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Jag vill med denna studie belysa det uppdrag som VFU-handledare har och som de, ofta med 

knappa förutsättningar, gör med framgång. Jag vill utifrån studiens resultat uppmuntra 

kommuner, universitet, huvudmän och skolledare att fortsätta satsa på god utbildning för 

handledare, ge dem möjligheter att utvecklas vidare och avsätta tid för samreflektion och 

självreflektion. Skapa arenor för utbyte av erfarenheter handledare emellan och visa handledare 

den uppskattning som de så väl förtjänar. De spelar en stor roll i studenternas utbildning och för 

blivande yrkesverksamma lärare.  
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SAMMANFATTNING 

Emelie Lagerqvist 

Jag kan gå hur långt som helst, känns det som -En studie om VFU-handledares betydelse för 
studenters lärande inom verksamhetsförlagd utbildning inom lärarutbildningarna förskola, 
grundlärare och fritidshem.  

I feel, I can go anywhere – A study regarding VFU-supervisors meaning of students learning in 
the teacher educations’ practical parts, regarding teachers’ education; preschool, elementary 
school and after school programme.      

Antal sidor: 46 

 

Syftet är att undersöka innebörden av handledares förutsättningar och förmågor att möjliggöra lärande 
för studenter under den verksamhetsförlagda utbildningen och att lyfta fram goda exempel som både 
direkt och indirekt kan hjälpa handledare till självreflektion och till att utveckla sin handledarfilosofi- och 
praktik. Studien bygger på enskilda intervjuer med handledare och fokusgruppsamtal med studenter 
inom lärarinritningarna förskola, grundskola och fritidshem. Det samlade materialet har bearbetats med 
hjälp av tematisk analys, vilken har framträtt som två huvudgrupper; förutsättningar för god handledning 
och handledares förmågor att genomföra god handledning. Materialet har tolkats ur ett sociokulturellt 
perspektiv vilket också utgör grunden för denna studie. I resultatet framträder faktorer som utgör god 
handledning, dessa är handledarutbildning, tidigare erfarenheter av ledarskap, motivation för uppdraget 
samt arbetslagets stöd och bidrag. Det är också handledares egna förmågor till uppdragsfokus, att skapa 
struktur och ordning och att metakommunicera, även förmågor att skapa tillåtande och utvecklande 
miljöer genom ömsesidigt och multipelt lyssnande, individanpassning och ömsesidigt reflekterande och 
lärande, att ge studenten möjligheter att pröva och ompröva i praktiken samt att eftersträva balans i 
bedömningen. Sammantaget är handledaruppdraget en stor uppgift som behöver lyftas och kontinuerligt 
följas upp för att kvalitet och likvärdighet ska möjliggöras, för blivande lärares skull – och för barnens.  

The purpose is to investigate the significance of supervisors' prerequisites and abilities to enable learning 
for students during the internship program and to highlight good examples that can both directly and 
indirectly assist supervisors in self-reflection and in developing their supervisor philosophy and practice. 
The study is based on individual interviews with supervisors and focus group interviews with students in 
the teacher educations preschool, elementary school and after school programme. The collected material 
has been processed using thematic analysis, which has emerged as two main groups; prerequisites for 
good supervision and supervisor's abilities to conduct good supervision. The material has been 
interpreted from a socio-cultural perspective, which also forms the basis for this study. The results show 
factors that constitute good supervision, these are supervisor education, previous experiences of 
leadership, motivation for the assignment and the work team's support and supplement. It is also the 
supervisor's own abilities for mission focus, to create structure and order and to meta-communicate, also 
the ability to create permissive and developing environments through mutual and multiple listening, 
individual adaptation and mutual reflective and learning, to give the student opportunities to try and re-
try in practice and to strive for balance in the assessment. All in all, the supervisor assignment is a major 
task that needs to be highlighted and continuously monitored in order for quality and equivalence to be 
made possible, for the sake of prospective teachers - and for the children. 
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1. Inledning  

Hon bör ha en ängels tålamod, en Rafaels och en Michelangelos konstnärstalang, en 
Rosseaus pedagogiska blick, en Andersens berättartalang, en Jules Vernes fantasi, en 
Edisons uppfinnarenergi, en jättes kraft och hälsa. Ändå fler egenskaper bör hon ha, bör 
också vara lite av en arkitekt, snickare, målare, lite av varje hantverkare, god husmor, 
socialpolitiker, lite läkare och sjuksköterska, lite själasörjare och lite jurist, men framför allt 
ska hon vara MÄNNISKA, en varm kärleksfull människa som äger förståelse och deltagande 
för både stora och små. Och de som har den rätta kärleken till sin sak och viljan att utveckla 
sig vidare, skall icke låta sig avskräcka sig av alla dessa fordringar. Man växer med sin 
uppgift... (Wiggins, 1918 i Engdahl & Ärlemalm-Hagser, 2005, s. 15).   

Än idag finns det lärare som kan känna igen sig i de tankar om lärarrollen, som Wiggins 

formulerade för över hundra år sedan, och även om samhällsstrukturer, värden, lagar och 

förordningar ändras med tiden så är läraryrket fortfarande ett komplext uppdrag som ska 

rymma livet -och ändå räcker inte livet för att lära det till fullo eftersom lärandet är uppdraget 

självt.  

Lärares yrkeskunskaper är både individuella och gemensamma inom professionen. För att nya 

lärare ska kunna tillägna sig dessa nya kunskaper, blir handledningen ett viktigt instrument som 

bör leda till att yrkeskunskaper görs synliga och tillgängliga för reflektion, och förbindelsen 

mellan yrkeskunskap och yrkespraktik bör vara i fokus (Handal & Lauvås 2000). Det är dock känt 

att teori och praktik inte alltid går hand i hand. I lärarutbildningens verksamhetsförlagda 

utbildning, VFU, avses just att dessa två ska närma sig varandra. Fredriksen (2016) menar att 

teorier behöver prövas i praktiken och praktiken behöver finna sina teorier eller skapa nya. I en 

undersökning från Lärarnas Riksförbunds Studerandeförening (2013) uppges att studenterna 

upplever sig vara mycket beroende av praktiken, handledarens professionalitet och 

engagemang. De menar att handledaren är nyckelpersonen under deras VFU när det gäller att 

förtydliga teorin i praktiken samt att inspirera till det valda yrket.  

Utifrån mina erfarenheter av VFU i egenskap av student, handledare, vfu-ansvarig och 

lärarutbildare på högskolan, har mitt intresse vuxit för denna möjligheternas arena, där teori 

och praktik möts. Jag ser ett behov av att rikta ljuset mot handledares uppdrag och 

förhållningssätt för att se vad de gör som berikar och ger studenter möjligheter att utvecklas. 

Kan vi få en större kunskap kring detta område är förhoppningen att det även leder till ökad 

förståelse för de insatser som behöver göras för att handledare på ett rikare sätt ska kunna 

uppfylla sitt uppdrag, vilket borde vara angeläget för såväl studenter som handledare, 

skolledare och i förlängningen inte minst, barnen. 
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2. Bakgrund 

Följande kapitel tar upp syftet med verksamhetsförlagd utbildning i lärarutbildningen samt hur 

handledarens egen utbildning och inställning till uppdraget kan påverka och ge handledningen 

olika utgångar. Tidigare forskning behandlas i de olika avsnitten kring den nödvändiga grunden 

och erfarenheter lärarstudenter bör ha med sig in i yrkeslivet, vilka beskrivs och kopplas till 

handledarens uppdrag. Här betonas även vikten av att förena teori med praktik, att förmedla 

tysta kunskaper och om flerbottnat lyssnande som förutsättningar för god handledning i en 

föränderlig tid.  

 

2.1 VFU och dess roll i lärarutbildningen 

VFU är en förkortning av verksamhetsförlagd utbildning och syftar i denna studie till de 

verksamhetsförlagda delarna i lärarutbildningarna mot förskola, grundskola och fritidshem.  I 

Jönköping ligger VFU inom dessa inriktningar på 30 högskolepoäng, vilket motsvarar 20 veckor. 

Med studenter avses i denna studie lärarstudenter inom förskola, grundskola och fritidshem. 

Lärarutbildningarna är måna om att teori och praktik ska vara starkt sammankopplade, men 

studenter anser att det kan vara svårt att få ihop dem båda till en och samma verklighet 

(Manderstedt, 2013). VFU är en utbildningsform som både stat, enskilda lärosäten, 

skolverksamheter och studenter på olika sätt är berörda utav. De olika aktörernas röster 

framträder i både övergripande dokument och i handlingsplaner om vad VFU ska innehålla och 

om vad VFU är. Lärarutbildningen har i uppdrag att ge baskompetens, den nödvändiga grunden, 

inför kommande yrkesutövning. Gardesten (2016) har kommit fram till att den nödvändiga 

grunden, alltså de meningsbärande yrkes- eller personlighetsdrag som lärare behöver i sin 

yrkesutövning är kontaktbenägenhet, en stabil självpresentation, lyhördhet och 

perspektivförståelse, handlingskraft och engagemang, att balansera närhet och distans samt 

vuxenansvar och mognad.  ”Murbruket” som Gardesten benämner det, är förmågan till 

överblick, samtidighet och närvaro. Eftersom den nödvändiga grunden inte främst är teoretisk 

eller ämnesdidaktisk utan relationell och kommunikativ kan den inte fullt ut bedömas i den 

högskoleförlagda utbildningen. Här blir VFU en allt viktigare del i utbildningen eftersom det är 

där studenterna i större utsträckning möter de relationella och kommunikativa utmaningarna 

och får möjlighet att utveckla dessa kompetenser (a.a). Handledaren måste ställa sig till 

förfogande för frågor och reflektion och bör även inta ett intresserat och professionellt 

förhållningssätt för att ge studenten de bästa av förutsättningar att lyckas och utrymme att 



7 
 

utvecklas (Birnik, 2010). Om handledare saknar tillräckliga färdigheter att handleda kan detta 

avsevärt påverka studentens yrkesmässiga utveckling, menar Russel och Russel (2011). De 

hävdar att praktiken är avgörande för den blivande lärarens yrkesutövning de första åren i 

arbetslivet och att det därför är av stor betydelse att handledare får en god utbildning samt 

förutsättningar att genom samverkan med andra utbildningsenheter i området utveckla 

handledningens praktik i utbildningen.   

 

2.2 Läraryrket i tider av förändring 

Skolsystemet har under de senaste hundra åren varit med om stora förändringar. Nya 

läroplaner har tagits fram, nya skolformer har tillkommit och betygssystem och lokala 

handlingsplaner har utarbetats. Skolan har övergått från att vara regelstyrd till att vara målstyrd 

och strävar ständigt efter att uppfylla samhällets behov av kunskap och arbetskraft, vilket har 

gett anmärkningsvärda konsekvenser för läraryrkets former och uppdrag, liksom dess utbildning 

(Emsheimer & Göhl, 2016). Von Schantz Lundgren och Lundgren (2012) menar att genom 

rapporter från PISA, PIRLS och TIMSS, vilka gör jämförelser mellan olika utbildningssystem, har 

elevers studieresultat kommit i fokus. Eftersom lärarrollens stora betydelse för ungas lärande 

har kunnat påvisas både genom nationell och internationell forskning de senaste åren, och 

lärarnas skicklighet och lämplighet dessutom har framhävts som central för ungas 

måluppfyllelse får nu lärarnas praktiska yrkesutövning således en betydande roll när 

lärarutbildningarna byggs och omformas, till exempel i den reformerade lärarutbildningen som 

tog sin början hösten 2011. Att läraryrket till stor del är ett praktiskt yrke är dock inget nytt och 

det har alltid varit väsentligt med praktisk erfarenhet i lärarutbildningarna, men med den nya 

lärarutbildningen och det som nu kallas VFU ska studenterna kunna erhålla en vidare syn på 

läraruppdraget än vad den tidigare så kallade praktiken gjort och kopplingen mellan de 

teoretiska kurserna och den praktiska erfarenheten är nu menade att vara än tydligare 

(Emsheimer & Göhl, 2016).  

De högskoleförlagda och de verksamhetsförlagda delarna är tänkta att befrukta varandra 

(Hegender, 2010), men det finns svårigheter i detta. Lärarens utbildning sker i ett gränsland 

mellan akademisk teoretisk kunskap och erfarenhetsbaserad praktisk kunskap inom 

professionen, men det är inte alltid som lärarutbildarna på den högskoleförlagda delen av 

utbildningen talar om läraryrket på samma sätt som lärarutbildarna, handledarna, på den 

verksamhetsförlagda delen av utbildningen, vilket i sig kan orsaka missförstånd eller svårigheter 
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för studenten att förstå uppdraget. Lindqvist och Nordänger (2012) tar upp detta och menar att 

lärares yrkesspråk är ett målande och metaforiskt språk, de använder inte samma begrepp som i 

forskningen. Det innebär att lärare i yrkespraktiken använder ett vardagsspråk som inte 

naturligt förknippas med de frågor som ställs inom forskningen och därmed i lärarutbildningen, 

det blir svårt för teorin och praktiken att mötas och glappet dem emellan ökar. Det här nämner 

även Hegender (2010) när han skriver att lärarutbildare från den högskoleförlagda delen av 

utbildningen, i till exempel ett bedömningssamtal, kan uppleva ett motstånd hos lärarutbildaren 

i den verksamhetsförlagda delen av utbildningen när de fokuserar på de teoretiska kursernas 

mål som är vetenskapligt grundade och akademiskt formulerade. I ett försök att anpassa sig 

efter handledarens sammanhangsrelaterade samtalsform använde sig läraren från högskolan 

istället av sina egna erfarenheter från läraryrket. När lärarstudenterna inbjöds till samtalen blev 

diskussionerna för dem otydliga eftersom de själva saknade den yrkeserfarenhet som 

diskussionerna grundade sig i (a.a).  

 

2.3 Handledningsuppdraget 

Handledare syftar i denna studie till utbildade förskollärare, grundskollärare och lärare inom 

fritidshem som fått uppdraget att handleda lärarstudenter för ovan nämnda inriktningar.  I vissa 

studier benämns dessa som lärarutbildare inom verksamhetsförlagd utbildning, varför även jag i 

några sammanhang använder detta begrepp. Det är därmed inte sagt att alla handledare eller 

lärarutbildare i verksamhetsförlagd utbildning har genomgått en handledarutbildning, däremot 

finns det, i Jönköping, krav att handledaren ska ha varit yrkesverksam i minst två år för att 

ansvara för och handleda en lärarstudent.  Att vara VFU-handledare, skriver Cajvert (2016), är 

att hjälpa studenten i sin professionaliseringsprocess mot en stabil yrkesidentitet. I denna 

uppgift ingår även utmaningen att få syn på sitt eget handlande, sitt förhållningssätt i olika 

situationer och sin etik. Det ingår också att försöka förstå de bakomliggande orsakerna till sin 

praktik samt att kunna förklara dessa faktorer för studenten. Handledaren får möjligheter att 

reflektera över och uttala den tysta kunskap som denne samlat på sig under sitt yrkesliv.  

Whitley, Williams och Austin (2012) konstaterar att i den praktiska delen av utbildningen får 

studenten chans att observera lärare i deras möten och se hur de i arbetslagen arbetar för att 

nå gemensamma beslut i vardagen, erfara exempel på visad respekt gentemot arbetskamrater 

och administrativ personal och förhoppningsvis komma att förstå hur viktig den är för att 

arbetet ska flyta på effektivt. Studenten får genom sin praktik på olika skolor chans att utveckla 
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sin öppenhet för mångfald, olikheter samt kulturer som finns representerade, uppleva hur 

integritet och akademisk kompetens visar sig i klassrummet och bakom kulisserna. Författarna 

menar att som handledare är det viktigt att visa på de här kvaliteterna, inte bara för studenter 

utan även elever, medarbetare och vårdnadshavare. För att nå denna goda inblick i yrkeslivet är 

handledares förmåga att skapa goda relationer avgörande, menar Birnik (2010). Att bygga en 

relation som håller är en av förutsättningarna för en fungerande handledning. Därför bör både 

handledare och student reflektera över hur de förhåller sig till varandra. 

 

2.3.1 Att gå framför 

Ingen vet var ordet ”handleda” kommer ifrån, hur eller varför det uppkom, men att det är en 

framgångsrik metod för lärande och utveckling är många överens om. Handal och Lauvås (2015) 

beskriver den mest kända handledningsmetoden, mäster-lärling, att handledning kan vara likt 

ett barn som tillsammans med mästaren går längs havets strand och mästaren som vet hur man 

fångar bläckfiskar instruerar noggrant och visar hur man gör. Barnet finner så småningom sitt 

eget lugn, de mjuka rörelserna och den riktade blicken och lär sig hantverket genom att se och 

följa mästaren. Det här sättet att se på handledning, som en mästerlärlingrelation är den mest 

förekommande handledningstraditionen som vi känner till. Mästaren går framför och lärlingen 

går bakom och en förutsättning för denna form av handledning är att handledaren har 

kompetens att göra det som studenten ska lära sig. Men denna modell leder också till 

anpassning in i en redan befintlig yrkeskultur och en hantverksmässig utbildning där någonting 

ska återskapas eller reproduceras menar Handal och Lauvås (2015). Donche, Endedijk och Van 

Daal (2015) skriver att det finns minst tre olika sätt att angripa ny kunskap; lära för överlevnad, 

lära för reproduktion och lära för meningsskapande. Mer forskning behövs på detta område, 

menar författarna, då vi ännu vet för lite om vad som utgör människors inlärningsmönster och 

hur vi förändrar dem. Med det utvecklingsfokus som vårt samhälle har idag blir det knappast 

framgångsrikt att enbart återskapa redan befintlig yrkestradition, därför måste vi öppna upp för 

fler sätt att se på människa och kunskap.  

 

2.3.2 Att gå bakom 

En annan slags handledning kan vara där handledaren ger studenten ett så stort utrymme att 

studenten känner sig vilse. Där skulle en tydlighet och fortlöpande handledning med konstruktiv 

kritik kunna utgöra en trygghet för studenten (Emsheimer & Göhl, 2014). När negativ kritik eller 

beröm inte framförs med tillhörande diskussion blir utlåtandet ofta korthugget och kan 
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upplevas ogrundat, men värst är ändå tystnaden, menar författarna. Då vet inte studenten vad 

handledaren tänker och mycket energi går åt till att försöka få en reaktion tillbaka. Utan 

diskussion med handledaren upplever studenterna ofta handledarens konstaterande som ett 

underkännande, oavsett om budskapet var tänkt negativt eller inte. Den här avvaktande eller 

avståndstagande hållningen gör att studenten känner sig granskad och det blir ingen balans i 

relationen mellan student och handledare (Emsheimer & Göhl, 2014). Handledarens tystnad kan 

grundas i flera olika orsaker. Det kan till exempel handla om att handledaren vill vara en aktiv 

lyssnare för att studenten ska få möjlighet att beskriva sina intentioner. Det är vanligt att 

handledare i dessa möten tvingar studenten att formulera sina ståndpunkter och syften. I dessa 

fall ligger det nära till hands att uppleva att handledaren går bakom och istället för att tänka 

med, tänker om studenten.  

 

2.3.3 Att gå bredvid 

I Norge är det allmänna begreppet för handledning ”Veiledning”, vilket kan tolkas som att 

ledsaga någon längs en väg mot ett mål, där vägledaren känner målet dit de ska. Om vi har 

denna syn på handledning blir det lätt att tänka att handledaren besitter svaren på studentens 

alla frågor och därmed också får företräde i tänkandet, som att handledaren tänker åt 

studenten och själv gallrar vad som är bra information, agerande och reflektioner. Svenskans 

”Handledning” spelar istället på orden: hand och ledning, att ta någon vid handen och gå 

bredvid, tillsammans. Det är fortfarande att leda, men vid sidan av den som ska gå vägen fram 

(Handal & Lauvås, 2015). Birnik (2010) menar att student och handledare möts som två 

individer med olika bakgrund och erfarenheter, vilket också är en förutsättning om ett 

ömsesidigt lärande ska kunna uppstå. Om inte tidigare erfarenheter tas tillvara och respekteras, 

menar Eriksson (2009) att risken blir påtaglig att studenten kommer att återskapa handledarens 

sätt att undervisa och vara istället för att bli den ”förändringsagent” som utbildningen vill forma 

(s. 237). Steen (2014) menar att handledning syftar till samlärande, där båda aktörerna rör sig i 

en interaktiv och dynamisk relation. I sådan handledning utgår handledaren ifrån studentens 

erfarenheter och ger studenten utrymme att själv tala, berätta och reflektera. Detta leder i sin 

tur till att handledaren i större utsträckning kan möta och utmana studenten samt att 

handledaren själv kan få nya perspektiv på sin praktik. Med detta perspektiv, att handledare och 

student går tillsammans får handledaren istället för att tänka åt studenten, nu tänka med 

studenten. Emsheimer och Göhl (2014) skriver att kanske kan handledare och student röra sig 

inuti ett sammanhang där de tillsammans försöker att förstå.  
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2.4 Handledarens teoretiska och praktiska ingång  

Studenten ska lära sig, och träna sig i, att planera, undervisa och ta ansvar i pedagogisk praktik 

(Von Schantz Lundgren & Lundgren, 2012). Dock finns det inga särskilt anpassade examensmål 

för VFU, utan målen som i utbildningen innehåller både teoretiska och praktiska dimensioner, 

vilka ska examineras flera gånger på olika sätt för att studenten ska erhålla de fördjupade 

kunskaper och erfarenheter som krävs för läraryrket. Trots detta är det rimligt att anta att 

problem kan uppstå när ett så pass stort och grundläggande ansvar i utbildningen ändå förläggs 

till VFU där handledares utbildningsgrad, erfarenhet och kompetens skiljer sig mellan olika 

handledare och det kan bli svårt att hävda en likvärdig utbildning för deltagande lärarstudenter. 

Till detta hör också Manderstedts (2013) tankar om att det finns en diskurs bland inblandade 

aktörer, där man talar om studenter på olika sätt. Dels som ambitiösa studenter som villigt och 

med stort engagemang åtar sig utbildningens alla utmaningar, dels som de ovilliga studenterna 

som behöver regler och förmaningar om stort och smått. Det här är två ingångar till 

handledning som sannolikt leder till två helt skilda utgångar.  

Utbildningsdepartementet gav 2013 ut ett dokument med tio förslag på förändringar som skulle 

stärka den svenska skolan. Bland dessa punkter fanns lämplighetsprov vid antagning till 

lärarutbildningen och krav på förstärkta kontroller under utbildningens gång, där VFU hölls fram 

som en viktig form för att kvalitetssäkra yrkesutövningen. I internationell forskningslitteratur 

beskrivs, enligt Gardesten (2016), sådana kontroller och tester som ”gatekeeping”, en slags 

grindvakter som har till uppgift att skapa sig en samlad bild av den sökande för att sedan släppa 

igenom eller stoppa denna på vägen mot en fullvärdig yrkesutövning. Följande skrivelse är en 

del av det underlag som Gardesten tar i beaktande i sin forskning:  

Alla personer är inte lämpade att bli lärare, och för att fungera som lärare räcker det inte 
med egna goda teoretiska kunskaper. En lärare måste till exempel ha god förmåga att 
kommunicera och att interagera med andra (Utbildningsdepartementet, 2013).   

När Gardesten (2016) behandlar Utbildningsdepartementets förändringspunkter gör han 

kopplingar till Oscar Elis Leonard Dahm som år 1846 skrev att lärare behövde ha en fördelaktig 

personlighet. Det här var inget som någon lärare själv kunde erhålla sig utan det var ansett som 

en ”gåfva från Gud”, och den som inte hade denna gåfva skulle heller inte ägna sig åt 

”skolmästarekallet” (s. 10). Liknande tankar tycks förekomma även idag menar Gardesten 

(2016).  

Biesta (2011) diskuterar begreppet utbildning och menar att det nuförtiden talas för mycket om 

lärandets former och för lite om lärandets syften. Han skriver att utbildningar ofta tenderar att 

fokusera på effektivitet och utlärning snarare än mening och inlärning. Han menar att om vi 
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istället skiftade fokus kunde andra värden få mer utrymme. Utbildningsformer som kanske inte 

ansetts särskilt effektiva kunde ändå ge elever rum att utforska sina egna sätt att tänka, sina sätt 

att agera och att vara. Om detta skriver Handal och Lauvås (2015) att undervisningen inte blir 

särskilt effektiv om inte inlärningsmöjligheterna säkerställs på det praktikfält där studentens 

yrkeskompetens ska utövas. Genom att få ta del av erfarna yrkesutövares praktik och samlade 

kunskap så kan studenten också få del av handledarens tysta och personliga kunskaper. Handal 

och Lauvås poängterar också att reflekterande handledning behövs för att komplettera den 

traditionella lärlingsläran. Lärarkompetens kan förfinas och utvecklas på flera olika sätt, menar 

Hattie (2009), till exempel genom att göra noggranna och systematiska analyser av 

undervisningssituationer:  

I have seen teachers who are stunning, who live the principles outlined in this book, and 
demonstrably make a difference. They play the game according to the principles outlined 
here. They question themselves, they worry about which students are not making 
appropriate progress, the seek evidence of success and gaps, and they seek help when they 
need it in their teaching. The future is one of hope as many of these teachers exist in our 
schools. They are often head-down in the school, not always picked by parents as the better 
teachers, but the students know and welcome being in their class (Hattie, 2012, s. 12).  

Genom den sociokulturella synen på människan, med goda förutsättningar för inlärning och 

med en hoppfull syn på utveckling och förfining av kompetenser kan vi förstå att studenter kan 

utveckla och förädla sin praktik, eller erhålla en ”fördelaktig personlighet” som Dahm ville 

uttrycka det (Gardesten, 2016).  

Handledarens uppdrag är komplext och mångfacetterat. Vid Jönköping University (2018) har det 

nyligen gjorts en skrivelse om handledarens roll och uppdrag, med formuleringen ”Kriterier för 

särskilt yrkesskickliga lärare/handledare inom försöksverksamheten”. Särskilt yrkesskickliga 

lärare och handledare är begrepp som med säkerhet kan definieras på flera olika sätt. I denna 

skrivelse som främst riktar sig till övningsverksamheten i Jönköpings, Habos och Nässjös 

kommuner beskrivs att den särskilt yrkesskickliga handledaren förutom att utföra sitt arbete på 

ett föredömligt sätt även förstår och kan beskriva verksamheten både utifrån det professionella 

uppdraget och utifrån ett samhällsperspektiv. Personen har genomgått en för uppdraget 

relevant handledarutbildning och visar förtrogenhet med det som förväntas i uppdraget som 

handledare. Personen är väl införstådd i vad VFU-målen innebär samt synliggör, 

uppmärksammar och granskar kritiskt sitt eget och andras pedagogiska arbete. 

Den särskilt yrkesskickliga handledaren har ett strukturerat, stödjande, tillmötesgående och 

tillåtande förhållningssätt och stöttar studenten i sin ledarskapsutveckling och i de 

ämneskunskaper och ämnesdidaktiska kunskaper och didaktiska kunskaper som 
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yrkesutövningen kräver. Den yrkesskickliga handledaren kan även synliggöra studentens 

kunnande, lärandeprocess och kommande utvecklingsbehov (Jönköping University, 2018). 

 

2.5 Handledarens betydelsefulla förmågor 

Von Schantz Lundgren och Lundgren (2012) skriver att idealbilden av en lärare anses vara en 

reflekterande lärare som tänker och problematiserar kring sin yrkesroll, men lärarstudenter har 

enligt författarna uttryckt att de även mött lärare under sin VFU som inte förmådde vara de 

förebilder som studenterna ansåg att de behövde. De upptäckte att det fanns olika sätt att 

utöva sin lärarroll och att dessa sätt inte alltid stämde överens med hur yrkesrollen beskrevs i 

den högskoleförlagda delen av utbildningen. Detta kan, enligt Von Schantz Lundgren och 

Lundgren, delvis härledas till att det praktiska yrkesutövandet inrymmer det som Polanyi (2013) 

kallar för tyst kunskap och därmed kan vara svårt att fånga in eller specificera. I den traditionella 

synen på kunskap ses den tysta kunskapen enbart som ett komplement till den stora kärnan av 

formella kunskaper. Men på senare år har förhållandet mellan dessa två skiftat och rollerna har 

blivit omvända. Yrkeskunskapens kärna är istället de tysta kunskaperna och de kunskaper som 

lätt kan förmedlas eller berättas vidare, utgör således en mindre del av läraryrkets 

kunskapsområde (Hegender, 2010).  ”Tyst kunskap kommuniceras i handling och erfarenhet är 

dess nyckel” skriver Cajvert (2016, s. 96). Hon menar att den tysta kunskapen är personlig men 

att den går att förmedla med hjälp av adekvata uttrycksmedel såsom observation, reflektion, 

dialog och handledning. Vi kan förstå den tysta kunskapen först när vi får möjlighet att leva oss 

in i den, skriver hon. Även teoretiska kunskaper kan vara sammanflätade med de tysta, vilket 

ger möjlighet till fördjupning och kan vidga förståelser. Polanyi (2013, s.48) menar att vi kan ha 

”tyst förkunskap om ännu oupptäckta ting”. Följden av detta blir, enligt Cajvert, att handledaren 

själv får möjligheter att ifrågasätta, problematisera och inta olika perspektiv, även handledaren 

får utmanas, växa, förändras och utvecklas professionellt. Att ta emot en student, innebär att 

både utmanas och att få möjlighet att reflektera och kritiskt granska sin egna teoretiska och 

erfarenhetsbaserade kunskap regelbundet.  

Ibland när vi får en fråga om varför vi gjorde som vi gjorde är det lätt att snabbt svara ”jag vet 

inte” för att slippa att sätta ord på vad vi tänker och känner. När vi kommunicerar våra tankar 

måste vi sätta ord, färger, symboler eller ljud på det vi vill uttrycka (Fredriksen, 2015). Dessutom 

blir vi medvetna om kvalitetsnyanserna i utbudet av uttryckssätten som vi har att välja bland. 

Vilka ord passar bäst, vilka gester och vilket röstläge? Det är så mycket som vi inte vet att vi 
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egentligen vet förrän vi plötsligt talar om det med en vän. Därför är det viktigt att vi fortsätter 

att sätta ord på och på olika sätt uttrycker våra tysta kunskaper (a.a).  

Att samtala är också att lyssna, skriver Birnik (2010). Ett samtal byggs inte enbart av ord utan 

också av ett innerligt och flerbottnat lyssnande. Precis som budskap kan förmedlas genom 

gester, miner och ageranden måste vi också lyssna med alla våra sinnen: 

Ett lyssnande som inbegriper alla sinnen, inte bara hörseln, utan innefattar en känslighet 
för alla sorters uttryck och relationer, även tystnader och gester. Lyssnandet är dubbelsidigt 
och innefattar att både kunna lyssna in andra och att själv bli lyssnad till. Vi måste inse att 
vi aldrig vet allt, för bakom lyssnandet finns nyfikenhet, önskan, tvivel och intresse och alltid 
en känsla (Elfström, 2013, s.105).  

Att lyssna kan vara det svåraste. Att lyssna på ett sätt som gör att personen som talar får syn på 

tankar den inte visste att den hade, den sortens lyssnande kräver aktiv närvaro till kropp och 

själ, understryker Birnik (2010). Det kräver också ett äkta intresse för vad personen i fråga 

funderar över och tänker, finns inte intresset finns inte heller lyssnandet: 

Lyssnande är ett aktivt verb som också inbegriper tolkning, att ge mening till det 
meddelande som sänds och värde åt sändaren. Viktigast för lyssnandet är att formulera 
frågor, inte att producera svar, eftersom lyssnandet också bottnar i osäkerhet (Elfström, 
2013, s.105).  

Som tidigare påpekats så är lärarutbildningens syfte med VFU inte att reproducera nuvarande 

lärares sätt att undervisa, utan att förstå, kritiskt granska och utveckla undervisningen i sin egen 

praktik, menar Eriksson (2009). För att nå detta blir det ömsesidiga lyssnandet centralt, då 

studenten behöver vara mottaglig för handledarens erfarenheter och handledaren behöver vara 

öppen inför studentens kunskaper och tidigare erfarenheter, skriver Handal och Lauvås (2015). 

Elfström (2013) menar att det flerbottnade, eller multipla lyssnandet måste bygga på 

ömsesidighet för att långsiktig utveckling ska kunna ske. 

 

3. Teoretisk utgångspunkt 

I kapitlet som följer beskrivs det perspektiv som studien vilar på. Med presenterad tolkning av 

det sociokulturella perspektivet granskar och analyserar jag resultatet i denna studie; studenters 

berättelser om hur handledning kan leda till teoribildande och meningsskapande och 

handledares tankar om detsamma. Här förklaras även de begrepp inom perspektivet som har 

använts för att analysera resultatet.  
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3.1 Sociokulturellt perspektiv 

Studien är utförd med ett sociokulturellt perspektiv där stort fokus läggs på samspel mellan 

olika aktörer för den enskildes utveckling. I samspel med andra människor möter vi nya 

perspektiv, strategier och andra sätt att konstruera tankar, vilket är förutsättningar för att lära 

av varandra. Lika självklart som vi lär av, lär vi också med varandra. Tillsammans kan vi 

modifiera, expandera, klargöra och berika både egna och andras idéer (Krechevsky & Mardell, 

2001).  

Som individer, med flyttbara kroppar, rör vi oss genom världen och samlar på otaliga 
ögonblick som blir en del av oss. Världen tolkas i ljuset av den unika kombinationen av 
erfarenheter från sådana ögonblick (Dewey, 1934 i Fredriksen, 2015, s.16). 

Fredriksen (2015) menar att i det sociokulturella perspektivet på lärande ses individen, i vårt fall 

studenten, som subjekt i sitt eget lärande, som meningsskapande agent och social individ vilken 

lär genom att samla på erfarenheter och samverka med andra.  

 

3.2 Den proximala utvecklingszonen 

I Vygotskijs (1999) sociokulturella teorier är utveckling i grunden ett socialt fenomen och hans 

teorier kretsar kring de proximala utvecklingszonerna. Han menade att när en människa är i en 

zon är den särskilt mottaglig för inlärning. När viss inlärning skett så närmar sig personen nästa 

zon där ny kunskap kan inhämtas. Zonen förklaras som en distans mellan det människan klarar 

på egen hand och det som kan klaras av med hjälp och stöd från andra. Krechevsky & Mardell 

(2001) tolkar Vygotskij och skriver att allt tänkande först uppkom på den interpersonella nivån 

för att sedan hamna på den intrapersonella nivån. Vårt tänkande transformeras således från alla 

typer av sociala interaktioner och erfarenheter. Vår omgivning, familj och vänner, politiker, 

lärare, arbetskamrater och grannar, styr alla vårt sätt att tänka, känna och agera från det att vi 

föds. På detta sätt blir alla tänkande aktiviteter kopplade till en social kontext. Kroksmark (2011) 

skriver att i nära samspel mellan människor, kan olika strategier imiteras och omformas till nya, 

egna metoder att lära in. På så sätt är bra förutsättningar för samspel viktiga för människans 

lärande. När Vygotskij (1999) skriver att barnet alltid kan klara mer och lösa svårare uppgifter i 

samarbete med andra och under handledning än på egen hand får vi anta att det också kan gälla 

en student i utbildning eller människan i stort, oavsett sammanhang.  
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3.3 Tillblivelse och meningsförhandling 

Gilles Deleuze, fransk filosof under 1900-talets senare hälft, använder begreppet ”tillblivelse” 

eftersom han vill se subjektskapande som en process av kontinuerlig tillblivelse, inte som något 

bundet till en fast identitet. Liksom Vygotskij menar han att tänkandet inte kom från 

människans inre, utan Deleuze förklarar det som att det mer är som en plats där tänkandet kan 

fortgå och hela tiden skapas genom möten och relationer. Det finns alltså något som kommer 

utifrån, något okänt som vi inte kontrollerar och som tvingar oss att tänka (Elfström, 2013).  

Det sociokulturella perspektivet på kunskap är mycket aktuellt idag. Fredriksen (2016) menar att 

i det sociokulturella perspektivet där människor ses som sociala varelser som lär genom möten 

och i samverkan med andra betonas också det sociala, relationella, materiella och 

innehållsmässiga som mycket betydande för människors lärprocesser. Meningsförhandling sker 

när kunskap utvecklas just genom samverkan mellan individer och miljö. Vi kan koppla 

Fredriksens tankar om meningsförhandling till vårt aktuella sammanhang, att när en student är i 

sin verksamhetsförlagda utbildning kan kunskaper eller teorier stärkas eller omformas genom 

att studenten i samverkan med handledaren och andra människor samt material i omgivningen, 

prövar och förhandlar sig fram till nya förståelser.   

Tillsammans med psykoterapeuten Félix Guattari problematiserar Deleuze människans sätt att 

omforma det nya till något bekant och om detta skriver Elfström (2013) att det inte räcker att 

återupptäcka det universella och det eviga utan fokus läggs istället på de villkor under vilket 

något nytt kan produceras och om möjligheter för kreativitet. När vi ställer ”talet om studenter 

som ambitiösa eller ovilliga” gentemot Deleuzes tankar om tillblivelse, och Fredriksens tankar 

om meningsförhandling ser vi ganska snart att det uppstår en konflikt och det blir motiverat att 

uppmärksamma i sammanhang där handledare uttrycker att en student ”är” si eller så. Vilka 

faktorer som styr och vilka förutsättningar studenten har för att påverkas i ena eller andra 

riktningen blir mot denna teoretiska bakgrund högst relevant. Denna studies syfte och 

frågeställningar strävar därför mot att ta reda på vad som utgör grunden för den möjligheternas 

arena där studenter och handledare kan mötas och lära av varandra, den arena som jag kallar 

god handledning.  
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4. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka innebörden av  VFU-handledares förutsättningar och 

förmågor att möjliggöra lärande för lärarstudenter under den verksamhetsförlagda 

utbildningen.  

 

Studien utgår från följande frågeställningar:  

 Vilka förutsättningar fordras för ett möjliggörande av god handledning, enligt lärarstudenter?  

 Vilka förmågor hos handledare är viktigast för att möjliggöra lärarstudenters lärande, enligt lärarstudenter? 

 

 Vilka förutsättningar fordras för ett möjliggörande av god handledning, enligt VFU-handledare? 

 Vilka förmågor hos handledare är viktigast för att möjliggöra lärarstudenters lärande, enligt VFU-handledare?  
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5. Metod  

Följande stycke presenterar de metoder som använts under insamling av data och under analys. 

Här beskrivs även hur genomförandet av undersökningen har gått till, urvalsprocessen, och vilka 

etiska överväganden som beaktats i studien.  

 

5.1 Val av metod  

Till studien har två datainsamlingsmetoder använts. Det har hållits fyra enskilda intervjuer med 

handledare, och två fokusgruppsdiskussioner med tre studenter i varje grupp. Varför 

datainsamlingen har genomförts på dessa vis är för att studien vilar på en grundtanke om att vi 

lär i mötet mellan varandra, varför fokusgruppen är en bra metod för att försöka komma åt en 

utvecklande diskussion mellan människor. Det här var dock en metod som under vald tidsperiod 

inte var praktiskt genomförbar med handledare som arbetade på olika ställen i olika 

verksamheter, därför genomfördes enskilda intervjuer med dessa.  

Jag har använt mig av semistrukturerade intervjuer (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wägnerud, 

2012) som har inneburit att samtliga respondenter fått samma huvudfrågor i samma 

ordningsföljd. Jag har däremot kunnat ställa olika följdfrågor, beroende på vad personerna 

svarat. Eftersom alla har fått samma huvudfrågor blir också materialet enklare att hantera, alla 

har på så sätt haft chans att säga sitt om det som senare ska analyseras. Semistrukturerade 

intervjuer är en intervjuform som ofta får respondenterna att känna sig trygga eftersom den 

påminner mer om ett samtal än en ett förhör, men ändå är tillräckligt uppstyrd för att upplevas 

som noga genomtänkt. För mig som intervjuare har uppgiften varit att hålla i den röda tråden 

och samtidigt låta mina respondenter få ett stort tanke- och talutrymme. Det är en uppgift som 

kräver fingertoppskänsla men som inte varit särskilt svår eftersom respondenterna i denna 

studie själva visat stort intresse för VFU och för mina frågor, vilket jag också tycker mig kunna se 

i resultatet. Det finns ett engagemang hos var och en som deltagit och det menar jag syns både i 

de personliga och i de professionella uttalandena.  

 

5.2 Urval till intervjuer och fokusgrupper 

Urvalet till de enskilda intervjuerna och till fokusgrupperna är utfört med hjälp av ett så kallat 

tvåstegsurval (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wägnerud, 2012). Detta urval innebär att jag 
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först har valt vilka lärarinriktningar som ska representeras för att i nästa steg valt vilka personer 

inom dessa grupper som ska intervjuas.  

I tvåstegsurvalets första del har jag valt att kalla representanter från förskolan, grundskolan och 

fritidshemmet. Respondenternas gemensamma nämnare som fokuserats i denna kontext, är att 

de är utbildade lärare, verksamma i Jönköpings län, och att de har erfarenheter av att vara 

handledare för studenter inom VFU. Fokusgruppsdeltagarnas gemensamma nämnare är att de 

är studenter på någon av ovanstående lärarinriktningar. Dessa tre kategorier av lärare är i sin 

tur utvalda eftersom studien fokuserar på VFU inom de lärarprogram vars vfu-perioder är 

fördelade på ett likvärdigt sätt. Till de enskilda intervjuerna med handledare, kontaktade jag tre 

handledare som jag kände till från fritidshem och förskola, vilka tackade ja direkt. Vi bokade tid 

och plats på deras respektive arbete och kunde inom kort genomföra intervjuerna där. Den 

fjärde och sista respondenten träffades för en intervju på en allmän plats i samband med att 

personen varit på möte i Jönköping.  

I tvåstegsurvalets andra del har deltagarna valts ut med hjälp av en blandning av ett så kallat 

bekvämlighetsurval, ett snöbollsurval och ett kvoturval. Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & 

Wängnerud (2012) menar att det i förberedande eller mindre studier kan vara fördelaktigt att 

använda sig av bekvämlighetsurval så länge det finns en medvetenhet om att resultatet inte kan 

generaliseras i samma utsträckning som en studie grundad på slumpmässigt urval. 

Bekvämlighetsurvalet kännetecknas av att respondenterna är enkla att få tag i, medan i 

kvoturvalet har forskaren kännedom om hur populationen ser ut när det gäller ett antal 

intressanta och relevanta egenskaper och kvoturvalet går sedan ut på att fylla kvoten av 

respektive egenskap. Bortfallet ses inte som relevant i kvoturvalet eftersom kvoterna ändå fylls 

(a.a.). Snöbollsurvalet är ett urval där respondenternas egna kontakter nyttjas för att nå 

personer med för studien relevant bakgrund. 

Handledarna befann sig i olika faser av sina handledarutbildningar, alla hade en lärarutbildning i 

grunden men när det gällde handledarutbildning skiljde de sig åt. En hade ännu inte påbörjat en 

handledarutbildning, en annan var under pågående handledarutbildning, en tredje var klar med 

sin handledarutbildning och en fjärde höll på med en påbyggnadsutbildning. Om detta skulle 

visa sig vara relevant för studien var vid tidpunkten för intervjuerna oklart, men för 

tillförlitlighetens skull gjordes ändå detta val av egenskaper i kvoterna.  

I kvoterna för fokusgrupperna med studenterna gjordes urvalet delvis på liknande sätt. 

Deltagarna i fokusgrupperna valdes ut på det sätt att de fyllde kvoterna samt kunde bidra med 

värdefulla kunskaper till forskningsämnet, genom att de alla hade flertalet erfarenheter från 
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VFU under de senaste tre åren. Tid och plats bokades för den första fokusgruppen, men en dag 

innan överenskommen dag meddelade studenten i termin två förhinder. Vid samma tidpunkt 

nämnde en av de intresserade studenterna i termin sex att dennes studiekamrat också gärna 

följde med. Det avgjorde att fokusgruppen ändå skulle gå att genomföra och vi samlades dagen 

därpå i ett av högskolans grupprum. Den andra fokusgruppen genomfördes med hjälp av 

nätbaserad bildkommunikation.  

 

5.3 Intervjuer 

Att genomföra ett antal intervjuer med människor som på något sätt tillhör samma sociala miljö 

eller yrkeskår har visat sig vara en effektiv metod när syftet är att samla kunskap kring sociala 

förhållanden eller om enskilda människors upplevelser kring ett sammanhang (Esaiasson, 

Gilljam, Oscarsson & Wägnerud, 2012). I kvalitativa intervjuer finns ett visst friutrymme där det 

kan ske ett utbyte mellan intervjuare och respondent. Intervjun genomförs naturligtvis i syfte 

att ta reda på någonting, men det är ändå av värde att komma förberedd och inläst på området 

för att få ut så mycket som möjligt av samtalet, menar Ahrne & Eriksson-Zetterquist (2011). Det 

har även varit av värde att använda genom intervjuandet nyvunna kunskaper i kommande 

intervjuer, och hänsyn har naturligtvis tagits till sekretess och att informationen användes med 

diskretion.  

När det gäller kvalitativa, halvstrukturerade intervjuer, som genomförts i denna studie, finns ett 

relativt stort spelutrymme. Det är tillåtet att variera hur många förutbestämda 

frågeformuleringar som ska vara med och i vilken omfattning det ska kompletteras med mer 

öppna frågor eller följdfrågor. Om svaren inte upplevs tillräckligt uttömmande kan jag som 

intervjuare upprepa eller omformulera frågor för att ge den intervjuade ytterligare en chans att 

tänka till och formulera sig. Intervjun ses här med ett konstruktivistiskt perspektiv där 

interaktionen mellan intervjuaren och respondenten ses som meningsskapande och viktig 

(Ahrne & Eriksson-Zetterquist, 2011).  

Den genomsnittliga tiden för de individuella intervjuerna med handledarna var 25 minuter.  

Som hjälpmedel användes en läsplatta med inspelningsfunktion. Ett papper med de tänkta 

frågorna och en penna låg framför mig, men inga anteckningar gjordes under tiden samtalen 

pågick, jag såg en större vinning med att vara fullt närvarande i samtalet.  
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Samtliga enskilda intervjuer med handledare har skett på handledarnas egna arbetsplatser, eller 

på platser kopplade till personernas arbeten, eftersom en välbekant plats för intervjun är något 

som kan vara viktigt för att deltagarna ska känna trygghet och vilja att delge sina erfarenheter 

(Magne Holme och Krohn Solvang, 2012). Vid samtliga tillfällen har olika former av störande 

moment förekommit men jag anser att de bara har bidragit till individualiteten i de olika 

intervjuerna. Det blev något att, hur oansenligt det än verkade, känna samhörighet i. Det blev 

snarare ett tillskott till den semistrukturerade principen än ett hot av densamma. 

 

5.4 Fokusgrupper 

Fokusgruppsmetoden är en datainsamlingsmetod vilken kan beskrivas som en grupp människor 

som möts i fokuserade diskussioner kring ett bestämt ämne eller område. Deltagarna valde jag 

ut eftersom jag ansåg att de kunde bidra med värdefull kunskap till forskningsämnet och att de 

representerade samtliga lärarutbildningar; förskola, skola och fritidshem, med tre studenter 

från berörda lärarinriktningar i varje grupp. Samtalen baserades på kollektiva erfarenheter och 

belyste variationen i den gemensamma förståelsen som framträdde ur samtalen. Fokusgrupper 

lämpade sig bra eftersom jag ville få en inblick i hur människor tänker omkring ett särskilt ämne, 

men också hur det kommer sig att dessa uppfattningar finns. Fokusgruppen kan jämföras med 

ett tänkande samhälle i miniatyr. Detta ger möjligheter för forskaren att studera hur ett 

ämnesområde framstår i en samtalsprocess, som i möjligaste mån liknar de samtal som annars 

skulle kunna pågå mellan deltagarna (Jovchelovitch, 1995). I fokusgruppen är den sociala 

interaktionen grunden för data, i grupprocesserna produceras ny kunskap och förståelser fram 

genom att deltagarna jämför sina erfarenheter och förståelser för komplexa och sociala 

praktiker. Denna information hade varit svår för mig att nå genom individuella intervjuer 

eftersom deltagarnas egna frågor och kommentarer till varandra bidrog till vad som framkom i 

diskussionerna.  

Fokusgruppen är utforskande till sin natur och passar bra när det finns ett behov av att få fram 

nya idéer till ett projekt eller forskningsområde. Jag tog rollen som gruppledare och ledde 

därmed diskussionen och uppmuntrade gruppen till att reflektera tillsammans och dela med sig 

av sina tankar och erfarenheter. Gruppledaren har även till uppgift att initiera och introducera 

nya infallsvinklar till diskussionen och säkerställa att varje deltagare får chans att göra sin röst 

hörd (Wibeck 2010). Det är inte ovanligt att ny kunskap föds i samspelet mellan 
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fokusgruppsdeltagarna, det är dock viktigt att gruppen är väl bekanta med ämnet och har egna 

erfarenheter att koppla till ämnet (Dahlin Ivanoff, 2011).  

Den genomsnittliga tiden för fokusgruppsintervjuerna med studenterna var 45 minuter, precis 

som vid intervjuerna användes en läsplatta med inspelningsfunktion och ett papper med de 

tänkta frågorna fanns att tillgå, men inga anteckningar gjordes heller denna gång eftersom jag 

ville fokusera helt och fullt på samtalet. Den första fokusgruppsintervjun utfördes på Högskolan 

för lärande och kommunikation, i Jönköping. Även här var deltagarna väl bekanta med platsen 

eftersom de även studerade vid högskolan. Vi samlades i ett grupprum och placerade oss runt 

ett bord, men deltagarna hamnade ändå ganska nära varandra och jag en liten bit ifrån vilket 

skulle kunna tolkas som att jag inte ingick i samtalsgruppen, utan var någon de skulle svara till. 

Till en början fanns det också sådana tendenser, men snart började deltagarna tilltala varandra 

och föra en diskussion som inte var helt beroende av mig. Det här var också något jag åsyftade 

eftersom fokusgruppens värde ligger i samspelet mellan deltagarna. Rummet fylldes av skratt 

och frustration och grubblerier och jag upplevde det som givande för samtliga parter.  

Den andra fokusgruppen genomfördes via bildöverförd nätkommunikation eftersom det vid 

tidpunkten var svårt för gruppen att mötas. Dag och tid bestämdes då vi skulle nå varandra och 

jag hade noga provat den tekniska utrustningen innan. Kommunikationen gick bra och det blev 

tydligt att det inte var själva fokusgruppssamtalet som var digitalt utan endast 

kommunikationsmedlet. Vi kom snabbt in i en naturlig form att föra diskussion och det svåraste 

var snarast att inte direkt jämföra detta samtal med den första fokusgruppen alltför mycket. I 

denna andra fokusgrupp var dock andra lärarinriktningar representerade än i första vilket gjorde 

att jag upplevde att diskussionen emellanåt fick en liten annan riktning, dock inte mer avlägsen 

än att den fortfarande var relevant för studien.  

 

5.5 Bearbetning 

Kort efter utförandet av intervjuer och fokusgrupper genomlyssnades och transkriberades 

inspelningarna. Därefter lästes materialet igenom ett par gånger innan påbörjad tematisering. 

Tematisk analys, constant comparative method, beskriver Hjerm, Lindgren och Nilsson (2015) 

som en process där strävan efter att hitta intressanta begrepp och mönster i materialet är 

centralt. Utmaningen för mig låg i att finna kategorier som kunde hjälpa till att förstå kärnan i 

materialet, utifrån det aktuella perspektivet och frågeställningarna. Fejes och Thornberg (2015) 
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definierar kvalitativ forskning som ett undersökande och arrangerande för forskaren att nå fram 

till sitt resultat.  

Tematiseringen har gått till så att jag har markerat avsnitt i datamaterialet där jag direkt kunnat 

se en koppling till syfte och frågeställningar. När något nytt har dykt upp i texten som 

fortfarande kan kopplas till studien men som har en annan ingång eller ett annat perspektiv har 

jag markerat det med en ny färg osv. Jag insåg ganska snart att jag ville dela upp resultatet i 

olika kategorier, både tidsmässigt bundna och personmässigt bundna. Jag fick fram en kategori 

som jag kallar för Förutsättningar för god handledning, den är tidsmässigt bunden till tiden 

innan studenten kommer till VFU-platsen. De två andra kategorierna är personmässigt bundna 

och dem har jag valt att kalla Förmåga till uppdragsfokus och Förmågor till att skapa en 

tillåtande och utvecklande miljö. Dessa två kategorier får enas under Förmåga att utföra god 

handledning. Förmågorna underlättar arbetet för handledaren och nämns också ofta som 

handledarens personliga styrkor. Men utan förutsättningar, vilka här kan ses genom ljuset av 

det sociokulturella perspektivet, så spelar de personliga förmågorna mindre roll om de inte har 

förutsättningarna på sin sida.  

Samspelet som är centralt för det sociokulturella perspektivet har också varit centralt i 

genomförandet och bearbetningen av denna studie. Praktiskt i intervjuer och fokusgrupper men 

också i de mönster som letats fram i datamaterialet. Lika självklart som vi lär av och med 

varandra i mötet i intervjuerna och fokusgrupperna så framträder det också klart i analysen. 

Samtidigt blir det för mig också uppenbart att våra olika perspektiv på samma frågor är en 

skapelse av våra olika upplevelser som vi fått i möten med olika människor och material, vid 

olika tidpunkter och sammanhang.  

 

5.6 Trovärdighet 

I den kvalitativa forskningen föreligger ett problem med generaliseringsbarheten, i vilken 

utsträckning forskningsresultatet även kan gälla för andra människor eller situationer än den 

forskningsstudien utgått ifrån. Det ligger en känslighet för kontextfaktorer och mångfald i den 

kvalitativa forskningen, menar Hjerm m.fl. (2015), vilka också är denna sortens forsknings 

styrka. Det är alltså inte stabilitet och standardisering som eftersträvas utan forskarens 

förförståelser som ska fokuseras och kritiskt reflekteras kring genom hela analysen.   

Även om jag betraktar det som mycket trovärdigt att respondenternas berättelser i intervjuer 

och fokusgrupper också stämmer överens med hur de handlar under den verksamhetsförlagda 
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utbildningen så är det inte något jag kan använda mig av inom ramen för denna studie. I min 

analys tar jag istället min utgångspunkt i det som deltagarna uttrycker att de anser och hur de 

säger att de agerar och vad de tänker i olika situationer.  

Att jag själv är väl förtrogen med lärarutbildningarnas verksamhetsförlagda utbildning kan 

betraktas såväl som en fördel som en nackdel. Denna erfarenhet och kännedom om VFU, menar 

jag ändå har bidragit till att underlätta för min roll och mitt forskande. Jag har inblick i och 

förståelse för den komplexitet som uppdraget innebär att vara handledare och samtidigt sköta 

sina vanliga uppgifter men också erfarenheter av hur det är att vara student och ny på ett 

område där alla andra tycks kunna allt, samt att i detta bli bedömd. Med detta vill jag påstå att 

jag har viss förståelse för verksamhetens problematik, vilket i intervjuer och fokusgrupper har 

kunnat ge diskussionerna ett djupare innehåll då jag haft möjlighet att ställa följdfrågor utifrån 

min egen förståelse och erfarenheter utifrån det som diskussionerna berört. Myntets baksida 

skulle förstås kunna vara att jag sökte styra forskningen till att bekräfta mina egna erfarenheter, 

varför jag medvetet och öppet har berättat om att denna erfarenhet finns. Det har även funnits 

i mitt medvetande under hela processen genom informationssökning, intervjuer, fokusgrupper 

och analys, allt för att försöka öka studiens validitet, vilket också är något som Larsson (a.a.) 

rekommenderar i fall som detta.  

 

5.7 Etiska beaktanden 

Det ställs höga krav på forskningsarbetet när det gäller kvalitet och integritet, varför denna studie 

är genomförd efter vetenskapsrådets (2017) etiska principer. Dessa är formulerade efter fyra 

huvudkrav; informationskravet, nyttjandekravet, samtyckeskravet och konfidentialitetskravet. 

Kraven innebär att aktuella respondenter ska informeras om studiens syfte och genomförande 

samt att deltagandet baseras på frivillighet. Datamaterialet behandlas enligt 

konfidentialitetskravet och deltagarnas identitet likaså. Respondenterna har informerats om att 

samtalen spelas in, men inga namn nämns under inspelningarna och går på så sätt inte att spåra 

till enskilda individer.  
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6. Resultat 

Följande avsnitt redovisar resultatet i berättande form med hjälp av citat från enskilda 

intervjuer och fokusgrupper, sammanfogat med mina tolkningar av desamma. För att på ett 

tydligt sätt besvara studiens frågeställningar är rubrikerna nära sammankopplade till dessa.  

Den tematiska analysen har resulterat i ett särskiljande av två huvudgrupper. Den ena står för 

förutsättningar för god handledning och den andra står för handledarens förmågor att 

genomföra god handledning. Dessa två grupper är beroende av, och omfattar varandra men jag 

menar att de ändå kan särskiljas under dessa huvudrubriker. Som förutsättningar för god 

handledning har fyra områden framträtt och under handledarens förmågor att genomföra god 

handledning kan vi se två övergripande områden; handledarens förmåga till uppdragsfokus 

vilken rymmer tre områden och handledarens förmåga till att skapa en tillåtande och 

utvecklande miljö innefattar fem områden, vilka förvisso skulle kunna ingå i varandra men som 

jag ändå för tydlighetens skull har valt att särskilja.  

Förutsättningar för god handledning    Förmågor att genomföra god handledning 

Handledarutbildning 

Erfarenheter av ledarskap 

Motivation för uppdraget 

Arbetslagets stöd och bidrag 

 

 

 

 

En av studenterna gjorde ett uttalande som jag upplevde både sammanfattande och 

tongivande, en ton om VFU-handledares betydelse och de förmågor de erövrar och nyttjar i sitt 

arbete med studenterna, varför det härmed får inleda kapitlet:  

Ja men jag tänker väl på vilken viktig roll handledaren har, när man möter studenter, som 
ska bli lärare. Vilken betydelsefull roll de har. De kan ju både avskräcka och bjuda in till 
många sammanhang. Nej, men de har verkligen en avgörande roll för vad man har 
möjligheter att lära. Jag tycker att det är direkt avgörande, nästan. Jag märker så tydligt när 
jag är i ett sammanhang där jag känner att här tillåts inte jag att vara mig själv, eller här 
tillåts inte jag att utvecklas så långt som möjligt. Och sen hamnar man i en situation där man 
känner oj, den här handledaren och jag, vi har så bra personkemi och jag kan liksom slappna 
av… ja men jag kan gå hur långt som helst känns det som. Man märker verkligen skillnad när 
man träffar den personen (S 2).  

Handledares förmåga till 
uppdragsfokus 

Handledares förmåga att 
skapa en tillåtande och 
utvecklande miljö 

Fokusera på uppdraget Ömsesidigt och multipelt 
lyssnande 

Skapa struktur och ordning Individanpassa 

Metakommunikation Ömsesidigt reflekterande 
och lärande 

 Möjligheter att pröva och 
ompröva i praktiken 

 Balans i bedömningen 
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Vad och hur handledaren kan göra för att studenten ska nå så långt som möjligt, och vilka 

erfarenheter handledare och studenter har av goda samarbeten och personlig och yrkesmässig 

utveckling är vad jag har för avsikt att visa i det resultat som följer.  

 

6.1 Förutsättningar för god handledning 

För att handledningen ska få det positiva genomslag som förväntas, behöver handledaren först 

och främst vara en god lärare, utbildad och verksam inom den lärarinriktning som studenten är 

aktuell inom. Det här är inte en självklarhet överallt, men rätt utbildning är något som studenter 

betonar som viktigt. Utöver grundutbildningen är det dessutom till god hjälp om även några 

ytterligare grundförutsättningar finns redan från början, faktorer som behövs utöver 

handledarens egna förmågor. Dessa är presenterade utan att vara rangordnade i betydelse. 

 

Handledarutbildning 

Handledarutbildning mot vfu inom lärarinriktningarna innehåller tid för personlig och 

gemensam reflektion, teoretiska perspektiv på handledning och inblick i den aktuella 

lärarutbildningen. Det här är något som både studenter och handledare understryker som 

förutsättningar för att god handledning ska kunna bedrivas. Handledarutbildningen, menar 

handledarna, bidrar till en vässad blick och en stärkt yrkesroll och de betonar att 

handledarutbildningen bidrar med ökad kunskap om de teoretiska perspektiven på handledning 

och att handledaren därigenom får möjlighet att öka kvaliteten på sin handledning samt 

upplever en trygghet i att ha den att falla tillbaka på när det känns tufft. Att det kan upplevas 

fördelaktigt som handledare att ha en handledarutbildning är lätt att förstå, men även 

studenterna menar att de märker skillnad när de möter handledare som har, respektive inte 

har, handledarutbildning: 

Man kanske ska ha ett krav på att handledaren har en aktuell utbildning […] vi var verkligen 
på två olika plan kändes det som, och jag fick inte ut så mycket av den handledningen 
jämfört med min vfu 4 där jag vet att handledaren var väldigt påläst och hade kunskap om 
den aktuella utbildningen (S 3).  

Att handledaren är utbildad ger studenten en känsla av tillit och tilltro till att studenten är i goda 

händer.  
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Erfarenheter av ledarskap 

Utöver handledarutbildningen förespråkar även handledarna att det finns viss erfarenhet av 

ledarskap sedan tidigare och att de inte är obekanta med, eller rädda för att ta den rollen: 

Framför allt så tror jag att man har jobbat ett tag, att man har erfarenheten, det tror jag är 
bra för då kanske man också är lite mer trygg i sig själv och i sin roll och så, för då är det 
liksom lite lättare att vara en förebild, annars blir man lite för jämlika kanske, om man är 
lite virriga båda två (H 2).  

Ett ledarskap, menar handledare, kan vara ett ledarskap i barngrupp eller i en klass, men även 

ledarerfarenheter från andra sammanhang kan vara till stor hjälp. 

 

Motivation för uppdraget  

När det gäller motivation för uppdraget så är det något som både handledare och studenter 

lyfter som relevant för båda parter, motivationen för uppdraget måste finnas hos dem båda: 

Jag tänker, att om man inte vill det… alltså, det är ju någonstans en förutsättning när man 
går en utbildning, att man vill testa på nya saker också (S 2).  

Studenter menar att motivation är något som märks och som ger avtryck i mötet med 

människor runtomkring. Handledarens motivation smittar av sig och riktar strålkastaren på vad 

som är viktigt i yrkesrollen. Handledare uttrycker också att motivation också kan ta sig uttryck i 

att de står upp för sitt yrke och sitt uppdrag, att genom sitt sätt att vara och tänka hjälpa andra 

till en övertygelse som hjälper dem framåt: 

Men sen krävs ju att man tycker mycket om sitt yrke, tycker jag. Att man ska vara en god 
förebild, att man pratar väl om sitt jobb och visar goda exempel så att man, ja, verkligen får 
studenterna att tro på den utbildning som de går på. Att man är positiv till det man gör, 
annars tror jag kanske inte att man ska vara handledare om man inte är det, utan att man 
ska tycka att det är roligt, och att man känner att man också får ut någonting själv av det. 
Det är ju en typ av kompetensutveckling tycker jag (H 4).  

Att handledningsuppdraget kan ses som handledarens egen kompetensutveckling vittnar om en 

positiv syn på uppdraget. Ett perspektiv som inte är självklart, i ett både krävande och komplext 

yrke.  

 

Arbetslagets stöd och bidrag 

Den fjärde och sista faktorn som jag fått fram som en förutsättning, är arbetslagets betydelse 

för att god handledning ska kunna ske. Arbetslaget beskrivs som mycket värdefullt både av 

handledare och studenter. Det bidrar både genom att stötta handledaren i dennes uppgifter 

liksom i sambedömning, men också i sig själva, när de erbjuder studenten en större vidd och 
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andra erfarenheter genom att visa på fler sätt att vara och undervisa. Handledare uttrycker att 

det är betydelsefullt när också arbetslaget visar motivation till att ta emot en student. 

Handledarens roll kan ibland bli att försöka motivera sitt arbetslag och hjälpa dem förstå att de 

är viktiga och har något att bidra med för att studenten ska få så många erfarenheter med sig 

som möjligt, men när ett sådant samarbete fungerar ger det stora vinster, menar handledarna, 

alla blir vinnare i ett sådant samarbete, studenter såväl som handledare och arbetslag liksom 

barnen och eleverna på sikt: 

Mina studenter har ju varit inne i tvåan mer än vad jag nästan har varit, för jag har ju inte 
så mycket samverkan i klass utan jag är ju mer i idrotten så dem har jag ju satt in där för att 
jag vill att de ska få ta del av den fantastiska delen, de har ju så mycket som de kan lära sig 
där (H 2). 

Viljan till samarbete med arbetslaget talar om en tillit mellan arbetskamrater, en syn på 

kollegiet som värdefullt och viktigt. Att vilja dela med sig av sin student, och av sina 

arbetskamraters goda exempel visar även det, på en positiv syn på uppdraget.  

 

6.2 Handledares förmågor att genomföra god handledning 

Även om nu grundförutsättningarna finns, så kvarstår det faktum att också handledaren måste 

bidra med några egna förmågor för att det, enligt denna studies respondenter, ska bli god 

handledning. Det räcker således inte att ha en relevant grundutbildning, handledarutbildning, 

lite erfarenhet och att tillsammans med arbetslaget känna sig motiverad inför uppdraget. Som 

handledare bör även du ha förmåga att skapa en god struktur samt ha ett förhållningssätt som 

gör att studenten känner sig välkommen och får utrymme att utvecklas: 

Det sa faktiskt min handledare till mig nu också, att man måste försöka hitta sin egen stil. 
Det är bra att prova andras, så att säga, få tips och prova dem, men sen måste jag ändå hitta 
vad som funkar för mig och vad jag känner mig bekväm med (S 4).  

I handledningens natur ligger en vilja att hjälpa studenten att nå så långt som möjligt på bästa 

möjliga och hållbara sätt, vilket denna student också gav uttryck för, men uppdraget handlar 

även om att hjälpa studenten att se barnen och eleverna och de behov som föreligger i 

gruppen, att anpassa sig och sin undervisning efter dem.  

 

6.2.1 Handledares förmåga till uppdragsfokus 

Uppdragsfokus är i denna studie ett samlingsbegrepp för handledares förmåga att fokusera på 

uppdraget, skapa struktur och ordning inför och under handledningen samt att 
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metakommunicera, kunna sätta sin privata person åt sidan till förmån för den professionella 

handledarrollen. 

 

Fokusera på uppdraget 

Att handledaren bör fokusera på studenten och dess utbildning menar såväl handledare som 

studenter är en självklarhet under den verksamhetsförlagda utbildningen, vilket beskrivs på 

följande sätt:  

Ja, men att man går in i sin roll som handledare också, att under de här fem veckorna då är 
jag inte bara förskollärare utan då är jag faktiskt handledare också och det ställer faktiskt 
vissa krav på handledaren. […] Och då är det ju en förutsättning att man är professionell och 
planerar inför den timmen. Ja, att man är förberedd, och vill diskutera matrisen löpande 
under den tiden tycker jag också, så man inte bara sitter i slutet och bara ”oj, den här ska 
man fylla i också lite” utan att man tar det på allvar och ”vad betyder de här enskilda målen? 
Vad betyder de för dig? För mig betyder de så här.” Ja, men så att man har en samsyn kring 
vad det är man ska göra under vfu:n (S 2). 

Flera studenter uttrycker att en god planering och tydlig kommunikation visar på att studenten 

är välkommen och efterfrågad, vilket de menar är en viktig faktor för att de ska känna sig väl 

mottagna. Uppdragsfokus handlar även om att lyfta blicken och se saker med perspektiv, en 

helhetssyn på person och yrkesroll men också på vad som komma skall och kritiskt värdera och 

sortera var fokus ska läggas i studentens utbildning och varför.  

 

Struktur och ordning 

Struktur och ordning kan handla om att prioritera och att ge handledningstiden en stund av 

förberedelse och reflektion. Jag tolkar det som att välplanerad och engagerad handledning 

också upplevs som en handling av respekt för studenten, för dennes tid och utbildning, och 

kanske är det också en bidragande faktor som ökar studentens förtroende och som kan leda till 

att de vill öppna sig och ta de möjligheter som ges att utvecklas:  

Fastän också kanske att man avsätter tid för att ha de här handledningssamtalen också, att 
man tar det på allvar och planerar in med studenten att man ser det som viktigt. Att man 
värdesätter den timman för handledning. Och att man kanske till och med förbereder sig 
lite inför det och skriver ner några punkter under veckan och så sen på fredag så har vi 
samtalet och att man är förberedd då och har fångat upp några situationer då som man vill 
diskutera, lyfta (S 1). 

En form av struktur är också att erbjuda olika typer av handledning, det kan exempelvis vara 

grupphandledning där flera studenter möts och någon medarbetare går in istället för 

handledaren och berättar om något ämne eller leder en diskussion kring dilemman som kan 

uppstå.  
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Metakommunikation 

I såväl enskilda samtal som i gruppdiskussioner är det inte ovanligt att studenter kommer fram 

till olika insikter om sig själv och sin praktik. Metakommunikation är ett begrepp som innebär 

att parterna medvetandegör och i någon mån blottar sig inför varandra genom att uttrycka 

självinsikter som de har. Det kan vara att berätta om sina förväntningar inför det som kommer 

eller om faktorer som de inser kan komma att påverka kommunikationen eller praktiken 

framöver, att på ett öppet och sakligt sätt få delge sina tankar kan kännas skönt och skapa goda 

förutsättningar inför stundande samtal: 

De där handledarträffarna som vi har haft innan vfu har ju varit jättebra, för då har vi liksom 
kunnat se vad de har för förväntningar på oss och vad vi har för förväntningar på dem, och 
då blir det också lättare att ha en kommunikation när vi kommer ut (S 5). 

Metakommunikation är något som både studenter och handledare beskriver som betydelsefullt 

för kommunikationen: 

Ja alltså mycket handlar ju om klimatet med, att man känner att… att tala om innan att så 
här ser jag på min roll och vad tycker du om det och känns det okej att vi, ja att man är… 
den ska känna att det är öppet och våga lyckas, inte vara rädd för att någon ska… liksom bli 
arg eller någonting (H 1). 

Handledaren bär det största ansvaret för att en metakommunikation ska komma till stånd, samt 

att försöka skapa det samtalsklimat som krävs för att båda parter ska förmå sig att genomföra 

denna sortens, kanske ovana, samtal.  

 

6.2.2 Handledares förmåga att skapa en tillåtande och utvecklande miljö 

En tillåtande och utvecklande miljö kan beskrivas på många sätt, men utifrån mitt material kan 

jag fastställa följande faktorer som kännetecken för en sådan miljö. Det handlar om ömsesidigt 

och multipelt lyssnande, individanpassning efter studentens behov, ömsesidigt reflekterande och 

lärande, möjligheter för studenten att pröva och ompröva i praktiken, samt balans i 

bedömningen. Kanske skulle vi kunna sammanfatta det med begreppet förtroende på goda 

grunder, liksom studenten här är inne på: 

Men att hålla de där pedagogiska samtalen, att man som student ska få fråga de här 
”dumma frågorna”, liksom. Och även känna att man kan vara trygg med det, för jag tror att 
handledaren och vfu-studenten måste kunna känna att man kan ha förtroende för varandra, 
det tycker jag är jätteviktigt (S 5).  

Jag uppfattar det som att ett nära förtroende grundas i inkännande, vilket i sin tur bottnar i 

lyssnandet.  
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Ömsesidigt och multipelt lyssnande 

Det kan vara svårt att fånga en diskussion i ett enda eller ett fåtal citat, men en av studenterna 

försöker beskriva vad lyssnandet kan vara och uttrycker det så här: 

Genuint, att verkligen lyssna och ta in och inte bara att ”ja, men jag hör vad du säger” utan 
lyssna (S 1).  

Lyssnandet kan både vara att lyssna till andra -och att lyssna till sig själv och i reflekterandet 

uppstår en mängd olika lyssnanden som tillsammans kan ge nya insikter om sig själv, vilket en av 

studenterna här förklarar på följande sätt: 

Det är absolut i samtal med andra också, men särskilt med handledaren i vfu:n […] att man 
pratar om saker som man gjorde bra och vad som gick bra och om något har gått dåligt, att 
man får något tips om varför det blev som det blev. Det ligger någonting i det där, att få 
reflektera så (S 6).  

Även i tystnaden finns lyssnandet, och i tiden finns reflektionen. En handledare uttrycker att 

lyssnandet blir och upplevs olika med olika studenter.  

Ja, och just att det inte är farligt att vara tyst. Det är ju också en jobbig grej när man sitter i 
sådana samtal ibland. Och det där är ju också kopplat till vilka studenter man har, givetvis. 
För ibland får man ju inte så mycket, utan det blir lite envägskommunikation. Men andra 
gånger får man jättemycket tillbaka, så det är väldigt olika vilka studenter man har. Men att 
man heller inte är rädd för att det kan… det ska vara tyst en stund (H 4).  

Jag tolkar det som att det är i samvaron som lyssnandet uppstår och i tystnaden som det avgörs 

om lyssnandet leder till utveckling. 

 

Individanpassning 

När det ömsesidiga lyssnandet finns läggs också grunden för möjligheten att individanpassa sin 

handledning. I en av fokusgrupperna uppstod denna diskussion mellan två studenter, och jag 

har valt att ta med bådas kommentarer för att synliggöra hur en process kan se ut när insikter 

bubblar upp till ytan: 

-Men jag menar min första vfu så är man ju lite annorlunda och den handledaren måste ju 
ha en förståelse för att vi är väldigt nya då. Så om du inte är så som person då… alltså vi kan 
ta mig då som är väldigt framåt redan från första början, kan ha många olika faktorer, så har 
vi någon som inte alls är som mig. Det är klart att hon behöver en annan handledare än vad 
kanske jag behöver… också. 

-Mm, då kanske det handlar om att handledaren ska kunna läsa av personen, att man är 
duktig på att, ja men typ att läsa av vad det är för student. 

-Ja, de var nog typ kärnan vad jag ville komma fram till genom allt snurrirull. Precis! Att vara 
människokännare.  
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-Ja, det är nog en viktig del.  

-Ja, nej, för mig är det nog nästan allt, tror jag. Inte allt, men viktigt (S 1 & 2).  

Handledning innebär inte bara att ta upp det som är enkelt utan även att beröra mer känsliga 

ämnen och sådant som studenten kan uppleva som misslyckanden. I sådana situationer är det 

viktigt att det finns en bas att stå på, en relation som dämpar fallet. För att kunna 

individanpassa sin handledning ingår det också i handledarens uppdrag att försöka skapa en 

sådan relation. 

 

Ömsesidigt reflekterande och lärande 

I processen där lyssnande och individanpassning sker lär handledare och student känna 

varandra mer undan för undan. En del i den processen är också att det finns någon form av 

balans i relationen, att båda parter känner delaktighet och får utbyte av vad den andre har att 

komma med. Det här ömsesidiga reflekterandet och lärandet kan beskrivas på följande sätt:  

Lite, ja men vi gör det här ihop, så. För de kommer ju, även om jag har jobbat i jätte många 
år så kommer de ändå med ny forskning, ny litteratur och lite mer så. Och jag har 
verkligheten, ja men då möts vi där. Och sen, jag menar, man blir ju aldrig riktigt… jag provar 
ju nya saker hela tiden också, så fortfarande ju liksom. Det är nya elever och det är nya 
verktyg som kommer och då provar man det och så länge som man är nyfiken på det så tror 
jag att man kan hålla sig lite jämbördig, men också, sen är det ju jag som handledare som 
ska hjälpa studenterna att utvecklas (H 3).  

Studenter uttrycker att det i en gemensam reflektion måste kunna ställas frågor som inte har 

självklara svar, ett utbyte av tankar som formas i samspelet. 

 

Möjligheter att pröva och ompröva i praktiken 

Något av det som lyste igenom mest när jag gick igenom mitt datamaterial, var att få 

möjligheter att pröva själv. Inte bara att få tillfällen att utföra olika handlingar, utan också att få 

bära känslan av att vilja, och att våga. Metakommunikationen som jag nämnde tidigare ligger 

ofta till grund för det här, att som handledare berätta från början vilka förväntningar denne har 

på studenten. Det kan exempelvis handla om att handledaren förväntar sig, eller ser fram emot 

att studenten har idéer att pröva, att studenten säger till eller tar sig utrymme för detta samt är 

öppen för gemensamma reflektioner. Det här att få pröva själv verkar, tillsammans med 

reflektion, vara den allra tydligaste indikatorn för den enskilde studenten att framsteg har skett: 

Det är svårt att sätta ord på, men man märker ju också att man gör framsteg när man testar 
på något, alltså något nytt, gör saker som är nya för en själv (S 3). 
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Det här är också något som både handledare och studenter verkar rörande överens om, att det 

är den verksamhetsförlagda utbildningens absoluta huvudsyfte. Sedan skiljer det sig åt på vilka 

sätt detta prövande sker. Flera handledare uttrycker att studenten bör skapa sin egen yrkesroll 

och inte kopiera handledaren:  

Även om det är jag som står med ansvaret så ville jag ändå låta dem göra själva och ha egna 
aktiviteter och våga släppa dem lite, så. Men på håll... Så, det tror jag, lite luft under vingarna 
så, och att de förbereds på att stå själva sen. Det tror jag är målet (H 2).  

Att pröva är en sak, men att ompröva en helt annan. Det kräver tid för reflektion och insikt om 

vad som vid första tillfället varit bra och vad som skulle kunna göras annorlunda: 

En sak som jag tyckte var riktigt bra under min vfu, var att min handledare hade, det var två 
parallellklasser i årskurs fyra då, som hon hade båda klasserna i svenska och då fick jag ha 
mina lektioner i båda klasserna och ofta var de efter varann, eller med rast emellan, och då 
kunde vi ju ofta sätta oss ner och reflektera emellan och hon gav mig tips om hur jag kunde 
ändra direkt till nästa gång (S 6). 

Att ompröva kan vara både att ompröva sina åsikter eller värderingar utifrån de erfarenheter 

man har gjort men också att vilja pröva en metod eller en undervisning igen med andra 

förutsättningar eller i en annan kontext. Att ompröva kräver mod och ofta lite extra stöttning. 

 

Balans i bedömning 

Det är lätt att både tänka och att uppleva det som att bedömningen sker hela tiden, men jag 

tolkar studenter och handledare som att det också kan få finnas små frizoner från denna 

bedömning. En reflektionssituation skulle exempelvis kunna vara en sådan, där reflektion kring 

en aktivitet kan få vara fritänkande och möjligtvis leda till ett utfall, en klarare tanke eller 

aktivitet som i sig bedöms. Flera studenter uttrycker att de har svårt att utvecklas om de hela 

tiden känner sig bedömda, även handledare tycks dela den uppfattningen. Men så länge som 

uppdraget att bedöma studenten i praktiken kvarstår, finns frågan där om hur det kan göras på 

ett balanserat och tillförlitligt sätt: 

Ja, det är ju så, det är en stor del av uppdraget egentligen. Du ska ju bedöma en student, 
men det får ju inte ta överhand, den där bedömningen så att det bara, att det är det det går 
ut på hela tiden. ”Bra, dålig, bra, dålig, bra, dålig…” utan, vad kan jag göra? (H 1).  

Nej, nej, nej, man måste ju känna sig trygg. Trygg med sin handledare, för annars vågar man 
ju ingenting. De är ju ändå i en bedömningssituation precis hela tiden och det tror jag också 
är viktigt att säga att, att komma ifrån det där med bedömningen lite så de inte tänker på 
det hela tiden, utan den tar vi lite nu och då och pratar lite om den. Det går bra, vi gör det 
här tillsammans. Slappna av, vi gör det här för att du ska få chansen (H 3). 

Även om det tycks finnas en viss osäkerhet hos handledarna att bedöma studenter så uttrycker 

studenterna en klar medvetenhet om att de ska bedömas, de är också angelägna om att få en så 
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korrekt och heltäckande bedömning som möjligt. De uttrycker att det är positivt med 

sambedömning i arbetslagen och formativ bedömning där de själva är aktiva i bedömningen av 

sina egna handlingar och reflektioner utifrån de uppsatta målen: 

Min andra handledare var så väldigt att ”åå, så bra att du är här” och ”åå, så bra, 
du kan börja jobba imorgon”. Inget utvecklande, utan bara så här trevligt. Då var det 

mycket bättre denna gången, att han gick igenom och förstod själv, vad ska jag bedöma? (S 
4).  

Min tolkning är att formativ bedömning ger studenten större delaktighet och en känsla av 

inflytande vilket i sin tur ger en mer tillfredsställande upplevelse av VFU’n.  

 

7. Diskussion 

Det har länge forskats på handledningsområdet men jag menar att denna studie kan erbjuda 

ett något mer riktat och fördjupande innehåll. Den vänder sig till handledare inom förskola, 

grundskola och fritidshem och utgår tydligt ifrån studenters och handledares egna erfarenheter, 

uppfattningar och uttryck för önskningar. Min uppfattning är att lärare som arbetar inom 

nämnda verksamheter kommer att känna sig väl bekanta med de exempel och begrepp som 

läggs fram i denna studie och att resultatet kommer att upplevas tillämpligt i den egna 

praktiken. Förhoppningen är att resultatet också ska hjälpa handledare vidare i sin egen 

självreflektion och fungera som underlag för samreflektion kring uppdraget.  

Även om jag inte på något sätt vill påstå att jag kan presentera en fullständig bild eller någon 

slags sanning så vill jag ändå påstå att jag genom denna studie har erhållit en större förståelse 

för förutsättningar och förmågor som underlättar uppdraget att handleda och bedöma en 

student. Jag upplever uppdraget tydligare nu och inte lika ouppnåeligt som tidigare, 

även om det också givit mig större insikt om dess komplexitet.  

Diskussionsdelen består av metoddiskussion och resultatdiskussion. I metoddiskussionen 

diskuterar jag valda metoders för- och nackdelar, och i resultatdiskussionen belyser jag de 

begrepp som framkommit under analysen och behandlar dem i relation till begrepp som tagits 

upp i bakgrunden samt tidigare forskning. Jag avslutar sedan kapitlet med ett slutord och frågor 

som uppkommit och hållit sig kvar längs vägen och som skulle kunna ligga till grund för vidare 

forskning.  
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7.1 Metoddiskussion  

Denna studie vilar på individuella semistrukturerade intervjuer och fokusgruppssamtal. Att möta 

respondenter med hjälp av olika sorters urval har varit både intressant och krävande. Om jag 

istället hade valt att enbart göra individuella intervjuer så hade jag gått miste om en av mina 

grundprinciper i denna studie, nämligen samspelet mellan människor. Hade jag däremot enbart 

använt mig av fokussamtal, hade jag förlorat värdet som framkom i de individuella intervjuerna 

där handledarna fick allt talutrymme för sig själva, är de fick tid att tänka och tänka högt, 

omformulera och tänka vidare i sin egen takt. Intervjuformens svaghet är dock att den enbart 

ger en begränsad bild av den helhet som råder och måste därför även beaktas på detta sätt. Det 

kommer alltid att finnas ett utrymme för respondenten att undvika vissa delar eller att redigera 

historien. Det betyder inte att den ena eller andra konstruktionen kan utgöra en total sanning 

om oss som människor, dock medverkar den till att skapa en bild om vilka vi är (Halkier, 2010). 

Intervjun kan, förutom att förmedla erfarenheter eller fakta, även bli ett uttryck för politik eller 

maktpositionering. Respondenten kan ta tillfället i akt att försöka imponera på, eller höja sin 

position i relation till intervjuaren. Om detta förekommit i denna studies intervjuer är svårt att 

sia om, det faktum att intervjuaren har en, om än avlägsen, bekantskap med respondenterna 

kan stärka detta behov av positionsförflyttningar, men det skulle även kunna motverka dem. 

Min upplevelse som intervjuare har varit att det snarast har motverkat denna typ av 

positionerande. Respondenterna tycks inte ha haft varken synbar eller kännbar anledning att 

tala osant eller undvikande i relation till mig som intervjuare.  

En risk med fokusgrupper kan vara att samtalsledaren snarare ser till de enskildas berättelser än 

till det sociala samspel och frågor eller förståelser som uppstår deltagarna emellan. Likaså skulle 

en mindre lyckad sammansättning av personer kunna resultera i att den sociala kontrollen i 

fokusgruppen istället för att lyfta fram nya tankar hos deltagarna, snarare hindrar dem från att 

vilja dela med sig (Halkier, 2010). Jag tycker mig dock kunna se att deltagarna i fokusgrupperna 

bidrog till nya tankar och förståelser som inte hade kunnat framträda på samma sätt i 

individuella intervjuer och när jag läser transkriberingarna kan jag se flera tillfällen där 

respondenterna plockar upp tankar hos varandra vilka troligen inte skulle uppkommit om de 

varit separerade.  

Min ambition har inte varit att söka efter brister i handledningen utan jag har under hela 

processen valt att fokusera på att lyfta fram goda exempel, eftersom jag tänker att det bäst 

utvecklar vår praktik. Jag funderade på om jag skulle använda och visa skrivelsen ”särskilt 

yrkesskickliga handledare” för mina respondenter, men var orolig att kriterierna skulle uppfattas 



36 
 

nedslående och jag valde därför att inte visa dem. Resultatet visade dock att kriterierna för 

särskilt yrkesskickliga handledare stämde överraskande väl med de positiva upplevelser som 

handledare och studenter beskrev av god och framgångsrik handledning. Jag kan därför 

konstatera att det således inte är ouppnåeliga kriterier utan kanske till och med vanligt 

förekommande med god handledning ute på studenternas verksamhetsförlagda utbildningar? 

 

7.2 Resultatdiskussion 

Följande stycken kopplar ihop resultatet med undersökningens syfte och dess teoretiska 

utgångspunkt, de berör centrala begrepp och tidigare forskning. Här diskuteras även betydelsen 

av samverkan mellan utbildningsformer såsom högskola och för- och grundskola samt 

fritidshem i den verksamhetsförlagda utbildningen.  

 

7.2.1 Förutsättningar för god handledning 

Här diskuteras resultatet utifrån rubrikerna Förutsättningar för god handledning och 

Handledares förmåga att skapa en tillåtande och utvecklande miljö. Under dessa övergripande 

teman ligger underrubriker med ett riktat innehåll.  

 

Handledarutbildning 

Både studenter och handledare uttrycker vikten av handledares handledarutbildning, att de har 

en stadig och relevant grund att stå på. En uppfattning jag fick under samtalen var att själva 

tilliten till att handledaren var välutbildad var närapå lika viktig som att handledaren faktiskt var 

kunnig på sitt område. Jag uppfattade det som att detta bidrog till att studenten att vågade lita 

på denna nya person och förmådde sig att vilja ta efter och att lyfta sina tankar. Handledarens 

utbildning ger en känsla av trygghet, för såväl student som för handledaren själv. Den bidrar 

också med en riktning i uppdraget, handledare och student får större klarhet i vem som bär 

ansvaret att driva studentens utbildning på VFU-platsen och det ger perspektiv och en känsla för 

balansen i förhållandet mellan handledare och student. Det är intressant att studenter också 

uttrycker att de märker skillnad på när en handledare har handledarutbildning och inte. Det 

tänker jag ger en positiv syn på det samarbete som faktiskt förekommer mellan lärarutbildning 

och praktik. Jag upplever att handledare också har fått ett ökat ansvar att binda ihop teori med 

praktik och synliggöra detta för studenten. Det innebär, som Lindqvist och Nordänger (2012) är 

inne på, att samverkan mellan lärarutbildning och praktik blir ytterst betydelsefull när 
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handledare och studenter ska kommunicera och skapa förståelser kring samma praktik. Med en 

god handledarutbildning och en kontinuerlig samverkan med lärarutbildningen får handledare 

möjligheter att tillgodose sig ny och aktuell forskning samt ord och begrepp som kommer, de 

kan sedan med sina praktiska erfarenheter klarlägga nya betydelser och både öka sin egen 

förståelse för den undervisning de bedriver och erhålla en större medvetenhet inför samtalen 

med studenterna. Det minskar glappet mellan teori och praktik och hjälper till att gestalta dessa 

kopplingar för studenterna. Till detta vill jag dock tillägga att vi inte bör tillskriva forskningen att 

den bär en mer ”sann” bild av yrket. Elfström (2013) framhåller att forskare eller lärarutbildare 

trots ansträngningar ändå ofta förväntas veta mer eller stå för en mer korrekt och giltig 

kunskap. Samverkan mellan lärarutbildning och yrkesverksamma lärare och handledare bör 

således vara ömsesidigt och fungera som ett utbytande av kunskap och erfarenheter. I de bästa 

av världar finns sådana forum där dessa utbyten får tid och rum att smälta samman för att 

utveckla nya förståelser och nya sätt att se på vår praktik och vårt gemensamma uppdrag.  

 

Erfarenheter av ledarskap 

Att handledarens ledarskapsförmåga har betydelse för studenten i dess utveckling är också 

något jag upplever att samtliga respondenter i denna studie är eniga om. Russel och Russel 

(2012) menar att det står klart att studenter behöver sin handledare, en professionell förebild 

som har erfarenhet av ledarskap och handledning och som kan hjälpa studenten till en positiv 

utveckling för att bli en god lärare.  

 

Motivation för uppdraget 

Handledare uttrycker att motivationen att utvecklas är en god förutsättning för viljan att dela 

med sig, och när de ser mottagandet av en student som en kompetensutveckling i sig, får de 

chans till denna tydliga och öppna reflektion kring sin undervisning. Motivationen syns och ger 

avtryck i mötet med andra, den sprider sig och fokuserar på vad som är betydande i yrkesrollen 

(Handal och Lauvås, 2015). En handledare menar att motivation till exempel kan yttra sig genom 

att stå upp för sitt yrke och sitt uppdrag. Studenter uttrycker att det är handledarens glädje till 

barnen och eleverna som ligger till grund för motivationen att testa nya saker och vilja att 

utvecklas.  
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Arbetslagets stöd och bidrag 

Polanyi (2013) menar att den stora kärnan av formella kunskaper skiftat plats med den annars 

undanträngda tysta kunskapen och att det är görandet i det tysta, den ännu icke formulerade 

kunskapen, som behöver uttryckas. Det, menar Lindqvist och Nordänger (2012), kan göras med 

hjälp av metaforer, analogier och exempel. Cajvert (2016) skriver att observation, reflektion, 

dialog och handledning är bra former för att gestalta den tysta kunskapen och hon menar att 

studenten behöver få leva sig in i den, sättas i sammanhang för att uppleva den. Några andra 

exempel kan vara, som Fredriksen (2015) skriver, att sätta ord, färger, symboler och ljud på det 

vi vill uttrycka. Med allt detta sammantaget kan vi tänka att det i alla fall inte är omöjligt att 

synliggöra dessa annars tysta kunskaper. Till hjälp för detta behöver vi arbetslaget, utan det 

hamnar ett oerhört stort ansvar på handledaren att själv kunna gestalta och synliggöra hela 

yrket för studenten, men med arbetslagets hjälp får studenten automatiskt ett antal olika 

personligheter att spegla sig i, tillgång till olika ageranden och sätt att undervisa och förhålla sig. 

Studenten får möta en variation av utföranden och kan i mötet med dessa relatera till sina egna 

tankar kring yrkesrollen. I samtal och handledning kan dessa olika erfarenheter och exempel 

lyftas upp och reflekteras kring och i de samtalen, när tankar kläs i ord kan mönster träda fram. 

Det här är också något som både studenter och handledare i denna studie framhåller, de menar 

att de lär av och med andra, om yrket och om sig själva i mötet med varandra, precis som 

Krechevsky och Mardell (2001) skriver, att vi modifierar och expanderar våra tankar och idéer 

när vi får ta del av varandras praktik. ”Det är först när teorier kommuniceras och blir lyssnade till 

som de existerar” skriver Elfström (2013, s.105), och på samma sätt kan vi tänka kring den tysta 

kunskap som finns i vårt yrkesutövande. För detta krävs ett arbetslag som bär en tro på sig 

själva och känner tillit till sin förmåga, för att våga och vilja blotta sig inför varandra och inför 

studenten som kommer.  

 

7.2.2 Handledares förmågor att genomföra god handledning 

I resultatet har det framkommit att det är viktigt att handledaren har vissa förmågor för att 

handledningen ska bli god och tillämplig för studenten. Egenskaperna diskuteras här utan 

inbördes rangordning.  

 

Fokusera på uppdraget 

Uppdragsfokus är en förmåga att kunna fokusera på uppdraget som handledare, det handlar om 

att lägga sin privata person åt sidan till förmån för den professionella yrkesrollen och 
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handledarrollen, att handledaren fokuserar på sin student och dess utbildning. Handledaren 

behöver kunna lyfta blicken och se situationer ur ett helhetsperspektiv och kunna bedöma var 

fokus ska läggas i studentens utbildning under VFU:n. Jag upplever att uppdragsfokus handlar 

om någon slags samtidighet, att både kunna fokusera på studenten här och nu, och samtidigt se 

det stora perspektivet, vad studenten behöver för att klara sitt yrkesliv på lång sikt. En av 

handledarna i denna studie uttryckte att under VFU-perioden bär läraren inte bara sin vanliga 

yrkesroll, utan även handledaruppdraget, vilket förutsätter en professionalitet hos handledaren 

och en inblick i och förståelse för bedömningsunderlag och uppgifter.  

 

Struktur och ordning 

Det kan också vara bra att på ett praktiskt plan lägga upp en fungerande struktur så att 

studenten vet när handledningen ligger och ett övergripande innehållsupplägg. I det stora 

perspektivet handlar det om att se vad det är för en student som gästar just nu. Handledare 

uttrycker att de måste tänka kring vilka områden som studenten behöver fördjupa eller utveckla 

sina kunskaper kring, vilka erfarenheter studenten behöver få för att själv förstå och vad som 

behöver diskuteras på djupet för att det ska landa (Handal & Lauvås, 2015).  

 

Metakommunikation 

För att sådana diskussioner ska kunna komma till stånd kan det vara lämpligt att använda sig av 

metakommunikation. Kommunikation rymmer ett par olika aspekter, innehåll och relationer. 

Innehållet i samtalet är oftast ganska givet, men det kan vara annorlunda med 

relationsaspekten. I kommunikationen formas och omformas relationen hela tiden, det kan 

handla om olika positioner, om makt, tillit och närhet (Handal & Lauvås 2000). Att en god 

relation ligger till grund för en god undervisning är ingen nyhet, och relationen handledare och 

student emellan är heller inget undantag i handledningssituationen. Relationen måste därför 

byggas på ett sådant sätt att båda parter känner tilltro till den andres välvilja och att samtalen 

får innehålla det som är viktigt för båda parters meningsskapande och utveckling (a.a). Jag tror 

att all utveckling bär på något slags motstånd, det är tillfredsställande att tänka att allt är bra 

just nu. Att utvecklas eller att behöva ändra någonting kan kännas tungt och utelämnande, 

samtidigt som det i sammanhang där det finns en tillit, parterna emellan, också kan vara 

inspirerande och lockande. Om handledaren lyfter samtalet till en meta-nivå, kan studenten och 

handledaren tillsammans närma sig kärnan och utvecklingsområdet utan att det behöver bli 



40 
 

personligt. De ser istället det stora perspektivet, till förmån för det lilla eller nära 

sammanhanget och nuet.  

 

Ömsesidigt och multipelt lyssnande 

En förtroendefull relation möjliggör förtroendefulla samtal, och studenter i denna studie uppger 

att det är något av det viktigaste under den verksamhetsförlagda utbildningen att det finns ett 

förtroende för handledaren och att de känner att de kan ställa alla sorters frågor utan att 

behöva känna sig obegåvade eller bortgjorda. Detta förtroende grundas i ett inkännande, att 

handledaren inte kör på utan stannar upp och nyfiket lyssnar. Men lyssnandet måste också ske 

inåt, att båda parter lyssnar inåt för att koppla ihop de egna tankarna och erfarenheterna med 

det samtal som pågår, för att kunna komma till nya insikter. Det kommer sällan något gynnsamt 

ur att den ena pratar på och den andra lyssnar. Ett aktivt lyssnande innebär viljan att förändra 

sina egna uppfattningar finns där (Selander & Selander, 2015). I kommunikationen ligger ett 

ständigt tolkande av information och ur ett aktivt och uppmärksamt lyssnande kan också nya 

föreställningar framträda. Ett sådant lyssnande skapar förtroende parterna emellan, men det är 

därmed inte sagt att den lyssnande parten, eller någon part, måste ändra uppfattning, ett 

förtroendefullt och välvilligt lyssnande kan ändå finnas där. Den lyssnande parten kan ändå 

genom sitt lyssnande visa intresse, att den är någon att lita på, ett respekterande av den andres 

tankar och förtroendet att den andre har något att bidra med (a.a).  

 

Individanpassning 

Även i tystnaden finns lyssnandet, och i mellanrummet som uppstår mitt i ett samtal finns tid 

för reflektion och nya förståelser (Selander & Selander, 2015). En av de intervjuade handledarna 

uttrycker att lyssnandet upplevs olika med olika studenter, men att tystnaden också kan 

förmedla ett budskap till den som vill lyssna. Man ska inte vara rädd för tystnaden, säger en 

handledare, det till och med ska vara tyst ibland. Det kan också vara i tystnaden som 

möjligheterna uppstår för handledaren att göra individanpassningar i handledningen och i 

utformningen av VFU´n. Studenter menar att handledaren bör vara människokännare för att 

individanpassningen ska bli möjlig. Individanpassningen förutsätter en förtroendefull relation 

och bidrar även till detsamma, individanpassning kan också vara att ställa öppna frågor och 

invänta studenten för att låta denna själv fundera och lägga fram sina teorier, för att som 

Elfström (2013) skriver, erkänna värdet av den andres perspektiv och uppfattningar.  



41 
 

Ömsesidigt reflekterande och lärande 

Jag tolkar det som att det är i lyssnandet och den ömsesidiga reflektionen som möjligheterna 

skapas för en individanpassad och tillämplig VFU. Lyssnandet handlar om riktiga interaktioner 

mellan de kommunicerande, och i lyssnandet uppstår tankar och känslor vilka påverkar oss 

direkt i stunden, men det viktigaste i lyssnandet är att formulera frågor, inte att konstruera eller 

förmedla svar, eftersom också lyssnandet bottnar i osäkerhet. Att lyssna kan vara svårt, det 

kräver en stark medvetenhet och närvaro i nuet, att samtidigt lyssna utåt och inåt, att vara 

öppen för omformuleringar av tankar och att brottas med gamla föreställningar och fördomar 

(Elfström, 2013).  Det finns tre olika positioner som en handledare kan befinna sig i gentemot 

sin student, klargör Handal & Lauvås (2015). De menar att en handledare kan välja att gå 

framför, bakom eller bredvid. Att gå framför kan ge förvisso ge studenten tydliga ramar och 

exempel på hur man kan göra, men också en känsla av att studenten måste följa och göra 

likadant, att det saknas utrymme för dennes egna tankar. Går handledaren istället bakom får 

studenten gott om utrymme att tänka själv, men kan uppleva en känsla av utsatthet. När 

handledaren istället går bredvid och tar studenten vid handen och följer dess takt, så finns 

möjligheterna till ett samtal och en kommunikation som grundas i lyssnande och intresse. 

Kanske bör en handledare röra sig mellan de olika positionerna, mellan framför och bakom och 

bredvid för att kunna lyssna in och erbjuda den bästa balansen och individanpassning.  

Jag ser att studenter efterfrågar en ödmjukhet hos handledaren, ett öppet och välvilligt 

lyssnande som inte bara syftar till att hjälpa studenten med sin utveckling utan som också kan 

gynna handledarens egna, en eftersträvan till maktbalans. Studenter kan ibland uppleva att de 

är i ett givet underläge, genom att vara den som ska lära, men om handledaren visar att 

studenten har något att ge tillbaka kan dialogen bli mer ärlig och fruktsam. En sådan inställning 

ska inte underskattas, menar både studenter och handledare i studien. Alla människor bär på 

kunskaper, kunskaper som i dessa fall synliggörs genom praktiskt handlande och matriser, men 

också tysta kunskaper som finns någonstans i vår kropp, kanske inte ens i vårt medvetande, och 

som ännu inte kommunicerats (Fredriksen, 2015). Det är dessa tysta kunskaper som genom 

handledande samtal och ett ömsesidigt reflekterande, genom dialog, kan bli till lärande för båda 

parter. Här är det dock av betydelse att också handledaren intar ett självgranskande perspektiv 

och är villig att dela med sig av både sina positiva erfarenheter och sina tillkortakommanden för 

att studenten ska få del av fler erfarenheter av yrket. Att vara en särskilt yrkesskicklig 

handledare, kanske just är att känna sig så trygg i sin yrkesroll och i uppgiften att handleda att 

det också blir naturligt att visa sina brister och tillkortakommanden och tillsammans med 

studenten lära utav dem.  
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Möjligheter att pröva och ompröva i praktiken 

Nog händer det att jag stöter på handledare som, om än inte verbalt, men genom handling ändå 

vill poängtera att studenten är där för att lära och att handledaren har fått uppdraget att lära ut, 

att studenten ska se och göra efter för att få ett gott betyg. Ibland kan jag nästan få 

uppfattningen att handledarens syn på uppdraget är så begränsad att egna initiativ från 

studenten snarare ses som tecken på upproriskhet än som framsteg. Men Selander & Selander 

(2015) betonar att studenten måste få möjlighet att utföra sina uppgifter som en egen person 

och inte som handledarens förlängda arm.  Flera respondenter i denna studie ger också uttryck 

för vikten av att studenten ska få skapa sin egen yrkesroll där den egna personligheten, de egna 

erfarenheterna samt teorierna får bilda en helhet, det är alltså varken meningsfullt eller 

önskvärt att studenten ständigt gör precis som handledaren. Alla intryck från vfu-platsen måste 

processas av studenten innan det kommer ut i handling på ett nytt sätt. Fredriksen (2015) 

skriver att en vuxen kan hjälpa ett barn att till exempel såga, genom att hålla runt barnets hand 

vilken håller sågen, men barnets erfarenhet blir en helt annan när det får använda sina egna 

muskler, känna av höjd, styrka, armlängd och materialets motstånd. Ingen människa kan erfara i 

någon annan människas ställe, inte heller kan någon förklara helt vad en annan människa bör 

göra. Det är de egna erfarenheterna som skapar mening och binder samman teorier och 

reflektioner med praktiken.  

 

Balans i bedömning 

Den verksamhetsförlagda utbildningen är självklart en viktig del i studenternas utbildning, för 

att de ska få praktiska erfarenheter, men den utgör också den kritiska punkt vari studenterna 

ska bedömas till att vara lämpade eller icke lämpade för yrket. Gardesten (2016) menar att vfu:n 

är som en grind för studenten att passera eller stanna vid. När jag sedan valde att skriva utifrån 

ett sociokulturellt perspektiv ställde det saker på ända, var det ändå så att vi blev till i mötet 

med andra? Om en student inte visade tillräckliga färdigheter i yrket för att bli godkänd berodde 

det på omgivningens tillkortakommanden? Vari låg studentens eget och handledarens ansvar? 

Var handledaren satt att vakta grinden eller att hjälpa studenten igenom? Jag vill tro att varje 

student och varje handledare i varje vfu-period vill och gör sitt bästa och jag tror att utifrån de 

förutsättningar och förmågor som beskrivs i denna studie finns stora möjligheter även för den 

osäkre studenten att klara sig igenom grinden, starkare och med fler erfarenheter att lägga till 

sin yrkesroll. Samtidigt bär handledarna, tillsammans med lärarna på utbildningen, också ett 

ansvar för studenterna och för de barn och elever som studenterna i sina kommande yrkesliv 

ska möta. Lindqvist och Nordänger (2012) sätter ord på det som flera av handledarna i denna 
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studie också antydde, att balansen i bedömningen är en viktig men svår del av uppdraget i att ta 

emot en student. Balans i bedömningen är ett begrepp som jag hoppas ska kunna hjälpa och 

vägleda handledare i sina handledningsuppdrag, jag vill att det ska påminna dem att fokusera på 

att erbjuda en tillåtande miljö och det som jag genom denna studien vill kalla för god 

handledning, men nog händer det att vi möter studenter som inte lever upp till den lägsta nivå 

som krävs, en nivå som inte går att förhandla. Här kan vi välja perspektiv, vill vi se en ”ovillig” 

student, ett hopplöst fall, eller en människa som ännu inte har de erfarenheter och den 

lämplighet som behövs för yrket (Manderstedt, 2013). För den enskilde studenten blir 

konsekvensen naturligtvis densamma oavsett handledarens inställning, ett icke godkänt betyg 

eller i värsta fall en avrådan, men bär vi tron på människans tillblivelse och ser vi hos studenten 

en vilja att förstå och att lära så kan förändring och utveckling vara möjlig, om praktiska 

förutsättningar och förmågor finns. På handledare och yrkesutbildare vilar ett stort ansvar, att 

också kunna säga stopp och nej när möjligheterna inte längre kan erbjudas.  

Studenter uppger i denna studie att de ofta känner sig bedömda, en känsla som inte är positiv, 

och jag tror att handledare kan göra mycket för att denna känsla inte ska ta över. Jag tror också 

att många utvecklas bättre under frihet än under press, men att ta bort bedömningsmomentet i 

VFU’n skulle samtidigt kunna få förödande konsekvenser då vi också har vårt främsta ansvar 

gentemot barn och elever.  
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7.3 Slutord 

Arbetet med studien har givit mig en större aktning för handledarens uppdrag och handledare 

uttrycker att det gör stor skillnad när de återkommande får studenter, när de får finnas i lärande 

sammanhang, ha kontakt med högskolor och universitet och vågar hänge sig åt sitt uppdrag. En 

av studenterna som deltog i denna studie uttryckte att det i studentens kommun inte fanns 

något forum där handledare kunde utbyta tankar med varandra, det fanns inget ställe där de 

kunde mötas och utbyta kunskaper utan handledaren var ensam i sin roll. Forskning talar om 

vikten av handledares utbildning och vidareutveckling, om kompetensutveckling vid 

yrkesutbildningen och olika forum för handledare att mötas och reflektera över 

handledaruppdraget (Russel och Russel, 2011). Även jag ser ett behov av att handledare satsas 

på, att de lyfts i sitt uppdrag och ges de förutsättningar som de behöver för att kunna erbjuda 

god handledning. En stöttande chef, forum för kollegiala samtal och utbyten mellan handledare, 

och mellan handledare och yrkesutbildning ger handledare kraft och råd att vilja åta sig 

uppdraget igen och igen. Även handledarutbildningar och påbyggnadskurser gör att handledare 

uppdaterar sina kunskaper, exempelvis kring vad olika ageranden kan få för konsekvenser, och 

de blir uppmärksamma på vilka strategier de använder och vilka fler som finns att tillgå, de får 

kort sagt utveckla sin praktik och sin handledningsfilosofi. Det behöver knappast sägas att det är 

en mycket omfattande och kunskapskrävande uppgift som handledare bär. Ändå finns det så 

många goda exempel med handledare som med glädje och nyfikenhet åtar sig uppdraget, för 

sin egen skull, för studenternas skull och för barnens och framtidens skull.  

 

7.4 Nya frågor och framtida forskning 

Under studiens framväxt har jag visserligen fått möjligheten att belysa olika framgångsfaktorer 

kring förutsättningar och förmågor som är bra att ha för att en god handledning ska kunna ske, 

men frågan kvarstår hur dessa faktorer ska uppstå, om de inte redan finns. Vad kan vi göra när 

vi ser att något saknas i en handledningssituation eller när kommunikationen brister? Det skulle 

också vara intressant att försöka inta barnens och elevernas perspektiv till att ta emot studenter 

till sin förskola, skola eller till sitt fritidshem. På vilka sätt påverkar det barnen och eleverna att 

ha en student och att pedagogerna får ett ökat och fördjupat uppdrag under en period? För att 

få en djupare förståelse kring detta skulle jag gärna se att forskningen fick stöd för att 

undersöka dessa frågor närmare, exempelvis genom att göra observationsstudier under 

handledningstillfällen och i den verksamhetsförlagda utbildningen i stort.  
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Bilaga 1 (1) 

 

Intervjufrågor till handledare 

1. Vad krävs för att bli, och vara handledare idag? (Nutid) 

Vad går uppdraget ut på/ Hur ser du på handledning? 

2. När ser du att studenten gör framsteg? 

3. Hur har du bidragit för att det ska ske? 

4. När gör du bedömningen av studenten? 

Vad ingår i den bedömningen? 

5. Vad gör de särskilt yrkesskickliga handledarna som utmärker sig som just särskilt 

yrkesskickligt? 

6. Vilka insatser skulle du behöva för att fortsätta att utvecklas och bli säkrare i din uppgift? 

 

Diskussionsfrågor till fokusgrupp 

1. Vad går handledningsuppdraget ut på? 

2. När märker ni som studenter att ni gör framsteg? 

3. Hur har handledaren bidragit för att det ska ske? 

4. När tror ni att handledaren gör bedömningen av studenten? 

Vad ingår i den bedömningen? 

5. Vad gör de särskilt yrkesskickliga handledarna som utmärker sig som just särskilt 

yrkesskickligt? 

Vilka insatser tycker ni att handledare skulle behöva för att fortsätta att utvecklas och bli 

säkrare i sin uppgift? 


