar i 
det första och femte betygssteget till förmån för det tredje betygssteget. Totalt sett anser över 
60 procent (61,3 %) att handledarutbildning bereder möjlighet att utvecklas i rollen som 
handledare år 2018. Beträffande ett ökat utbyte med kollegor om frågor gällande VFU, uttrycker 
nästan 72 procent i enkäten att det innebär stora, eller mycket stora möjligheter till detta i 
övningsskoleprojektet. 
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TTaabbeellll  77 I vilken utsträckning upplever handledare att de fått information 

I vilken utsträckning upplever du att du har fått….  (ange enligt skalan 1–5 där 1 = mycket liten utsträckning och 5 = mycket stor 
utsträckning) 

  1 2 3 4 5 

(n=60 / 226) 2016 2018 2016 2018 2016 2018 2016 2018 2016 2018 

information om 
uppgifter som 
studenten skall 
genomföra under 
sin VFU 

1,8 % 1,0 % 5,4 % 5,3 % 14,3 % 17,5 % 35,7 % 38,8 % 42,9 % 37,4 % 

information om 
VFU för att 
genomföra mitt 
uppdrag som 
handledare 

0 % 0,5 % 5,4 % 1,0 % 8,9 % 13,2 % 41,1 % 50,7 % 44,6 % 34,6 % 

information om 
bedömningsmatri
ser 

5,4 % 1,0 % 12,5 % 5,9 % 19,6 % 26,3 % 41,1 % 42,9 % 21,4 % 23,9 % 

information om 
bedömning av 
studenters visade 
kunskaper 

3,6 % 1,5 % 5,4 % 5,8 % 33,9 % 34,0 % 37,5 % 41,8 % 19,6 % 17,0 % 

 
För att kunna genomföra uppdraget som handledare, ställer utvärderingen frågor kring 
information som bör ha kommit till handledarens kännedom; information om uppgifter som 
studenten skall genomföra under sin VFU, generell information om VFU för att kunna 
genomföra uppdraget, information om bedömningsmatriser samt information om bedömning 
av studenters visade kunskaper. 

Informationen kring uppgifter som studenten skall genomföra under VFU:n upplevs i stor, 
eller mycket stor utsträckning av 76,2 % av handledarna. Dock minskar det högsta betygssteget 
(5) med fem och en halv procent mellan år 2016 och 2018 samtidigt som betygsstegen 3 
respektive 4 tillsammans ökar med motsvarande procentsiffra. 

För att kunna genomföra uppdraget som handledare, ställdes frågan om de fick information 
om VFU för att genomföra mitt uppdrag som handledare inför varje VFU. Här minskar 
betygssteg 5 med tio procent mellan 2016 och 2018 vilket märks i betygsstegen 3 och 4 där en 
ökning i dessa skett från år 2016 till 2018 med över 14 %. 

Informationen om bedömningsmatriser redovisar ungefär samma siffror år 2016 som 2018 
med en skillnad i betygssteg 2 respektive 3. I det andra steget minskar siffran 2018 med nästan 
7 % från föregående år för att öka i nästa betygssteg (3) med nästan motsvarande procentuell 
andel (ca 7 %). 
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TTaabbeellll  88 I vilken utsträckning upplever handledare att övningsskolan bidrar till att 

I vilken utsträckning upplever du att övningsskolor bidrar till att…   (ange enligt skalan 1–5 där 1 = mycket liten utsträckning och 5 
= mycket stor utsträckning) 

  1 2 3 4 5 

(n=60 / 226) 2016 2018 2016 2018 2016 2018 2016 2018 2016 2018 

studenterna får goda 
förutsättningar att nå 
målen för VFU:n 

0 % 0,5 % 0 % 0,5 % 7,4 % 10,7 % 59,3 % 51,9 % 33,3 % 36,4 % 

skolor kan utveckla 
kunskaper om 
handledning för VFU-
studenter 

0 % 0,5 % 0 % 1,0 % 9,1 % 15,1 % 61,8 % 48,3 % 29,1 % 35,1 % 

samarbetet mellan 
högskola och den egna 
verksamheten ökar 

0 % 1,5 % 7,3 % 6,8 % 9,1 % 19,4 % 60,0 % 47,1 % 23,6 % 25,2 % 

du som handledare 
utvecklar din 
handledarkompetens 

0 % 0,5 % 3,6 % 2,9 % 5,5 % 11,7 % 56,4 % 45,6 % 34,6 % 39,3 % 

du som handledare 
utvecklar trygghet i din roll 
som handledare 

0 % 0,5 % 1,8 % 1,0 % 5,5 % 9,2 % 58,2 % 45,6 % 34,6 % 43,7 % 

kommunikationen mellan 
olika parter blir delaktiga i 
att VFU-verksamheten 
utvecklas 

0 % 1,5 % 3,6 % 4,9 % 12,7 % 15,6 % 63,6 % 56,6 % 20,0 % 21,5 % 

 
Tabellen ovan behandlar aspekter som handledare anser utvecklas genom övningsskolans 
utformning. Att studenterna får goda förutsättningar att nå målen för VFU:n, anser 88,3 % av 
respondenterna vid mätningen år 2018 (betygssteg 4 och 5). Beträffande huruvida skolor kan 
utveckla kunskaper om handledning för VFU-studenter, anser 83,4 % (stor eller mycket stor 
utsträckning) år 2018. Det är en liten minskning från år 2016 (-7,5 %) men innebär ändå att 
över fyra av fem respondenter ser en tydlig möjlighet för dessa kunskaper att utvecklas. 

Samarbete mellan den egna verksamheten och högskolan minskar lite i de övre betygsstegen 
från år 2016 till 2018. Även om det femte betygssteget ökar marginellt 2018, är den totala 
minskningen i dessa två sista betygssteg drygt 10 %. Liknande siffror presenteras i tabellen när 
det gäller kommunikationen mellan olika parter blir delaktiga i att VFU-verksamheten 
utvecklas där en liten ökning redovisas i det högsta betygssteget (+1,5 %) medan det fjärde 
betygssteget sjunker med 7 procent från år 2016 till 2018. 

Handledarkompetensen behandlas i två frågor i tabellen ovan (du som handledare utvecklar 
din handledarkompetens och du som handledare utvecklar trygghet i din roll som handledare), 
båda dessa ökar i det femte betygssteget från år 2016 till 2018 men minskar i det fjärde med, i 
båda fallen över tio procentenheter. Totala siffror för det fjärde och femte betygssteget (stor 
respektive mycket stor utsträckning) uppgår till 84,9 % respektive 89,3 % år 2018.  
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TTaabbeellll  99 I vilken utsträckning upplever handledare att övningsskolan i jämförelse med andra skolor 

bidrar till 

Upplever du att övningsskolor, i jämförelse med andra skolor, bidrar till (ange enligt skalan 1–5 där 1 = mycket liten 
utsträckning och 5 = mycket stor utsträckning) 

  1 2 3 4 5 

(n=60 / 226) 2016 2018 2016 2018 2016 2018 2016 2018 2016 2018 

bättre förutsättningar för 
ökat samarbete mellan 
delaktiga VFU-parter 
(övningsskolan, HLK, 
VFU-samordnare, 
studenter) 

3,8 % 2,1 % 5,7 % 4,7 % 17,0 % 13,0 % 50,9 % 46,9 % 22,6 % 33,3 % 

bättre förutsättningar för 
studenten att nå målen i 
VFU:n 

3,8 % 3,1 % 5,7 % 6,3 % 18,9 % 17,7 % 60,4 % 47,9 % 11,3 % 25,0 % 

bättre förutsättningar för 
dig som handledare att 
utvecklas i din yrkesroll 

1,9 % 1,0 % 1,9 % 1,6 % 11,3 % 15,6 % 58,5 % 48,4 % 26,4 % 33,3 % 

bättre förutsättningar att 
utveckla kvaliteten på er 
skola 

7,6 % 1,0 % 1,9 % 3,1 % 18,9 % 17,7 % 50,9 % 46,9 % 20,8 % 31,3 % 

 
Tabell 9 redovisar respondenternas uppfattning om övningsskolan, i jämförelse med andra 
skolor innebär att bättre förutsättningar ges inom ramen för övningsskolan. Den första frågan 
gäller samarbete (bättre förutsättningar för ökat samarbete mellan delaktiga VFU-parter 
[övningsskolan, HLK, VFU-samordnare, studenter]) där det enda som märks i skillnad mellan 
år 2016 och 2018, är en ökning på över tio procent (10,7) i det femte betygssteget där också den 
totala upplevelsen (betyg 4 och 5) uppgår till 80,2 %. 

Nästan tre av fyra respondenter (72,9 %) upplever år 2018 att det i stor, eller mycket stor 
utsträckning ges bättre förutsättningar för studenten att nå målen i VFU:n vilket innebär en 
liten ökning från mätningen är 2016. Den stora skillnaden mellan 2016 och 2018 är dock att 
fler respondenter vid den andra mätningen angivit betyget 5 (25 % 2018 mot 11,3 % 2016) 
kontra betygssteg 4 där det minskat från 60,4 % 2016 till 47,9 % 2018. 

Samma mönster framträder gällande huruvida övningsskolan inneburit bättre förutsättningar 
för dig som handledare att utvecklas i din yrkesroll där det ökar i det femte betygssteget 2018 
(26,4 % till 33,3 %) och minskar i det fjärde (58,5 % till 48,4 %). 

Ett likadant mönster framträder även i tabellens fjärde fråga, bättre förutsättningar att utveckla 
kvaliteten på er skola, där en ökning i det femte betygssteget på 10,5 % sker från 2016 till 2018, 
samtidigt som det minskar lite i det fjärde och första betygssteget. 
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Handledaruppdraget 

TTaabbeellll  1100 I vilken utsträckning upplever handledare att de utvecklas som handledare 

Jag utvecklas i min roll som handledare på en övningsskola genom…  (ange enligt skalan 1–5 där 1 = mycket liten utsträckning och 5 = 
mycket stor utsträckning) 

 1 2 3 4 5 

(n=60 / 226) 2016 2018 2016 2018 2016 2018 2016 2018 2016 2018 

samtal med de andra 
handledarna på skolan 

3,8 % 0,5 % 5,7 % 3,1 % 26,4 % 9,9 % 37,7 % 46,4 % 26,4 % 40,1 % 

samtal med studenter 0 % 0 % 1,9 % 0,5 % 15,1 % 2,1 % 52,8 % 44,8 % 30,2 % 52,6 % 

forskning om 
handledarskap 

11,3 % 2,6 % 18,9 % 9,0 % 35,9 % 34,2 % 26,4 % 37,9 % 7,6 % 16,3 % 

handledarutbildning 3,9 % 1,1 % 5,8 % 3,2 % 26,9 % 19,0 % 34,6 % 44,7 % 28,9 % 32,1 % 

uppföljningssamtal 
med HLK-handledare 

0 % 2,1 % 9,4 % 2,1 % 24,5 % 25,8 % 49,1 % 48,4 % 17,0 % 21,6 % 

de seminarier som 
genomförs på 
övningsskolorna 

3,8 % 2,6 % 5,7 % 5,2 % 28,3 % 21,5 % 39,6 % 45,0 % 22,6 % 25,7 % 

 
Tabell 10 redovisar olika faktorer respondenterna har tagit ställning till i relation hur de anser 
detta utvecklande för sin roll som handledare. I kategorin samtal med de andra handledarna 
på skolan, ökar det femte betygssteget från år 2016 till 2018 med nästan 14 % (13,7) samtidigt 
som det även ökar i det fjärde steget med 8,7 %. I de tre första stegen minskar det från år 2016 
till 2018, främst i det tredje betygssteget där skillnaden mellan 2016 och 2018 är 16,5 %. Totalt 
år 2018, anger 86,5 % att samtalen med de andra handledarna på skolan utvecklar rollen som 
handledare i stor eller mycket stor utsträckning. 

Även samtal med studenter som utvecklande för handledarrollen ökar, i likhet med samtal med 
de andra handledarna, i det femte betygssteget, från 30,2 % år 2016 till 52,6 % år 2018 vilket 
innebär en ökning med 22,4 %. Ökningen i detta femte steg, kommer främst från betygsstegen 
3 och 4 där det förstnämnda sjunker med 13 % från 2016 till 2018 samt i det fjärde, där 
minskningen åren emellan, uppgår till 8 % (52,8 % till 44,8 %). Totalt sett, år 2018, svarar 97,4 
% av respondenterna (betygssteg 4 och 5) att samtalen med studenterna bidrar i stor eller 
mycket stor utsträckning till att handledarrollen utvecklas. 

En annan faktor för handledarrollens utveckling, enligt respondenterna, redovisas i forskning 
om handledarskap. Drygt hälften av respondenterna, 54,2 %, anser detta utvecklande i stor, 
eller mycket stor, utsträckning vilket innebär en ökning från 2016, där motsvarande siffra var 
34 %. Ökningen i de högre betygsstegen förklaras av att andelen respondenter som redovisar 
sitt svar med betygsstegen 1 eller 2, minskar från år 2016 (30,2 %) till 2018 (11,6 %) vilket 
innebär en total minskning åren emellan på 18,6 %. 

Ytterligare en faktor i tabellen, handledarutbildning, ökar från år 2016 till 2018, framför allt i 
det fjärde steget där ökningen uppgår till 10,1 % (34,6 % år 2016 till 44,7 % 2018). I det tredje 
minskar dock siffran mellan 2016 och 2018 med 7,9 %. Totalt uppger 76,8 % år 2018 att 
handledarutbildning i stor eller mycket stor utsträckning bidrar till att utvecklas i rollen som 
handledare. 
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De handledarsamtal, uppföljningssamtal med HLK-handledare, som skett inom ramen för 
övningsskolan, innebär för 70 % av respondenterna att man i stor eller mycket stor 
utsträckning utvecklas som handledare.  

Drygt 70 % (70,7) av respondenterna uppger år 2018 att de i stor, eller mycket stor utsträckning 
anser att de seminarier som genomförs på övningsskolorna bidrar till utvecklingen av 
handledarrollen. Resultatet visar ingen markant skillnad mellan mätningarna år 2016 och 2018 
förutom en förskjutning i det tredje och fjärde steget där det i det tredje steget minskar från 
2016 till 2018 med nästan 7 % samtidigt som det ökar i det fjärde steget meddrygt 5 %. 

Kvaliteter och effekter 

TTaabbeellll  1111 I vilken utsträckning upplever handledare positiva effekter av återvändande studenter 

Frågan i tabell 11, Upplever du positiva effekter av att samma 
studenter kommer tillbaka till samma skola? ställdes endast i 
enkätundersökningen 2018. Tre fjärdedelar (75 %) upplever en 
positiv effekt av att studenterna kommer tillbaka och 25 % av 
respondenterna besvarar frågan med Nej, eller Annat. Av de 43 
kommentarer som förtydligat svaren är det mest framträdande 
att man ”tycker studenterna borde få en mer mångfald i VFU-
platser”, ”Studenterna borde få se och få erfarenhet av olika 

skolor, i olika områden, olika upptagningsområden osv” samt ”studenten får mer utbyte av sin 
VFU om den görs på olika skolor” vilket berör ett mångfaldsperspektiv men också en 
variationsaspekt där man uttrycker att det finns en ”risk att hamna i samma årskurs beroende 
på handledare vid nästkommande VFU” och ”det är synd att man inte ser olika sorters 
verksamheter”. 

TTaabbeellll  1122 I vilken utsträckning upplever handledare att genom övningsskoleprojektet blivit bättre 

handledare 

Nästan fyra av fem handledare (78,5 %) uppger att de blivit 
bättre handledare genom övningsskoleprojektet. Den andel 
(21,5 %) som besvarat enkäten med Nej eller Annat, har i 
många fall skrivit en kommentar kring sitt svar. Totalt har 25 
kommentarer lämnats och de flesta svaren berör antingen 
tidigare erfarenheter: ”Svårt att säga då jag inte var handledare 
innan projektet började” eller att man helt enkelt inte kan 
härleda sin egen utveckling till en bättre handledare genom det 

specifika övningsskoleprojektet: ”Vet inte om det är just övningsskolans förtjänst”. 

TTaabbeellll  1133 Upplevelser om ökad kvalitet på skolan på grund av övningsskoleprojektet 

Redan i enkäten år 2016, redovisar 75 % av 
respondenterna att man upplever att kvaliteten på 
vår skola har ökat sedan vi gick med i projektet för 
övningsskolor genom att svara Ja, till viss del eller 
Ja. I mätningen 2018 motsvaras denna siffra med 
81,5 %, vilket innebär en ökning på 6,5 %. Framför 
allt är det färre respondenter år 2018 som besvarar 
frågan med Nej (4,2 %) gentemot mätningen 2016 
då motsvarande svarsfrekvens var 9 %. Flera av de 

17 respondenter som år 2018 skrivit en kommentar till svaret Annat, uttrycker att nivån även 
innan man gick med i projektet var hög: ”Det har varit hög kvalitet redan tidigare” och ”Vi 
ligger långt fram då det gäller ny forskning, kompetensutveckling m.m.” 

  

Upplever du positiva effekter av att 
samma studenter kommer tillbaka till 
samma skola? 

(n=226)  2018 

Ja 75 % 

Nej 3,5 % 

Annat 21,5 % 

Upplever du att du blivit en bättre 
handledare genom 
övningsskoleprojektet? 

(n=226) 2018 

Ja 78,5 % 

Nej 8,5 % 

Annat 13,0 % 

Jag upplever att kvaliteten på vår skola har ökat sedan vi 
gick med i projektet för övningsskolor. 

(n=60 / 226) 2016 2018 

Ja 28,0% 31,3% 

Ja, till viss del 47,0% 50,0% 

Nej 9,0% 4,2% 

Vet inte 15,0% 14,6% 
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TTaabbeellll  1144 Vad upplever handledare är orsaker tillkvalitetsförbättring i övningsskolan 

Då över fyra av fem respondenter uttryckt att man 
upplever att kvaliteten ökat sedan man gick med i 
övningsskoleprojektet (se tabell 13), ställdes 
frågan Vad upplever du är orsaken till 
kvalitetsförbättringen i övningsskolan? Några 
svar angavs från utvärderarna (Seminarierna 
tillsammans med HLK, Samtalen med de andra 
handledarna om vår verksamhet samt Samtalen 
med studenterna om vår verksamhet) samtidigt 
som frågan också lämnades öppen för att 
respondenterna skulle kunna lista andra orsaker. 
Resultatet skiljer sig inte markant mellan år 2016 
och 2018 men man ser ändå att det mellan 

mätningarna minskat en liten procentuell andel kring seminarierna samtidigt som samtal ökat 
i betydelse för respondenterna, särskilt beträffande Samtalen med studenterna om vår 
verksamhet där ökningen är nästan 10 %. 

Bland kommentarerna (46 st) kan man utläsa att en kombination av två eller tre punkter anses 
vara orsaken till kvalitetsförbättringen: ”Alla punkterna. Och att man som handledare tänker 
igenom sitt arbete mera”, ”Alla ovanstående påståenden bidrar till kvalitetshöjning”, ”ettan och 
trean” samt ”Tycker att det är både seminarierna och träffar med HLK samt övriga handledare 
som påverkat kvalitetsförbättringen”. 

TTaabbeellll  1155 I vilken utsträckning vill handledare fortsätta som handledare inom övningsskolan 

En stor andel, både 2016 och 2018, av handledarna vill 
gärna fortsätta vara handledare inom ramen för en 
övningsskola. Bland de som besvarat frågan med en 
kommentar, uttrycker några att ”det ska ligga på en nivå 
som gör att det blir lagom med intervaller mellan 
uppdrag”, ”det måste finnas utrymme att säga nej då det 

inte är lämpligt på grund av speciella grupper eller arbetsbelastning” samt ”Dock sliter det på 
klassen och läraren att vara handledare så pass ofta som det har blivit ” vilket indikerar att några 
känner att det sker i kanske för frekvent och att det påverkar både handledare och elever. 

Vad upplever du är orsaken till kvalitetsförbättringen i 
övningsskolan? 

(n=60 / 226) 2016 2018 

Seminarierna tillsammans 
med HLK 

17,4 % 13,2 % 

Samtalen med de andra 
handledarna om vår 
verksamhet 

28,3 % 32,4 % 

Samtalen med 
studenterna om vår 
verksamhet 

19,6 % 29,1 % 

Annan orsak 34,8 % 25,3 % 

Jag vill gärna fortsätta vara handledare inom 
ramen för en övningsskola 

(n=60 / 226) 2016 2018 

Ja 96,1 % 97,1 % 

Nej 3,9 % 2,9 % 
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RReessuullttaatt  eennkkäätteerr  --  ssttuuddeenntteerr  

Nedan följer en resultatsammanställning av den studentenkäter som genomfördes 2016 
respektive 2018. År 2016 var det endast 33 av 98 studenter som valde att besvara enkäten. 
Svarsfrekvensen, 34% bedöms därför vara låg vilket gör det svårt att generalisera svaren. Dock 
visar enkäten på samstämmiga svar från de som har svarat vilket innebär att enkäten, trots det 
höga bortfallet, bidrar med kunskap om studenternas upplevelser av VFU inom 
övningsskoleprojektet vid enkätens genomförande. Enkäten har också kompletterats med 
fokusgruppintervjuer  

Information och kommunikation 

TTaabbeellll  1166 Studenters upplevelse av information om VFU:n 

Jag upplever att jag fått tillräcklig information om...    (ange enligt skalan 1–5 där 1 = stämmer inte alls och 5 = stämmer helt och hållet) 

  1 2 3 4 5 

(n=34 / 54) 2016 2018 2016 2018 2016 2018 2016 2018 2016 2018 

VFU-uppgiften 3,0 % 13,0 % 0 % 5,6 % 33,3 % 16,7 % 33,3 % 40,7 % 30,3 % 24,1 % 

lärandemålen i kursen 0 % 0 % 3,0 % 1,9 % 18,2 % 18,5 % 33,3 % 51,9 % 45,5 % 27,8 % 

min VFU-skola 0 % 1,9 % 3,0 % 3,7 % 18,2 % 24,1 % 27,3 % 42,6 % 51,5 % 27,8 % 

Tabell 16 handlar om vilken, och till vilken grad, studenter upplever att de fått information om 
VFU-uppgiften, lärandemålen i kursen samt information om den VFU-skola på vilken de 
genomför sin VFU. 

I rangordningen kring den första frågan, information kring VFU-uppgiften, uppger 24,1 % att 
det stämmer helt och hållet att de fått tillräcklig information vilket innebär en minskning från 
undersökningen år 2016 då motsvarande siffra var 30,3 %. Det minskar även i det tredje 
betygssteget, med 16,6 %, samtidigt som man i det fjärde stegen kan tyda en ökning på 7,4 %. 
En ökning på 10 % kan också ses i det första betygssteget, stämmer inte alls, där 13 % av 
studenterna anser att de inte fått information kring VFU-uppgiften. 

Lärandemålen i kursen upplevs av 27,8 % stämma helt och hållet år 2018 vilket är en 
minskning på 17,7 % gentemot mätningen 2016. Minskningen i detta femte steg, kan dock 
förklaras med en likvärdig ökning i det fjärde steget då det år 2016 redovisas 33,3 % av 
respondenterna som valde det alternativet att jämföra med 51,9 % 2018. 

Informationen kring VFU-skolan minskar markant i redovisningen av respondenternas svar 
år 2016 kontra 2018 i det femte betygssteget: 51,5 % år 2016 till 27,8 % 2018. Detta kan 
förklaras av ökningar i det tredje och fjärde steget (från 2016 till 2018), där ökningen 
tillsammans motsvarar 21,2 %. 

TTaabbeellll  1177 Studenters upplevelse av kommunikationen 

Jag upplever att kommunikationen mellan mig och (se alternativ nedan) har fungerat på ett tillfredsställande sätt (ange enligt skalan 
1–5 där 1 = stämmer inte alls och 5 = stämmer helt och hållet) 

  1 2 3 4 5 

(n=34 / 54) 2016 2018 2016 2018 2016 2018 2016 2018 2016 2018 

kursansvarig 0 % 0 % 0 % 9,3 % 18,2 % 13,0 % 42,4 % 48,2 % 33,3 % 24,1 % 

VFU-ansvarig 0 % 3,7 % 3,0 % 9,3 % 18,2 % 18,5 % 30,3 % 31,5 % 48,5 % 37,0 % 

VFU-handledare 0 % 3,7 % 3,0 % 5,6 % 0 % 13,0 % 15,2 % 20,4 % 81,8 % 57,4 % 

Kommunikationen mellan studenter och kursansvariga, VFU-ansvarig samt VFU-handledare 
har behandlats i enkäterna från 2016 och 2018. Sammantaget, över alla tre frågorna, minskar 
det i det femte betygssteget mellan år 2016 och 2018. Den största minskningen redovisas i 
kommunikationen mellan studenten och handledaren där det år 2016 uppges av över fyra av 
fem respondenter (81,8 %) att det stämmer helt och hållet, men, motsvarande siffra i 
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mätningen 2018, minskar till under tre av fem (57,4 %). Sammantaget visar mätningen att 
uppemot 70 % för de två första frågorna (kommunikation med kursansvarig samt VFU-
ansvarig) och drygt 70 % i kommunikation med VFU-handledare av respondenterna, uppger 
att det stämmer bra eller helt och hållet. 

Handledning 

TTaabbeellll  1188 Studenters upplevelse av handledaren 

Jag upplever att...   (ange enligt skalan 1–5 där 1 = stämmer inte alls och 5 = stämmer helt och hållet) 

  1 2 3 4 5 

(n=34 / 54) 2016 2018 2016 2018 2016 2018 2016 2018 2016 2018 

Min handledare har 
tillräckliga kunskaper för att 
göra en bedömning av mina 
kunskaper i relation till 
bedömningsmatrisen 

5,6 % 3 % 9,3 % 0 % 13 % 0 % 27,8 % 33,3 % 44,4 % 63,6 % 

Min handledare har 
tillräckliga kunskaper för att 
handleda mig som student 
mot målen för denna VFU 

3,7 % 0 % 9,3 % 3,1 % 11,1 % 0 % 24,1 % 31,3 % 51,9 % 65,6 % 

Min handledare tog sig tid att 
handleda mig mot målen för 
denna VFU 

3,7 % 3 % 9,3 % 3 % 16,7 % 15,2 % 27,8 % 15,2 % 42,6 % 75,7 % 

Min handledare visade 
intresse för att handleda mig 
under min VFU 

1,9 % 3 % 9,4 % 0 % 11,3 % 9,1 % 22,6 % 9,1 % 54,7 % 84,9 % 

Studenternas upplevelse av sin handledare utifrån olika aspekter, visar generellt att studenter 
upplever sin handledare som kompetent och engagerad. 

När studenterna tar ställning till påståendet Min handledare har tillräckliga kunskaper för att 
göra en bedömning av mina kunskaper i relation till bedömningsmatrisen, uppger 96,9 % av 
respondenterna att det stämmer bra eller helt och hållet år 2018 vilket är en ökning med 24,4 
% från mätningen år 2016. 

Nästan likadana siffror redovisas kring påståendet Min handledare har tillräckliga kunskaper 
för att handleda mig som student mot målen för denna VFU. Även där besvarar 96,9 % av 
respondenterna, år 2018, att handledaren upplevs ha tillräckliga kunskaper (stämmer bra eller 
helt och hållet). Motsvarande siffra för år 2016 är 76 % vilket innebär en ökning på 20,9 %. 

Att handledare tar sig tid och visar intresse för handledarskapet, behandlas i tabell 18:s två sista 
påståenden Min handledare tog sig tid att handleda mig mot målen för denna VFU samt Min 
handledare visade intresse för att handleda mig under min VFU. I mätningen 2018 svarar fler 
än nio av tio (90,9 %) uttrycker att det stämmer bra eller stämmer helt och hållet att 
handledaren tar sig tid för att handleda mot målen för VFU:n vilket är en ökning med över 20 
% sedan år 2016. Ännu fler respondenter upplever att handledaren visar intresse för 
handledningen, 94 % uppger att detta stämmer bra eller stämmer helt och hållet vilket är en 
ökning med nästan 20 % jämfört med enkäten 2016. 

   



Kapitel 4   

 

28 

Samverkan, seminarier och stöd 

TTaabbeellll  1199 Studenter om kommunikation med andra studenter, handledare och utveckling genom 

seminarierna 

På min VFU-skola... (ange enligt skalan 1–5 där 1 = stämmer inte alls och 5 = stämmer helt och hållet) 

  1 2 3 4 5 

(n=34 / 54) 2016 2018 2016 2018 2016 2018 2016 2018 2016 2018 

Har jag ofta samtalat 
med de andra 
studenterna för att 
utvecklas mot målen 
för VFU-kursen 

0 % 9,3 % 0 % 13 % 18,2 % 16,7 % 42,4 % 24,1 % 33,3 % 37 % 

Har jag ofta samtalat 
med min handledare 
för att utvecklas mot 
målen för VFU-kursen 

0 % 0 % 3,0 % 7,5 % 18,2 % 9,3 % 30,3 % 44,5 % 48,5 % 38,9 % 

De seminarier som 
genomfördes med 
handledare, studenter 
och HLK-lärare 
hjälpte mig att 
utvecklas mot målen 
för VFU-kursen 

0 % 0 % 3,0 % 14,8 % 0 % 29,6 % 15,2 % 27,8 % 81,8 % 24 % 

Över en tredjedel (37 %) av respondenterna år 2018 uppger att det stämmer helt och hållet att 
de ofta samtalat med de andra studenterna för att utvecklas mot målen för VFU-kursen vilket 
innebär en ökning med nästan fyra procentenheter sedan 2016. Av enkäten framkommer dock 
att det i det fjärde och femte betygssteget sammantaget minskar i överensstämmelse i dessa 
två steg då det i det fjärde steget minskar med nästan 18 % mellan år 2016 och 2018. Om man 
tittar på den totala procenten i det fjärde och femte betygssteget, uppgår detta till 61,1 %. 

Samtalen med handledaren för att utvecklas mot målen i kursen redovisar i det fjärde och femte 
steget totalt 83,4 % år 2018 vilket innebär en ökning på nästan 5 % sedan mätningen 2016 då 
motsvarande siffra var 78,8 %. Minskningen i det femte steget förklaras av ökningen i det 
fjärde. 

Om studenterna upplever att de seminarier som genomfördes med handledare, studenter och 
HLK-lärare hjälpte mig att utvecklas mot målen för VFU-kursen, besvarar 51,8 % av 
respondenterna att detta stämmer bra eller helt och hållet. Men, stämmer helt och hållet 
minskar med hela 57,8 % från år 2016 till 2018; en minskning som inte motsvaras av den 12,6 
% stora ökningen i det fjärde betygssteget. 

TTaabbeellll  2200 Studenters upplevelse av stöd och feedback från handledaren 

Studenters upplevelse av att ha fått tillräckligt med 
stöd och feedback från sin handledare, skiljer sig 
markant mellan svarsalternativen stämmer ganska 
mycket och stämmer helt och hållet, där en 
minskning på drygt 50 % redovisas från år 2016 till 
2018. En del av svaren från 2016 kan under 
mätningen 2018 ha förflyttats till stämmer delvis 
(ökning på 19,2 % mellan 2016 och 2018) samt 
stämmer ganska mycket (28,1 % ökning). Det är 
dessutom skillnad mellan mätningarna i svaret 

stämmer inte alls, där inga respondenter väljer detta alternativ år 2016 medan 7,4 % väljer detta 
i mätningen 2018. 

 

Jag upplever att jag fått tillräckligt med stöd och 
feedback från min handledare. 

(n=34 / 54) 2016 2018 

Stämmer inte alls 0 % 7,4% 

Stämmer lite grann 3,0% 1,9% 

Stämmer delvis 3,0% 22,2% 

Stämmer ganska mycket 18,2% 46,3% 

Stämmer helt och hållet 72,7% 22,2% 
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TTaabbeellll  2211 Studenters helhetsintryck av att göra VFU på en övningsskola 

Helhetsintrycket av att göra VFU på en 
övningsskola minskar i svarsalternativet Mycket 
positivt med 31,7 % från år 2016 till 2018. 
Samtidigt ökar svaret Positivt med 27 % under 
samma år. Även alternativet Varken eller, ökar 
från 2016 till 2018 med 15 %. Det är ingen 
respondent som år 2018 besvarat att 
helhetsintrycket är Väldigt negativt mot 6 % som 
valt detta alternativ år 2016. 

Mitt helhetsintryck av att göra VFU på en övningsskola är 
(ange enligt skalan 1–5 där 1 = väldigt negativt och 5 = 
mycket positivt) 

(n=34 / 54) 2016 2018 

Väldigt negativt 6,0 % 0,0% 

Negativt 0,0% 1,9% 

Varken eller 9,1% 24,1% 

Positivt 21,2% 48,2% 

Mycket positivt 57,6% 25,9% 
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AAnnaallyyss  aavv  eennkkäätteerrnnaass  ffrriitteexxttssvvaarr    

I enkäterna förekom frågor med fritextsvar både år 2016 och 2018. En sådan fråga rörde bland 
annat vilka erfarenheter, fördelar som nackdelar, som VFU-handledare och studenter hade 
efter att ha varit med i övningsskoleprojektet. När det gäller VFU-handledarnas enkäter var det 
år 2016, 51 personer av 60 stycken som valde att svara på fritextfrågan vad som ytterligare 
kunde höja kvaliteten på VFU:n. År 2018 var det 175 personer av 226 stycken som svarade på 
motsvarande fråga. Eftersom fritextsvaren kompletterar övriga frågor i enkäten har dessa svar 
analyserats enligt en kvalitativ metod utifrån innehållsliga teman (Kvale & Brinkmann, 2014). 
Efter citat används respondentens nummer i enkätens fritextsvar på följande vis: 

TTaabbeellll  2222 Översikt av fritextsvar enkäter 

IInnrriikkttnniinngg  oocchh  åårrttaall  FFrrååggaa  
AAnnttaall  
rreessppoonnddeenntteerr  

VFU-handledare 2016 Q17 (1–51) 

VFU-handledare 2018 Q23 (1–140) 

VFU-handledare 2018 Q24 (1–175) 

Student 2016 - (x*)6 

Student 2018 Q19 (1–35) 

 

VFU-handledarnas syn på hur kvaliteten kan höjas ytterligare i övningsskolorna 2016  

De innehållsliga teman som främst framstod år 2016 berörde samverkan och 
bedömningskompetens. En del framhåller också att de, eftersom de upplevde att de var i ett 
uppstartsskede av övningsskoleverksamheten inte hade samlat på sig tillräckligt med 
erfarenheter för att då kunna ge förslag på ytterligare förbättringsområden. En tematik som 
lyftes av flera respondenter handlar om vikten av samarbete. 

Samarbetets betydelse 

Övningsskoleverksamheten har bidragit till att respondenterna ser vikten av samarbete mellan 
de samverkande parterna. En respondent skriver: 

Viktigt med ett gott samarbete mellan studenter, handledare, högskolan och dess 
lärare. (4) 

En annan respondent skriver fram att samarbetet inom samma område mellan handledare bör 
öka: 

Mer samarbete mellan handledare från samma område. (5) 

Flera lyfter dessutom fram att samarbetet är viktigt och att en del i samarbetet handlar om hur 
det skulle kunna utvecklas vidare:  

Kunde vara bra om man fick möta olika skolor på seminarier och utvärderingar. 
Det är värdefullt att få höra mångas åsikter och erfarenheter. (31) 

I 2016 års enkät framhåller flera att upplägget med övningsskolorna fungerar bra och att de 
känner stolthet i att vara en del av projektet. Att få utbyta erfarenheter med kolleger och att 
studenterna är flera på samma VFU-skola framhålls också som något positivt. Samarbetet sker 
i flera led inom ramen för övningsskoleprojektet där samverkan mellan studenter – handledare 
och lärosätet framhålls, men också mellan handledare från samma skolområde. 

                                                             
6 *I studentenkäten för år 2016 fanns inga jämförbara frågor och därmed heller inga fritextsvar. 
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Bedömningsmatrisens position 

Den tematik som framstod tydligast i VFU-handledarnas fritextsvar handlar om den 
bedömningsmatris som handledarna förväntas fylla i för att dokumentera studentens framsteg 
under VFU-perioden. Nedan presenteras några utsagor angående bedömningsmatrisens 
karaktär och handledarnas önskan om att diskutera denna: 

Genomgång av bedömningsmatrisen. (15) 

Inför VFU 1 saknade jag någon form av genomgång av matris och 
studentuppgifter. (17) 

Mer genomgång av bedömningsmatrisen och mer vad ni på HLK tycker de står 
för. (30) 

Bedömningsmatrisen är svår att förstå, lite exempel från de olika områdena och 
nivåerna vore bra. (36) 

Bedömningsmatrisen är i vissa fall svårtolkad. Tydligare direktiv så att 
bedömningen blir mer lika för alla studenter. (45) 

VFU-handledarna lyfter samstämmigt upp att de önskar mer diskussion angående den 
bedömningsmatris som används. Det framgår också att de vill att lärosätet driver frågan kring 
bedömningsmatrisens position, användning och tolkningsbarhet inom ramen för de 
handledningsträffar som anordnas. VFU-handledarna ger också uttryck för att osäkerheten i 
att använda bedömningsmatrisen ger för mycket möjlighet till tolkning vilket riskerar 
likvärdigheten i bedömningen. Det skulle kunna undvikas med hjälp av ett 
bedömningsunderlag där olika nivåer konkretiseras, enligt handledarna som har svarat. 

VFU-handledarnas syn på hur kvaliteten kan höjas ytterligare i övningsskolorna 2018 

De innehållsliga teman som framträdde i 2018 års enkät rör, fortsatt kompetensutveckling, 
ökad samverkan och bedömningskompetens. Även om fritextsvaren är betydligt mer 
omfattande år 2018 rör de sig kring liknande teman som vid det förra avstämningstillfället.  

Fortsatt kompetensutveckling och ökad samverkan 

VFU-handledarna uttrycker på olika vis att de önskar mer samverkan och tätare kontakt med 
lärosätet för att de ska få mer kompetensutveckling. Flera av respondenterna skriver: 

Än mer seminarier/utbildning via högskolan. (11) 

Mer litteraturtips innan VFU. (16) 

Tätare kontakt mellan HLK och övningsskolan, särskilt när det gäller studenter 
som bedöms ha det svårt på ett eller annat sätt. (27) 

Utbildning för oss handledare, nya begrepp, vetenskapliga teorier. (89) 

Träffa studenterna på högskolan innan VFU-perioden. Gärna en gemensam 
föreläsning som vi efteråt kan diskutera. (90) 

VFU-handledarna önskar mer kompetensutveckling och dialog med lärosätet. Bland annat 
framhålls vikten av en tätare kontakt med HLK, utbildning för handledare och litteratur och 
vetenskapliga teorier som kan främja övningsskolorna i deras uppdrag. 

En annan tematik som även i 2018 års enkät adresseras av många VFU-handledare berör 
användning av bedömningsmatrisen och frågor kring denna. Nedan följer ett exempel vad 
respondenterna lyfter fram: 

Att HLK berättar mer om matrisen och bedömning. (136) 
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Mer utbildning kring bedömning enligt matrisen. Både studenter och handledare 
är tveksamma kring de olika nivåerna. (149) 

Mer samsyn vad gäller bedömningsmatriserna. (70) 

Det skulle spara tid om vi gick igenom bedömningsschemat mer organiserat, med 
någon från HLK. Nu svävar vi på en del punkter i schemat. Tror inte 
bedömningarna blir likvärdiga. (110) 

Mer tydlighet kring matrisen för både handledare och studenter. Konkreta exempel 
på de olika områdena och nivåerna. (2) 

Bedömningsmatrisen är ett område som har engagerat VFU-handledarna och som kommer 
till uttryck i både 2016 års och 2018 års enkät. Innehållsligt efterfrågar VFU-handledarna 
samma sak där de vill se en ökad dialog kring bedömningsmatrisen med avseende på 
innehållsnivåer, hur dessa bör tolkas samt en problematisering av likvärdighetsbegreppet. Här 
framgår också att denna diskussion bör initieras av lärosätet.  

VFU-handledares och lärarstudenters syn på möjligheter och utvecklingsområden med 

övningsskolorna 2018 

I enkäten för år 2018 ställdes samma fråga till både VFU-handledare och student angående 
vilka möjligheter och utvecklingsområden som försöksverksamheten bidragit till. I 
studentenkäten lämnades 35 fritextsvar. Svaren presenteras i urval utifrån upplevda fördelar 
och nackdelar. 

Fördelar med övningsskolor enligt studenterna 

I studenternas fritextsvar återfanns vad studenterna har upplevt som positiva delar av 
övningsskoleverksamheten. De skriver: 

Jag har positiva upplevelser och jag får känslan att övningsskolor håller hög kvalitet 
pga att de är övningsskolor vilket gynnar studenter. (13) 

Övningsskolor visar stort intresse för studenterna, är uppdaterad på den senaste 
litteraturen och känns som en förlängd skola. (6) 

Fördelar är att det finns en viss samverkan mellan övningsskolorna och de som 
handleder oftast är väldigt engagerade själva. (7) 

I citaten ovan framhålls vikten av att övningsskolorna håller hög kvalitet, de är engagerade och 
uppdaterade när det gäller relevant litteratur. En annan student framhåller följande: 

Ha andra studenter nära och ha varandra till hands, lärorikt med seminarier, 
komma tillbaka till samma enhet och bygga relationer med personal och känna 
till lokaler, chefer och specialpedagog. Det tar tid och bygga relationer därför ger 
det mycket att komma tillbaka till samma ställe. (24) 

Studenterna lyfter fram att det som är en fördel med övningsskolorna är att de är flera 
studenterna på samma arbetsplats vilket ökar dialogen mellan studenterna vilket är något som 
upplevs som positivt. De kan diskutera kring lektionsupplägg och seminarier och vet att de 
alltid har någon till hands som stöttning. De framhåller att relationsskapandet stärks vid en 
övningsskola eftersom det finns en kontinuitet. Studenterna värderar också att handledarna 
vid övningsskolorna har starkt engagemang och att de bidrar till att hålla hög kvalitet i sin 
handledning. Det som studenterna lyfter upp som nackdelar med övningsskolor redovisas 
nedan. 
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Nackdelar med övningsskolor enligt studenterna 

I enkäten var det överlag fler positiva studentsvar än negativa sådana gällande övningsskolorna. 
De nackdelar som emellertid togs upp i fritextsvaren berörde fördelningen av skolor. 
Studenterna skriver: 

En nackdel är att man inte får chansen att se andra ställen utan att man fastnar 
på samma enhet (förutom VFU 3). (13) 

Nackdel att man inte får se så många skolor. (17) 

Ibland kan de vara både en fördel och nackdel att ha andra studenter där, ibland 
blir man stressad över att se vad den andra gör och man jämför sig ofta. (20) 

Jag var inte nöjd med att vara på den skolan, där behöver det fungera mycket 
bättre om de ska ta emot studenter. (28) 

Det som studenterna främst lyfter upp är vad som skulle kunna benämnas som en 
inlåsningseffekt genom att de återkommer till samma skola, med samma upptagningsområde 
och samma elever. Eftersom svensk skola stundtals beskrivs som segregerad utifrån 
socioekonomiska faktorer och upptagningsområde är det inte säkert att studenterna möter en 
mångkulturell skola under sin VFU (Böhlmark, Holmlund & Lindahl, 2015). Det är en 
problematik som behöver lyftas vidare. Vidare lyfter också en student upp att det kan finnas 
nackdelar med att jämföra sig med andra studenter vilket kan innebära en tävling om vem som 
är duktigast under VFU:n.  

För- och nackdelar med övningsskolor enligt handledarna 

I 2018 års handledarenkät besvarades frågan kring deltagarnas erfarenheter av övningsskolan 
av 140 respondenter. Eftersom frågan tar upp de erfarenheter som respondenterna har av 
övningsskolorna men också hur de ser en potentiell fortsättning kommer frågan att 
kategorisera i två underteman där för- och nackdelar presenteras först och framåtsyftande 
kommentarer från handledarna presenteras därefter. En av respondenterna skriver angående 
fördelar- och nackdelar med övningsskolan att: 

En större koncentration av studenter gör att vi handledare blir bättre i handledning 
och bedömning. Vi får en djupare relation till studenter vilket kan vara positivt vid 
kommande anställning. En nackdel kan vara att studenterna bara får se en 
skolmiljö. (4) 

Respondent 4 lyfter fram att koncentrationen av studenterna är en avgörande faktor för att 
upprätthålla ett gott handledarskap, och att det gynnar relationsskapandet med studenterna. 
Däremot framhålls också att det finns en risk med att studenten får se få skolor under sin 
utbildning. Liknande svar återkommer hos många respondenter, en annan handledare skriver: 

Fördelarna är samarbetet med HLK, kollegorna och att när det är flera studenter 
ute samtidigt på en övningsskola kan de också samarbeta och stötta varandra. En 
nackdel är att studenterna inte får se så många olika skolor under sina VFU-
perioder. Jag tycker det är viktigt att det ska vara som nu minst en VFU-period ska 
ske på en annan skola, men gärna en övningsskola. (14) 

Till skillnad från föregående respondent uppger även respondent 14 att studenterna möter 
kompetenta handledare i övningsskolan men här lyfts också resonemang om vikten av 
övningsskolans organisering och faror med dessa:  

Fördelar: handledarna blir mer kompetenta pga. av kompetensutveckling och flera 
studenter, samarbete med högskolan, en fungerande organisation, få träffa 
samma VFU-ansvarig på skolan under VFU. Studenterna kommer snabbt in i 
verksamheten och kan koncentrera sig på sin utveckling och sina uppgifter. 
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Nackdelar: studenterna får bara se en skola. Handledarna på skolan kanske byter 
arbetsplats och då kanske det blir för få handledare för att kunna vara 
övningsskola. Handledare som tycker det är för tufft att ha studenter varje termin 
har svårare att säga nej när man är övningsskola. (64)  

Ytterligare en aspekts som lyfts upp är om anställda byter arbetsplats vilket medför en 
förändrad handledargrupp och att det kan kännas som ett krav att vara handledare inom 
övningsskolan. En annan respondent lyfter ett elevperspektiv när det gäller påverkan av att vara 
en övningsskola: 

Fördelarna är att vi blir bättre som handledare och därmed bättre på att stötta 
studenterna i deras utveckling. Nackdelar är för våra elever; väldigt mycket av 
deras undervisning under ett läsår är studentledd, svårt att garantera kvaliteten. 
Dessutom blir det många olika vuxna för eleverna att förhålla sig till. (115) 

Utöver de aspekter som tagits upp som fördelar och nackdelar i ovan valda fritextsvar lyfter den 
sista respondenten upp att eleverna som hela tiden möter VFU-studenter inte får samma 
kvalitativa undervisning som om de hade haft sina ordinarie lärare. Att eleverna träffar många 
vuxna under sin skoldag är också något som lyfts som en potentiell nackdel. 

Utveckling av övningsskolan 

När enkäten genomfördes 2018 hade många av respondenterna varit delaktiga i övningsskolan 
under lång tid. Det innebär att fritextsvaren har ett framåtsyftande innehåll kring hur 
respondenterna ser på övningsskolans utveckling. Nedan följer därför ett urval om vad som ha 
lyfts fram och som skulle kunna ses som möjliga utvecklingsområden. En av respondenterna 
skriver: 

Det kanske skulle utvecklas ytterligare så att alla enheter är med och delar 
ansvaret, för det är ett viktigt uppdrag…skolans framtid skapar vi tillsammans 
med utbildningsväsendet, student och kommunen, det kan bli bättre. (13) 

Respondenten ovan lyfter fram att fler borde dela på uppdraget och vara övningsskolor och 
poängterar samtidigt att det finns ett gemensamt intresse på organisatorisk nivå. Andra 
respondenter skriver: 

Att fortsätta utvecklas i handledarrollen med hjälp av HLK, och enskilda träffar 
inom enheten tillsammans med VFU-ansvarig. (57) 

Möjligheter till handledarutbildning, tydliga ramar. (124) 

Handledarrollen lyfts fram av flera i enkäten. Det är en roll som handledarna anser behöver 
lyftas upp ytterligare och i det ingår att resonera både över rollen som sådan men också hur 
handledarutbildningen kan utvecklas. En annan dimension som också lyfts fram berör 
bedömningsområdet: 

Utmaningarna är att förfina, tex i arbetet med matriserna. (17) 

Utveckling av en mer likvärdig VFU för studenterna och bedömning av 
studenterna. Ämnesdidaktiska möjligheter i olika seminarium. (89) 

Respondenterna önskar att mer fokus ägnas åt bedömning när det gäller VFU:n och att de 
matriser som används utvecklas. Det är ett område som handledarna lyfte upp redan i år 2016 
års enkät och som återkom under 2018 års enkät.  

Sammanfattning 

När det gäller de redovisade fritextfrågorna har det framkommit både utmaningar och 
möjligheter med övningsskoleverksamheten. Överlag framträder en positiv bild av 
verksamheten där upplevelsen är att övningsskolorna bidrar till högre kvalitet.  Både 
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handledare och studenter identifierar emellertid olika delar som behöver adresseras 
fortsättningsvis. Mer kunskap kring handledarrollen, bedömningsaspekter samt högre grad av 
samverkan efterfrågas. Flertalet i enkäterna skriver också fram sin förhoppning om att 
övningsskoleprojektet fortsätter i någon form. 



Kapitel 4 

 

36 

RReessuullttaatt  ffookkuussggrruuppppssiinntteerrvvjjuueerr  

Den beskrivning som följer nedan är en redovisning av resultatet från de 
fokusgruppsintervjuer som genomförts under projektets gång. Denna resultatredovisning 
kommer belysa tre aktörers perspektiv, studenter, handledare och VFU-handledare, och deras 
erfarenheter av att organisera VFU genom övningsskolor. Inledningsvis presenteras resultatet 
från intervjuerna med HLK-handledare vilket sedan följs av resultat studenter och VFU-
handledare.  

Resultat från fokusgruppsintervjuer med HLK-handledare 

Fokusgruppsintervjuer med HLK-handledare genomfördes vid två tillfällen, 2016 och 2019. 
Resultatet av dessa kommer presenteras separat. Resultatet nedan är endast hämtat från dessa 
två intervjuer varpå det inte skrivs ut vid citaten att det är hämtade från en fokusgrupp utan 
endast deltagarens kodnamn skrivs ut.  

Resultat från fokusgrupp HLK-handledare VT16 

Vid den första intervjun framträder flera teman; kvalitet i handledning, organisation och 
struktur, kontinuitet, kvalitet och likvärdighetsfrågan, koncentration och samverkan och 
kommunikation.  

Kvalitet på handledning 

I samtalet med HLK-handledarna framkommer att kvalitet på handledarskap, som ett resultat 
av försöksverksamheten, har ökat. Det beskrivs för det första att handledarna på övningsklorna 
beskrivs som mer positiva, förberedda och engagerade. Det resulterar i sin tur till att HLK-
handledarna och studenter känner sig väl mottagna och välkomna på dessa skolor. Nedan talar 
en av HLK-handledarna om denna kvalitetsaspekt:  

Anna: Men om man tänker tillbaka på de andra skolorna (besök på vanliga VFU-
skolor: vårt förtydligande) man har besökt så var övningsskolorna mycket mer 
förbereda, de var mer på tårna och de var mer positiva. Pedagogerna var oerhört 
positiva för de var utvalda och det stärkte mötet med att jag kände mig 
välkommen, studenten var välkommen och studenten blev väl behandlad. Det 
följde hela linjen där.  

I samtalet framkommer att detta engagemang tycks kunna förklaras av att dessa handledare 
arbetar på skolor som är utvalda. Känslan av att vara utvalda tycks skapa engagemang och en 
positiv känsla. Samtidigt beskriver HLK-handledarna en utmaning i att behålla detta 
engagemang och positivitet. De ser en risk i att handledarna efter en tid tar detta uppdrag för 
givet och då också förlorar engagemang.   

HLK-handledarna beskriver vidare att en kompetent handledare är väl insatt i sitt uppdrag som 
lärare, arbetar enligt styrdokument, är påläst och väl insatt i sitt uppdrag som handledare. HLK-
handledarna beskriver att de anser att handledarna på övningsskolorna tycks vara mer insatta 
i och medvetna om sitt uppdrag. Det visar sig till exempel genom att de är mer insatta i 
bedömningsmatrisen och arbetar mer aktivt med bedömningsmatrisen och ställer fler frågor 
kring denna.  

Enligt HLK-handledarna har VFU-handledarna också en tydligare strategi och struktur för 
upplägget på VFU. Citatet nedan beskriver denna kompetens hos handledarna: 

Aron: Jag tycker att de har haft en tydlig strategi med hela upplägget och VFU:n, 
som man inte ser på andra skolor på samma sätt. Där har man lite mer egna 
idéer hur man vill göra, en del idéer är bättre och en del sämre. Här har man en 
mer tydlig strategi hur man vill lägga upp VFU:n och hur man jobbar med 
studenten, det känns…  
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Intervjuare: Har du några konkreta exempel på när du känner att de arbetade mer 
med studenterna än på en vanlig skola? 

Aron: Det är ju dels hur de lägger upp det hela. Hur dom har lektioner och sen 
hur de efterarbetar. Att de har avsatt tydligt för tid för det, att de kan redogöra för 
det här jobbar vi med, det här har jag sett hos henne och det här vill vi arbeta 
med, då tänker jag på det här sättet, det här har vi redan diskuterat det. När jag 
kommer in på någonting så har de redan diskuterat det och har ofta en strategi 
för det. Det känns hela tiden som dom är med i det dom gör. Men samtidigt ett 
stort intresse för när man kommer ut som lärare från HLK också. Vad man säger, 
vad det är man vill få fram och vad man tycker är viktigt. De kan också diskutera 
och ta upp frågor från matrisen som t e x finns och de kan ställa frågor kring den, 
sådant som de tycker att de inte hänger med på. Det är ju också att man är insatt. 
Dom som inte ställer någon fråga har förmodligen inte problematiserat den heller. 

Detta skiljer, enligt VFU-handledarna, handledare på övningsskolor från vanliga VFU-skolor. 
Handledare på vanliga skolor, beskrivs inte ha en lika tydlig strategi för handledning och de 
tycks inte heller ha lika stort intresse för handledning av VFU och inte problematiserat 
bedömningsrelaterade frågor. 

HLK-handledarna är dock noga med att betona att detta också är relaterat till enskilda 
handledare. Det finns handledare på övningsskolorna som inte är insatta i sitt uppdrag eller 
studentens utbildning likväl som det finns handledarna på de ”vanliga skolorna” som är väl 
insatta och engagerade. Personlighet tycks ha en avgörande betydelse för handledares 
kompetens och förhållningssätt. Citatet nedan är ett exempel på ett samtal som lyfter detta 
tema: 

Annelie: Det kommer fram hos mig, jag har ju bara några få besök så att det här 
jämförande, det kan jag inte säga att jag har sett, inte så stora skillnader på 
övningsskolor och inte övningsskolor. För det är så mycket som hänger på 
handledaren också. Handledare som inte är på övningsskola kan ha väldigt hög 
kvalitet, som kanske en handledare på en övningsskola inte riktigt kommer till. Så 
för mig, att för mig, de få besök som jag gjort så kan jag inte säga att jag har sett 
någon tydlig skillnad mellan övningsskolor och inte övningsskolor. 

Ovanstående citat vittnar om att handledarnas kvalitet inte nödvändigtvis är kopplat till 
övningsskolor utan till handledarens egen kompetens och kunskap. Det tycks därmed finnas 
uppfattningar, hos HLK-handledarna, om att dels ha sett en kvalitetsskillnad mellan 
handledare på övningsskolor och vanliga skolor när det gäller hur väl insatta de är i sitt uppdrag, 
dels att det istället kan vara relaterat till den enskilde handledarens kompetens.  

HLK-handledarna lyfter vidare i samtalet att det också finns en kvalitetsskillnad mellan 
handledarna inom övningsskolorna och att den största skillnaden tycks vara ett resultat av om 
de har genomgått handledarutbildning. Det finns en skillnad mellan de som har 
handledarutbildning och de som inte har det. Det framgår i citatet nedan: 

Amelia: Det är en stor skillnad mellan de, de handledare som har 
handledarutbildning visar en större förmåga att handleda. De kan lägga upp ett 
samtal.  

Det har, enligt HLK-handledarna, betydelse för handledningens kvalitet om handledarna har 
genomfört en handledarutbildning. 

Enligt HLK-handledarna bidrar de professionsutvecklande seminarierna till en ökad kvalitet på 
övningsskolorna. Dessa bidrar till möjlighet för reflektion och ger möjlighet att diskutera det 
som kan förstås som utmaningar i sitt uppdrag som lärare och handledare: 
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Annelie: De här seminarierna tror jag är en del, för det är ju någonting man inte 
har.  För det tror jag är en sån sak: man (handledarna: vårt förtydligande) blir 
påläst och man vet att det har studenterna mött (i sin högskoleförlagda 
utbildning: vårt förtydligande) och det ska vi fortsätta bearbeta fast i det praktiska 
då. Det tror jag är bra, för det har man inte på en vanlig skola. 

HLK-handledarna beskriver att dessa samtal bidrar till att VFU-handledarna på 
övningsskolorna får ökad kvalitet i handledning. HLK-handledledarna upplever att VFU-
handledarna får större insikt i studentens utbildning och kunskap om hur utbildningen bör 
fortskrida under VFU. 

Struktur och organisation 

I fokusgruppsintervjun framgår vidare att HLK-handledarna anser att en tydligare organisation 
har bidragit till en ökad kvalitet. Övningsskolorna har en mer tydlig struktur för att ta emot 
studenter och för att handleda studenter. Det ges flera exempel på organisatoriska förändringar 
som bidrar till kvalitet. För det första har skolorna en handlingsplan för hur de ska möta 
studenterna innan och i början av sin VFU. Kontakt upprättas innan VFU och VFU-ansvarig 
på de enskilda övningsskolorna tar emot samtliga studenter första VFU-dagen. Dessa kontakter 
och möten har bidragit till att studenten känner sig välkommen och får den information som 
är nödvändig för att genomföra sin VFU. 

HLK-handledarna nämner också att en del övningsskolor har ett gemensamt tankesätt kring 
hur de ska organisera sin handledningstid vilket är en organisatorisk förändring som beskrivs 
bidra till ökad kvalitet i handledning. Det gäller till exempel att de schemalägger 
handledningssamtalen och att vikarie sätts in i klassen för handledaren vid detta tillfälle, vilket 
kommer till uttryck nedan: 

Amanda: Jag upplevde också att man organiserade för VFU på ett annat, jag vet 
övningsskolor, där man organiserade handledning, där man hade handledning, 
där alla studenter hade samma dag. Man satte in en vikarie under den dagen, för 
att man liksom såg vikten av att studenten fick ut sin handledningstid. 

HLK-handledarna uppmärksammar att det är viktigt att organisera så att handledningssamtal 
ges utrymme under VFU. 

Samtidigt framträder i HLK-handledarnas samtal att de uppmärksammat en skillnad i hur 
långt de olika övningsskolorna kommit i sin organisationsförändring. Några skolor har 
utvecklat en mer färdig organisation medan andra behöver arbeta vidare med sin organisation. 
Nyckelpersoner i organisationen av VFU på en övningsskola, beskrivs av HLK-handledare, vara 
rektor/förskolechef och VFU-samordnare i kommunen. De övningsskolor som utvecklat goda 
strukturer för mottagande och handledning beskrivs ha en väl insatt och engagerad rektor och 
VFU-ansvarig.  

Kontinuitet 

I HLK-handledarnas samtal framträder att det i försöksverksamheten finns en strävan att låta 
studenter återkomma till samma övningsskola vid flera VFU-perioder och de ser denna 
kontinuitet som en möjlighet att öka kvaliteten på VFU. Flera exempel ges i relation till 
kontinuitet. Till exempel tar det mindre tid för studenten att sätta sig in i den aktuella skolans 
struktur och organisation. HLK-handledarna anger vidare att VFU-handledare känner också till 
studenten och dess tidigare prestation vilket gör att mindre tid behöver användas av VFU-
handledaren för att kartlägga studentens kunskaper. Det kan också vara en fördel om det är så 
att det varit tveksamheter kring studentens tidigare prestation. Då tvingas studenten och VFU-
handledare ta större ansvar för de VFU-perioder som inte fungerat för studenten.   

HLK-handledarna ser även utmaningar med att studenter återkommer till samma 
övningsskola under flera VFU-perioder. Studenter bildar sig positiva eller negativa 
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uppfattningar om olika handledare vilket i sin tur kan påverka hur de känner och engagerar sig 
i sin kunskapsutveckling: 

Amanda: Samtidigt säger studenterna att det finns en trygghet i systemet. Man 
(studenterna: vårt förtydligande) kan veta något om kontexten men de får en 
väldig förkunskap, för det klart har de varit två omgångar... Dom vet ju vilka 
handledare som är bra och vilka dom inte tycker är bra och det så klart då ligger 
det i det att: nu fick jag henne som jag inte tycker verkar så bra. 

Citatet ovan berättar att det både är en fördel att återkomma till samma enhet samtidigt som 
det visar på de förkunskaper som studenten skapar om de olika VFU-handledarna och som kan 
bidra till att studenten känner en ovilja till VFU. 

HLK-handledarna lyfter också en annan potentiell utmaning. Det gäller de studenter som inte 
presterar så väl på sin VFU eller som inte kommer överens med sin VFU-handledare. Det finns 
en farhåga om att studenten kan missgynnas om VFU-handledarna inte kan behålla sin 
professionalitet. En konflikt eller en sämre prestation kan ligga studenten i fatet. Nedan utvalda 
citat har sin bakgrund i ett samtal som handlar om att VFU-handledarna faktiskt inte håller sig 
professionella i sin roll utan börjar bedöma studenten innan VFU. Citatet nedan är hämtat från 
en diskussion om för- respektive nackdelar med att studenter återkommer: 

Annelie: Nu hamnade jag i en nackdel, för jag kan tänka att det är en nackdel för 
studenter också. 

Anna: Jag känner igen det som du (ovanstående deltagare Annelie: vårt 
förtydligande) säger. Det fanns lite av det samtalet mellan handledarna: Nu får 
vi den studenten igen. Nu får vi se hur det går nästa gång, då ska den till den 
handledaren? Då får vi ser om det blir bra, hur det går? Lite raljerande. Gränsfall 
att man som student kan hamna i det, om man gjort sämre ifrån sig.  

Det finns en farhåga hos HLK-handledarna att studenter kan missgynnas av att återkomma om 
handledarna inte är professionella. 

HLK-handledarna lyfter vidare i sina samtal en potentiell nackdel med övningsskolor och 
kontinuitet, nämligen att studentens möjlighet att se en mångfald och variation av skolor 
minskar. Övningsskolorna är endast ett fåtal i varje kommun. Risken är, enligt HLK-
handledarna, att studenterna endast får genomföra sin VFU på skolor med liknande 
förutsättningar. Det kan gälla både geografiska förutsättningar så som tätortsskolor eller 
landsbygdsskolor men det kan också avse organisationskulturer. Kulturer präglar en 
övningsskola och då får man inte möjlighet att se en mångfald av skolkulturer. Det kan också 
avse hur skolors socio-ekonomiska förutsättningar, till exempel avseende på språk och 
migrationsbakgrund. I utdraget nedan problematiserar HLK-handledarna bristen av mångfald 
av skolor som studenterna kan ställas inför: 

Aron: Sen har det framkommit, speciellt när jag varit på landsbygdsskolor: Ska jag 
bara se detta lilla området?  

Annelie: Jag har inte mött det, men jag har haft studenter som har påtalat just 
det här med flerspråkighet, att det kan bli så begränsade. Jag har inte sett det men 
studenterna har sagt det att det kan vara en begränsning. 

Aron: Den problematiken är viktig, att man får den variationen i sin VFU, det är 
ju liksom centralt, verkligen. 

HLK-handledarna tycks se en fördel med att studenterna får se en variation av skolor med olika 
förutsättningar och skolkulturer. Kontinuitet tycks kunna bidra till att minska möjlighet att se 
variation och mångfald vilket inte är önskvärt. 
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Kvalitet på övningsskolor och likvärdighet 

HLK-handledarna betonar i samtalet att övningsskolorna håller hög kvalitet i sin verksamhet, 
både med avseende på undervisning och bemötande av barn och föräldrar, vilket är positivt för 
kvaliteten på VFU. Dessa skolor ges över tid möjlighet att ständigt förbättra sin verksamhet 
genom att de återkommande genomför professionsutvecklande seminarier och tar emot 
studenter under sin VFU. Ur ett studentperspektiv är detta värdefullt för de studenter som ges 
möjlighet att genomföra sin VFU på dessa skolor men samtidigt säger HLK-handledarna att 
detta kan komma att bli en likvärdighetsfråga. Studenter som genomför sin VFU på en 
övningsskola får god kvalitet i sin lärarutbildning medan de studenter som inte genomför sin 
VFU på en övningsskola riskerar få mindre kvalitet i sin lärarutbildning.  

Koncentration av studenter och handledare 

I HLK-handledarnas samtal framträder att koncentration av studenter och handledare kan 
beskrivas som kvalitetshöjande. Genom att handledare koncentrerades på en och samma skola 
ger det handledarna möjlighet att ta stöd av varandra och diskutera frågor som de möter i sitt 
uppdrag som handledare. De kan också erbjuda studenterna handledning i grupp vilket kan 
vara en kvalitetshöjande samtalsform. Samtidigt lyfter HLK-handledarna också frågan om 
koncentration kan bidrar till att VFU-handledare mer kontinuerligt kommer ha studenter vilket 
i sin tur befaras kunna leda till ”slentrian” hos handledarna. De blir inte lika engagerade när 
de alltför ofta har VFU-studenter. 

Det framkommer vidare, i HLK-handledarnas samtal, att koncentration kan innebära en 
kvalitetsförbättring för studenters VFU. Det möjliggör för studenter att samråda och 
samplanera; finna stöd i varandra. På en del övningsskolor fanns även avsatt tid för studenter 
att ses och hjälpa varandra i sin utveckling: 

Amanda: Sen tror jag också, att alltså utifrån studenterna... När man var ute, att 
de hade stöd i varandra. Dels hade de sina seminarier med handledarna men sen 
hade en utav övningsskolor också organiserat så att studenterna träffades 
regelbundet. En gång i veckan, utan handledare. Då hade de möjlighet att prata 
och reflektera, byta erfarenheter vilket de också tyckte var positivt för deras 
utveckling och att de kunde hjälpa varandra. 

Det tycks som om koncentration, enligt HLK-handledarna, bidrar till en ökad kvalitet genom 
att studenter vid samma enhet kan samarbeta och stödja varandra. 

Det finns dock utmaningar som HLK-handledarna uppmärksammat i relation till 
koncentration. Koncentration kan bidra till att flera studenter i förskola kan tvingas vara på 
samma avdelning vilket i sin tur kan leda till kamp om plats, tid och utrymme mellan studenter: 

Anna: Jag har besökt studenter som varit två på samma avdelning. Det är inte 
lyckligt, det är inte bra på förskolan. För då är det ett, det är ett lite kämpande 
om aktiviteten, platsen, tillfället osv. Några studenter hanterade det bra men så i 
efterhand framkom att: hon tog så mycket plats och han gjorde si och så, det 
finns… Det är mycket bra att bra att de får träffas och ge feedback på varandra 
och planera ihop och bolla lite idéer men att vara på samma avdelning är inte 
lyckligt utifrån min erfarenhet. 

Det framträder därmed i samtalet att koncentration av studenter kan bidra både med för- och 
nackdelar.  

Samverkan mellan berörda aktörer 

I samtalet med HLK-handledarna framkommer att samverkan tycks ha ökat mellan de parter 
som medverkar i försöksverksamheten med övningsskolor. Särskilt betonar de den ökade 
samverkan mellan VFU-handledare och HLK-handledare. Denna ökade samverkan kan 
förklaras med flera organisatoriska förändringar. En del av dessa förändringar är de 
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professionsutvecklande seminarierna där det skapas en mötesyta för VFU-handledare och 
HLK-handledare att träffas.  HLK-handledarna nämner vidare, i intervjun, att det nu även sker 
uppföljande möten efter avslutad VFU-period (där representant från HLK medverkar och VFU-
handledare från övningsskolor från kommunen medverkar) och fler handledningsträffar inför 
respektive VFU-period. Försöksverksamheten ger också möjlighet till ökad samverkan genom 
att handledarna får handleda ofta och då träffas HLK-handlare och VFU-handledarna vid 
övningsskolorna vid fler tillfällen under VFU-perioden men också mer kontinuerligt eftersom 
VFU-handledarna oftare handleder studenter. Det gör att mer nära relationer kan upprättas 
mellan HLK-handledare och VFU-handledare.  

Sammanfattning 

I HLK-handledarnas samtal framträder både möjligheter och utmaningar med att organisera 
VFU genom övningsskolor. Det tycks vara positivt för engagemanget hos handledare och 
kvaliteten i handledarskapet. De professionsutvecklande seminarierna, koncentration av 
handledarna och studenter tycks vidare bidra till ökad kvalitet.  

Det finns också utmaningar som HLK-handledarna uppmärksammar. Det gäller till exempel 
risken för studenter att genomföra VFU på färre skolor och därmed ges mindre mångfald och 
variation i utbildningen samt att det kan bli nackdelar för den student som inte lyckats väl på 
sin tidigare VFU. En annan fråga värd att uppmärksamma utifrån HLK-handledarnas 
resonemang är frågan som ställs om likvärdighet i lärarutbildningen. Här menar de att det kan 
finnas en risk att de studenter som genomför sin VFU på en övningsskola erhåller bättre 
kvalitet i sin lärarutbildning än de som genomför sin VFU på en skola som inte är en 
övningsskola.  

Resultat från fokusgrupper HLK-handledare VT19 

Vid den andra intervjun framträder flera teman; kvalitet i handledning, VFU-handledares 
engagemang och en ökad arbetsbelastning, samverkan och kommunikation, organisation och 
struktur, koncentration och kontinuitet. 

Kvalitet på handledning  

Övningsskoleprojektets utformning har, enligt HLK-handledarna, bidragit till att öka 
kompetensen och medvetenheten hos VFU-handledarna. En förklaring till ökad kompetens är 
seminarierna som dels bidrar till att VFU-handledarna blir mer medvetna om sitt uppdrag som 
lärarutbildare, dels riktar fokus mot att handleda studenter. 

En annan förklaring, som ges av HLK-handledarna, är koncentration av VFU-handledare. Det 
bidrar till att de utvecklas i sin handledarroll. De samtal som VFU-handledare har tillsammans 
innan studenterna kommer, under tiden och efter, gör att de blir tryggare i sin roll och 
utvecklas i sitt handledarskap. Citatet nedan beskriver detta:                  

Birgitta: Jag tänker att det som möjliggör det, det är ju det här med koncentration. 
Alltså att de är flera handledare, om vi nu bara talar handledare till å börja med, 
sedan är de ju flera studenter, då är ju det i alla delar, inför att det kommer 
studenter kan man prata ihop och göra mer lika. Under tiden har de mycket hjälp 
av varandra både handledning och framföra allt bedömning har vi sett att de 
nämner då och att de stärker varandra som grupp, det är ju det som 
koncentrationen gör. 

Deltagaren ovan betonar att handledare som träffas ofta också får utrymme att fokusera på vad 
det innebär att handleda och genom detta ökar sin kompetens. De kollegiala samtalen bidrar 
till att öka VFU-handledares kompetens. 

Handledarnas engagemang och en ökad arbetsbelastning 

Det framträder i, HLK-handledares samtal, att VFU-handledare genom projektet har ett ökat 
engagemang, de vill lära och utvecklas. Det tycks som om samtliga deltagare delar 
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uppfattningen om detta ökade engagemang. Britt, som besökt förskolor vid deras 
professionsutvecklande seminarier beskriver nedan detta engagemang: 

Britt: Jag är imponerad över, hur jag tycker att de, av hur de har tagit sig an… När 
jag har varit ute där, de har läst och varit alltså, verkligen bidragit till diskussioner. 

Samtidigt finns erfarenheter i intervjun som också pekar på en delvis annan bild.  I citatet 
nedan framkommer att det också finns de handledare som upplever att projektet bidragit till 
ytterligare stress vilket gjort att engagemanget för till exempel seminarier minskat:  

Beatrice: Men det är utifrån utvärdering och det vi har hört lite grann, och det här 
ser vi nu lite grann. Det du sa om att de läser på och är så på de i förskola, medan 
i grundskolan upplever vi att vi kommer med ytterligare en sak dom ska göra, att 
det är olika stressnivåer. Det har vi märkt till exempel. 

Det pekar på en delvis delad bild. Å ena sidan upplever de engagerade och kompetenta VFU-
handledare, å andra sidan VFU-handledare som upplever ökad stress. Här reflekteras över om 
detta kan vara relaterat till vilken åldersgrupp som lärarna arbetar med. Beatrice upplever att 
grundskolan har uttryckt en stress över dessa professionsutvecklande samtal.  

Samverkan och kommunikation 

I intervjuerna framkommer att samverkan, mellan HLK-handledare och VFU-handledare, har 
ökat vilket i sin tur kan vara en kvalitetshöjande faktor. En förklaring till detta är att när det är 
färre skolor så är det enklare att upprätta relationer med handledare på enheten. Det gör att 
nätverk skapas och att kontakter upprättas. Det gör också att ett förtroende skapas mellan de 
parter som ingår i lärarutbildningen:  

Birgitta: Men det är nog också min upplevelse att komma till det här att det vi 
tillsammans skapar den här utbildningen. 

Britt: Jag tror, jag tycker om när man kan överbrygga vissa saker ibland, kan vara 
att det är vi här inne på högskolan och det är dom där ute. /.../ Vi ska möta 
studenten genom att pröva det här som handlade om filmning och genus att 
man…Där tycker jag att det finns en styrka i projektet att vi kan mötas för att vi 
vill ha, för att vi nånstans i förlängningen att våra barn och elever ska få 
fantastiska lärare som ska möta dom och då är ju det här ett sätt för mig som 
håller i de/…/ här seminarier det blir professionsutvecklande för mig som 
lärarutbildare för att i förlängningen faktiskt skapa, ja, lärare som förstår sitt 
uppdrag.  

Utifrån ovanstående samtal vittnar om att försöksverksamheten har bidragit till att 
förtroendefulla relationer upprättas som i sin tur bidrar till att överbrygga utbildningens glapp 
mellan teori och praktik. Det bidrar till att skapa en bro mellan lärarutbildningens teoretiska 
och praktiska delar. Samverkan, genom seminarierna, har vidare bidragit till att det har växt 
fram en mer samsyn mellan HLK-handledare och VFU-handledare kring de uppgifter som 
studenten ska göra och det som ska ske på VFU.  

Organisation och struktur 

HLK-handledarna lyfter också en möjlig kvalitetsförbättring som relaterat till 
ansvarsfördelning. På en vanlig VFU-skola träffar HLK-handledarna ibland VFU-handledaren 
som känner sig ensamma i sitt uppdrag. Det blir en enskild prestation av den handledaren 
medan övriga skolan inte är lika engagerad i VFU. Genom att organisera VFU genom 
övningsskolor riktas VFU mot att vara hela skolans ansvar vilket gör att VFU-handledare inte 
känner sig ensamma i sitt uppdrag. Det är skolans gemensamma ansvar att stödja VFU-
handledare att fullgöra sitt uppdrag.  



Resultat Fokusgruppsintervjuer 
 

 

 

 

43 

Koncentration 

I samtalet framträder en samstämmighet i att det finns en kvalitet i att låta studenterna få se 
en mångfald av olika skolor, elever och lärare. Det framträder en gemensam uppfattning om 
att möjligheten att se mångfald kan begränsas när VFU organisera genom övningsskolor. Det 
framträder dock i samtalet olika tolkningar av vad mångfald kan innebära. Någon pekar på att 
mångfalden ges av eleverna. Eleverna i sig ger en mångfald genom att de är olika individer. 
Någon annan pekar mot skillnaden mellan stad och land och en tredje pekar på skolor och 
elevers kulturella och språkliga bakgrund. Det pekar på svårigheten att definiera begreppet 
mångfald. Vad är det vi menar när vi säger att studenterna ska få se en mångfald. Det här 
problematiseras nedan:  

Birgitta: Jag kan nog, som besökande handledare, önska att studenterna skulle ha 
fått se mer variation men då går man mot koncentration. Då går man mot det 
här fördjupande men ur ett studentperspektiv för att lära sig mer, för en 
landsortsskola på västra kan se annorlunda ut på östra sidan. Det är inte bara 
placering geografiskt alltid, om det är utanför eller i stan utan men jag tror att ju 
mer man ser desto större bild bildar man sig om professionen så det är lite 
motsägelsefullt… 

Beatrice: Jag har för mig att vi gjorde en plus- och minuslistor på liksom 
koncentration kontra då mångfald eller man skulle se mycket. Då handlade det 
precis som du sa att om man slänger ut dem lite här och där men då är 
handledarna inte lika på. Det finns ju plus eller minus  

Beatrice: Och det som jag tänkte på. Vi var iväg på en VFU-konferens nu, två 
dagar. Då är det många lärosäten, runt om i Sverige, som tänker landsbygd och 
stad. Alltså en skola på landsbygden och en skola i staden.  

Birgitta: När jag tänker mångfald så tänker jag inte flerspråkigheter och så utan 
mångfald av en lärarprofession. Om vi skulle gå med varandra så skulle det bli 
mångfald. Så själva området i sig är inte så primärt. Det är inte så avgörande 
utan det är mer avgörande att vi är olika men så håller jag med dig, vissa områden 
ger vissa saker men att det är viktigt att se olika lärarprofessioner också. 

I citatet ovan framgår att det finns en mängd olika tolkningar av begreppet mångfald och också 
vilka skolor, HLK-handledarna anser, att studenten ska möta i den verksamhetsförlagda 
utbildningen. Det finns dock en delad uppfattning om att det är viktigt att studenten möter en 
mångfald av skolor eller handledare under sin utbildning och detta sätt att organisera den 
verksamhetsförlagda utbildningen kan bidra till att studenten blir begränsade att endast möta 
välfungerande skolor som har likande förutsättningar. Det är en utmaning som samtliga HLK-
handledare vill uppmärksamma och som kan diskuteras vidare. 

Kontinuitet 

Ytterligare en kvalitetsaspekt som VFU-handledarna lyfter är kontinuitet. Genom att studenten 
återkommer till samma enheter upplever de att studenterna behöver använda mindre tid och 
energi för att lära känna verksamheten. Samtidigt så finns delade bilder kring detta. En HLK-
handledare reflekterar om huruvida de verkligen kommer tillbaka till samma enhet: 

Bella: Jag seglar med lite, för det har jag funderat mycket kring att… Fördelarna 
med att vara på samma enhet, den försvinner lite när vi sätter dem på olika skolor 
men på samma område. Fördelar med att vara på samma så att sätta den 
försvinner lite när vi sätter dem på olika skolor. Det enda som är lika är chefen och 
ledningsgruppen egentligen. Det är ett helt nytt arbetslag och ett helt nya 
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barngrupp. Så därför har jag funderat på det att vi kanske tar bort de fördelarna. 
Fast tillför andra fördelar genom att de får en annan erfarenhet.  

I citatet ovan framträder att VFU-handledaren upplever att studenterna inte kommer åter till 
samma skola utan återkommer till samma enhet. Det betyder att de inte återvänder till samma 
skola eller handledare vilket gör att det inte finns en kontinuitet i studentens utbildning i 
meningen att de återkommer till samma skola. Det får vidare till följd att vinsten att återkomma 
till samma skola kanske inte finns i praktiken.  

Sammanfattning  

I samtalet lyfter HLK-handledarna flera kvalitetshöjande insatser och organisations- 
förändringar som lett till vad de beskriver som en ökad kvalitet på VFU. Sådana 
kvalitetshöjande insatser är handledarutbildning, professionsutvecklande samtal, 
koncentration av studenter samt kollegiala handledarmöten mellan och inom övningsskolorna. 
Samtidigt lyfter HLK-handledarna ett antal utmaningar som följer med detta sätt att organisera 
VFU. Den största utmaningen tycks vara mångfald och variation och det finns en enad 
uppfattning om att variation och mångfald är en viktig del av utbildningen men det kan också 
vara värt att notera att HLK-handledarna uppmärksammat en stress hos en del av VFU-
handledarna. Detta uppmärksammades inte vid intervjun 2016.

Resultat från fokusgruppsintervju med studenter VT18 

Fokusgruppsintervjuer med studenter genomfördes vid ett tillfälle, 2018, och resultatet av 
denna presenteras utifrån tematiken; koncentration av studenter, kontinuitet, kvalitet på 
övningsskolor, kvalitet på handledning samt samverkan och kommunikation. 

Koncentration av studenter 

I intervjun, med studenterna, framkommer att de betonar möjligheterna med att koncentrera 
studenterna på samma enhet eftersom det möjliggör för studenterna att ha egna studentträffar. 
Dessa träffar utnyttjar studenterna till flera ändamål. De samtalar till exempel om de frågor 
som de inte vill/vågar tala med sina handledare om eller hjälper varandra med planering av 
undervisning. Elin reflekterar nedan om de fördelar som det har inneburit för studenten att 
vara tillsammans med flera andra studenter: 

Elin: Det som man tänkt mest på, är väl det här att man har haft många andra 
studenter oftast, som har varit på skolan. Att man har träffat dem lite regelbundet 
och kunnat prata med dem och man... Jag har känt att man har blivit, man blir 
ju på ett annat sätt när man pratar med dem i sin egen ålder, än när man pratar 
med handledaren och det blir ett sätt att slappna av och se det frågan skolans 
(högskolans: vårt förtydligande) perspektiv igen. Så det har varit väldigt bra ändå 
att kunna ha kurskamrater där. 

Det tycks vara en fördel för studenterna att ha andra studenter på samma enhet. Dessa träffar 
gör att de enklare kan återknyta till och problematisera den teoretiska högskoleförlagda delen 
av utbildningen och dess koppling till VFU eller att få möjlighet att tänka tillsammans om 
frågor kring skolverksamheten.  

Kvaliteten på övningsskolor 

Studenterna beskriver att de anser att de övningsskolor som de genomfört sin VFU på generellt 
sett håller en hög kvalitet. Ellen säger: 

Ellen: Jag är väldigt nöjd med dom liksom (övningsskolorna: vårt förtydligande). 
Jag märkte ändå skillnad på första VFU:n, som inte var en övningsskola, och VFU 
2, 3, 4. Just alltså som hur det kändes att strukturen är och klimatet överlag på 
skolan var... Det känns mer äkta. Vad man ska säga, det känns mer väl 
genomarbetat och alla jobbar mer mot samma mål mer. 
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De beskriver till exempel att hela skolan tycks vara engagerad och insatt i VFU.  De beskriver 
vidare att skolan har en god struktur för att ta emot studenter och att lärarna på skolan har god 
kvalitet i sin undervisning och sitt handledarskap.  

Kontinuitet 

Studenterna lyfter i sina samtal fördelar med att komma tillbaka till samma skola. De kommer 
för det första snabbare in i verksamheten och de behöver inte lägga alltför mycket tid och kraft 
på att lära känna skolans lokaler och personal. För det andra så ger det möjlighet att se arbete 
över en längre tid och se hur skolan hanterar olika frågor i sin praktik: 

Ellen: Jag tycker ändå att det är bra att man är på samma skola, för man lär 
känna skolan, så behöver man inte lägga lika mycket tid på att lära känna 
personalen och lokaler och då kan man lägga fokus på varför man egentligen för 
där. 

Samtidigt betonar studenterna att det finns en nackdel kopplat till detta och det gäller 
möjligheten att få erfarenhet av olika typer av skolor. Även om studenterna är medvetna om att 
de får se olikheter genom att ha olika VFU-handledare och vara i olika arbetslag så ser skolans 
geografiska förutsättningar likadana ut samt dess socioekonomiska förutsättningar. De ser en 
vinst i att få ta del av skolor med olika utmaningar och förutsättningar. Nedan ges ett exempel: 

Ellinor: Det negativa med att vara på en övningsskola är att man inte får se de 
andra skolorna i kommunen, hur de arbetar. Jag kan jämföra med en skola som 
är känd i den kommunen jag går i, att man jobbar mycket mångkulturellt, där 
går det så många mångkulturella elever. Då har dom ju ett visst sätt att arbeta 
med dom och att bemöta dom men den skolan där jag har varit har inte det lika 
mycket. Man får inte se de olika skolornas olika spetskompetensen, hur de arbetar 
och så.  

Studenterna ger också exempel på att de fått återkomma flera gånger till samma årskurs vid ett 
flertal tillfällen vilket kan ut utbildningens kvalitet kan vara en nackdel. Det finns ett önskemål 
om att få se undervisning i flera årskurser under utbildningen: 

Ellinor: Har ni alltid varit i en etta, tvåa eller trea eller har ni varit två gånger i en 
etta eller hur har det sett ut? 

Elin: Första gången var jag i en tvåa, Jag har varit i en etta två gånger och en trea 
nu sist. 

Ellen: Du har varit mest i ettor, jag har varit mest i treor.  

Ellinor: Jag känner väl att det inte har varit så, det har inte varit att man tänkt ut 
så mycket. Jag har till exempel en kurskamrat som bara har varit i ettor hela tiden. 
I alla sina förutom den första VFU:n som var endast tre veckor. Då var det ju, då 
visste man ju kanske inte så jättemycket. Men alla andra har hon varit i en etta 
då känner man att det är lite synd. 

Det tycks som om det ur ett studentperspektiv finns en nackdel med att organisera VFU genom 
övningsskolor. Det finns en risk att de inte får möjlighet att se undervisning i flera årskurser 
eftersom antalet skolor att göra VFU på är mer begränsat vilket gör att det kan vara svårt att 
organisera det så att de får VFU i flera årskurser. 

Kvalitet på handledning  

Studenterna talar också om kvalitet i handledning. De är överens om att handledningen håller 
god kvalitet. I samband med detta nämns till exempel att det finns en god struktur för hur 
handledningen ska gå till och att de tycker att det märks att handledarna har gått 
handledarutbildning och att de har en plan för hur studenten ska utvecklas:  
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Ellen: Jag tycker att det märks med handledarna, att de vet vad de gör och vet vad 
studenterna vill veta så, så att jag är nöjd med handledningen.  

Studenterna lyfter också fram att de uppfattar att handledarna är kompetenta lärare. Elin talar 
nedan om detta: 

Elin: Jo, men jag tycker ändå att handledarna har varit…Jag tycker ändå att man 
har märkt att de har gått en viss utbildning och att man har förstår att de har 
varit väldigt duktiga lärare ändå och att man känt det och så där.  

Särskilt lyfter studenterna att handledningen var planerad och schemalagd: 

Ellinor: På min senaste VFU, på den andra skolan, då hade dom faktiskt den 
rektorn avsatt en eller två timmar varje vecka som var schemalagd (för 
handledningssamtal: vårt förtydligande). Det kom in en vikarie som tog över 
klassen i en och halv timma eller vad det nu var. Så vi hade alltid schemalagt en 
gång i veckan. Då satt alltid jag och min handledare på skoltid och pratade varje 
vecka och det tyckte jag var jättebra för det har jag inte haft tidigare. 

Även om flera främst lyfter fram att handledningen har haft god kvalitet har studenterna har 
också en del invändningar mot det sätt som handledningen bedrivits och de beskriver också 
utmaningar som de uppfattat i handledarskapet. För det första så nämner de att alla inte fått 
handledare som fått dem att känna sig bekväma vilket resulterat i att de inte vågat ställa alla de 
frågor som de önskar. De nämner för det andra att handledarna uttryckt att de inte önskar att 
ha VFU-student denna omgång och att det inte passar i tiden. Nedan citat vittnar om en 
händelse där studenten inte kände sig välkommen: 

Ellinor: Ja, men vi ska ha VFU-elev nu, men vi vill inte ha denna VFU-elev och det 
var inte personligt mot mig för de visst inte vem jag var. Det var mer det är för 
jobbigt för handledaren: vi har en årskurs tre på vårterminen, det är nationella 
prov Och nu kommer studenten och tror att de kan komma och ta över det 
kommer bli massa negativt. Vi vill inte ha personen här, det blir bara jobbigt och 
när man fick höra det innan VFU:n, det inte roligt. 

I citatet ovan vittnar studenten om en situation där hon inte känt sig välkommen till sin VFU 
och där anledningen beskrivs vara att handledarna inte vill handleda av anledningen att det inte 
passar hennes grupp just nu. 

Studenterna lyfter i samtalen problematiken kring kvalitet i handledning och en likvärdig 
bedömning. Studenterna anger också att det finns olika tolkningar kring vilka förutsättningar 
som gäller kring VFU. Det gäller till exempel hur handledare hanterar studenters frånvaro och 
hur de använder bedömningsmatrisen.  

Ellen: Jag har märkt att det är ganska många handledare tycker att det är svårt 
att förstå bedömningsmatrisen och att de gärna skulle vilja ha nåt exempel. 

Ellinor: Typ en lathund. 

Ellen: Ja, nåt sånt, för lite att det är lätt att de uppfattar det på olika sätt. Och till 
exempel den sista så då tolkade jag det som den andra nivån var i princip, men 
dit kan man inte nå förrän man har arbetat i femton år. Det är knappt någon 
som når upp till den andra nivå på knappt någonting på denna VFU:n. Medan 
andra tolkar det som att kan man lite mer än det som står där på nivå ett, då är 
man på nivå två. Det svårt att veta vad hur ska man tolka nivåerna så det kanske 
kan vara bra med något exempel. Men sedan har jag förstått att handledare får 
ganska mycket information om bedömningsmatrisen, när de är på de här mötena, 
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men att det är väl det man har hört lite, att de tycker att det är svårt att veta hur 
de ska fylla i den. 

Elin: Jag kan tycka att det är, det här med att det ska vara nolltolerans med 
frånvaron. Nu är det ju så säger dom, har du varit borta mer än, liksom är du sjuk 
en dag, ska du ta igen allting. Och det här att vissa har tolkat det lite olika. Vissa 
har lagt det lite mellan stolarna: ja men att det är okej du har varit borta, det är 
bara två dagar. Det är okej, du behöver inte ta igen. Men sen är det några som 
verkligen, det ska vara på minuten. Jag tycker att det antingen ska vara lika för 
alla att man måste att alla gör alla dagar eller att man får göra en bedömning 
själv… 

Studenterna lyfter att de ser att handledarna gör olika i sin bedömning det får till följd att 
studenterna upplever att deras utbildning och bedömning inte blir likvärdig.  

Samverkan och kommunikation 

Studenterna lyfter seminarierna som en givande del av VFU:n och att de gav god och praktisk 
kunskap om hur undervisning kan bedrivas. De diskuterar dock om det är likvärdigt att de 
studenter som varit på en övningsskola får mer uppgifter att göra under sin VFU eller om några 
studenter inte ges möjlighet att göra uppgifterna som relaterar till de professionsutvecklande 
samtalen. Detta diskuteras i citatet nedan:  

Ellen: Men sen märkte man att vissa kunde känna att man inte har valt att vara 
på en övningsskola men ändå får man en extra uppgift. 

Ellinor: Det kan jag hålla med om 

Ellen: Men jag tycker ändå att många av de uppgifterna har varit givande att 
diskutera. Så det jag känner egentligen inte att det har varit en nackdel eller känt 
som om det har att vart jättehöga krav på hur man ska genomföra uppgiften men 
det är väl bara att det är en extra grej att göra men egentligen tycker inte jag att 
det har känts jobbigt utan att det har gett mycket. 

Elin: Det kan också kännas lite som att, dom då som inte får göra seminarierna, 
de missar en givande diskussion då. Att ibland kanske man fastnar i att vi får göra 
extra mycket. Det kan det ju bli också det är ju jobbigt men det känns som om de 
missar. De har ju inte valt att inte vara på en övningsskola, då missar dom 
någonting som andra får i sin utbildning.  

När det kommer till övrig samverkan mellan olika parter så betonar studenterna att det finns 
utmaningar som de vill lyfta. Det första berör problematiken kring ”högskolan mot 
verkligheten”. De anser att det finns en föreställning om att den delen av utbildningen som är 
på högskolan inte går att använda i praktiken. Det gör det svårt för studenterna att se hur de 
kan applicera teorin i praktiken. Det framgår också i studenternas samtal nedan: 

Elin: Nu det sista fick jag uppfattningen från min handledare av att, att dom 
tyckte att: ja, men högskolan tror att man har all tid i världen ungefär och att vi 
ska kunna ta över ett helt område. Men sen var väl jag lite mer… Jag hade väl lite 
mer inställningen att det är väl det som är meningen och det måste man väl 
kunna göra, när man kommer som student. Men sen tror jag att det är nog väldigt 
olika mellan hur man är som lärare, hur mycket man vill släppa på det  och vad 
det är för område och hur mycket de kan ha det mer så fritt också men att man 
ibland fick uppfattningen av att det var lite så här högskolan mot verkligheten. 

Studenterna nämner vidare att det är stora olikheter i hur skolorna väljer att organisera sina 
VFU. På en del skolor har studenterna god och regelbunden kontakt med VFU-ansvarig på 
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skolan och känner att de kan vända sig till denne för råd och hjälp under sin VFU. På andra 
skolor har VFU-ansvarig inte varit tillgänglig under VFU-praktiken. Studenterna ser dock 
denna funktion som viktig och önskar tätare kontakt med denne men se de stora olikheterna 
mellan olika skolor som ett problem: 

Elin: När man tänker på samverkan, så känner jag att på nästan alla mina VFU:er 
på övningsskolor, så har det inte varit så mycket kontakt med alltså VFU-ansvarig 
på skolan. Det har inte varit så många naturliga tillfällen som ges att: nu ska jag 
träffar studenterna eller jag ska bara kolla liksom att känns det bra? Man har i 
princip bara träffat dom första dagen och i slutet när man skulle göra den här 
utvärderingen. Men sen jag vet inte riktigt vad som är tanken heller, men man 
träffar HLK-läraren nästan mer än man ser VFU-ansvarig på skolan. Jag kanske 
möjligtvis skulle vilja ha lite men kontinuerlig kontakt med VFU-ansvarig för det 
kan ju underlätta att detta kan jag inte ta med min handledare eller detta funkar 
inte, så är det bra att ha den mellanhanden.  

Ellinor: Vi har en väldigt, på den skolan jag var nu, har vi en väldigt nyfiken och 
villig VFU-ansvarig som gärna vill komma in och titta. Nu är hon ju också 
förstelärare, så hon har ju lite småtimmar som hon bara kan sticka in och kolla. 

Slutligen så efterfrågar studenterna information om vad det innebär att vara student på en 
övningsskola. De har under sina VFU-perioder önskat mer information om vad som är 
specifikt för övningsskolor: 

Ellen: Men sen kände jag, som du sa, att jag tänkte att tanken med övningsskolor 
var att man skulle vara på samma skola varje gång förutom en gång. Men att sen 
fick vi veta att det som var typiska för övningsskolor var att man hade det där 
seminariet och att det skulle vara lite högre kvalitet och att tanken egentligen var 
att man skulle vara på lite olika skolor. Lite mer att man skulle få blanda så att 
det är väl i så fall att det kunde varit bra att få lite information om just det syftet 
med det är och vad skillnaden är?  

Studenterna verkar inte uppleva att samverkan har fungerat mellan dem och högskolan till 
fullo. De har inte fått tillräcklig information om vad det innebär att vara på en övningsskola. 

Sammanfattning 

Det tycks som om studenterna är nöjda med att ha genomfört sin VFU på en övningsskola. De 
anser att kvaliteten på handledning och övningsskolorna mestadels är goda och att det har varit 
en fördel att vara flera studenter vid samma skolenhet. Samtidigt lyfter de att det kan vara en 
nackdel att inte få se en mångfald av skolor och att det kan vara en brist i utbildningen. 
Studenterna ges endast möjlighet att medverka på skolor med hög kvalitet med liknande 
förutsättningar. Studenterna uppfattar inte heller att bedömningen är likvärdig trots att 
handledare under försöksverksamheten har större möjlighet till samarbete. 

 

Resultat från fokusgrupper VFU-handledare VT16 

Resultatet av denna presenteras utifrån teman; samverkan och kommunikation, organisation 
och struktur, koncentration av handledare och studenter, rekrytering av personal, kvalitet på 
handledning samt kontinuitet. 

Samverkan och kommunikation 

I samtalen framkommer att VFU-handledarna, genom försöksverksamheten, upplever en ökad 
samverkan mellan berörda parter. Det har för det första skapats flera mötesytor med HLK. Det 
ges flera exempel på vad dessa mötesytor består av. Främst tycks de ha ökat genom de 
professionsutvecklande seminarierna, de gemensamma mötena med HLK innan VFU:n 
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påbörjas och de uppföljande mötena efter VFU:ns slut och detta i sin tur att lett till att relationer 
upprättats mellan HLK-handledare och VFU-handledare på övningsskolorna. Det har lett till 
att VFU-handledarna upplever att de både fått en ökad insikt i studenternas utbildning men 
också en ökad påverkansmöjlighet på den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen: 

Frida: Och det här med övningsskolor, tycker jag är ett steg framåt. Vi får lite mer 
från HLK, får var med i vissa grupper, och jag tycker att man har mer insikt i vad 
studenterna gör, nu när man är övningsskola. Jag tycker det är jättebra sätt, det 
här med övningsskolor, för vi vill ju ha de bästa som kollegor, och nu får vi vara 
med och påverka lite mer.    

I citatet ovan är det möjligt att utläsa att handledarna upplever en större samverkan med HLK 
och att de också ser lärarutbildningen mer som ett gemensamt uppdrag vilket tycks vara som 
ett resultat av försöksverksamheten. Försöksverksamheten också lett till att nya samverkansytor 
skapats mellan aktörer inom kommunen. De har genom den nya VFU-ansvariga fått mer 
kontakt både genom fler gemensamma möten och mer tydlig information från kommunernas 
ledning. Möten mellan VFU-handledare i kommunerna har ökat. De har gemensamma 
studenter och möjlighet att ses vid seminarierna.  

Samtidigt framkommer i samtalet att det ännu finns många frågetecken kring den nya 
strukturen och att samverkan inte varit tillräcklig. Det har varit svårt att veta vilken organisation 
som skapats och det efterfrågas tydligare ramar och direktiv från HLK. Det är också så att 
kommunerna själva inte har fått tydliga direktiv från kommunens ledning och att projektet har 
gått fort fram. I samtalet nedan presenteras ett exempel på ett resonemang om strukturen: 

Karin: Ja, problemet som jag ser det. Jag tror att HLK har gett kommunerna 
ansvaret att göra upp den här strukturen och sätta ramarna själva och då tror inte 
jag kanske kommunerna gått ut med samma (information: vårt förtydligande). 
Dom har inte gått ut med tydlig information till alla förskolechefer, att den här 
strukturen vill vi ha i vår kommun. Då blir det ju så att förskolecheferna får välja 
lite själva och då blir det ju så, och det är ju det som jag ser att det går tillbaka till 
det lite skolan själv. För jag har sagt, det jag har pratat med några på HLK om, 
och sagt vad jag tycker och vad jag eftersöker är att HLK är ännu tydligare. Med 
men samtidigt förstår jag att JU kanske inte vill sätta den pressen på kommunerna 
heller men samtidigt om de har mer strukturer och ramar för kommunerna så 
kanske det vore lättare. 

Det samtalas om att samverkan och kommunikationen i den nya strukturen har bidragit med 
en ökad samverkan men att det också finns fortsatta utmaningar kring samverkan och 
kommunikation.  

Organisation och struktur 

I samtalen, med VFU-handledarna, framkommer att försöksverksamheten har bidragit till ett 
ökat fokus mot en tydligare struktur för VFU vilket är en kvalitet i försöksverksamheten. 
Struktur anses viktigt om enheterna ska kunna ta emot flera studenter med tätare mellanrum. 
Samtal om organisation och struktur har därför initierats inom ramen för 
försöksverksamheten. Flera kommuner har till exempel upprättat mallar för välkomstbrev till 
studenter, handlingsplaner för VFU-handledare och handlingsplaner för mottagande av 
studenter. Denna nya struktur tycks vara positiv för kvaliteten på VFU. Nedan citat är hämtat 
ur ett samtal där VFU-handledaren beskriver olika strukturförändringar som 
försöksverksamheten bidragit till: 

Fanny: Att man har ett inledande samtal, som jag och min kollega haft när 
studenterna kommer ut. Vi hälsar välkomma. Vi visar skolan, går igenom rutiner. 
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Vi har ju suttit med en och en innan. Det har blivit lite mer effektivt nu när vi 
samlar dom och att vi har det avslutande samtalet också. 

VFU-handledarna anser att dessa strukturförändringar har lett till att det blivit mer effektivt 
arbete med VFU. De nya rutinerna och handlingsplanerna har lett till ett tydligare 
ansvarsfördelning. Samtidigt framkommer i samtalen att nya strukturer ser olika ut på olika 
enheter. En del enheter har planerade handledningssamtal, andra låter verksamheten avgöra 
när det är möjligt med handledningssamtal. En del enheter har haft möjlighet till vikarie när 
de har haft planerade handledningssamtal medan andra inte haft denna möjlighet. Nedan 
berättar Ingrid om hur deras övningsskola organiserat handledningstiden: 

Ingrid: Vi har haft en timmas planerad handledningstid i veckan. Då har vi haft 
vikarie insatt för det och det har varit enkelt att gå ifrån det har varit helt 
problemfritt. 

Det framträder som en fördel att ha planerad handledningstid där en vikarie sätts in i 
verksamheten under tiden.  

En annan fördel som nämns, av VFU-handledarna, under intervjuerna är erfarenheten av att 
ledningen på respektive enhet och ledning i kommunen har gett handledaruppdraget prioritet. 
I samtalet nedan talar deltagarna om att en av de mest märkbara skillnaderna med att vara 
handledare på en övningsskola, har inneburet att ledningen har givit uppdraget tydligare 
prioritet: 

Helen: Ja, men det blev också press på skolledningen. 

Helny: Ja det blev det ju. 

Helen: Att dom fick ta tag i vissa saker som de kanske inte riktigt har brytt sig om 
när vi har haft studenter, dom har inte prioriterat det. 

Helny: Nej det har dom ju inte, men ja nu gör dom ju det, det är ju superviktigt. 

Helen: Ja, men det är så det ska vara, det är så det måste vara. 

VFU-handledarna ser prioritet, från ledningen, av uppdraget som viktigt och nödvändigt för att 
kunna uppfylla sitt uppdrag som handledare.  

Koncentration av handledare och studenter 

Vid flera tillfällen i samtalet påtalar VFU-handledarna de möjligheter som de erfarit genom att 
vara flera handledare vid samma enhet. Att vara flera tillsammans gör att de VFU-handledare 
som upplever sig osäkra i sin roll kan ta stöd i varandra och genom detta finner trygghet i sitt 
uppdrag. Nedan samtalar en handledare om den trygghet som det är i att vara flera och att det 
leder till att flera vill vara handledare: 

Freja: Sedan har jag inte haft student på ett tag, så det var lite pirrigt att var med 
i en övningsskola. Man vacklar ju: vad kan jag bidra med, men under resans gång 
så när man är flera stycken på samma ställe så. Man kan bolla så mycket 
tillsammans. Så det blev väl en väldigt positiv upplevelse, dom här veckorna i alla 
fall. Så nu är jag på gång igen, känner jag.  

Det möjliggör till samtal om hur handledning kan utformas. Det nämns också i intervjuerna 
att de har utnyttjat detta genom att ha handledarträffar både innan, under och efter VFU: 

Henrik: Förhoppningsvis så höjs vår kompetens också. För jag känner ju att jag vill 
ju göra ett bra jobb. Jag menar, om jag har jobbat innan, träffat andra handledare, 
och lyssnat på dem så tror jag, jag hoppas, att jag blir bättre som handledare 
genom detta.  
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Genom att man är flera handledare kan man också bidra med varandras kompetens. Det finns 
alltid någon handledare som kan svara på studenternas frågor. Det är också möjligt att stötta 
studenten om det är så att handledaren blir sjuk eller av annan anledning inte är på plats: 

Fanny: Min student, hon hade några, hon ringde till kompisar, hon sa att dom får 
ingen handledning för där var personalen sjuka och sånt där. Men man måste 
kanske hjälpa varandra. När man är en övningsskola kanske man kan stötta 
varandra om någon blir sjuk och sånt. 

Frida: Och hamnar man i det läget, så tänker jag, att man kanske kan ha 
grupphandledning. Då kanske en handledare tar tre studenter den dagen. 

Det tycks som om VFU-handledarna upplever att det finns möjligheter med att koncentrera 
studenter och handledare till samma skola.  

Att vara fler VFU-handledare på en enhet där det finns flera studenter kan vidare skapa en 
trygghet hos handledare när det gäller bedömning. De kan tillsammans diskutera studenterna 
och deras prestation, särskilt i relation till bedömningsmatrisen. Nedanstående citat är hämtat 
ur en diskussion som berör möjligheten att hjälpas åt med bedömning: 

Klara: Den (bedömningsmatrisen: vårt förtydligande) upplevs svår för oss också, 
och lite, jag kanske tolkar den på ett sätt. För till exempel som det här med att 
först man nästan första gången trodde att den skulle vara till för att man skulle se 
att studenten skulle göra det, men det kanske inte alltid är så utan man kanske 
till och med diskuterar någonting så man märker ja men det förstår ju den 
studenten. Den kan ju koppla till det här i läroplanen. Då har man ju sett det på 
ett annat sätt. Och det tror jag inte att man tänkte på så mycket i början. Nu 
kommer det bli en rad till, till nästa VFU. Den första matrisen känner man sig ju 
mer hemma med nu då men att man ändå hinner diskutera igenom det med alla. 
Det är nog det som är jätteviktigt tror jag. Och sen kommer det ju givetvis frågor 
och då gjorde vi så inför halvtidsbedömningen då träffades vi alla handledare och 
Vad tycker du? Hur upplever du henne? Har du sett? För jag menar vi har ju ändå 
studenter ibland på samma avdelning. Och då kanske det var någon som sa: att 
ja men det där tänkte jag på.  

Ovanstående citat vittnar om att handledaren upplever att den fått en ökad insyn i vad matrisen 
innebär men anser att den är för tolkningsbar. Det är inte lätt att se vad som skiljer nivåerna åt 
i bedömningsmatrisen. Det finns i handledarnas samtal önskemål om att tillsammans med 
övningsskolorna och HLK ha en diskussion om likvärdighet. Det finns frågor om bedömning 
och att det fortfarande finns mycket arbete kvar. Handledarna önskar ett ökat fokus mot 
sambedömning. Att organisera övningsskolor gör att det kan/bör finnas utrymme att arbeta 
dessa bedömningsfrågor.  

Det framkommer i intervjuerna, att VFU-handledarna, ser fördelar med att organisera genom 
att ha flera studenter vid samma enhet. De har möjlighet att samtala om vad de erfar och genom 
detta kan studenterna stötta varandra och bolla med varandra: 

Isabell: Vi har också gett studenterna möjlighet att träffas en timma enskilt, innan 
seminariet som låg mitt i, att träffas tillsammans utan oss handledare. Det har 
varit väldigt bra så nu när vi satt och hade utvärdering, handledarna, då bestämde 
vi oss för att det ska vi fortsätta med det. Det har känts bra för både oss handledare 
och studenterna. 

Koncentration ses, av VFU-handledarna, som positivt för studenterna eftersom de då kan stötta 
varandra. 
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Rekrytering av personal 

I samtalen framkommer också att de medverkande skolorna ser denna organisation som en 
möjlighet att rekrytera ny personal. Det finns en förhoppning om att studenterna efter avslutad 
utbildning vill söka anställning vid dessa enheter. Om övningsskolorna håller god kvalitet och 
erbjuder goda verksamheter kan det också bidra till att hela kommunen får gott rykte och 
därmed har goda möjligheter att rekrytera utbildad personal.  

Kvalitet på handledning 

VFU-handledarna i fokusgrupperna nämner att försöksverksamheten har bidragit till att de 
utvecklat sitt handledarskap. En förklaring till denna utveckling är handledarutbildning som 
har gett dem en ökad förståelse för handledaruppdraget och att de därmed har förändrat sitt 
sätt att handleda. Handledarutbildningen har också gett dem en ökad förståelse för 
studenternas utbildning. Handledarutbildning har gett en möjlighet att tänka och att man kan 
lägga mer ansvar på studenten i diskussionerna vilket diskuteras i citatet nedan: 

Jenny: Sen gick vi ju den här handledarutbildningen också, precis innan. Det var 
ganska bra att vi kunde det, för det har ju faktiskt ändrat mitt handledarskap, kan 
jag känna, jag som varit ute i så många år. 

Intervjuare: På vilket sätt? 

Jenny: Men innan var det ju mer att de tittade på mig och att man handledde 
men nu är det mer att man diskuterar med studenten och hur de ser och man kan 
ge det en uppgift och tänka till innan och att vi sitter ner i diskussioner. 

Handledarutbildningen beskrivs ha förändrat VFU-handledarnas syn på handledning och det 
i sin tur har bidragit till att de erfar att de nu håller högre kvalitet i sitt handledarskap. 

Den ökade samverkan med HLK, genom till exempel handledarträffar, har också bidragit till 
att handledarna känner sig mer uppdaterade i sitt uppdrag som handledare. Det beskrivs i 
citatet nedan: 

Karin: Ja, man har ju lite mer koll nu, känner jag. Att man är lite mer insatt i vad 
som förväntas av en. Jag har haft student flera gånger utan att egentligen veta 
vad som förväntas av mig men nu har man lite mer ord på vad som förväntas av 
mig.  

Intervjuare: Så handledarrollen blir lite mer tydligt då? 

Karin: Ja, det tycker jag. 

VFU-handledarna ovan beskriver att de genom försöksverksamheten fått möjlighet att 
utvecklas i sin handledarroll genom att de känner att det har större kunskap om sin roll som 
handledare. 

I samtalen, med VFU-handledarna, beskrivs vidare att de organiserade professionsutvecklande 
seminarierna har varit värdefulla för handledarna och deras kompetensutveckling. De ger 
handledarna möjlighet att fortbilda sig och att reflektera kring skolans praktik: 

Inger: Och det diskuterade vi när vi åkte in, att det känns ju jättevärdefullt det här 
(seminariet) som vi var på sist när vi nu sist diskuterade didaktiken. Att vi hade 
nytta av det för annars kanske vi inte hade som handledare lyft det så mycket, så 
det kändes ju jättebra. Sedan känner man ju när man att man skulle plugga inför 
det eller man vill ju läsa på det vi fick då var vi väl lite stressade. 

Ingegerd: Nu blir det en grej till liksom. Hur ska vi få men däremot har våra chefer 
har gett oss lite tid för att vi gör det och sånt, för han menar på att ni gör det nu 
när vi är övningsskola. 
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Isa: Och det är ju skönt för oss känner man, va bra, man fick liksom en grund att 
stå på själv också det kände man ju även första gången. 

Seminarierna är värdefulla men om det är många studenter så kanske handledarna inte hinner 
fördjupa sig till varje seminarium vilket i sin tur kan leda till stress. Några handledare upplever 
också att dessa seminarier inte varit väl förankrade i VFU:n utan att det har känts ”lösryckt” 
och att de därför hamnade lite vid sidan av. 

I samtalet framträder att försöksverksamheten bidragit till att det tagit mer tid i anspråk att 
handleda. Det är flera möten i form av seminarier och uppföljningsmöten. Det framträder 
också att det finns förväntningar på att handledare ska göra mycket tid utöver den tid som finns 
avsatt för uppdraget. Det finns också samtal i intervjuerna som pekar på att handledare också 
upplevt en positiv effekt i form av tidsbesparing: 

Josefin: Jag tycker det är stor skillnad om man jämför med att man hade student 
innan och den senaste man hade nu. Just med strukturen, att det liksom inte blir 
den arbetsbelastningen riktigt. För tidigare har man känt lite, som du säger, att 
man har fått ta det på planeringstiden och så hinner man inte med. Då blir man 
lite frustrerad och man känner att jag egentligen borde ringa där 
föräldrasamtalen. Nu vet man att den här timmen är öronmärkt för den här 
studenten och man går undan från eleverna och nu är det bara du och jag som 
sitter här.  

Det finns således delade uppfattningar i huruvida det är mer tid som tas i anspråk. En del 
upplever en tyngre arbetsbörda medan andra upplever en mindre arbetsbörda. Att 
handledaruppdraget tar mer tid i anspråk kan vara en utmaning för kvalitet över tid. 

Kontinuitet 

En kvalitetsaspekt som diskuteras i samtalen, med VFU-handledarna, är kontinuitet. Det finns 
många fördelar med att studenten återkommer till samma enhet. Det ger för det första fördelen 
att de känner elevgruppen och för det andra att studenten ges möjlighet att följa en elevgrupps 
utveckling. VFU-handledarna betonar också en tredje kvalitetsaspekt med kontinuitet.  De 
betonar att en grund för lärande är att studenterna känner trygghet och att återkomma till 
enheten ger studenterna just möjlighet till trygghet. Samtidigt så finns det de studenter som 
behöver utmanas och se nya enheter och arbetslag. I samtalet nedan diskuterar hur 
övningsskolan kan öppna upp för möjligheten att anpassa efter studentens behov: 

Inger: För vi har diskuterat det ganska mycket. För jag har haft samma elev två 
gånger nu under hösten. Nu nästa gång måste hon till på småbarn tredje gången 
men hon behövde vara kvar på samma ställe, tyckte vi. Men de andra har ju då 
bytt. 

Ingrid: Två har bytt och två var kvar. 

Inger: Ja, så gjorde vi. 

Ingrid: För vi diskutera och tycket att det vara nyttigt att byta, att det är nyttigt 
att inte komma tillbaka men så hade de känt själva, som du säger, att de 
(studenterna: vårt förtydligande) behövde tryggheten. Det här, som du säger, ja 
att man känner till handledare och man vet vad som gäller och man var lite otrygg 
första gången.  

Kontinuitet öppnar upp för möjligheten att anpassa utbildningen efter studentens behov. Det 
finns de studenter som behöver trygghet och de kan erbjudas att komma tillbaka till samma 
enhet. 



Kapitel 4   

 

54 

Det finns ytterligare en fördel när studenterna kommer tillbaka till samma enhet och samma 
handledare. Det gör att man har förkunskap om studenten. Det gör det enklare ta vid där man 
avslutade tidigare VFU-period. Det finns också en fördel med att låta studenter återkomma till 
samma enhet och det är att studenter kan ha enklare för att utmana sig själva om de känner en 
trygghet i verksamheten. Detta uttrycks nedan: 

Inger: Man kanske vågar utmana sig själv om man är trygg i verksamheten.  

Det är också möjligt, enligt handledarna, att ställa högre krav på studenterna och det möjliggör 
också för samplanering i kommunen vilket i sin tur möjliggör för en progression i studentens 
utbildning: 

Hany: Vi håller på att jobba upp en struktur. Och vi pratade lite med den som var 
VFU-ansvarig på eran skola där, att när man tog emot de första studenterna att, 
att de fick var lite i förskoleklass och sen att de även att de får träffa EHT-team, 
specialpedagog, talpedagog, att man gjorde en struktur. 

Det möjliggör för verksamma inom VFU att samplanera när och var under sin VFU som de 
ska möta olika yrken i skolan så som talpedagog, kurator med flera.  

Det kan dock finnas utmaningar med att studenterna kommer åter. Dels att man som 
handledare redan har en förutfattad bild av studenten. Det kan bli negativt för studenten. Det 
kan också vara så att studenten inte trivs och att det då kan vara svårt att komma tillbaka till 
samma enhet. Dels nämner VFU-handledare att de kan få studentkritik. Några VFU-
handledare har erfarenhet av att studenter väckt kritik och därför inte ville komma tillbaka till 
den aktuella övningsskolan eller VFU-handledaren. Det är en fråga som handlarna menar kan 
skapa en osäkerhet i handledarskapet och det väcker en känsla av otillräcklighet och 
ifrågasättande. 

Handledarna betonar också att det finns en vinst att låta studenter se olika enheter och olika 
kommuner. Det kan skilja mycket mellan och inom kommuner och socioekonomiska 
områden. Vissa upptagningsområden kan vara mycket homogena: 

Holly: Det finns en nackdel hos oss, och det är, vi är ju absolut inte mulitkulti över 
huvud taget.  Om de bara är i vårt område som kommer de inte att få uppleva 
något sådant. 

Helen: Så är det för oss också.  

Holly: Och det är ju en nackdel faktiskt. 

Helny: Och det är ju vad man kommer till för på våra skolor så får man inte... De 
kanske vill prova en montessoriinriktad skola och så missar man det. En liten fara 
med den strukturen som är. 

Det som kan vara en utmaning är att det i perioder ska tas emot många studenter. Det kan 
påverka grupper och elever. Dels så innebär det att det är många som ska undervisa eleverna 
och att studenterna kan göra detta med olika kvalitet, dels kan det vara perioder när 
handledarna har mycket annat att göra exempelvis nationella prov.   

Sammanfattning 

I VFU-handledarnas samtal framträder både möjligheter och utmaningar med att organisera 
VFU genom övningsskolor. De största möjligheterna tycks vara den ökade kvaliteten i 
handledningen som möjliggörs genom de professionsutvecklande seminarierna, de 
pedagogiska samtalen mellan handledare, samt ett ökat fokus på samverkan och organisation. 
Utmaningarna för VFU-handledarna tycks vara en ökad arbetsbelastning, risk för kritik från 
studenter som återkommer och en bestående svårighet med likvärdighet och 
bedömningsfrågor.
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Resultat från fokusgrupper VFU-handledare VT18 

Resultatet från de fokusgrupper som genomfördes Vt-18 presenteras utifrån tematiken: 
Kvalitet i handledning, ökad kvalitet på övningsskolor och kommuner, elevperspektiv, 
rekrytering av personal, kontinuitet, koncentration av handledare och studenter, struktur och 
organisation och samverkan och kommunikation.  

Kvalitet på handledning 

Under samtalen med VFU-handledarna framträder att försöksverksamheten har bidragit till 
både möjligheter och utmaningar när det gäller kvalitetsförbättringar i relation till 
handledning. När det gäller möjligheter så beskrivs att VFU-handledarna under 
försöksverksamheten fått utveckla sin kompetens som handledare genom en ökad insikt i 
studenternas utbildning och den roll som VFU ska spela för studenten i sin utbildning. Nedan 
talar Linda om att försöksverksamheten bidragit till ökad insikt i utbildningen: 

Linda: Det håller jag med om. Man vet mer vad är förväntan är på något sätt. 
Man är mer insatt kanske också, i vad de har läst innan kursen på ett annat sätt. 
Innan var det mer liksom ett möte, och man åkte in och man fick träffa studenten 
kanske, men nu är det mer att: det här har de läst det och här vill vi att ni tränar 
dom i när dom är ute och så där. 

Linda vittnar om att försöksverksamheten gett dem en ökad insikt i handledaruppdraget och 
studentens utbildning. 

En förändring som, enligt VFU-handledarna, också bidragit till kvalitetsförbättring i 
handledning är de professionsutvecklande seminarierna. Dessa seminarier har bidragit till att 
VFU-handledare fortlöpande får fortbildning och en möjlighet att fördjupa sig i frågor som 
bidrar till kvalitet både i verksamheten och studentens utbildning. Nedan talar deltagarna om 
möjligheterna med de professionsutvecklande seminarierna: 

Maria: Jag tycker att de har varit jättebra, vi tycker säkert olika, men jag vi jag 
pratade lite med mina kollegor med. Vi tycker det är fortbildning eller så att man 
får diskutera dom här frågorna. 

Märta: Man får grotta ner sig lite djupare i saker som man inte kanske riktigt 
hinner prata ihop sig om, tycker jag. 

Maria: Nej, så är det ju faktiskt. 

Mary: Det är kanske inte alltid alldeles ny forskning även om det är forskning 
alltså, men det känns ändå som det är ämnen som hela tiden finns hos i vardagen, 
i verksamheten, men vi hinner aldrig prata om dom. 

Maria: Det är ju verkligen sådan ämnen som man tycker är viktiga och så får man 
lite ny litteratur, lite ny input. 

Seminarierna har bidragit till att VFU-handledarna har fått fortbildning och getts möjlighet att 
föra pedagogiska samtal med andra VFU-handledare. Det tycks dock som om det finns 
erfarenheter av att dessa seminarier har varit av olika kvalitet. Det är viktigt, uttrycker 
deltagarna, att seminarierna känns relevanta för både VFU-handledare och studenter. Om 
seminariernas innehåll inte känts relevanta så har dessa seminarier bidragit till stress. Det har 
varit svårt att motivera sig för att läsa texten, medverka vid seminariet med de andra VFU-
handledarna och sedan genomföra seminariet tillsammans med studenterna. Deltagarna 
nedan talar om de utmaningar som följer med seminariet: 

Linda: Handen på hjärtat, jag kan nog känna helt ärligt, att om det inte har känts 
så relevant i texten eller så, då har det känts rätt så stressigt för mig och åka iväg. 
Alltså för att det är så himla sjukt stressigt ändå, känner jag, och så ska man dit 
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och vara två timmar där en eftermiddag. Ja, men lite stressigt, men ibland är det 
är jätteintressanta diskussioner. 

Lars: Men det är väl det här att det gäller att tänka till på vad det är man sätter i 
händerna på oss. Vad är det som vi ska diskutera och att det känns som att det är 
relevant för oss som lärare men också för studenterna, att det är viktigt att tänka 
till där, så att det inte blir en forskningsrapport som är gammal. Vi måste känna 
att det kan vara förankrat i den verksamhet vi håller på med. Det tror jag är viktigt 
att man tänker till på vilken uppgift man skickar ut. 

VFU-handledarna vittnar om att de professionsutvecklande samtalen har varit givande men att 
det krävs att de frågor som behandlas behöver kännas relevanta för verksamheten. 

En utmaning som framträder, när det gäller övningsskoleverksamheten, är 
kompetensförsörjning av VFU-handledare vilket kan leda till att kvaliteten i handledning över 
tid kan blir sämre. Det finns exempel, från samtalen med VFU-handledarna, som vittnar om 
att det kan vara svårt att finna VFU-handledare med handledarutbildning. Nedan beskrivs att 
koncentrationen har fått bli mindre eftersom det saknas utbildade VFU-handledare: 

Olivia: Innan var det ju så att koncentrationen skulle ligga tightare. Nu har man 
fått rucka på det och det är väl en av dom… Det är väl verkligen något som 
behöver tänkas över för att det är sådan ruljangs. Och det är både inom förskola 
och skola att man byter arbetsplatser ganska mycket just för tillfället och då flyttar 
också handledare på sig så att inom förskola, vet jag, att det är en del 
(övningsskolor) som har fått läggas på is för att de inte har utbildade handledare. 

Några enheter har, enligt VFU-handledare, haft svårt att hitta handledare vilket för att de inte 
kan fungera som en övningsskola.  

Försöksverksamheten har, enligt VFU-handledarna bidragit till att handledarrollen prioriterats 
vilket bidragit till ökad kvalitet på handledningen. Framför allt betonas att skolledningen fått 
högre krav och press på sig att skapa tid för handledarna att genomföra sitt uppdrag. Det är 
något positivt som resulterat i att det nu mer är mycket vanligare att VFU-handledare till 
exempel ges möjlighet att åka på handledarträffar och avsätta handledningstid under arbetstid. 
I samtalen framkommer vidare att en del handledare på övningsskolorna har getts möjlighet 
till vikarie under tiden som de har handledningssamtal med studenten. Detta som ett led i att 
stärka kvaliteten på handledningssamtalen men också för att underlätta för VFU-handledarna. 
För de som har getts denna möjlighet så upplevs det positivt för att de kan koncentrera sig på 
handledning men också de inte behöver känna att de lämnar verksamheten. Nedan presenteras 
ett utdrag ur ett samtal där fördelar med en vikarie har varit: 

Nicolina: Men det här med struktur, tänker jag, jag tycker att vi har väldigt bra 
struktur. Att vi inte hade det innan men nu har vi vikarier insatta när jag har mina 
handledningssamtal. Och det tycker jag är jätteskönt för då känner inte jag mig 
så stressad eller att jag går ifrån barngruppen eller jag känner att jag kan sitta med 
gott samvete utan att känna att jag går iväg det tycker jag är jättebra.  

Nova: Det har vi första denna terminen prövar vi på det. Och det är jätteskönt att 
slippa och känna det där att man lämnar sina kollegor.  

Det tyder på att ledningen stöttar handledarna för att de på bästa sätt ska kunna genomföra sitt 
uppdrag som handledare men också för att de inte ska behöva känna stress när de genomför 
sitt uppdrag. 

I samtalen, med VFU-handledarna, framkommer att en utmaning i försöksverksamheten är 
den ökade arbetsbelastningen för handledare och arbetslag. Den ökade arbetsbelastningen kan 
i sin tur över tid minska kvalitet i handledning och skapa en utmaning för verksamheten på 
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skolorna. I dessa beskrivningar framgår till exempel att de professionsutvecklande samtalen 
och de ökade antalen möten är ytterligare arbetsuppgifter och att handleda i sig kräver VFU-
handledarens tid och engagemang.  Det betyder att kontinuerligt ta emot studenter innebär en 
arbetsbelastning för både handledare och arbetslag. I citatet nedan diskuterar VFU-
handledarna detta:   

Märta: Det kom faktiskt upp lite på vår utvärdering förra veckan. Om man nu är 
en övningsskola, att det på något sätt få landa i att man måste lägga upp arbetet 
på ett litet annat sätt. Att det finns en tydligare ram uppifrån också att ni är 
övningsskola, ni ska lägga mer fokus på just det här att ta emot studenter. Ni ska 
lägga mer tid under VFU-perioderna.  Ramarna liksom för det här projektet 
behöver vara tydligare ute på våra enheter, tror jag, och vad det krävs utav 
arbetslagen också. Det klart det kommer bli mer. Har vi VFU-handledare och vi 
tar emot studenter i våra arbetslag så det kommer det bli mer jobb och det vore 
ju jättekonstigt annars om det inte skulle bli det.  

Malin: Sen det negativa kan jag tycka är… Det är jätteroligt att ha studenter men 
hur kollegor känner alltså när man är även om man tar in vikarie så blir det lite 
irritation kanske i arbetslaget eller så och det är lite så här tycker jag är lite jobbigt. 
Man känner liksom att det blir en tyngd på något sätt… 

I citatet ovan framkommer att det har blivit en ökad arbetsbelastning för VFU-handledarna. 
Vid några övningsskolor har detta lett till spänningar i arbetslagen och handledare har upplevt 
att övriga arbetslaget inte stöttar handledarens arbete. Det har fått till följd av detta är att det 
har blivit svårare att få VFU-handledare att ställa upp. Denna utmaning tycks främst vara inom 
grundskola men även VFU-handledarna inom förskola upplever en högre arbetsbelastning 
som i sin tur leder till att VFU-handledare inte vill handleda. Nedan beskrivs det i ett samtal 
med handledarna: 

Linda: Det är lite stressigt att ha en student också. Det är lite extra, man ska sitta 
med nån, ja men man nån som ska vara med en hela tiden under 5 veckor. Man 
ska handleda, som du säger, hela tiden.  

Lars: Det är det ju också en skillnad, för vi är ett arbetslag, så vi ser ju att studenten 
är allas angelägenhet. Även om det är jag som är handledare, så har mina kollegor 
en minst lika viktig roll i deras utbildning, för att kunna göra det som dom är bra 
på. Vi är ju olika bra på olika saker i ett arbetslag men det är jag som ansvarar för 
själva matrisen och samtalen och kontakten med HLK.  

Linda: Sedan är det ju fantastiskt att ha studenter, det är inte det men man kan 
känna ibland: ja men nu har jag haft student nu kanske nån annan kan handleda 
men vi har ju ingen annan.  

VFU-handledarna uttrycker att det är berikande att ha studenter men att det som lärare är 
mycket pressad arbetstid så ibland kan det vara svårt att ta emot många studenter. Ibland kan 
man kunna vilja säga nej men att det är få som handleder vilket innebär en högre belastning 
på de få som handleder. 

Ökad kvalitet på övningsskolor och kommuner 

Försöksverksamheten har, enligt VFU-handledarna, bidragit till att kvaliteten på 
övningsskolorna har ökat. Att vara en övningsskola innebär att VFU-handledarna och 
arbetslagen oftare får ställa sig frågor om varför verksamheten organiseras på ett visst sätt och 
varför de gör på det sätt de gör. Det innebär att övningsskolorna ständigt börjat kritiskt granska 
sig själva vilket i sin tur leder till ständig utveckling: 
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Märta: Men jag tänkte på det här innan, det här med, hur vi har känt… Om det 
har blivit någon förändring på skolan, sen vi blev en övningsskola. Då tycker vi nog 
att vi har fått, vi har börjat reflektera mycket mer över… allting. Men det räcker 
ju att får en student så tänker man ju. Dom behöver inte reflektera över saker utan 
vi gör det själva: varför gör vi så? Man måste kunna stå för det man gör liksom, 
vilket är väldigt bra och utvecklande.  

Malin: Man måste kunna svara på frågor på varför man gör som man gör. 

Melinda: Man håller sig uppdaterad och tar till sig ny forskning och det är 
kvalitetshöjande i sig. 

Citatet ovan vittnar om att övningsskolorna och dess VFU-handledare ständigt får ta del av 
relevant forskning och ständigt går anledning av att reflektera över sin praktik vilket i sin tur 
leder till ständigt kvalitetsförbättringar. 
I samtalen framträder utsagor som vittnar om en oro för kommunens hela skolverksamhet och 
som kan förstås som en utmaning för försöksverksamheten med övningsskolor. 
Försöksverksamheten tycks bidra till diskussion om likvärdighet i kommunen. I intervjuerna 
med VFU-handledarna framkommer för det första att det kan komma att bli utmaningar när 
det gäller att bemanna kommunens alla skolor. När handledarmöjligheter endast är 
koncentrerat till övningsskolorna är en farhåga att handledare på de övriga skolorna kommer 
söka sig till övningsskolor. Vilket får till följd att dessa vanliga skolor kan få svårt att rekrytera 
behörig personal: 

Oliva: En nackdel till, men de gäller inte oss som sitter här, utan för dom som inte 
kommer in i övningsskoleprojektet. Det blir lite att det kan sitta jätteduktiga 
kompetenta handledare på skolor som inte får handleda och att man då att det 
blir lite ett A- och ett B-lag ute på skolorna. Det skulle väl kunna vara en nackdel. 
Det finns ju ändå en del som står och vill komma med och inte gör det men inte 
får det och att man då blir det då att man är handledare och är utbildad 
handledare och man då känner att jag inte får handleda och att man då skulle 
söka sig till övningsskolor och då skulle vissa skolor utarmas i så fall och det skulle 
kunna vara en nackdel.  

Det finns också en utmaning när det gäller kompetensen på de olika skolorna i kommunen. 
Övningsskolorna får via HLK och de professionsutvecklande seminarierna ständigt ny 
forskning till sig. Det kan bidra till att dessa skolor får en kontinuerlig fortbildning som i sin 
tur leder till skolutveckling. Risken som handledarna uttrycker är att det finns en risk att det 
blir olikvärdig utbildning inom och mellan kommuner. Övningsskolorna får kontinuerlig 
fortbildning, kan rekrytera behöriga lärare och handledare och de behöver vidare ständigt 
reflektera kring varför verksamheten bedrivs på det sätt den gör. Detta kan göra att dessa skolor 
ständigt ökar i sin kvalitet medan andra skolor snarare förlorar kompetent personal, saknar 
både kontinuerlig fortbildning och studenter. 

Elevperspektiv 

I samtalen med VFU-handledarna framträder både möjligheter och utmaningar med att 
koncentrera studenter till ett fåtal övningsskolor. Det kan finnas nackdelar för eleverna 
eftersom det kan bli rörigt när det ofta kommer nya studenter. Samtidigt förekommer utsagor 
att det kan vara positivt för elever att studenter återkommer. Då känner föräldrar och 
elever/barn till studenten. Det blir inte så många nya vuxna i praktiken.  

Rekrytering av personal 

Det framkommer också i samtalen, med VFU-handledarna, att övningsskolorna anser det 
viktigt att vara övningsskolor eftersom det möjliggör för skolan att rekrytera nya utbildade 
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kollegor. Det är viktigt för skolorna att visa upp en god verksamhet eftersom det är viktig om 
studenter vill söka sig till skolan eller kommunen efter avslutat utbildning:  

Laila: Men sen vet vi samtidigt att det är viktigt det här också för vårat yrke. Vi 
behöver liksom, vi måste verkligen ragga pedagoger, så det är ju viktigt att vi gör 
ett bra jobb och att vi visar upp en god miljö alltså. Så är det ju lite det här med 
övningsskolor och tänket, vi vill ju gärna ragga till oss dom här. För jag tänka mig 
att ha studenterna som kollegor i framtiden. Det är ju lite det som är tanken med 
övningsskolor också, så man vill värna om de lite så att de får en bra tid och vill 
komma tillbaka. 

Det tycks således som om det är viktigt för kommuner och skolor att vara en del av VFU-
organisationen. Samtidigt så väcker det farhågor, hos VFU-handledarna, att det ska bidra till 
en segregation mellan kommuner eller skolor. En del kommuner och skolor kommer då ha 
mer utbildad personal och därmed möjlighet att hålla högre kvalitet på sin utbildning vilket de 
kommuner och skolor som inte deltar inte har samma möjlighet till. 

Kontinuitet 

En fördel, enligt VFU-handledarna, med projektet är att studenterna återkommer till samma 
enhet vid flera tillfällen. Det bidrar till att studenterna snabbare kommer in i verksamheten. 
Nedan talar VFU-handledarna om de vinster som de ser för studenter när de återkommer till 
samma enhet: 

Nelly: Och sen att de kommer tillbaka, gör ändå att de inte har den där 
inkörsperioden varenda gång. Man känner ju ändå till lite och man känner till, 
även om det kan ha hänt saker på de här åren. Ibland så har ju en del barn byts 
ut givetvis men strukturen är ju detsamma så det går ju lite snabbar att komma 
igång med uppgifter och så för att man lite van. 

Det finns därmed en fördel att låta studenter återkomma till samma skolor.  

Koncentration av studenter och handledare 

I VFU-handledarnas samtal framträder att försöksverksamheten, genom att koncentrera 
studenter och VFU-handledare, bidragit till möjligheter till att på olika sätt förbättra kvaliteten 
på VFU. En möjlighet är att utöva (och öva) sin roll som handledare på ett mer professionellt 
sätt. Att återkommande handleda studenter gör att de får öva sin professionella handledarroll 
mer kontinuerligt vilket bidrar till ökad kvalitet i handledning vilket kommer till uttryck nedan: 

Linda: Men annars är det jättebra, när det kommer koncentrerat, för att då både 
som handledare bli du ju mer trygg ju fler du handleder och du kanske upptäckter 
grejer som du kan göra annorlunda och om du kan göra bättre och i och med att 
studenterna ändå utvärderar för då får man reflektera lite själv också att: ja just 
det där har jag inte tänkt på. 

Att återkommande och kontinuerligt handleda studenter bidrar till att VFU-handledarna 
ständigt utvecklas i sin roll som VFU-handledare. 

Inom ramen för försöksverksamheten, upplever handledarna, att frågor om likvärdig 
bedömning har aktualiserats på ett mer tydligt sätt vilket uppfattas som en kvalitetshöjning. En 
förklaring till detta är att VFU-handledarna, när de arbetar på samma skola, tillsammans börjat 
diskutera hur de gör när de bedömer studenternas prestationer: 

Nicolina: Det här är det ju att de [studenterna](vårt förtydligande) är fler 
samtidigt, vilket gör att diskussion kanske bli mer och då blir en mer likvärdighet 
på ett annat sätt, förman diskuterar med de som handleder samtidigt. När det 
kommer studenten från andra lärosäten då kanske man har en (student åt 
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gången: vårt förtydligande) och jag kan givetvis prata med mina kollegor men de 
är kanske inte lika insatta i den bedömningsmatrisen som vi är annars när vi är 
fyra som håller på med samma bedömningsmatris samtidigt och det kan ju ge en 
likvärdighet att man diskuterar med fler.  

Trots detta beskriver handledarna hur svårt det är att göra likvärdiga bedömningar och tolka 
bedömningsmatrisen. De önskar än mer samarbete inom kommunen och mellan VFU-
handledare men också med HLK.  

Det framkommer vidare i samtalen att försöksverksamheten med övningsskolor har bidragit 
till att fler vågar ta steget och bli handledare vilket uppfattas som en kvalitetshöjning av VFU. 
Detta tycks vara ett resultat av att det finns flera VFU-handledare på samma övningsskola. I 
samtalet nedan beskrivs varför lärare som är på en övningsskola nu överväger att vara 
handledare: 

Malin: Det kändes ju positivt, när man tog emot sin allra första student, att vara 
på en övningsskola. Att man hade folk att fråga och så där. På det viset kanske 
fler vågar ta det steget och bli handledare vilket… Jag kan ju sen den skillnaden 
mellan den skola jag jobbade på i en annan kommun. Där vågade ingen ta det 
här första steget, så på det sättet är det ju positivt med övningsskolor med, tycker 
jag.  

Att koncentrera handledare till specifika övningsskolor tycks bidra till att fler vågar pröva att 
handleda. I samtalen med VFU-handledarna framträder också möjligheter med att koncentrera 
studenter till samma skola och enhet. Studenterna har stöd i varandra och kan hjälpas åt med 
planering och VFU-uppgifter samt att de kan stödja varandra och tillsammans reflektera över 
skolans praktik. Det får studenterna att reflektera över den uppgift som de har gjort och därmed 
den didaktiska praktiken. I samtalen framkommer också att det ibland har varit svårt att få 
strukturen att fungera på seminariet med studenterna och kvaliteten har skiftat på dessa 
samtal. 

Struktur och organisation 

Genom försöksverksamheten upplever VFU-handledarna att det skapats en tydligare struktur 
och organisation för VFU-verksamheten inom kommunen. Det ges flera exempel på struktur 
som upprättats för att öka kvaliteten under VFU. Till exempel nämns ett gemensamt 
introduktionsmöte för studenter vid VFU:ns första dag samt ett utskick, i form av ett 
välkomstbrev, till samtliga studenter inför VFU. Handledarna upplever också en tydligare 
ansvarsfördelning i organisationen vilket leder att samtliga aktörer i VFU har mer kunskap om 
vad andra aktörer gör och ansvara för. Nedan citat vittnar om denna strukturförändring: 

Olivia: Sedan har vi pratat mycket om att vi har utarbetat en tydlig struktur. Vi 
vet precis hur det går till när studenterna kommer. Vi behöver inte tänka så mycket 
varje gång de kommer, utan vi vet att vi träffar dom första gången och VFU-
samordnaren hon kör sitt race först och sen så att det är så inarbetat koncept och 
det tror vi studenterna känner också.  

Det tycks som om de flesta deltagande VFU-handledare sammantaget upplever att strukturen 
och organisationen har utvecklats till det bättre under försöksverksamheten.  

Samverkan och kommunikation 

VFU-handledarna upplever att dialogen och kommunikationen med HLK har ökat i och med 
försöksverksamhet vilket beskrivs vara en kvalitetshöjning. Tidigare upplevs HLK mer bestämt 
hur verksamheten med VFU ska organiseras och genomföras men VFU-handledarna upplever 
att intresset, från HLK, för hur VFU bedrivs i praktiken har ökat. Det har öppnat upp för VFU-
handledare och HLK-handledare möjlighet att till exempel diskutera glappet mellan teori och 
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praktik. De nya mötesytorna (i form av till exempel uppföljningsmöten efter avslutad VFU, 
professionsutvecklande seminarier och en tydligare handledningsträffar) tycks vara den största 
förklaringen till denna nya kommunikation och samverkan. 

Sammanfattning 

I VFU-handledarnas samtal framträder både möjligheter och utmaningar med att organisera 
VFU genom övningsskolor. De största möjligheterna tycks vara den ökade kvaliteten i 
handledningen som möjliggörs genom de professionsutvecklande seminarierna, de 
pedagogiska samtalen mellan handledare, samt ett ökat fokus på samverkan och organisation. 
Dessa beskrivningar återfinnes även i de första intervjuerna från 2016 med VFU-handledare.  
När det gäller utmaningarna för VFU-handledarna tycks den ökad arbetsbelastningen och den 
bestående svårigheten med likvärdighet i bedömningsfrågor återkomma även i intervjuerna 
från 2018. Men utöver det så framkommer ytterligare utmaningar när det kommer till 
försöksverksamheten med övningsskolor. Ett sådant exempel är kompetensförsörjning 
gällande utbildade handledare och farhågan om att det ska bildas A-och B-skolor både inom 
och mellan kommuner. 
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55      DDiisskkuussssiioonn  oocchh  kkoonnkklluussiioonneerr  

Diskussion och konklusioner har delats in i två huvudspår med grund i rapportens insamlade 
empiri. Här diskuteras resultatet under två huvudrubriker: Diskussion och konklusioner av 
enkätundersökningarna samt Diskussion och konklusioner av fokusgruppsintervjuerna. 

DDiisskkuussssiioonn  oocchh  kkoonnkklluussiioonneerr  aavv  eennkkäättuunnddeerrssöökknniinnggaarrnnaa  

Vid enkätundersökningarna har den procentuella andelen av respondenter, förutom i ett fall, 
varit över 59 %. I den riktade enkätundersökningen mot studenter år 2016, besvarades enkäten 
av endast 34 respondenter vilket motsvarar en svarsfrekvens på 35 %. I utvärderingen har dessa 
enkäter använts i syfte att upptäcka trender i attityderna hos respondenterna när projektet 
precis påbörjats, fram till att det gått in på det sista året innan det avslutats. För att avgränsa 
enkäternas resultat har utvärderingsgruppen riktat in sig på förändringar i dessa mätningar 
som varit större, eller lika med 5,0 %. I analysen av enkätresultaten, används de tabeller som 
presenteras i resultatdelen med en färgkodning för att ge en tydligare bild av där det antingen 
minskar med 5 % eller mer (orangetonad tabellruta), eller ökar med 5 % eller mer (gröntonad 
tabellruta). I analysen nedan har tabellerna jämkats samman för att spegla olika teman samt 
för att en jämförelse mellan studenternas och handledarnas resultat ska vara möjlig. De teman 
som lyfts fram i analysen är Kommunikation och samverkan, Seminarier och 
handledarutbildning, Information och Syn på handledarskap. 

Kommunikation och samverkan 

Samtliga handledare7 uppger i undersökningen 2016 att de, i de flesta eller alla frågor vet var 
de ska vända sig. Vid undersökningen 2018 är siffran något lägre, där 1,5 % uppger att de inte 
vet var de ska vända sig. Det finns givetvis ett otal förklaringar till detta men en anledning kan 
finnas i den expansionen övningsskoleverksamheten genomgått sedan starten. Till en början 
var det en dryga hundratalet handledare, som under intervallet för mätningarna ökade från 102 
stycken år 2016, till 365 handledare år 2018. 

I vilken utsträckning upplever handledare och studenter sina möjligheter gällande 
kommunikation inom ramen för övningsskolan? I tabellen på nästa sida (Tabell 23), har 
resultaten från de enkätfrågor som behandlar kommunikation och samverkansammanställts i 
en ny tabell för att kunna analysera, och jämföra, resultatet från handledare respektive 
studenter. I den övre delen av tabellen på nästa sida (data från Tabell 7), jämförs handledares 
svar med studenters (data från Tabell 17). 

   

                                                             
7 I diskussionen av enkäterna används begreppet handledare vilket i det här fallet enbart handlar om 
VFU-handledare. 
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TTaabbeellll  2233 Kommunikationen i övningsskolan, jämförelse av handledares och studenters svar från 

tabellerna 6 och 17. 

I vilken utsträckning (vid VFU-periodens slut) upplever du, som VFU-handledare vid en övningsskola, att du fått möjlighet till…  
(ange enligt skalan 1–5 där 1 = mycket liten utsträckning och 5 = i mycket stor utsträckning) 

  1 2 3 4 5 

  2016 2018 2016 2018 2016 2018 2016 2018 2016 2018 

bättre 
kommunikation 
med högskolan 

3,6 % 2,9 % 5,4 % 8,7 % 10,7 % 30,1 % 62,5 % 41,3 % 17,9 % 17,0 % 

bättre 
kommunikation 
med VFU-
ansvariga 

3,6 % 3,4 % 9,1 % 4,9 % 20,0 % 22,0 % 47,3 % 44,9 % 20,0 % 24,9 % 

bättre 
kommunikation 
med HLK-
handledare 

5,5 % 2,9 % 5,5 % 7,3 % 21,8 % 34,0 % 52,7 % 39,8 % 14,6 % 16,0 % 

Jag upplever att kommunikationen mellan mig och (se alternativ nedan) har fungerat på ett tillfredsställande sätt (ange enligt skalan 
1–5 där 1 = stämmer inte alls och 5 = stämmer helt och hållet) 

  1 2 3 4 5 

  2016 2018 2016 2018 2016 2018 2016 2018 2016 2018 

kursansvarig 0 % 0 % 0 % 9,3 % 18,2 % 13,0 % 42,4 % 48,2 % 33,3 % 24,1 % 

VFU-ansvarig 0 % 3,7 % 3,0 % 9,3 % 18,2 % 18,5 % 30,3 % 31,5 % 48,5 % 37,0 % 

VFU-handledare 0 % 3,7 % 3,0 % 5,6 % 0 % 13,0 % 15,2 % 20,4 % 81,8 % 57,4 % 

 
Såsom tabellen belyser, minskar det fjärde betygssteget (stor utsträckning) till förmån för det 
tredje alternativet, i lagom utsträckning, vilket därmed påvisar en liten förskjutning av hur man 
totalt sett upplever kommunikationen med de olika parterna. För studenterna redovisas en 
liknande trend men där minskar det mer i det femte steget, stämmer helt och hållet, gällande 
samtliga kategorier (kursansvarig, VFU-ansvarig och VFU-handledare): 

I tabellen ovan redovisas studenternas upplevelser av kommunikationen (hämtat från Tabell 
17). En ökning kan märkas i några av stegen, men framför allt kommunikationen mellan 
student och VFU-handledare, upplevs av studenter som mycket mindre tillfredsställande vid 
en jämförelse mellan år 2016 och 2018; kan det bero på ett utökat antal handledare, eller rentav 
att erfarenheten som byggts upp, bidrar till en falsk känsla av att den erfarenheten även finns 
hos alla andra? För handledarna, och deras erfarenheter, kan det stämma i de fall där man 
tidigare varit handledare. För studenterna dock, är det inte säkert att samma erfarenhet finns. 
Handledarna har i enkätundersökningen inte fått specifikt samma fråga men svarar ändå att 
en av de upplevda orsakerna till kvalitetsförbättringarna i övningsskolan kan tillskrivas 
Samtalen med studenterna om vår verksamhet (se Tabell 14), där nästan 30 % av handledarna 
uppger detta alternativ. Kommunikation är den stor del i samverkan och sett till den 
samverkansmöjlighet övningsskolan inneburit för i princip samtliga parter, får projektet anses 
lyckat utifrån den aspekten även om vissa indikeringar finns på att man tappat lite i 
mätningarna, framför allt beträffande studenter och det högsta betygssteget från 2016 till 2018. 
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TTaabbeellll  2244 Kommunikation med olika parter inom övningsskolan, jämförelse från tabellerna 6, 8 

och 9.  

I vilken utsträckning (vid VFU-periodens slut) upplever du, som VFU-handledare vid en övningsskola, att du fått möjlighet till…  (ange enligt 
skalan 1–5 där 1 = mycket liten utsträckning och 5 = i mycket stor utsträckning) 

  1 2 3 4 5 

  2016 2018 2016 2018 2016 2018 2016 2018 2016 2018 

ökat utbyte med 
kollegor om frågor 
gällande VFU 

3,6 % 2,9 % 1,8 % 4,9 % 25,0 % 20,4 % 44,6 % 41,3 % 25,0 % 30,6 % 

Upplever du att övningsskolor, i jämförelse med andra skolor, bidrar till (ange enligt skalan 1–5 där 1 = mycket liten utsträckning och 5 = 
mycket stor utsträckning) 

 1 2 3 4 5 

  2016 2018 2016 2018 2016 2018 2016 2018 2016 2018 

bättre förutsättningar 
för ökat samarbete 
mellan delaktiga VFU-
parter (övningsskolan, 
HLK, VFU-
samordnare, 
studenter) 

3,8 % 2,1 % 5,7 % 4,7 % 17,0 % 13,0 % 50,9 % 46,9 % 22,6 % 33,3 % 

samarbetet mellan 
högskola och den egna 
verksamheten ökar 

0 % 1,5 % 7,3 % 6,8 % 9,1 % 19,4 % 60,0 % 47,1 % 23,6 % 25,2 % 

kommunikationen 
mellan olika parter blir 
delaktiga i att VFU-
verksamheten 
utvecklas 

0 % 1,5 % 3,6 % 4,9 % 12,7 % 15,6 % 63,6 % 56,6 % 20,0 % 21,5 % 

 
Att se ett ökat utbyte med kollegor om frågor gällande VFU, ökar i det femte steget vilket 
indikerar att det går från en fjärdedel upp mot en tredjedel som markerar detta alternativ i den 
andra enkätomgången. Minskningar i framför allt det tredje och fjärde ledet kan vara en 
bidragande faktor till detta. Sett till helheten mellan mätningarna, ligger procenttalen relativt 
likvärdiga i de två övre stegen mellan mätningarna vilket inte innebär någon signifikant 
skillnad. Förutsättningar för ökat samarbete mellan delaktiga VFU-parter visar en nästan 11-
procentig ökning i det femte steget, från mindre än en fjärdedel till en tredjedel. Även här visar 
minskningar i det tredje och fjärde steget att handledarna upplever en ökad förutsättning för 
att samarbeta. De två mindre stegen minskar de också, dock i ganska liten omfattning men det 
kan tyda på en, om än svag, signal att det helhetsmässigt upplevs att det finns goda 
förutsättningar till ökat samarbete. Här belyses två av projektets tre aspekter: samverkan; 
resultatet i dessa mätningar visar att projektet i högre grad än tidigare, bidrar till ökad 
samverkan, samarbete och kommunikation mellan kollegor och andra delaktiga VFU-parter. 
Den andra, som implicit berör koncentrationen, är ju möjliggörande för att kollegor 
sinsemellan ska kunna samverka. 

Beträffande samarbetet mellan högskolan och den egna verksamheten, redovisas en kraftig 
minskning i det fjärde ledet vilket även syns i det tredje ledet där nästan hela minskningen 
redogörs för då denna ökar. Samtidigt är en fjärdedel av respondenterna av upplevelsen att 
samarbetet ökar år 2018 vilket är en liten ökning från den första mätningen.  

VFU-verksamhetens utveckling genom olika parters delaktighet ligger på ungefär samma 
siffror i de olika mätningarna bortsett från en större skillnad i det fjärde steget, där det minskar 
med 7 procent. Denna minskning har spridits ut, från tabellen sett, på de övriga fyra stegen, 
som alla redovisar små ökningar. Sett till denna fråga, kan man ändå anse att målen med 
projektet kan ses som lyckade. 
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TTaabbeellll  2255 Studenter om kommunikation med andra studenter, handledare och utveckling genom 

seminarierna. Data från tabell 19. 

På min VFU-skola...   (ange enligt skalan 1–5 där 1 = stämmer inte alls och 5 = stämmer helt och hållet) 

  1 2 3 4 5 

  2016 2018 2016 
201

8 
2016 2018 2016 2018 2016 2018 

Har jag ofta samtalat 
med de andra 
studenterna för att 
utvecklas mot målen 
för VFU-kursen 

0 % 9,3 % 0 % 13 % 18,2 % 16,7 % 42,4 % 24,1 % 33,3 % 37 % 

Har jag ofta samtalat 
med min handledare för 
att utvecklas mot målen 
för VFU-kursen 

0 % 0 % 3,0 % 
7,5 
% 

18,2 % 9,3 % 30,3 % 44,5 % 48,5 % 38,9 % 

 
Sett till studenternas perspektiv, kopplat till hur samtal med andra studenter och handledaren 
för att utvecklas mot målen för kursen, är samtalen med handledaren viktigare än samtalen 
med andra studenter. Tabellen indikerar inte att det är något trendskifte mellan mätningarna, 
även om siffrorna ändrats i båda riktningar. En orsak till denna fluktuation kan bero på den 
låga svarsfrekvensen (35 %) i enkäten 2016 vilket gör att siffrorna från 2018 får anses mer 
stabila då svarsfrekvensen detta år var 77 %. Även om det femte steget är lägre 2018 än 2016 
beträffande samtal med handledaren för att utvecklas, markerar nästan två av fem detta 
alternativ och fler än två av fem markerar det fjärde steget vilket, sett till helheten av 
respondenterna innebär att 83,4 % av studenterna anser att samtal med handledaren leder till 
utveckling mot målen för VFU-kursen (stämmer till stor del eller helt och hållet). Motsvarande 
siffror för samtal med andra studenter är 61,1 %, vilket är en hög siffra, men svaren på frågan 
i sin helhet, indikerar en osäkerhet bland studenterna huruvida utvecklande det är. Man kan 
dock av resultatet utläsa att koncentrationen av studenter är möjliggörande för den samverkan, 
och förhoppningsvis med det, en ökad kvalitet i den verksamhetsförlagda delen skall kunna 
uppnås. 
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Seminarier och handledarutbildning 

TTaabbeellll  2266 Data från tabellerna 6 och 19 

I vilken utsträckning (vid VFU-periodens slut) upplever du, som VFU-handledare vid en övningsskola, att du fått möjlighet till…  
(ange enligt skalan 1–5 där 1 = mycket liten utsträckning och 5 = i mycket stor utsträckning) 

 1 2 3 4 5 

 2016 2018 2016 2018 2016 2018 2016 2018 2016 2018 

seminarium som 
utvecklade min 
handledarroll 

3,6 % 3,9 % 0 % 8,4 % 33,9 % 23,2 % 46,4 % 40,4 % 16,1 % 24,1 % 

seminarium som 
utvecklade min 
pedagogiska 
kompetens 

5,4 % 4,5 % 8,9 % 9,9 % 25,0 % 32,7 % 50,0 % 32,2 % 10,7 % 20,8 % 

seminarium som 
fördjupade 
studentens förståelse 
av sitt uppdrag 

1,8 % 3,4 % 7,3 % 5,9 % 21,8 % 29,3 % 49,1 % 44,4 % 
20,0 

% 
17,1 % 

handledarutbildning 
som utvecklade min 
roll som handledare 

11,3 % 5,9 % 7,6 % 8,3 % 15,1 % 24,5 % 34,0 % 34,8 % 32,1 % 26,5 % 

På min VFU-skola...   (ange enligt skalan 1–5 där 1 = stämmer inte alls och 5 = stämmer helt och hållet) 

 1 2 3 4 5 

 2016 2018 2016 2018 2016 2018 2016 2018 2016 2018 

Har de seminarier 
som genomfördes 
med handledare, 
studenter och HLK-
lärare hjälpte mig att 
utvecklas mot målen 
för VFU-kursen 

0 % 0 % 3,0 % 14,8 % 0 % 29,6 % 15,2 % 27,8 % 81,8 % 24 % 

 
Seminarierna har spelat en central roll för övningsskoleprojektet och det har samtalats mycket 
om dessa i olika sammanhang. En del, som inte syns i tabellerna, har varit att seminarierna 
har erbjudit möjligheter att skapa kontakter och diskussioner med både högskolan, andra 
handledare, samt andra funktioner inom VFU-organisationen. Men, i enkäten har frågorna 
handlat mer om innehållet i seminarierna, huruvida de givit möjlighet till utveckling och 
fördjupning När det kommer till handledarrollen, hur seminarierna har möjliggjort en 
utveckling där, är nästan en fjärdedel av respondenterna av uppfattningen att det möjliggjorts 
år 2018. Det motsvarar en ökning på 8 % från den första mätningen. Däremot minskar antalet 
respondenter i både steg tre och fyra mellan våra olika mätningar, 10,7 % i det tredje och 6 % 
i det fjärde. Dessa två motsvarar inte ökningen i det sista steget och den största minskningen 
finns i det tredje steget samtidigt som man också kan utläsa en ökning i det andra steget där 
man går från 0 % till 8,4 %. Resultatet av denna fråga indikerar en splittring bland 
respondenterna. Visst upplever merparten (64,2 %) att seminarierna, i stor eller mycket stor 
utsträckning, utvecklar handledarrollen men samtidigt redovisas siffror i steg 3 och steg 2 som 
indikerar att någonting har förändrats mellan mätningarna. 

Beträffande seminarier som utvecklar handledares pedagogiska kompetens, uppvisar den ett 
liknande mönster som handledarrollen. Det ökar i det femte steget, och vid mätningen 2018, 
är det en dryg femtedel som upplever att den pedagogiska kompetensen ökar på grund av 
seminarierna. Även det tredje steget ökar fram till år 2018, från en fjärdedel till en tredjedel. 
Samtidigt minskar det i det fjärde ledet med nästan 18 % vilket renderar i att det är ungefär 
hälften av respondenterna som upplever att seminarierna utvecklar den pedagogiska 
kompetensen i stor, eller mycket stor utsträckning. Samtidigt ligger nästan 15 % av 
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respondenterna i det första eller andra steget, vilket motsvarar nästan 40 respondenter vilket 
antyder att det finns saker att förbättra, eller förändra. 

När det kommer till studenter, och hur man som handledare upplever att studentens 
fördjupade förståelse av sitt uppdrag, är det inget som sticker ut i tabellen annat än i det tredje 
steget där man kan se en ökning på 8,5 %. Majoriteten av respondenterna upplever att det i 
stor eller mycket stor utsträckning faktiskt är så att studenternas fördjupade förståelse av 
uppdraget ökar med seminarieverksamheten. För studenterna har inte samma fråga ställts, där 
har det istället fokuserats på målen för VFU-kursen och utvecklingen mot dessa. Där minskar 
det markant i det femte steget mellan mätningarna, där merparten av respondenterna, fler än 
fyra av fem, markerade stämmer helt och hållet år 2016, endast en av fyra markerar samma 
alternativ år 2018. Minskningen i det femte steget fördelas på steg 2, 3 och 4 där samtliga har 
signifikanta ökningar från 2016 till 2018. Uppenbart är att uppdraget, som behandlas i 
handledarenkäten, och målen för VFU-kursen från studentenkäten, inte korrelerar. 
Förmodligen har inte handledare och studenter samma syn på uppdrag och mål, även om de 
borde vara desamma. Som handledare kan uppdrag tolkas in som kommande uppdrag, yrket, 
snarare än att målen, som leder till det framtida uppdraget, fokuseras mer hos studenterna 
som är mer inriktade på att klara kursen. Det finns dock ingen motsägelse i att båda 
respondentkategorier besvarat frågan korrekt men det förefaller som att seminarierna, enligt 
handledarna, och eventuellt även studenterna (frågan har ju inte ställts framåtsyftande), kan 
ses mer som utvecklande för den kommande professionen, helheten, snarare än de delmål 
studenterna sätter upp i ett kortsiktigare perspektiv, det vill säga att steg för steg utvecklas mot 
den kommande professionen. 

TTaabbeellll  2277 Vad upplever handledare är orsaker till kvalitetsförbättring i övningsskolan 

Frågan om huruvida handledarutbildning utvecklat 
rollen som handledare, som ställts till handledarna, 
minskar i alternativet i mycket stor utsträckning, med 
5,6 procent från 2016 till 2018 samtidigt som det ökar 
i det tredje steget (+9,4 %). Frågan som ställts 
indikerar snarare att det inte primärt är 
handledarutbildningen som utvecklar rollen som 
handledare, det finns fler andra saker som påverkar 
rollen och kvalitetsförbättringen i övningsskolan. 
Seminarierna förefaller vara en liten procentuell andel 
(13,2 % 2018) av denna förbättring medan samtal med 
andra handledare (32,4 % 2018) och samtal med 
studenterna (29,1 %) utgör betydligt större andelar.  

 

  

Vad upplever du är orsaken till 
kvalitetsförbättringen i övningsskolan? 

  2016 2018 

Seminarierna tillsammans 
med HLK 

17,4 % 13,2 % 

Samtalen med de andra 
handledarna om vår 
verksamhet 

28,3 % 32,4 % 

Samtalen med 
studenterna om vår 
verksamhet 

19,6 % 29,1 % 

Annan orsak 34,8 % 25,3 % 
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Information 

TTaabbeellll  2288 I vilken utsträckning upplever handledare att de fått information. Data från tabell 7 och 

16. 

I vilken utsträckning upplever du att du har fått….  (ange enligt skalan 1–5 där 1 = mycket liten utsträckning och 5 = mycket stor 
utsträckning) 

  1 2 3 4 5 

  2016 2018 2016 2018 2016 2018 2016 2018 2016 2018 

information om uppgifter 
som studenten skall 
genomföra under sin 
VFU 

1,8 % 1,0 % 5,4 % 5,3 % 14,3 % 17,5 % 35,7 % 38,8 % 42,9 % 37,4 % 

information om VFU för 
att genomföra mitt 
uppdrag som handledare 

0 % 0,5 % 5,4 % 1,0 % 8,9 % 13,2 % 41,1 % 50,7 % 44,6 % 34,6 % 

information om 
bedömningsmatriser 

5,4 % 1,0 % 12,5 % 5,9 % 19,6 % 26,3 % 41,1 % 42,9 % 21,4 % 23,9 % 

information om 
bedömning av 
studenters visade 
kunskaper 

3,6 % 1,5 % 5,4 % 5,8 % 33,9 % 34,0 % 37,5 % 41,8 % 19,6 % 17,0 % 

Jag upplever att jag fått tillräcklig information om...    (ange enligt skalan 1–5 där 1 = stämmer inte alls och 5 = stämmer helt och hållet) 

  1 2 3 4 5 

  2016 2018 2016 2018 2016 2018 2016 2018 2016 2018 

VFU-uppgiften 3,0 % 13,0 % 0 % 5,6 % 33,3 % 16,7 % 33,3 % 40,7 % 30,3 % 24,1 % 

lärandemålen i kursen 0 % 0 % 3,0 % 1,9 % 18,2 % 18,5 % 33,3 % 51,9 % 45,5 % 27,8 % 

min VFU-skola 0 % 1,9 % 3,0 % 3,7 % 18,2 % 24,1 % 27,3 % 42,6 % 51,5 % 27,8 % 

 
Koncentrationen av både handledare och studenter innebär inte bara att samverkan 
underlättas, det underlättar också information på flera nivåer. I en hög grad är både studenter 
och handledare informerade om uppgifter, bedömningsmatriser, lärandemål etcetera. Men, 
det finns några aspekter att lyfta från resultatet, den ena är att det i två fall för handledare 
(information om studenternas VFU-uppgifter samt information för att genomföra uppdraget 
som handledare) och tre fall för studenter (VFU-uppgiften, lärandemålen i kursen samt 
information om VFU-skolan), där resultaten överlag dalar mellan mätningarna. Handledarna 
upplever VFU-informationen något sämre år 2018 vilket korrelerar med studenternas 
upplevelser om lärandemålen i kursen.  Samtidigt upplever också studenterna att 
informationen kring VFU-skolan inte är lika bra 2018 som det var 2016. Kan detta tyda på att 
det, senare i projektet, infunnit sig en slags mättnad; en förväntan om att återvändande 
studenter redan borde känna till vissa saker om skolan, om VFU-uppgifter? Är det också så att 
man från Högskolans håll också förväntar sig, flera år in i projektet, att det blivit rutin? En 
faktor som också kan spela in, är att det under projektets gång vuxit med fler skolor och 
handledare, som inte från början varit med och fått all information. 
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Syn på handledarskap 

TTaabbeellll  2299 Data från tabell 8 och 18. 

I vilken utsträckning upplever du att övningsskolor bidrar till att…   (ange enligt skalan 1–5 där 1 = mycket liten utsträckning och 5 = 
mycket stor utsträckning) 

  1 2 3 4 5 

  2016 2018 2016 2018 2016 2018 2016 2018 2016 2018 

studenterna får goda 
förutsättningar att nå 
målen för VFU:n 

0 % 0,5 % 0 % 0,5 % 7,4 % 10,7 % 59,3 % 51,9 % 33,3 % 36,4 % 

skolor kan utveckla 
kunskaper om 
handledning för VFU-
studenter 

0 % 0,5 % 0 % 1,0 % 9,1 % 15,1 % 61,8 % 48,3 % 29,1 % 35,1 % 

du som handledare 
utvecklar din 
handledarkompetens 

0 % 0,5 % 3,6 % 2,9 % 5,5 % 11,7 % 56,4 % 45,6 % 34,6 % 39,3 % 

du som handledare 
utvecklar trygghet i din 
roll som handledare 

0 % 0,5 % 1,8 % 1,0 % 5,5 % 9,2 % 58,2 % 45,6 % 34,6 % 43,7 % 

Jag upplever att...   (ange enligt skalan 1–5 där 1 = stämmer inte alls och 5 = stämmer helt och hållet) 

 1 2 3 4 5 

  2016 2018 2016 2018 2016 2018 2016 2018 2016 2018 

Min handledare har 
tillräckliga kunskaper 
för att göra en 
bedömning av mina 
kunskaper i relation till 
bedömningsmatrisen 

5,6 % 3 % 9,3 % 0 % 13 % 0 % 27,8 % 33,3 % 44,4 % 63,6 % 

Min handledare har 
tillräckliga kunskaper 
för att handleda mig 
som student mot målen 
för denna VFU 

3,7 % 0 % 9,3 % 3,1 % 11,1 % 0 % 24,1 % 31,3 % 51,9 % 65,6 % 

Min handledare tog sig 
tid att handleda mig 
mot målen för denna 
VFU 

3,7 % 3 % 9,3 % 3 % 16,7 % 15,2 % 27,8 % 15,2 % 42,6 % 75,7 % 

Min handledare visade 
intresse för att 
handleda mig under 
min VFU 

1,9 % 3 % 9,4 % 0 % 11,3 % 9,1 % 22,6 % 9,1 % 54,7 % 84,9 % 

 
Handledarskapet, både vad gäller koncentration men även kompetensutveckling har varit i 
fokus under övningsskoleprojektet. I enkätresultaten från båda mätningarna visar detta sig 
genom att handledare uttrycker att studenter ges goda förutsättningar att nå målen, att skolan 
kan utveckla kunskaper om handledning, att handledarkompetensen ökar samt en större 
trygghet i handledarskapet utvecklas genom övningsskolan. Dessa siffror bekräftas i allra 
högsta grad i studentenkäterna där nästan 97 % uttrycker att handledaren har tillräckliga 
kunskaper för att både bedöma och handleda mot målen för VFU:n. En majoritet av 
studenterna uttrycker också att handledaren både tagit sig tid och visat intresse för sitt 
handledarskap. Tiden kan relateras till de förutsättningar som finns inom ramen för 
övningsskoleprojektet där det tydligare stipuleras att man ska kunna ta in exempelvis vikarier 
för att ge handledare och student tid att ha samtal. Om man jämför studenternas uppfattning 
om att bli handledda mot målen, och bedömda, i relation till matrisen, är det lite mindre siffror 
i det tidigare diagrammet där slutsatsen kan dras att det finns en nöjdhet kring informationen 
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om bedömningsmatriser men det skulle också, enligt siffrorna i steg 2, delvis steg 3, finnas en 
indikation till att det kan bli ännu bättre.  

TTaabbeellll  3300 I vilken utsträckning upplever handledare att de utvecklas som handledare, från tabell 10 

Jag utvecklas i min roll som handledare på en övningsskola genom…  (ange enligt skalan 1–5 där 1 = mycket liten utsträckning och 
5 = mycket stor utsträckning) 

  1 2 3 4 5 

  2016 2018 2016 2018 2016 2018 2016 2018 2016 2018 

samtal med de andra 
handledarna på skolan 

3,8 % 0,5 % 5,7 % 3,1 % 26,4 % 9,9 % 37,7 % 46,4 % 26,4 % 40,1 % 

samtal med studenter 0 % 0 % 1,9 % 0,5 % 15,1 % 2,1 % 52,8 % 44,8 % 30,2 % 52,6 % 

forskning om 
handledarskap 

11,3 % 2,6 % 18,9 % 9,0 % 35,9 % 34,2 % 26,4 % 37,9 % 7,6 % 16,3 % 

handledarutbildning 3,9 % 1,1 % 5,8 % 3,2 % 26,9 % 19,0 % 34,6 % 44,7 % 28,9 % 32,1 % 

uppföljningssamtal 
med HLK-handledare 

0 % 2,1 % 9,4 % 2,1 % 24,5 % 25,8 % 49,1 % 48,4 % 17,0 % 21,6 % 

de seminarier som 
genomförs på 
övningsskolorna 

3,8 % 2,6 % 5,7 % 5,2 % 28,3 % 21,5 % 39,6 % 45,0 % 22,6 % 25,7 % 

 
I Tabell 10, här Tabell 30 med färgkodning, Vad upplever handledare är orsaker till 
kvalitetsförbättring i övningsskolan, listas samtal med andra handledarna som en av orsakerna 
till kvalitetsförbättringen, vilket också speglas i denna tabell. Även samtal med studenter 
upplevs av över hälften av handledarna som utvecklande, även det med motsvarande siffror i 
nämnd tabell. Överlag visar den här tabellen på en tydlig upplevd utveckling i rollen som 
handledare. De lägre stegen minskar, till förmån för de övre vilket indikerar en stark positiv 
utveckling av handledarna på övningsskolorna. Detta hänger också samman med tabellen 
nedan, där det sker en förflyttning från det fjärde steget, till det femte, att förutsättningarna 
som övningsskolan medför, innebär möjligheter för handledarna att utvecklas i sin yrkesroll. 
Specifikt syns två av de tre övergripande aspekterna i dessa tabeller i relation till syftet att höja 
kvaliteten i den verksamhetsförlagda delen av utbildningen; koncentration av handledare och 
studenter och kompetens i handledning är punkter som tabellerna visar att man här har 
uppnått. 

TTaabbeellll  3311 I vilken utsträckning upplever handledare att övningsskolan i jämförelse med andra 

skolor bidrar till, data från tabell 9 

Upplever du att övningsskolor, i jämförelse med andra skolor, bidrar till (ange enligt skalan 1–5 där 1 = mycket liten 
utsträckning och 5 = mycket stor utsträckning) 

  1 2 3 4 5 

  2016 2018 2016 2018 2016 2018 2016 2018 2016 2018 

bättre 
förutsättningar för 
dig som handledare 
att utvecklas i din 
yrkesroll 

1,9 % 1,0 % 1,9 % 1,6 % 11,3 % 15,6 % 58,5 % 48,4 % 26,4 % 33,3 % 
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TTaabbeellll  3322 Studenters upplevelse av stöd och feedback från handledaren, data från tabell 20 

I en tidigare tabell (Tabell 28), redovisar studenternas 
svar att man upplever att handledarna i sort sett, eller 
helt och hållet både tagit sig tid och visat intresse för 
sitt uppdrag. I den här tabellen ser man dock en 
diskrepans mot det tidigare resultatet där studenterna 
inte till lika hög grad upplever att man fått tillräckligt 
med stöd av sin handledare. Dock får man, till det 
stora hela, se det som ett positivt resultat då 68,5 % 
(2018), upplever att det stämmer ganska mycket eller 
helt och hållet. Motsvarande siffror i den tidigare 

tabellen, redovisar dock siffror över 90 % vilket ändå får ses som anmärkningsvärt.  

 

TTaabbeellll  3333 I vilken utsträckning upplever handledare att genom övningsskoleprojektet 

blivit bättre handledare 

Med tanke på koncentrationen av handledare och studenter, 
samt de möjligheter övningsskoleprojektet erbjudit, svarar 
nästan fyra av fem handledare att de upplever sig ha blivit bättre 
handledare genom övningsskoleprojektet. De kommentarer 
som syns under Annat, handlar om att de redan gått 
handledarutbildning eller inte varit handledare tidigare vilket 
gör att de haft svårt att bedöma sitt svar med ett Ja eller Nej. 
Eftersom det inte finns någon möjlighet till en jämförelse med 

andra handledare, som inte ingått i övningsskoleprojektet, kan inga andra slutsatser dras än att 
handledarna upplevt att de förbättrats som handledare i mycket stor utsträckning och de har 
gjort det inom ramen för övningsskoleprojektet. 

 

Jag upplever att jag fått tillräckligt med stöd och 
feedback från min handledare. 

  2016 2018 

Stämmer inte alls 0 % 7,4% 

Stämmer lite grann 3,0% 1,9% 

Stämmer delvis 3,0% 22,2% 

Stämmer ganska mycket 18,2% 46,3% 

Stämmer helt och hållet 72,7% 22,2% 

Upplever du att du blivit en bättre 
handledare genom 
övningsskoleprojektet? 

  2018 

Ja  78,5 % 

Nej 8,5 % 

Annat 13,0 % 
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DDiisskkuussssiioonn  oocchh  kkoonnkklluussiioonneerr  aavv  ffookkuussggrruuppppssiinntteerrvvjjuueerrnnaa  

Utvärderingen pekar på möjligheter och utmaningar med den försöksverksamhet som bedrivits 
under åren 2015–2019. Genom utvärderingen kan försöksverksamhetens förtjänster ställas mot 
de utmaningar som visat sig under utvärderingens gång. Nedan diskuteras dessa utifrån 
tematiken; koncentration av studenter och handledare, kontinuitet, samverkan och 
kommunikation samt kvalitet i handledning.  

Koncentration av studenter och handledare 

I fokusgrupperna framkommer fördelar när det kommer till koncentration av studenter och 
VFU-handledare. Koncentration tycks bidra till ett ökat erfarenhetsutbyte och möjlighet till 
fördjupande kollegiala pedagogiska samtal mellan både studenter och VFU-handledare (jmf 
UKÄ, 2017). Detta erfarenhetsutbyte och dessa pedagogiska samtal ses som en 
kvalitetsförbättring både när de kommer till studenternas möjligheter till kunskapsutveckling 
och när det gäller VFU-handledarnas kompetensutveckling i sin handledarroll.  

Studenterna nämner till exempel att de, genom samtal med andra studenter, kan samplanera 
och stödja varandra i praktiska frågor som rör VFU (jmf UKÄ, 2017). Det gav också studenterna 
ökade möjligheter att relatera och återkoppla till den högskoleverksamhetsförlagda delen av sin 
utbildning och knyta samman de båda delarna. Tidigare forskning pekar mot att detta, glappet 
mellan teori och praktik, är en utmaning i den verksamhetsförlagda delen (jmf Manderstedt, 
2013) och att koncentrera studenter tycks kunna vara ett sätt att överbrygga detta glapp. VFU-
handledarna å sin sida betonar de kollegiala samtal ger möjlighet till utveckling av sin 
handledarroll i till exempel bedömningsfrågor och likvärdighet. Även bedömningsrelaterade 
frågor (jmf Hegender, 2010) är utmaningar för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen. 
Försöksverksamheten och koncentration av handledare tycks leda till ökat fokus och 
problematiserande av dessa frågor vilket i sin tur kan leda till ökad kvalitet.  

Det tycks dock som om koncentration också medför utmaningar. Den främsta utmaningen tycks 
vara risken för att det inom kommuner bildas så kallade A- och B-skolor (jmf Larsson, 2017). I 
de intervjuade parternas beskrivningar framkommer att VFU-handledarnas ökade kunskap 
(genom tex handledarutbildning, ständigt flöde av studenter och professionsutvecklande 
seminarier) bidrar till att hela skolans kvalitet ökar. Dessa skolor förväntas ständigt reflektera 
över sin praktik samt arbeta med förbättringsarbete. VFU-handledarna vittnar om detta och 
beskriver att de, genom försöksverksamheten, förväntas reflektera över vad de gör och varför 
vilket leder till en ständig kvalitetsutveckling. Det leder till att de intervjuade HLK-handledarna 
och VFU-handledarna på övningsskolorna beskriver en oro gällande en utveckling där 
övningsskolorna håller en högre kvalitet i jämförelse med de skolor i kommunen som inte är en 
del av den verksamhetsförlagda delen. VFU-handledarna lyfter också i sina samtal den möjlighet 
försöksverksamheten ger för rekrytering. Att vara en övningsskola gör att studenter gärna söker 
sig dit efter avslutad utbildning men det gör också att utbildade handledare från andra skolor 
söker sig till övningsskolor för att få handleda. Detta är en möjlighet för övningsskolorna men 
kan komma att bli en utmaning för de skolor som inte ingår i försöksverksamheten (jmf UKÄ, 
2017). Dessa utmaningar kan leda till att kommuner får skolor som håller olika god kvalitet vilket 
i förlängningen kan leda till en olikvärdig utbildning för elever.  

Kontinuitet 

Kontinuitet, att återkomma till samma skola eller enhet, är något som samtliga intervjuade parter 
lyfter till diskussion och där det tycks som om kontinuitet både kan ses som en fördel och en 
nackdel. Det tycks som om koncentration kan leda till större effektivitet under VFU. Både HLK-
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handledare, VFU-handledare och studenter lyfter fördelen med att studenten återkommer till 
samma skola eller enhet eftersom de då inte behöver använda värdefull tid för att lära känna 
skolan och dess organisation. VFU-handledare har också större kunskap om studenterna vilket 
gör att de kan erbjuda handledning där studenterna befinner sig i sin kunskapsutveckling.  Å 
andra sidan lyfter samtliga intervjuade parter att detta också får konsekvenser i form av att 
studenter inte ges möjlighet att se en bredd och variation av skolor under sin utbildning.  

Samverkan och kommunikation 

Berörda intervjuade parter upplever att samverkan och kommunikation har ökat som en följd 
av försöksverksamheten. Det har skapats fler mötesytor på mellan lärosäten och skolor som 
bidragit till en ökad samverkan (exempel på detta är utvärderingsmöten efter avslutad VFU och 
professionsutvecklande samtal) vilka i sin tur leder till ökad samverkan och kommunikation 
mellan VFU-handledare och HLK-handledare. Det tycks även som om samverkan och 
kommunikation ökat inom kommuner. De har fokuserat en tydligare struktur, 
ansvarsfördelning och organisation för VFU-organisationen vilket i sin tur lett till enklare 
kommunikation och samverkan. Dock framträder i materialet att det fortfarande finns 
områden där samverkan och kommunikation ytterligare kan förbättras. Handledarna 
efterfrågar ytterligare mötesytor med HLK och andra VFU-handledare. Studenter önskar en 
ökad information om sin VFU och organisationen kring denna. Således tycks det vara så att 
samverkan och kommunikation har ökat genom försöksverksamheten och det beskrivs som 
en kvalitetsförbättring men samtidigt tycks det finnas önskemål om att denna samverkan och 
kommunikation utvecklas ytterligare.  

I promemorian för en försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor 
(U2013/4305/S) ges förslag på samverkansformer som kan bidra till ökad kvalitet under VFU. 
En sådan samverkansform är att skickliga handledare ges möjlighet att medverka i 
undervisning i den högskoleförlagda delen av utbildningen. Det kan vara av vikt att notera att 
en sådan samverkansform är inte något som berörda parter uppmärksammat i de intervjuer 
som genomförts. Det skulle kunna indikera att sådana samverkansformer ännu inte utvecklats.  

Kvalitet i handledning 

Utifrån beskrivningarna från VFU-handledarna, HLK-handledarna och studenterna tycks 
handledningen inom ramen för försöksverksamheten hålla hög kvalitet. Utifrån VFU-
handledare och HLK-handledares beskrivningar tycks kvaliteten på handledningen också ökat 
som ett resultat av försöksverksamheten. Prioritering av uppdraget (både från HLK och ledning 
i kommunen) och en ökad samverkan mellan deltagande parter tycks vara en förklaring. De 
kollegiala samtalen mellan handledare på skolorna och de professionsutvecklande 
seminarierna tycks vara en annan förklaring. Ytterligare en förklaring till denna 
kvalitetsökning är att VFU-handledarna i större utsträckning har gått en handledarutbildning. 
I den meningen har försöksverksamheten bidragit till ökad kvalitet när det gäller handledning. 
Det framkommer dock utmaningar relaterat till handledning.  En utmaning som framkommit 
om handledning är bristen på likvärdighet i bedömning. Trots att ett av målen med den nya 
organisationen (jmf HLK, 2015) var att bidra med större likvärdighet tycks det inte som om alla 
aktörer ser denna utveckling. Särskilt tycks upplevelsen av en olikvärdig bedömning vara mest 
betydelsefull för studenterna att lyfta upp men även VFU-handledarna beskriver att just 
bedömningsfrågor är komplexa och kräver mer arbete för att uppnå ytterligare kvalitet. Flertalet 
VFU-handledare önskar än mer tydlighet från HLK.  
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66      RReekkoommmmeennddaattiioonneerr  

Genom utvärderingen har vissa aspekter synliggjorts som kan bidra till att utveckla det fortsatta 
arbetet med att stärka den verksamhetsförlagda utbildningen av lärarutbildningen. Att 
utvärdera och dela med sig av lärdomar som kan dras av projektet, är något som framhålls som 
särskilt viktigt av UKÄ både utifrån ett lokalt-, regionalt- och nationellt perspektiv (2017:13).   

Nedan följer de utvecklings- och diskussionsområden som projektgruppen särskilt vill lyfta 
fram som fortsatta diskussionsområden beträffande övningsskoleverksamheten: 

Aspekter av konceptet koncentration 

I utvärderingen framkommer flera aspekter som kan härröras till koncentrationsbegreppet. 

Koncentration och differentiering av skolor 

På vilka sätt kan de positiva delarna av organiseringen av övningsskoleverksamheten komma 
alla VFU-skolor till del? Det finns upplevelser och farhågor kring att de skolor som är 
övningsskolor blir klassificerade som bra skolor, A-skolor och så vidare, medan de skolor som 
inte är övningsskolor kan få sämre status över tid. Det här är en aspekt som flertalet individer 
i utvärderingen lyfter fram som problematisk. Handledarna i övningsskolorna uttrycker också 
att de använder sig av det faktum att de är övningsskolor för att rekrytera och knyta nya lärare 
till sig. Eftersom övningsskolorna bygger på koncentration av studenter vid samma enhet kan 
icke-övningsskolor får svårare att rekrytera nya lärare till sina skolor. På sikt kan en sådan 
differentiering av skolor utgöra ett reellt problem då de kan ses avskilda från ett naturligt 
inflöde av nya lärare. Då lärarbristen redan är påtaglig i riket blir den här mekanismen än värre 
för de skolor som inte är övningsskolor, vilket i förlängningen skulle kunna utgöra ett 
likvärdighetsproblem när det gäller tillgången till lärare i svenskt utbildningssystem. Idag är 
även lärares byte mellan arbetsplatser större än tidigare, vilket skulle kunna innebära att 
handledarutbildad personal försvinner från övningsskolorna och att det blir svårt för 
skolenheten att upprätthålla en konstant nivå.  

Koncentrering och kulturell mångfald 

På vilket sätt ges lärarstudenter likvärdiga förutsättningar att möta kulturell mångfald i 
övningsskolorna? Eftersom övningsskolorna bygger på idén om koncentration, är det tänkt att 
studenterna bedriver sina VFU-perioder vid samma skolenhet, förutom vid ett tillfälle. 
Beroende på var skolan är lokaliserad rent geografiskt, och skolans upptagningsområde, 
kommer lärarstudenterna att möta olika ”kulturella skolvärldar”. Det kan i sin tur innebära att 
lärarstudenterna inte ges likvärdiga förutsättningar att under sin verksamhetsförlagda tid 
utveckla tillräcklig förståelse för det som läroplanen för grundskolan skriver fram som ett av 
sina främsta uppdrag, och som lärarstudenterna sedan ska verka för, nämligen att främja 
interkulturell förståelse inom landet (Skolverket, 2019). Det framskrivna internationella 
perspektivet genomsyras av att elever och lärare ska verka för internationell solidaritet och att 
de ska utveckla förståelse för kulturell mångfald. Huruvida lärosätet och övningsskolornas sätt 
att organisera och placera lärarstudenterna på specifika skolor och huruvida det kan leda till 
minskad upplevd mångfald, i form av vilka lärarstudenterna därmed möter, är ett område som 
fortsatt behöver diskuteras.  

Koncentrering och att vara elev i en övningsskola 

Den part som inte har fått komma till tals i utvärderingen är de elever som befinner sig i 
övningsskolorna. Utvärderingsgruppen vill därför lyfta upp elevaspekten i relation till 
övningsskoleprojektet. När många studenter kommer till samma enhet på grund av 
koncentrationen av studenter, kommer många elever att träffa lärarstudenter som är under 
utbildning istället för ordinarie lärare. Det kommer att påverka elever på olika sätt eftersom en 
del elever är i större behov av stabilitet och kontinuitet än andra. Därmed behöver också frågan 
adresseras huruvida en övningsskola passar en del elever bättre än andra och hur detta i så fall 
tillgodoses, eftersom eleverna inte har varit delaktiga i beslutet om att deras skola har blivit 
övningsskola eller inte. En del av handledarna i skolorna har dock reflekterat över detta och 
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ställer sig frågande kring att eleverna måste förhålla sig till många vuxna samt att elevernas 
undervisning under stor del blir studentledd.  

Aspekter av koncepten likvärdig bedömning och handledarskap 

Utvärderingen visar att handledarna i övningsskolorna efterfrågar mer kunskap kring 
bedömning av studenterna under VFU. Mycket fokus riktas mot bedömningsdokumenten, 
särskilt bedömningsmatrisen. Ett av de formulerade målen med övningsskolorna gäller att 
sträva efter ökad likvärdighet avseende bedömning av VFU (HLK, 2015).  

Bedömningens tvetydiga karaktär och handledarnas sammansatta uppdrag 

I en nyligen genomförd forskningsstudie visades att bedömningsdokumenten de facto används 
på vitt skilda sätt av handledarna i övningsskolorna och att handledarna och lärarstudenterna 
inte bara uppfattar dokumentet olika utan tillskriver det olika formativa- såväl som summativa 
aspekter (Florin Sädbom, Bäcklund, Anderström & Manderstedt, 2019). Studiens resultat 
indikerar att det behövs en översyn av de bedömningsdokument som används, men också att 
handledarutbildningen bör rikta mer fokus mot dessa delar under utbildningen. Den här 
utvärderingsrapporten visar ett överensstämmande resultat både genom enkätstudierna och de 
genomförda fokusgruppsintervjuerna där både handledare och lärarstudenter dels vittnar om 
den tolkningsproblematik som föreligger när det gäller bedömningsmatrisen, dels att 
studenterna erfar att handledarna agerar olika inom ramen för övningsskolorna. Huruvida 
likvärdig bedömning de facto har ökat i och med övningsskoleprojektet är förenat med vissa 
svårigheter att uttala sig om. De tendenser som visar sig i materialet är både positiva, i form av 
mer kollegiala samtal om bedömning, men också negativa sådana i form av att lärarstudenterna 
upplever att de bedöms utifrån olika bedömningsgrunder och att handledarna själva i hög grad 
uttrycker visst tvivel över likvärdigheten av tolkningsarbetet med bedömningsdokumentet. En 
aspekt att undersöka vidare är huruvida det är fler studenter som når det högre betyget väl 
godkänd, i och med införandet av övningsskoleprojektet, eller om det är färre underkännanden. 
Övningsskoleprojektet syftar till ökad kvalitet i VFU och, även om det inte per automatik är 
synonymt med högre prestationer hos lärarstudenterna, kunde det vara ett mått att fortsatt 
undersöka. 

Övningsskolornas vara eller inte vara  

Enligt UKÄ (2017) avslutas och slutrapporteras det nationella projektet med övningsskolorna 
den 15 april 2020. Den här utvärderingen har genomförts mellan åren 2015–2019 och har 
involverat ett lärosäte och tre kommuner.   

Framtidsutsikter och farhågor 

Att organisera skolor som övningsskolor har bidragit till att genomlysa VFU-organisationen 
och synliggjort vikten av att det bör finnas välutbildade handledare, att det är viktigt med ett 
välstrukturerat mottagande av studenter, att det är viktigt med ett nära samarbete med lärosätet 
för att utvecklas tillsammans i kollegial anda där erfarenhetsutbyte är en central del. De 
seminarium som har bedrivits som professionsutvecklande har säkerligen också bidragit till 
att minska klyftan mellan teori och praktik och mellan en minskad upplevd distans mellan 
lärosätet och den lokala övningsskolan. Att rollerna har renodlats och att VFU-samordnare, 
VFU-ansvarig, VFU-handledare, HLK-lärare och övriga parter verkat för att organiseringen av 
VFU blivit tydligare för alla parter, bör framhållas som någonting positivt. Framledes är det 
emellertid önskvärt att fenomenet med övningsskolor analyseras utifrån en 
samhällsvetenskaplig problemställning. För även om projektet kan benämnas som lyckat i en 
lokal skolkontext, betyder det inte att det gagnar svensk skola i sin nuvarande utformning. 
Frågor kring likvärdighet, mångfald, inkludering och exkludering av skolor kvarstår, men också 
frågan kring hur de goda erfarenheterna av försöksverksamheten skulle kunna komma alla 
VFU-skolor till del, inte endast övningsskolor. 
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Utvärdering av försöksverksamheten med övningsskolor 2015–2019 

Denna utvärdering har genomförts vid Högskolan för lärande och kommunikation, 
Jönköping University. Projektet har genomförts under åren 2015–2019 och slutrapporteras 
i och med denna rapport. Försöksverksamhetens övergripande syfte, gällande 
övningsskolor och övningsförskolor, har varit att höja kvaliteten i den verksamhetsförlagda 
verksamheten i lärarutbildningen. Tre aspekter anses särskilt betydelsefulla för denna 
kvalitetsökning: koncentration av handledare och studenter, kompetens i handledning samt 
öka samverkan mellan deltagande aktörer så som till exempel huvudman, VFU-handledare 
och handledare.  

Den här rapporten har haft som syfte att utvärdera huruvida dessa aspekter har föranlett en 
kvalitetsökning. Genom att med hjälp av fokusgruppsintervjuer med två till tre års intervall, 
enkätundersökningar med två års intervall, söker denna rapport beskriva deltagande 
parters erfarenheter i form av både möjligheter och utmaningar relaterat till övningsskolan. 
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