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Abstract 
Teori och praktik är två begrepp som inte bör ses skilda åt. Teorin ligger som grund för praktiken 
och vice versa. Lärarutbildningen på Högskolan Kristianstad ämnar tydliggöra vetenskapens roll i 
utbildningen samt kopplingen mellan de teoretiska studierna och det praktiska utövandet av yrket, 
vilket även står i regeringens proposition 1999/2000:136 Den nya lärarutbildningen. Ambitionen 
är att studenter efter genomgången utbildning ska vara utrustade med ett reflekterande tankesätt 
och vara beredda på att förändra den skolvärld de möter, inte anamma rådande kultur. Men hur 
uppfattar lärarstudenterna att detta syfte uppnås? Genom en kvalitativ studie i form av enkäter och 
intervjuer framgår att kopplingen är otydlig och att studenterna på Högskolan Kristianstad säger 
sig sakna viktiga delar. Uppgifterna är dåligt motiverade och uppföljning saknas, vilket i vissa fall 
medför att de inte görs. Detta gör att studenterna missar det tänkta reflektiva inslaget. Till detta 
kommer att studenterna tycks uppleva en press på att klara av alla uppgifter och är genom detta 
oförmögna att ta till sig frågor som inte står i direkt anknytning till deras omedelbara situation. För 
att höja kvalitén på den VFU som ingår i lärarutbildningen måste alltså syftet med de uppgifter 
som tilldelas studenterna tydliggöras samt uppföljas för att de ska uppfattas som meningsfulla. 
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Förord 
 

Vi vill härmed rikta ett stort tack till handledare Göran Brante som var villig att hjälpa oss på 

stupets brant då uppsatsen mer kunde liknas vid en höststorm än en stilla sommarbris. 

 

Vi vill även tacka alla undersökningsdeltagare, speciellt Ni som lade flera timmar till vårt 

förfogande under intervjuerna. 

 

TACK 

 



1. Inledning 
 

Studenterna har också svårt att se kopplingen mellan forskningen och sitt kommande yrke. 
Lärarutbildningen har ett stort ansvar att tidigt introducera studenterna i forskningen 

     (Högskoleverket) 

 

Lärarutbildningen kan uppfattas bestå av två delar; teoretiska studier och praktiskt utövande 

av yrket. Genom åren har diskussioner förts om hur och i vilken utsträckning dessa delar ska 

tillämpas. För att tydliggöra sambandet mellan den teori som läses och praktiken under 

utbildningen bestämdes det i prop. 1999/2000:135 att utbildningens praktiska del ska heta 

verksamhetsförlagd del av utbildningen. Lärarens praktiska handlande ska förankras i teorin, 

samtidigt som teorin ska ha sin utgångspunkt i det praktiska handlandet. Interaktionen mellan 

praktiskt handlande och teori ska alltså ske åt båda håll. Läraren ska inte längre verka för att 

överta eller falla in i en bestämd roll eller tradition, vilket är risken om det bedrivs 

övervägande praktiska studier. (Zeichner 1982) Istället måste läraren i fråga förtjäna sin 

auktoritet inom yrket vilket sker genom ämneskunskaper och handlingsförmåga gentemot 

hennes sociala omvärld. Propositionen talar alltså om att studenter med handledarens stöd ska 

ges tid att tillämpa de teoretiska läromodeller som ges under utbildningen och reflektera över 

den kommande yrkesrollen på ett annat sätt än som tidigare skett. Teoretiska studier ska 

därmed i dagens lärarutbildning kopplas samman med de praktiska inslagen varpå det 

vetenskapliga perspektivet på så vis genomsyrar utbildningens alla delar. Högskolan 

Kristianstad har skapat en progression som utgör målen för dess lärarutbildning baserat på 

den vision som åskådliggörs i prop.1999/2000:135. Progressionen kan brytas ned till specifika 

kriterier och mål som sammantaget står för den utveckling studenterna bör uppnå under 

utbildningens gång. Exempelvis har studenterna under varje verksamhetsförlagd del av 

utbildningen (VFU) VFU-mål som måste uppnås för att studenten ska kunna godkännas.    

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Utifrån de diskussioner som förs om fördelarna med teoretisk och praktisk aktivitet inom 

lärarutbildningen i Sverige vill vi undersöka om Högskolan Kristianstad lyckas uppfylla 

visionen om en lärarutbildning där de teoretiska och de praktiska delarna är väl integrerade.  
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• Uppfattar lärarstuderande vid Högskolan Kristianstad att de teoretiska och praktiska 

delarna binds samman och kompletterar varandra enligt den proposition som ligger till 

grund för den nya lärarutbildningen och vad ligger till grund för denna uppfattning? 

 

1.2 Disposition 

I arbetet kommer vi först att presentera en bakgrund om praktisk utövning respektive 

teoretiska studier som kunskapsförmedlare. Detta följs av en presentation av hur den praktiska 

delen av lärarutbildningen har sett ut och hur den ser ut idag med en betoning på 

lärarutbildningens utformning på Högskolan Kristianstad. Den empiriska delen består dels av 

en generell undersökning i enkätform och dels av djupintervjuer. Undersökningarna Har ägt 

rum bland lärarstudenter som gått sitt sista år på lärarutbildningen på Högskolan Kristianstad 

och därmed gjort sin sista verksamhetsförlagda del av utbildningen. Det är alltså deras bild av 

dessa perioder som lyfts fram och analyseras i arbetet.  

 

1.3 Avgränsningar 

Då lärarstudenters valda inriktningar kan se olika ut i kursupplägget finner vi det komplicerat 

att inom ramen av en C-uppsats till fullo kunna behandla dessa enligt arbetets frågeställning. 

VFU inom inriktningarna kommer därför enbart behandlas i viss mån medan fokus ligger på 

VFU under AU-terminerna.   
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2. Definitioner 
 
Människans vardag består av situationer som ger upphov till en tolkningsprocess där försök 

att utröna vad som uppstod och varför det sker. Denna process kan vara mer eller mindre 

omfattande beroende av intresset för det som hänt eller personens egen inblandning. 

Gemensamt är att människan i första hand oftast tolkar en situation utefter sin egen 

förhandsinställning. Men om hon får lite mer tid på sig och kanske även utökade kunskaper 

kan tolkningen av situationen plötsligt helt förändras och/eller fördjupas. (Bronäs & Selander 

2006) 

 

2.1 Kunskap genom teoretisk och praktisk tillämpning 

Yrkesutbildningar, exempelvis lärarutbildningen, är grundade på teori och praktik. Det är 

dessa komponenter som förmedlar en yrkeskompetens till studenterna så att de efter avslutade 

studier klarar yrket. Men vad är då teori och praktik egentligen? De författare vi använt oss av 

i detta arbete är överens om att en definition av dessa båda begrepp är tvetydigt. Nedan 

kommer vi att presentera några av dem. 

 

2.1.1 Definition av begreppet teori 

Teori kan sägas vara en samling antaganden eller påståenden som förklarar företeelser av 

något slag och därtill systematiserar vår kunskap om dem. En aktivitet sägs vara teoretisk i 

motsats till empirisk om den bygger på teori och därför inte enbart konstaterar fakta utan även 

förklarar givna fakta och eventuellt förutsäger nya. (NE 1995) Selander och Bronäs (2006) 

påpekar att teorier används för att skapa ordning och förståelse i en annars kanske kaotisk 

värld. Det är de teorier människan bär med sig som bestämmer vad hon ser och hur hon ser, 

vad som sätts i centrum och vad som sätts i periferin. Gustafsson (2002) definierar begreppen 

teori och praktik som att det finns en föreställning om att teori är sådant man läser sig till 

medan praktik är sådant man gör. Bendz (1995) definierar kortfattat att teoretisk kunskap 

innebär kunskap om yrket medan praktisk kunskap är kunskap i utövandet av yrket. 

Exempelvis kan en person ha goda kunskaper om att spela gitarr, men utan den praktiska 

kunskapen i hur man spelar kommer inte många toner att låta som det är tänkt. Dock finns det 

en problematik i åtskiljandet eftersom när människor läser, skriver och räknar gör de också 

något. Därför menar Gustafsson (2002) är det svårt att göra en distinkt skiljelinje mellan 
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begreppen teori och praktik, samt även svårt att definiera begreppen var för sig. Vidare tror 

han att definieringen av dessa båda begrepp har att göra med vilken kunskapssyn den 

definierande har vilket innebär att definitionsproblematiken har flera bottnar. Uppfattningen 

att kunskap tar sin början i erfarenheten, genom det vi iakttar och observerar, räcker enligt 

Gustafsson (2002) inte för att förmedla kunskap då det som observeras måste reflekteras över 

för att kunna kallas kunskap. Den traditionellt motsatta uppfattningen att kunskap börjar när 

vi tänker menar han räcker inte heller då det vi tänker är hämtat från en verklighet som vi 

delar med andra. Genom denna framställning konstaterar alltså Gustafsson (2002) att teori 

och praktik är naturligt sammanlänkade. Polanyi (i Bendz 1995) menar att kunskap är 

personlig och kulturbunden. Kunskap förmedlas i ett socialt samhälle och går från person till 

person och lärs in via modeller och praktiskt handlande. På så vis menar han att teoretisk 

kunskap och praktiskt handlande utgör två aspekter av en persons kompetens varpå han 

verkar yttra en ohejdad förening mellan praktisk och teoretisk kunskap. Selander och Bronäs 

(2006) talar om ett liknande samband, de anser att teori är praktikimpregnerad då en teori 

alltid handlar om något. Teorier är baserade på någonting i vår praktiska värld och används 

för att skapa begreppsliga mönster och meningsfulla förklaringar kring detta något.  

 

2.1.2 Definition av begreppet praktik 

I Nationalencyklopedin (1994) definieras ordet praktik som praktisk utövning i ett yrke och 

som yrkeserfarenhet. Praktisk kunskap återges vidare vara en färdighet att utföra vissa 

bestämda handlingar och kallas även för att-kunskap eller hur-kunskap. Även Bendz (1995) 

menar att praktisk kunskap är något som förvärvas genom praktisk utövning. Hon fastställer 

att praktisk kunskap aldrig är allmängiltig, objektiv eller distanserad. Praktisk kunskap är 

subjektiv i den mening att den inte kan uttryckas vara sann eller falsk. Vidare menar Bendz 

(1995) att praktisk kunskap inte kan läras in eller bedömas skild från sitt sammanhang, det vill 

säga att den är kontextberoende. Bendz (1995) antagande anser vi vara motsägelsefullt. För 

att kunna utföra en praktisk handling måste det först finnas en viss kunskap som talar om hur 

handlingen ska genomföras. Vidare anser vi även hennes resonemang där hon uttalar praktisk 

kunskap som subjektiv och därmed omöjlig att sägas vara sann eller falsk som bristfälligt. Vi 

menar att en metod som används med positiv utgång som resultat vid varje 

användningstillfälle, kan generaliseras att vara sann.   
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I Selanders och Bronäs (2006) försök att definiera begreppet praktik uppkommer ett 

resonemang kring begreppet varpå de frågar sig om det finns något som är ”ren” praktik. 

Resultatet av deras diskussion är att något sådant inte existerar. De menar att den kunskap 

som praktik ger byggs upp för att skapa sammanhang och mening. Under den praktiska 

utövningen då människan söker efter sammanhang och mening leds hon så småningom in på 

systematisk reflektion där hon automatiskt söker efter modeller att arbeta efter. Därför 

dementerar Selander och Bronäs (2006) existensen av ”ren” praktik och menar istället att all 

praktik är teori-impregnerad.  

 

 Det är denna föreställning, att begreppen teori och praktik är intimt sammanlänkade med 

varandra och inte kan skiljas åt, som arbetet i fortsättningen kommer att förhålla sig till. 
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3. Bakgrund  

 

3.1 Teori och praktik inom lärarutbildningen 
 

Enligt Bergman och Törnvall (1992) har lärarutbildningen genom årens lopp blivit berörd av 

olika vetenskapsfilosofiska perspektiv som alla har satt sin prägel på undervisningen och 

utformningen av lärarutbildningen och därmed även lärarstudenterna. 

 

Till en början låg tonvikten på att läraren ska vara en ämnesexpert vars pedagogiska 

kunskaper tillskrivs denne genom sunt förnuft och en kort lärlingsperiod under början av sitt 

yrkesverksamma liv. Under 1960- och början av 70-talet anklagade kritiker lärarutbildningen 

för att vara oplanerad och ostrukturerad i avsaknad av klara mål och utbildningsplaner. 

Praktiken betraktades med skepsis. Basen för lärarutbildningens utbildningsplaner skulle 

istället baseras på en kartläggning av lärarens plikter och arbetsuppgifter samt relateras till 

vetenskapliga studier.  

 

Mot slutet av 1970-talet gavs praktiken dock en framträdande roll i lärarutbildningen. Enligt 

Bergman och Törnvall (1992) ansågs det nu vara viktigt att lägga fokus på barn och 

ungdomars beteende och utvecklingsstadier, kritiken riktades istället mot lärarutbildningens 

koncentration på ämnesstudier. För att få lärarstudenten att förstå elevernas utveckling ansågs 

det vara av yttersta vikt att spendera en långvarig tid i den verkliga skolmiljön, praktiken sågs 

därmed som en form av lärlingsskap. Vidareutveckling av tankar inom lärarutbildningen 

ledde till en betoning av kritiskt tänkande och ifrågasättande. Samhällsstudier syftade till att 

ge insikt om olika utsatta gruppers levnadsförhållanden. För lärarutbildningens del resulterade 

detta i att fältstudiedagar introducerades för att ge ett ämnesövergripande och problembaserat 

lärande.  

 

3.1.1 Olika syner på teori och praktik inom lärarutbildningen 

Trots arbetets uppfattning gällande begreppen teori och praktik anser vi det vara viktigt att 

påvisa den diskussion som förts huruvida det är det praktiska inslaget i form av VFU eller 
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teoretiska studier i form av lärandeteorier som ska vara det starkast betonande inom 

lärarutbildningen. 

 

Lindström (2006) talar om att de forskare som är för ytterligare lärandeteori inom 

lärarutbildningen anser teori vara viktigt för läraren att mästra för att på bästa vis kunna lösa 

den problematik som ryms i skolans värld. De menar att utan teori kan läraren inte stödja sitt 

agerande på en säker vetenskaplig grund. Utan teori finns det ingen väl grundad förklaring till 

vad och varför något skett och därmed lämnas läraren till att agera efter sitt förhoppningsvis 

”sunda förnuft”. Kritikerna, vilka poängterar en betoning av det praktiska inslaget i 

lärarutbildningen, förkastar detta synsätt som ohållbart och vilseledande, då skolans värld till 

viss del består av unika händelser som är svåra att förutse och ytterst mångfasetterade. De 

menar att en lärare i plötsliga situationer har flertalet handlingsalternativ att välja mellan och 

att det i sådana situationer knappast är teoretiska modeller som kan avgöra vilken handling 

som är bäst lämpad i den specifika situationen. Eftersom situationen är unik och 

kontextberoende och lärandeteorierna inte är detta, menar praktikerna att vetenskapliga teorier 

i sådana situationer inte är mycket värda. De påpekar snarare vikten av ökad erfarenhet av 

unika situationer i form av praktik, vilka tillgodoser läraren en personlig kunskap som ger en 

bättre fingervisning om hur läraren ska agera i plötsliga situationer. 

 

Zeichner (1982) menar att de erfarenheter som studenter tillägnar sig under praktiska studier 

kan leda till att de okritiskt anammar rådande skolkultur. Detta såvida studenterna inte är 

tränade i de färdigheter som krävs för att kunna arbeta mer analyserande av sin undervisning 

och den skolvärld i vilken de befinner sig. Han framhåller dock att de praktiska färdigheterna 

inte är mindre viktiga, men att de ska användas som ett hjälpmedel i strävan efter 

utbildningens önskvärda mål (vilket enligt Zeichner är att producera reflektiva lärare som 

förhåller sig kritiskt till undervisningen) och inte som ett mål i sig. Därför anser han att den 

praktiska delen av utbildningen bör vara utformad på att sådant sätt att fokus inte ligger så 

mycket på studentens agerande i klassrummet utan mer på att genom en observerande metod 

studera skolkulturen och dess förhållande till det omgivande samhället.  

 

Teoretiska studier inom lärarutbildningen ges för att skapa en säker grund för den nyblivna 

läraren att stå på och utgå ifrån när denne i yrket ställs inför svåra situationer. En växelverkan 

mellan praktik och teori och insikten i dess gemensamma nämnare måste enligt Lindström 

(2006) vara en förutsättning inom lärarutbildningen. Om studierna fokuserar för mycket på 

 9



det teoretiska utan anknytning till den praktiska tillämpningen och bemötandet, utfaller det sig 

lätt att de studerande blir ”blinda”. Om kopplingen mellan teori och den praktiska 

yrkesrollens verklighet saknas, är det lätt att teorin omformar ”verkligheten” för att passa in i 

teorins värld. Detta medför att den nyblivna lärarens värld inte stämmer då teorin inte är 

applicerbar i den yrkesverklighet han befinner sig i. Han går vilse. Därför använder sig 

Lindström (2006) av författaren Eflands varning för att stoppa in begrepp och kategorier i 

åtskilda fack inom yrkesutbildningar. Genom att betrakta den teoretiska kunskapen och det 

praktiska utförandet som i sig skilda begrepp förses människan med skygglappar som hindrar 

henne från att betrakta det samspel som sker mellan begreppen. För att minska risken för att 

den nyblivna läraren går vilse menar Lindström (2006) att det är av stor vikt att de teoretiska 

studierna tar sin utgångspunkt i den praktiska yrkesverksamheten och att teori och praktik är 

integrerade i varandra. På så vis kan den nyblivna läraren även i okända situationer guida sig 

framåt då hon med en tränad blick som vet vad hon ska titta efter.  

 

Fuller (i Zeichner 1982) menar att det förekommer en dissonans mellan frågorna som 

behandlas under lärarutbildningen och de frågor som studenterna vill ha svar på. Den miljö 

som studierna bedrivs i gör enligt Zeichner (1982) att studenterna är mer inriktade på att klara 

av sina uppgifter, prestera godkända resultat för lärare och så småningom få ett jobb. Detta 

förhållande gör att studenterna befinner sig i ett ”överlevnadsstadium” som främst innebär att 

de är koncentrerade på frågor som direkt rör deras situation, vilket gör att de inte är förmögna 

att ta till sig innehållet i lärarutbildningen. Därför föreslår Fuller (i Zeichner 1982) en mer 

personligt orienterad utbildning där studenternas frågor sätts i fokus. En lärarutbildning som 

inte tillgodoser studenternas behov är dömd att misslyckas, men genom att möta studenterna 

på deras nivå menar hon att det går att få dem att närma sig ett mer moget stadium. Även 

Zeichner (1982) menar att studenterna befinner sig på olika nivåer under och efter 

utbildningen, men att detta nödvändigtvis inte behöver vara någon grund för att enbart inrikta 

utbildningen efter det ”överlevnadsstadium” som studenterna befinner sig på. Han menar 

tvärtom, genom att enbart besvara studenternas frågor skulle de känna sig mer säkra i sin 

lärarroll men hindras från att vidareutvecklas till att förhålla sig kritiskt till den värld de 

förbereds för. Studenterna kommer genom praktiska erfarenheter att integreras i den kultur 

som råder inom skolan istället för att förhålla sig kritiskt till den med ambitionen att förbättra 

eller förändra den. Alltså poängterar Zeichner att inte bara behandlandet av frågor som rör 

undervisningssituationer, utan även skolans roll i ett vidare perspektiv i förhållande till det 
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omgivande samhället vara nödvändigt för att uppnå en reflekterande och kritisk roll som 

lärare.  

 

3.1.2 Centrala direktiv 

I Lärarutbildningskommitténs slutbetänkande Att lära och leda (SOU 1999:63) framhålls det 

att studenten via den verksamhetsförlagda delen av sin utbildning genom kontakt med en 

potentiell framtida arbetsplats ska utveckla personlig kunskap som leder till reflektion över 

både yrkesroll och koppling mellan lärandeteorier och erfarenheter. På basis av detta har det 

från centralt håll bestämts att den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen ska omfatta 

20 veckor, 10 veckor inom AU respektive 10 veckor inom inriktningarna. (Prop. 

1999/2000:135) 

 

Regeringens proposition 1999/2000:135, baserad på lärarutbildningskomitténs slutbetänkande 

Att lära och leda, konstaterar att samhällets övergång till ett kunskapssamhälle ställer helt 

andra krav på skolutbildning. Allt fler jobb kräver en högre utbildning än gymnasienivå, 

vilket medför att fler måste söka sig till eftergymnasiala examina. Regeringens mål är som 

resultat av detta att hälften av varje årskull ska ha påbörjat en högskoleutbildning före 25 års 

ålder. Skolan ska på så vis bli ett led i en livslång läroprocess där lärarens uppdrag blir alltmer 

situationsanpassad med uppgifter som baseras på vad som för tillfället är aktuellt i samhället. 

I samband med ett mer och mer mångkulturellt samhälle skjuts lärarens ansvarsuppgifter över 

till att fungera som medlare av samhällets sociala och kulturella värderingar där etiskt och 

moraliskt handlande ska utgöra grunden för lärarens handlingssätt. På så vis ska lärarens 

yrkesroll bli mer personlig än rollbestämd. Läraren ska inte längre verka för att överta eller 

falla in i en bestämd lärarroll eller tradition utan varje lärare måste skapa sin egen 

personlighet i yrket. På så vis förtjänar läraren sin auktoritet inom yrket, vilket ska ske genom 

ämneskunskaper och social handlingsförmåga gentemot hennes sociala omvärld.  

 

Då det i propositionen talas om en förändring inom hela lärarutbildningen omfattar detta 

självklart också utbildningens praktiska del.  

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

(Prop. 1999/2000:135 s.11) 
 

Tidigare har ordet praktik använts som benämning för lärarstudenternas praktiska utbildning 

på fältet. Med regeringspropositionen om en förändrad lärarutbildning ändrades denna term 

till att heta verksamhetsförlagd del av utbildningen, detta för att på ett tydligare sätt förankra 

vetenskaplighet och teori med praktik. Lärarens praktiska handlande ska på så vis kunna 

förankras i teorin, samtidigt som praktiken ska ligga till grund för densamma. Interaktionen 

mellan praktiskt handlande och vetenskaplig teori ska alltså ske åt båda hållen. 
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3.2 Lärarutbildningen Högskolan Kristianstad  
 

Sedan år 1835 har det funnits en lärarutbildning i Kristianstad vilken år 1977 kom att ingå 

under Högskolan Kristianstad. (hkr.se 2008) Idag erbjuder lärarutbildningen på Högskolan 

Kristianstad utbildning av pedagoger inom hela den svenska skolverksamheten. Högskolans 

vision är att ”utbilda världens mest anställningsbara studenter” (hkr.se 2008), studenterna 

ska därmed efter avslutad utbildning ha de kunskaper, färdigheter och förmågor som anses 

vara mest eftertraktade på arbetsmarknaden. (hkr.se) 

 

Enligt utbildningsplanen HT -031 innehåller lärarutbildningen såväl yrkesutövning som 

forskning för att möjliggöra utveckling av pedagogisk, social och personlig kompetens 

kombinerad med ett fördjupat och breddat yrkeskunnande. Den verksamhetsförlagda delen av 

utbildningen (VFU) har fått en central roll då erfarenhet från VFU ska utgöra grunden för 

ökad självkännedom, vidgad social kompetens, fördjupad ämnesförståelse och utveckling av 

en yrkesroll. Den teoretiska grunden ska ge upphov till reflektion och fungera som 

tillämpning under den verksamhetsförlagda delen. 

 

3.2.1 Verksamhetsförlagd del av utbildningen – VFU 

Från centralt håll är VFU-dokumenten liksom styrdokumenten skrivna så att varje 

utbildningsenhet kan formulera sina egna kursplaner. Den information som studenterna vid 

Högskolan Kristianstad får kring den verksamhetsförlagda utbildningen finns samlad i VFU-

handboken.  

 

 Enligt VFU-handboken (2007) består den verksamhetsförlagda utbildningen av fältdagar och 

sammanhängande VFU-perioder. De sammanhängande perioderna inom lärarutbildningen på 

Högskolan Kristianstad omfattar totalt 20-25 veckor. Fältdagarna syftar till studier av 

pågående verksamhet där lärarstudenten till största delen observerar och ställer frågor till 

LUF. Under de sammanhängande perioderna ska studenten praktiskt deltaga i skolans 

verksamhet för att på så vis skaffa sig nyttiga erfarenheter i den kommande yrkesrollen. I den 

verksamhetsförlagda delen av utbildningen ingår även seminarier som avser leda till 

                                                 
1 Då vi påbörjade vår lärarutbildning ht -03 väljer vi att utgå ifrån utbildningsplanen HT-03 eftersom den låg till 
grund för vår utbildning för på ett mer lättöverskådligt sätt se om den stämmer. Vi har även parallellt jämfört 
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erfarenhetsutbyte studenterna emellan där diskussioner om upplevelser under VFU får ta 

plats.  

 

Enligt VFU-handboken (2007) tilldelas studenten inför varje VFU-period en handledare som 

benämns ”Lärarutbildare på fältet” (LUF) och som helst ska ha genomgått en 

handledarutbildning. LUF ska leda studenten i arbetet och bland annat verka för att skapa 

situationer där studenten kan uppnå de syften progressionen lagt till grund för VFU. 

Studenten blir även tilldelad en ”Lärarutbildare från högskolan” (LUH) som besöker 

studenten en gång under VFU-perioden dock med undantag för studentens första VFU under 

AU1. Förutom att LUH är betygssättare av VFU har denne även åtskilliga andra uppgifter; en 

av dem är bland annat att genom diskussion med student och LUF i möjligaste mån 

tillsammans försöka lägga upp den teoretiska delen av utbildningen så att det teoretiska och 

praktiska innehållet naturligt knyts samman. LUH ska även tilldela studenten nya utmaningar 

att arbeta utifrån ämneskunskapsmässigt såväl som lärarrollsmässigt. (VFU-handboken 2007) 

  

3.2.2 Allmänna Utbildningsområdet – AU 

Enligt utbildningsplanen HT -03 är syftet med allmänna utbildningsområdet (AU) att ge 

blivande lärare kunskaper och färdigheter för hur de kan skapa ett kunskapsgivande såväl som 

entusiasmerande förhållande till blivande elever oavsett deras förkunskaper, ålder och 

kulturella bakgrund. Detta förmedlas till studenterna via en uppbyggnad av AU-terminerna 

bestående av ett forskningsperspektiv och ett yrkes- och ämnesperspektiv. Det allmänna 

utbildningsområdet omfattar 60 poäng och är uppdelade i tre perioder: första; fjärde; och sista 

terminen under lärarutbildningen. Innehållet i dessa kurser är gemensamt för alla studenter 

oavsett inriktning. Varje AU-period innefattar VFU och fältdagar. Den verksamhetsförlagda 

delen inom AU omfattar sammanlagt 10 poäng och innebär enligt lärarutbildningen en 

möjlighet till lärande i arbetet. Studenten ges med detta tillfälle att utveckla sin yrkeskunskap, 

knyta teori till praktik och öva sin förmåga till reflektion. (Utbildningsplan 2003)  

 

Under AU1 ges två veckors sammanhängande VFU då studentens uppgift är att prova på 

lärarrollen med en betoning på lärarens samhällsuppdrag, demokrati i klassrummet och 

ledarskap bland elever. Fältdagar ligger även invävda under terminens gång med samma 

                                                                                                                                                         
dess innehåll med den nyare utbildningsplanen för HT-07 för att få ett så korrekt resultat som möjligt. Berörda 
delar i utbildningsplanerna för denna uppsats skiljer sig föga varpå vi valt att referera till den senare.     
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utgångspunkt som VFU:n. AU2 består av tre veckors sammanhängande VFU och fältdagar 

varpå tvärvetenskapliga studier och samverkan i arbetslag ligger till grund för de VFU-

uppgifter studenterna får med sig. AU3 tilldelas fem veckors sammanhängande VFU och 

under denna period poängteras lärarrollens komplexitet och ansvarsområde. Utgångspunkten 

är att studenten ska uppleva och problematisera den verklighet som dagens och morgondagens 

lärare ställs inför. (VFU-handboken 2007, Utbildningsplan 2003) 

 

3.2.3 Vetenskaplig anknytning 

Eftersom all forskning syftar till att söka ny kunskap om världen och människan, leder den 

till en ständig omprövning och förnyelse av vår verklighetsuppfattning. För att kunna förnya 

och förbättra framtidens skola, är därför programmet tydligt kopplat till högskolans 

prioriterade forskningsområden och till annan forskning med anknytning till 

lärarutbildningen.  

(Utbildningsplan 2003, s. 5)
  

Enligt VFU-handboken (2007) beslöt Högskolan Kristianstad i samband med regeringens 

proposition 1999/2000:135 att byta namn på den verksamhetsförlagda delen av 

lärarutbildningen från praktik till VFU. I och med namnbytet och propositionens genomslag 

koncentrerades lärarutbildningens innehåll kring det vetenskapliga förhållningssätt som 

numera löper genom utbildningens alla delar. Det teoretiska ämnesstoffet ska därför genom 

vetenskaplighet förankras i konkreta och praktiska erfarenheter. Även i utbildningsplanen 

understryks detta då det ytterligare poängteras att lärarutbildningen ska förankras i praktiska 

erfarenheter av undervisning och lärande. Kunskap grundad på vetenskap ska därmed ges 

utrymme och tillfälle för att möta den beprövade erfarenheten. Mötet mellan dessa två 

perspektiv erbjuder enligt utbildningsplanen en hög kvalitet i lärarutbildningen där studenten 

ges möjlighet att möta olika kunskapstraditioner och erfarenheter. Lärarutbildningen uttrycker 

ytterligare den vetenskapliga grundens vikt då den blivande läraren både ska kunna utnyttja 

och deltaga i forskning och utveckling. (Utbildningsplan 2003, VFU-handboken 2007)  

 

Enligt utbildningsplanen (2003) är lärarutbildningens arbetsformer och arbetssätt upplagda 

kring vad utbildningen valt att kalla för ett forskande lärande. Med detta uttryck syftar man 

till att visa att arbetsformerna och arbetssätten bygger på forskningsprocessen och sägs även 

vara väl utprövade inom högskolan. Arbetssätten och arbetsformerna betonar bland annat 

problemställningar formulerade av studenten – såväl ensam som i grupp, studentens samtal 
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och skrivande ska utgöra en del av lärandeprocessen samt att studenten tar ett stort ansvar för 

det egna lärandet.  

 

3.2.4 Progression och mål inom lärarutbildningen på Högskolan Kristianstad 

Lärarutbildningens verksamhetsförlagda del är uppdelad i olika block vars syfte är bundet till 

var i utbildningen studenten befinner sig. Studentens ansvarsuppgifter ökar ju närmre 

utbildningens slut hon kommer. Varje VFU-period har olika kriterier och mål som studenten 

måste nå för att bli godkänd. Kriterierna och målen varierar beroende på under vilken del av 

utbildningen och inriktningen VFU ligger. Dock har lärarutbildningen samlat dessa kriterier 

och bildat övergripande mål som åsyftar ligga till grund för den progression som studenten 

ska följa under utbildningens gång. (Utbildningsplan 2003, VFU-handboken 2007) Nedan 

presenteras den progression lärarutbildningen ställt upp för VFU. 

  

Första VFU-
perioden, 
AU1 

Studenten skall skaffa sig inblick i den kommande yrkesrollen och 
utröna om valet stämmer. Dessutom skall studenten pröva på 
lärarrollen. 
 

Andra VFU-
perioden  
Första 
inriktningen 

Studenten skall bli medveten om vad som krävs i rollen som lärare 
inom den valda inriktningen och dessutom skaffa sig en bild av olika 
elevers sätt att tänka inom den valda inriktningens ämnesområden. 
 

Tredje VFU-
perioden 
AU2 

Studenten skall skaffa sig insikt i att arbeta i och med arbetslag samt 
studera elevers olika sätt att utveckla sin begreppsförståelse.  
 

Fjärde VFU-
perioden 
Andra 
inriktningen 

Studenterna skall studera elevers lärande i den valda inriktningens 
sammanhang. Dessutom skall de förstå vikten av elevers inflytande i 
lärandeprocessen. Studenterna skall studera skillnaderna i barns och 
elevers utveckling och inlärningsstilar och skaffa sig insikt i och 
fundera över vilka konsekvenser ovanstående kunskaper får för 
framtida val i klassrummet 
 

Femte VFU-
perioden 
AU3 

Studenterna skall prova på hela läraryrkets komplexitet också vidgat 
mot hem och samhälle 
 

 
    Hämtat ur Utbildningsplanen HT-032

 

Studentens ansvar under varje VFU period är att först ta kontakt med LUF för att i tidigt 

stadium planera besök och diskutera det kommande samarbetet. Dessutom ska studenten 

                                                 
2 samt kontrollerat progressionens överensstämmelse med VFU-handboken 2007 och Utbildningsplanen HT-07 
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dagligen föra en journal kallad reflekterande dagbok över inträffade händelser under VFU-

dagarna och tankar kring dessa. Ovan uppställda mål är allmänna för varje period, dock finns 

det inom vissa inriktningar mer specifika och utförliga mål att uppnå. (VFU-handboken 2007) 
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4. Preciserad problemformulering 
Den frågeställning som vi inledde arbetet med är fortfarande grundläggande för uppsatsen. 

För att på ett bättre sätt kunna åskådliggöra studenternas åsikt huruvida lärarutbildningen på 

Högskolan Kristianstad lyckas sammanlänka teoretiska och praktiska studier enligt den vision 

propositionen har för den nya lärarutbildningen preciserar vi här vår frågeställning. Vi ämnar 

därmed undersöka om de mål som Högskolan Kristianstad har stadgat för den 

verksamhetsförlagda utbildningen å ena sidan stämmer överens med den nationella visionen 

för VFU, och å andra sidan hur lärarstuderande vid Högskolan Kristianstad uppfattar dessa 

mål. 

 

Befintlig frågeställning: 

• Uppfattar lärarstuderande vid Högskolan Kristianstad att de teoretiska och praktiska 

delarna binds samman och kompletterar varandra enligt den proposition som ligger till 

grund för den nya lärarutbildningen och vad ligger till grund för denna uppfattning? 

 

Tillkommen frågeställning: 

• Hur upplever lärarstuderande vid Högskolan Kristianstad att den verksamhetsförlagda 

delen av utbildningen uppfyller de i VFU-handboken uppställda målen för AU-

terminerna? 
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5. Metod 

 

Den ursprungliga tanken var att använda en kvantitativ metod i form av elektronisk enkät 

samt en kompletterande kvalitativ metod innehållande intervjuer, vilket Johansson & Svedner 

(2001) anser vara det primära metodvalet vid uppsatsskrivning då detta ger ett mer 

heltäckande resultat. Enkäterna skickades ut till 288 personer, alla inne på sin sista termin i 

lärarutbildningen, varav 104 svarade. Detta gav en svarsandel på 36 procent vilket resulterade 

i ett alltför lågt värde för att kunna användas i ett kvantitativt syfte. Därmed övergavs den 

kvantitativa studien. Frågorna i enkäten följdes dock av ett öppet svarsfält, så följaktligen 

genererade den även kvalitativ data. Således har enkäten använts i två olika syften: att bilda 

ett underlag för insamling av djupare material via intervju; och som genererande av kvalitativ 

data. 

 

Då svaren i en enkät tenderar att bli korta kompletterades dem med två intervjuer. Enligt Patel 

& Davidson (2003) ger en intervju en lättare urskiljning av de intervjuades uppfattning om det 

aktuella frågeämnet, något som även Kvale (1997) framhåller. I stället för bestämda frågor 

med bestämda svarsalternativ valde vi att endast ha bestämda frågeområden. Denna form av 

intervjuer kallar Denscombe (2000) för semistrukturerad intervju. 

 

5.1 Genomförande av metod 

Data som ligger till grund för analysen har som sagt inhämtats i form av elektroniska enkäter 

och intervjuer. Enkäten bestod av 15 frågor varav 12 frågor behandlade lärarutbildningens 

VFU. Frågorna bildades utifrån de specifika kriterier som finns uppställda som VFU-mål i 

utbildningsplanen. Enkäten skickades ut via mejl till alla studenter som läser AU3 under 

höstterminen 2007, således var de inne på sin sista termin inom lärarutbildningen. Som 

intervjuform för den semistrukturerade intervjun har vi valt att göra gruppintervjuer med 

grupper om två personer i varje. Anledningen till att vi valt denna intervjuform är att den ger 

fylligare svar då deltagarna ges möjlighet att bemöta varandras synpunkter genom att verifiera 

tidigare insamlad data och på så sätt öka svarens tillförlitlighet. (Denscombe 2000) 

Intervjufrågorna baserades på de svar som inkommit från enkäterna. Innan intervjuerna ägde 

rum genomfördes en pilotintervju med två kurskamrater, vilka fick ge sina synpunkter på 

frågorna. Valet av intervjupersoner skedde slumpvis med den enda förutsättningen att de går 
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sin sista termin på lärarutbildningen på Högskolan Kristianstad. Intervjuerna skedde i ett 

avskilt rum på biblioteket på Högskolan och bandades för att sedan transkriberas till text. 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) måste intervjupersonerna informeras om vad deras roll är i 

undersökningen, vilka villkor som gäller samt att de personuppgifter som samlas in kommer 

att behandlas konfidentiellt. Varje intervju började med att intervjupersonerna blev 

informerade om dessa krav samt att deltagandet var frivilligt och att de fick ge sitt 

godkännande till genomförandet av intervjun. De namn som figurerar i sammanställningen är 

inte personernas riktiga namn utan är uppdiktade. 

 

5.2 Analys av metod 

Enkätfrågorna delades upp i tre kategorier (socialt betingade kunskaper, praktisk handling 

understödd av teori och lärarrollens komplexitet) och svaren sammanställdes och analyserades 

utifrån dessa kategorier tillsammans med de frågeställningar som ligger till grund för 

uppsatsen. Även intervjuerna kategoriserades sedan de transkriberats och sammanställts. De 

jämfördes därefter med varandra, enkäterna och arbetets frågeställningar. Ur den 

transkriberade texten hämtades citat vilka väl framhäver studenternas mening.  

 

5.3 Metoddiskussion 

Vi anser undersökningen vara tillförlitlig då det material som används representerar 

studenternas syn på kopplingen mellan teori och praktik på lärarutbildningen på Högskolan 

Kristianstad. Då antalet svarande på enkäten understeg vad som anses vara en god grund att 

basera kvantitativa studier på medförde detta att metodvalet blev uteslutande kvalitativt. 

 

Johansson och Svedner (2001) skriver att en intervju kan gå fel på två sätt: dels genom att 

respondenten av en eller annan anledning inte svarar riktigt sanningsenligt på frågorna, något 

som även Denscombe (2000) behandlar. Dels kan det bero på intervjuaren, nämligen att 

denne ställer frågor som inte öppnar en möjlighet för den intervjuade att belysa hela 

sanningen. Intervjuaren kan alltså, medvetet eller omedvetet, vinkla frågorna på ett sätt som 

ger de svar denne förväntar sig. (Johansson & Svedner 2001, Denscombe 2000) Istället ligger 

dess styrka i att intervjufrågorna styrs av det pågående samtalet mellan intervjuare och 

respondent. Intervjuaren har då chans att ställa kompletterande frågor om något framstår som 

oklart eller att nya frågor ges utrymme att dyka upp under samtalets gång.  
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Under intervjuerna försökte vi hela tiden ha i åtanke att uppmärksamt lyssna på 

intervjupersonernas svar, samt att inte ställa ledande frågor eller på annat sätt påverka 

intervjupersonerna att svara i någon riktning. Var något oklart så ställde vi en följdfråga som 

gav dem möjlighet att närmare förklara vad de menade. Vid transkribering av intervjuer och 

tolkning av de svar som enkäten och intervjuerna har givit oss har vi försökt ha ett så pass 

objektivt förhållningssätt som möjligt, dock kan tolkningen omedvetet ske åt något håll. En 

ytterligare svaghet med återgivandet av intervjun i text är att ordagrant återge personens svar 

eftersom talet ofta saknar fullständiga och avslutande satser, samt att det inte alltid är lätt att 

höra vad som sägs på bandet eller i vilken betoning eller intonation det sagda har. Därmed 

finns det en risk att den återgivna intervjun i skrift blir påverkad av författaren. Trots detta ser 

vi att intervju tillsammans med enkät är lämpligast för ämnet då dess genererande av gott 

material att analysera överväger metodens negativa sidor. (Denscombe 2000) 
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6. Empiri 
 
Eftersom metoden genererade en stor mängd material väljer vi här att presentera en 

sammanställning och analys av enkät och intervju. Fullständigt återgivande hade varit 

problematiskt med tanke på uppsatsens omfång. 

 

6.1 Kategorisering av enkät 

Enkäten består av 15 frågor vilka finns att finna i bilaga 1. Tanken var att nå så många sista 

års studenter som möjligt, varpå enkäten utformades och lades upp på Internet. Varje 

lärarstuderande i AU3 fick undersökningen skickad till sig som länk via mejl i First Class 

(webbklient för studerande på Högskolan Kristianstad).  

 

För att få ett överskådligt och lättanalyserat resultat har vi valt att dela in enkätfrågorna i 

(efter frågornas karaktär) tre kategorier: socialt betingade kunskaper; praktisk handling 

understödd av teori; och lärarrollens komplexitet. Nedan följer sammanfattning av svaren från 

frågorna uppdelade i de tre olika kategorierna. 

 

6.1.1 Socialt betingade kunskaper 

Under denna kategori har de frågor som rör det sociala möte som sker inom läraryrket, till 

exempel gällande elever och föräldrar, sammanställts. Frågorna som placerats under kategorin 

är följande:  

 

• I vilken utsträckning anser Du att VFU givit Dig erfarenheter och förutsättningar att 

möta dina kommande elever? 

• I vilken utsträckning har Du under din VFU givits tillfälle att utveckla färdigheter att 

föra en dialog med elevers föräldrar?  

• I vilken utsträckning har VFU givit Dig praktiska erfarenheter att möta konflikter i 

klassrummet? 

• I vilken utsträckning anser Du att placeringen i ett arbetslag under AU2 har givit Dig 

goda erfarenheter i hur ett arbetslag fungerar? 

 

 22



Den åsikt som genomgripande gör sig hörd i svaren av dessa frågor är att VFU är det främst 

representativa i givandet av goda färdigheter och möjlighet till utveckling i det sociala 

samspelet. Studenterna påpekar att den kunskap de tagit till sig via VFU gäller det möte som 

sker vardagligen med elever, samtidigt framhåller flera att de saknar färdigheter i att möta 

exempelvis konflikter i klassrummet.  

 
Den vanliga, dagliga kontakten har vi väl blivit förberedda för genom VFU, men möten i 
mer problematiska situationer blir vi nog skonade från under VFU. Har dock nytta av kurs i 
konflikthantering. 
 

Angående konflikthantering kan åsikterna delas upp i två grupper: en positiv och en kritisk. 

Respondenter med positiv syn ansåg att VFU givit dem tillfällen att möta konflikter och att de 

därigenom fått kunskap i området. Den kritiska sidan anser sig inte besitta tillräckliga 

kunskaper och framhåller en önskan om att den konflikthanteringskurs som finns tillgänglig 

som fristående kurs på Högskolan Kristianstad borde ingå som en integrerad del i 

lärarutbildningen.  

 

Vad gäller mötet med elevers föräldrar har studenterna svarat att erfarenheten beror på aktuell 

tidpunkt för VFU. Respondenter har även svarat att det under VFU-perioder ibland inte 

infunnit sig tillfällen för föräldrakontakt såsom utvecklingssamtal och föräldramöten. Utöver 

dessa har svarande studenter påpekat att kriteriets rimlighet kan ifrågasättas då den 

sammanlagda tiden för VFU är för kort för att hinna lära känna elever och föräldrar. Detta 

medför att den naturliga kontakten förs mellan ansvarig lärare och förälder, och i de fall 

studenten medverkar sker det som åskådare.    

 
Det är ju inte direkt rimligt att vi som 5 veckors lärare skall kunna föra en dialog med 
elevernas föräldrar. Du hinner ju knappt lära känna eleverna och hur stort förtroende har 
föräldrarna för dig som är tillfällig. Jag som mamma skulle inte vilja sitta och diskutera mitt 
barn med en tillfällig lärare, det är mentorn som gäller.  
 

I svaren gällande arbetslagserfarenhet visade det sig att studenterna var av delad mening. Det 

som framhölls var att det var givande och fungerade bra men att VFU-uppgiften samtidigt 

inte var verklighetsförankrad. Parallellt fanns det studenter som fann att belysningen av 

arbetslagserfarenhet inom lärarutbildningen inte fungerade alls. De positiva åsikterna 

framhöll att utbytet av idéer mellan studenter av olika inriktning var värdefullt, medan de 

negativa svaren underströk att arbetet mer liknade det grupparbete som är förekommande 

inom de basgrupper studenterna är indelade i under AU-terminerna i utbildningen.  
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Vi fungerade väl inte mer som ett arbetslag än som en basgrupp. Fick inte heller insyn i 
arbetslagsarbetet på skolan eftersom arbetslag inte där var ett levande begrepp. 

 

Det påpekades även att LUF:arens erfarenhet och delaktighet i befintligt arbetslag hade viss 

påverkan på kvaliteten av arbetslagsarbetet.   

 

6.1.2 Praktisk handling understödd av teori 

Denna kategoris sammanställda frågor rör teoretisk kunskap, vilken under lärarutbildningen 

ska stå för en direkt anknytning till VFU för utvecklandet av teoretisk-praktisk färdighet. 

Frågorna som placerats under kategorin är följande:  

 

• I vilken utsträckning anser Du att VFU givit Dig tillräcklig förmåga att kunna omsätta 

tankarna i skolans läroplan till praktisk handling i klassrummet? 

• I vilken utsträckning anser Du att Din VFU givit Dig tillräcklig praktisk erfarenhet om 

hur Du som lärare ska arbeta ämnesövergripande? 

• I vilken utsträckning anser Du att VFU har gjort att Du kan relatera dina 

ämneskunskaper till läroprocesser i klassrummet? 

• I vilken utsträckning har VFU givit Dig den kompetens som krävs för betygssättning 

och bedömning av elever? 

 

Respondenterna är i dessa frågor av emellanåt olika åsikt. I vissa frågor är den negativa 

inställningen överhängande medan i andra är den positiva mest representerad. Gällande frågan 

om ämnesövergripande arbete råder det delade åsikter: en grupp svarar att de tillfogat sig 

goda kunskaper då de hamnat på en VFU-plats som arbetat ämnesövergripande;  

 
Den senaste praktiken arbetade de endast med teman, därav har jag nu fått väldigt mycket 
erfarenhet av detta.  

 

medan andra svarande anser att VFU-perioderna har varit för korta för att hinna genomföra ett 

ämnesövergripande arbete vilket resulterat i ett mer temaliknande projekt.  

 
/…de korta praktikperioderna som inneburit att det inte blivit synligt hur pedagogerna 
arbetar ämnesövergripande. 
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Studenter påpekar att direktiven från lärarutbildningen har varit för styrande vilket distraherat 

koncentrationen av det praktiska utförandet under VFU. Respondenter som upplevt att 

läroplanen behandlats väl inom lärarutbildningen säger sig ”kunna den i huvudet”. Dessa 

studenter är uteslutande personer som läser lärarutbildningen mot de lägre skolåren. 

 
Läroplanen lades det stor vikt på under de första VFUperioderna så även i den teoretiska 
arbetet på högskolan. På så vis har jag fått god kunskap i att knyta min undervisning till 
läroplanen. 

 

Negativa kommentarer menar att läroplanen inte har fått stå tillräckligt i centrum teoretiskt 

såväl som praktiskt. Vissa svarande menar att användningen av läroplanen under VFU ofta 

påverkas av i vilken utsträckning LUF arbetar utifrån den.  

 
Tyvärr har inte läroplanerna varit utgångspunkt för mina LUF:are i den utsträckning jag hade 
önskat. Här står litteratur, forskning och några av högskolans föreläsare/lärare för en större 
påverkan än VFU. 

 

En person efterlyser att läroplanens tolkning borde tillämpas mer i det praktiska arbetet och 

inte enbart användas som styrkande referat.  

 

Gällande bedömning och betygssättning var respondenterna överhängande negativa. De är 

överens om att detta är ett område som nästan aldrig nämnts eller diskuterats under 

utbildningens gång. Svarande menar att enbart enstaka tillfällen under VFU har lett till viss 

insikt men då mest i form av diskussion tillsammans med LUF. Nästintill alla respondenter 

efterlyser mer teoretiska studier och ökad praktisk tillämpning gällande bedömning och 

betygssättning.  

 
EN föreläsning som inte gav någonting under hela studietiden säger väl allt?? Hur i hela 
friden skall vi som blivande lärare kunna bedöma och betygsätta elever och därmed indirekt 
avgöra deras fratida studier och arbete om vi inte under vår utbildning ges kompetens i 
detta?? De prov och rekommendationer som har givits under praktiken har varit baserade på 
samtal med handledare som skett på eget initiativ. Styrdokument är inte lättaste att tolka 
heller utan att få någon input från folk som forskat i de. 

 

Gällande frågan om ämneskunskapernas förankring i läroprocesser i klassrummet är svaren i 

stort sätt positiva. Respondenterna talar om att färdigheternas kvalitet beror på omfattningen 

av den undervisningstid studenten tilldelats under VFU-perioderna (speciellt under 
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inriktningarna). Några negativa svarande yttrar att tiden för VFU har varit för kort eller att 

relationen till LUF inte fungerat vilket påverkat studentens färdighet gällande området.   

 

6.1.3 Lärarrollens komplexitet 

Under denna kategori har de frågor som rör lärarrollens hela ansvarsområde sammanställts.  

Frågorna som placerats under kategorin är följande: 

 
• I vilken utsträckning anser Du att ditt ansvar under VFU motsvarat den verklige 

lärarens? 

• Syftet med VFU är att bidra med kunskap och praktisk förberedelse inför yrkeslivet som 

lärare. Hur stämmer detta överens med Dina egna erfarenheter? 

 

Respondenterna ansåg att studentens ansvarsområde utökades under VFU:n  i AU3. De 

svarande menade även att storleken för ansvarsområdet till stor del ligger på studentens eget 

initiativ. Dock poängterar några att handledarens ”närvaro” för med sig att det största ansvaret 

tillfaller denne, vilket gör det svårt för studenten att överta hela ansvaret. Vissa respondenter 

menar att de inte fått ta så mycket ansvar då LUF helt enkelt inte givit dem det utrymmet eller 

för att uppgifterna från högskolan tidsmässigt hindrat dem.  

 
Det beror mycket på min egen inställning och vilja. Men givetvis finns det LUF:are som 

ställer för lite krav på ansvar, men även de som inte vågar/kan/vill ge ansvaret till 

lärarstudenten. 

 

Kategorins sista fråga utgjorde även enkätundersökningens sista fråga där de svarande 

lämnades att i fritext framföra sin åsikt. Respondenterna menade att VFU är det som ger den 

absoluta föreberedelsen i vad läraryrket innebär. Dock ska tilläggas att i större delen av svaren 

finns ett men. En stor del av de respondenter som skrivit med ett men i sitt svar, anser att 

VFU:ns goda förberedelse har varit beroende av bra VFU-platser och goda handledare. En 

annan grupp hävdar att det egna ansvaret måste vara det som driver studenten att ta tillfället i 

akt och utnyttja VFU för bästa möjliga lärdom. Ytterligare en svarsgrupp som skrivit med men 

i sitt svar är väldigt kritiska då de menar att teorin på högskolan måste bli mer konkret, 

informativ, innehålla mer konflikthantering och bedömning samt knytas på ett bättre sätt till 

det praktiska arbetet under VFU. Nästintill alla hävdar att den bästa lärdomen är den praktiska 

 26



och efterfrågar mer VFU och längre VFU-perioder. Nedan följer utdrag av de generellt 

gällande svar som hörs från respondenterna. 

 

Det tycker jag stämmer överens bra. Jag hade gärna sätt att det förekommit mer VFU. 

Den erfarenheten man införskaffat sig under VFUn är ovärderlig.    

 

/…som sagt kunde vi haft mer vfu och under längre tidperioder. Slutvfu:n var 

verkligen något utöver det vanliga, mycket beroende på det ökade ansvaret och den 

längre tidsperioden. 

 

Som sagt, det blir vad man gör det till. Men LUF:aren har mycket stor betydelse. Det 

är en fördel om LUF:aren vet och visar intresse för vad den kursen handlar om som är 

aktuell för studenten. Informationen från högskolan till VFU-platserna och Luf:arna 

måste förbättras, för att vi ska få behålla engagerade LUF:are.  

 

Det stämmer fullständigt de tillfällen då jag blivit placerad på ett ställe som motsvarar 

det jobb jag förmodligen har att vänta när utbildningen är klar. Dessvärre är fallet inte 

alltid så, utan många VFU-perioder spenderas i mellanstadie-klasser, vilket förstås är 

på många sätt är slöseri med tid. Det som är allra mest irriterande är inte det faktum 

att högskolan har svårt för att få fram tillräckligt många platser i t.ex. gymnasieskolan, 

utan att högskolans personal allt som oftast försöker bortförklara de dåliga 

placeringarna med att ”jo, men det är nyttigt för er att se de andra åldrarna också – det 

är MENINGEN att du ska vara i mellanstadiet denna perioden”. Det finns mycket 

här i världen som är ”nyttigt”, men inte fan är det nyttigare för mig att lära mig 

undervisa i mellanstadiet än att få ägna de få VFU-tillfällena vi faktiskt har på en plats 

som motsvarar mitt framtida yrke? Om det nu är så himla viktigt att se andra delar av 

skolväsendet, varför blir då inte lärarna för yngre barn placerade på 

gymnasieskolor?.../ 

 

I det stora hela kan sägas att mitt bemötande med elever och hur jag skall agera i 

klassrummet har jag utvecklats. Men dock har kopplingen mellan teori och praktik 

hamnat lite vi sidan av. Detta kan dels bero på att de diriktiv som vi fått med oss har 

blivit dåligt motiverade om varför de är nyttiga, dels kan det bero på att en hel del 

vikitig teori (exempelvis konflikthantering) inte ges från högskolan såvida man inte 

söker det som kurs vid sidan av…/ 
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 6.2 Intervju 

I det följande avsnittet presenteras en sammanställning av de intervjuer som genomfördes 

med fyra utvalda studenter. Sammanställningen är gjord efter de kategorier som enkätfrågorna 

är indelade i.  

 

6.2.1 Socialt betingade kunskaper 

Precis som förekommande svar i enkätstudien visade ansåg de fyra intervjudeltagare att 

indelningen i arbetslag under AU2 inte gav den utdelning i form av insikt i och kunskap om 

att arbeta i arbetslag. Pelle efterlyste precis som Ludvig möjligheten att ingå i ett redan 

existerade arbetslag medan Astrid påpekade att hon inte kunde märka om hennes skola över 

huvud taget jobbade i arbetslag. Alla fyra är negativa till bildandet av ett arbetslag bestående 

av enbart studenter och precis som enkätsvaren visade tyckte de att det tenderade bli ett 

grupparbete liknande det som bedrivs inom de basgrupper de ingår i på lärarutbildningen. 

Malin och Ludvig ansåg att anledningen till att arbetslagsarbetet inte fungerade bland annat 

var att lärarna på VFU-platsen inte arbetade i arbetslag. Ludvig menade att lärarutbildningen 

istället borde ha bättre uppsikt över vilka skolor som aktivt använder sig av arbetslagsarbete 

och för en bättre inblick placera studenterna där. 

 
Då är det kanske bättre att man får komma till skolor där man jobbar i ett arbetslag och sitta 
med och se hur det fungerar där. Då får man ju mer erfarenhet, vi började ju från scratch 
och skulle bara försöka få ihop någonting.   
     (Ludvig) 

 

Vad gäller frågan om huruvida VFU har bidragit med erfarenhet i att möta kommande 

elever så säger sig Astrid och Pelle har fått en god erfarenhet i detta, dock säger de sig 

sakna kompetens att möta elever med problem. Båda påpekar det faktum att en ny 

person i klassrummet ofta verkar ”lugna” klassen då detta blir ett spännande avbrott i 

den vardag de annars befinner sig i, vilket medför att de verkar bete sig annorlunda än 

vad de gör gentemot sina ordinarie lärare.  

 
Alltså oftast när man är ute på praktik så är eleverna ganska så schyssta mot en, det är en ny 
person i klassrummet och det är ju alltid lite kul. Så när elever sen börjar anförtro sig åt en 
med problem, som antingen kan vara skolrelaterade eller att de mår dåligt av andra orsaker 
så känner jag att jag nog inte är utrustad överhuvudtaget att möta det /…/ Från högskolans 
håll tycker jag det ges ganska så lite där. 
     (Pelle) 
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Malin och Ludvig tyckte att den gemensamma inriktningen idrott har varit den bästa gällande 

förmågan att skapa förberedelse inför mötet med eleverna. Anledningen anser de vara att de 

själva fick utföra flera av de praktiska övningarna och därmed fick en inblick i vad som 

fungerade och vad som kunde gå fel. Båda påpekar dock att VFU är den del i utbildningen 

som stått för den väsentliga delen av färdigheterna gällande mötet med elever, något som 

även Astrid och Pelle framhåller. Astrid påpekar även avsaknaden av undervisning om 

skollagar och tillvägagångssätt vad gäller skrivandet av rapporter om inträffade händelser; 

exempelvis åtgärdsprogram för mobbing. Vidare understryker Pelle avsaknaden av teoretiska 

perspektiv i denna fråga och tillägger att det som läses på lärarutbildningen ofta förutsätter att 

eleverna som går i skolan är motiverade att lära. 

 
Det som är så roligt med alltihopa det är att allting vi lär oss det förutsätter att ungdomar 
och barn i skolan är motiverade att gå i skolan och lära sig. Och att allting är harmoniskt och 
fint, vilket inte alltid är hela sanningen så att säga. 

     (Pelle) 
 

Gällande konflikthantering anser sig Astrid och Pelle inte vara tillräckligt förberedda.  

 
Inte alls faktiskt. Jag svarade faktiskt på enkäten också, och svarade där att det går en kurs på 
högskolan men att den finns inte som integrerad i lärarutbildningen, det tycker jag är…ja jag 
vet inte. Det är fruktansvärt svårt att motivera det till varför det inte gör det. Det känns som 
att en sådan viktig grej i läraryrket och så ska man behöva söka vid sidan av för att läsa 
den…//…Så att du vet hur du möter konflikter, skriva rapporter osv…det är ett måste! Har 
du ingen teori eller kunskap med dig får du ju lösa det efter eget bevåg och improvisera, och 
är du en naturligt bra medlare kanske det går bra men är du inte det så kanske du stjälper 
mer än du hjälper.  

     (Pelle) 
 

När samma fråga ställdes till Ludvig och Malin brast båda ut i skratt då de gemensamt 

konstaterade att de under utbildningens gång endast fått en föreläsning i ämnet. 

 
Ja det va väl EN föreläsning i AU2 inom konflikthantering. Där pratade han ju mest om att 
han hade lämnat sin fru och barn…och sedan va den föreläsningen slut ungefär. 
     (Ludvig) 
 

Malin och Ludvig anser precis som Astrid och Pelle att det är mycket underligt att en sådan 

kurs inte ingår som en integrerad del i lärarutbildningen och efterlyser således en sådan. 

Astrid och Pelle gav som förslag att kursen borde vara anpassad till de skolår studenten läser 

mot och att en VFU-uppgift borde vara att titta på VFU-platsens handlingsplan för mobbing 

samt på nyttjade former av konflikthantering.   
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Vad gäller frågan om föräldrakontakt ställde sig Astrid och Pelle negativa. De påpekar att en 

stor del av eleverna på gymnasiet är myndiga och att föräldrarna därmed inte får kontaktas 

utan elevens godkännande. Under de tillfällen de har träffat föräldrarna har de mest suttit 

passiva och lyssnat på samtalet. Astrid menar att det är klassföreståndaren som är 

kontaktperson och vid allvarligare inträffanden anser hon att det är en självklarhet att dialogen 

förs mellan elev, förälder och klassföreståndare och inte genom ”en praktikant som är där i 5 

veckor”.  

 

Precis som lärarstudenter i enkäterna känner sig Malin och Ludvig missnöjda och är kritiska 

till den teoretiska undervisningen av bemötandet av elever; konflikthantering och 

föräldrakontakt.  

 
Nej de lever ju i sin lilla bubbla här ibland på högskolan om att det inte existerar några 
konflikter ute på skolorna. Och likadant att det inte är några problem med att sätta betyg 
eller något sådant. Så de har sin uppfattning och sedan fungerar det helt annorlunda ute på 
praktiken.     

(Ludvig) 
 

6.2.2 Praktisk handling understödd av teori 

Syftet med det ämnesövergripande arbetet i arbetslag under VFU i AU2 anser Malin och 

Ludvig fallerade. Detta arbete fungerade mest som ett pusslande av olika delar som tvunget 

skulle ingå. Arbetslaget utgjordes av två idrottslärare och en historielärare som tillsammans 

gjorde ett ämnesövergripande arbete om grottor. Malin och Ludvig har även i efterhand svårt 

att se syftet med detta arbete. De menar att anledning till att uppgiften inte fungerade var att 

styrningen från lärarutbildningen och handledaren var för stark. Ludvig påpekar vidare att 

lärarutbildningen istället borde ha bättre uppsikt över vilka skolor som aktivt använder sig av 

arbetslagsarbete och för en bättre inblick placera studenterna där. 

 
/…delar ut sådana uppgifter så kan man ju komma till en handledare som jobbar i ett 
arbetslag. Det är ju en fördel, så kan man se hur dem gör och kanske, ja kanske inte efterapa 
det helt men i varje fall få en grundstruktur.  
     (Ludvig) 

 

När Astrid och Pelle fick frågan om de har tillskansat sig kunskaper i hur man kan arbeta 

ämnesövergripande svarade de att så inte är fallet. Pelle menade att ämnesövergripande arbete 

inte sker i så stor utsträckning på gymnasieskolor utan att den enda erfarenhet han fått var 

under VFU-perioden i AU2. Även Astrid påpekade att det inte förekommit särskilt mycket 
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ämnesövergripande arbete på praktikplatserna. Återkommande i enkätintervjuerna var att 

VFU-perioderna varit för korta för att genomföra ett ämnesövergripande arbete, vilket Pelle 

och Astrid höll med om. De menade att de tre veckor som gavs åt denna uppgift bara räckte 

till för att göra en uppstart av projektet för att sedan försöka avsluta det.  

 
Det känns ju som att ska man hålla på med ett ämnesövergripande arbete så ska man väl 
hålla på under en längre tid. Inte tre veckor för då blir det ju mer som ett litet tematiskt 
arbete va, ett instick i vardagen. Så ska man prova på sådant arbete så får det ju vara, om inte 
minst fem veckor, så ännu längre i så fall. För det ska ju kunna ge resultat så man kan se på 
utveckling och så vidare.  

     (Pelle) 
  
Både Pelle och Astrid ansåg att ämnesövergripande arbete inte behövde ges så stor plats under 

VFU-perioderna utan det räckte med föreläsningar från skolan. De tyckte att fokus borde 

ligga på ämnesstudierna för en god grundkunskap, vilket då leder till att de via 

ämneskompetensen hittar gemensamma nämnare för ämnesövergripande arbete. Det framkom 

under samtalet att både Pelle och Astrid anser att VFU-perioderna borde vara längre så att de 

hinner bygga upp en kontakt med eleverna, men framhåller samtidigt att den teoretiska delen 

som läses på högskolan inte får åsidosättas. Däremot påpekar de att den borde förändras så att 

kopplingen mellan praktik och teoretiska studier blir tydligare.  

 
Mer VFU hade givetvis varit efterfrågansvärt, men du ska ju läsa teoretiska studier på 
högskolan också som jag inte tycker ska åsidosättas. Däremot så kan jag säga att det finns en 
hel del inslag som känns meningslösa som kanske kunde ägnas till åt bättre saker… 

     (Pelle) 
 

Uppgifterna som gavs från lärarutbildningen i syftet att förena teoretiska studier med praktisk 

utövning av yrket har varit dåligt motiverade och ibland helt onödiga anser de fyra 

intervjuade. Anledningen till detta är av svaren att döma det faktum att de inte alltid följs upp 

efter VFU. Malin och Ludvig tillägger att lathet från studenternas sida i sammanhanget blir 

ytterligare en faktor samt otydligheten med uppgifternas syfte. Två förekommande inslag som 

får mycket kritik är den reflekterande dagboken och pedagogiska plattformen, då alla anser 

det vara svårmotiverat att skriva sådana vilket då medför att det blir ett moment som antingen 

upplevs irriterande eller helt ignoreras.  

 
/…alltså från början tyckte man att varför ska jag göra detta? För det var ju ingen som sa 
varför vi skulle göra det utan det va bara att det skulle göras. Och just eftersom det var ingen 
som tittade på det sedan så då var det ju ingen som läste, så varför skulle jag då sitta och 
skriva den?/…/Man måste ju ändå få respons på sina tankar för att man ska kunna 
utvecklas…/    (Astrid) 
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Malin och Ludvig ansåg att uppgifterna blev bättre och bättre under utbildningen men att de 

till en början var för många och röriga. Alla är överens om att det var först under AU3 som 

uppgifterna utdelade från lärarutbildningen upplevdes ha någon mening. Detta berodde enligt 

Astrid och Pelle på att de följdes upp efter genomförd VFU i form av diskussioner och 

seminarier. Ludvigs första respons vid frågan om uppgifternas egentliga syfte är att de är av 

kontrollerande karaktär. Att de ges för att lärarna inom lärarutbildningen ska ha en försäkran 

om att studenterna gör något under sin VFU. Malin å andra sidan anser att uppgifterna även 

ska mana till eftertanke. Båda två säger sig aldrig ha gjort några av de uppgifter som de 

tilldelats under VFU då uppföljning inte har förekommit. Den reflekterande dagboken är den 

enda uppgift som båda anser vara duglig trots att de aldrig skrivit någon. Dock berättar Malin 

att hon skrev en variant då hon genomförde en av sina VFU-perioder på Nya Zeeland. Denna 

var då utformad som en brevväxlingsversion som skickades via mejl till LUH.  

 
/…jag fick ju motfrågor då också hela tiden. Jag skrev ett stycke och skickade iväg det och 
sen kom det frågor på varför eller hur det blev så, eller vad tänkte du eller vad har du 
planerat? Då fick man ju tänka ytterligare en gång. Något sådant hade kanske kunnat fungera 
här hemma också.   
     (Malin) 

 
Malin och Ludvig anser båda vid eftertanke att uppgifterna säkert egentligen är bra och 

kanske leder till ett reflekterat tankesätt. Men samtidigt anser de att då responsen har varit god 

från LUF under VFU har uppgifterna känts överflödiga. Eftersom en reflektion redan har 

infunnit sig under diskussion med LUF anser de det vara onödigt och tidskrävande att 

ytterligare en gång skriva ned dessa tankar. Däremot påpekar de vikten av ett reflekterande 

tankesätt. 

 
/…man pratar med varandra och man pratar med sin LUF:are så det blir ju en reflektion 
också. Då känns det ju som att då har vi tagit det, då sitter man inte ned och skriver ned en 
gång till. 
     (Malin) 
 

Gällande bedömning och betygssättning blev Malins och Ludvigs bemötande liknande från 

frågan om konflikthantering. De konstaterar ytterligare en gång att det endast givits en 

föreläsning under utbildningen vilket de ser mycket kritiskt på. Astrid och Pelle talar om att 

bedömning och betygssättning är någonting som mer eller mindre glömts bort i utbildningen 

då de anser sig fått för lite information om hur man som lärare ska gå tillväga. Ludvig anser 
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sig trots bristande undervisning ha tillskansat sig hyfsade kunskaper för bedömning och 

betygssättning men poängterar att de uteslutande kommer från genomförd VFU. Om han inte 

hade fått möjlighet att under VFU prova på detta anser han att hans kunskaper hade varit 

obefintliga. Alla fyra efterlyser mer teoretisk undervisning gällande ämnet och att detta borde 

ingå under både AU- och inriktningsterminerna. 

 

Som tur var fick jag på min sista praktik ha klassen hela tiden, ansvara för ett prov, sätt betyg 
på provet. Men då hade vi faktiskt en uppgift om att ha utvecklingssamtal också. Och det 
hade jag också. Men ingenting från högskolan om hur det utvecklingssamtalet skulle gå till. 
Så då fick man ju efterapa handledaren. Men just det att, att sätta betyg, det är en utmaning 
kan jag säga. Det skulle vi mycket väl kunna få mycket bättre stöd härinne ifrån. 

     (Ludvig) 

 
Astrid och Pelle påpekar även det faktum att det inte går att göra en rättvis bedömning av 

eleverna då VFU-perioderna är så pass korta. Detta eftersom att studenten inte hinner lära 

känna eleven och saknar därför en bra grund att stå på. Därför anser Pelle och Astrid att VFU-

perioderna borde vara längre så att elevkontakten hinns byggas upp, men framhåller samtidigt 

att den teoretiska delen som läses på högskolan inte får åsidosättas. Däremot anser de att den 

borde göras om så att kopplingen mellan praktik och teoretiska studier på lärarutbildningen 

blir tydligare. 

 

Syftet med en framträdande vetenskaplig roll inom lärarutbildningen tror Ludvig och Malin 

samt Astrid och Pelle vara lärarutbildningens strävan efter ett ökat antal forskare. 

.  
/…jag kommer ihåg att de sa att det var för att vi kanske ville bli forskare en gång i tiden så 
har dem ju gett oss ganska så fel information. Och jag menar, jag vill inte forska, det visste 
jag ju, så det kändes ju löjligt när de motiverade vetenskapligheten på det viset.  

     (Astrid) 

 
Så känner jag också. Så man missade ju hela den grejen, så det är först nu när det var två 
månader kvar av utbildningen som jag fattade varför vi haft sånt tryck på det.  

     (Pelle) 

 

Den reflektion och eftertanke som det vetenskapliga perspektivet enligt propositionen ska 

leda till har Malin och Ludvig aldrig hört talas om eller uppfattat under sin studietid. Inte 

heller Astrid och Pelle säger sig ha riktigt förstått varför vetenskapligheten framhävdes förrän 

i slutet på sin utbildning. Det var inte förrän under intervjun som Malin och Ludvig förstod 

innebörden av vetenskaplighetens roll och tyckte sig då se detta poängteras under AU3 då 
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lärandeteorier låg till grund för planering och upplägg av lektion samt diskussion med LUH. 

Dock framhävde de att det aldrig gavs tid eller tillfälle till att studera teorierna på djupet, det 

var istället mest tal om, som Malin uttrycker det: ”gubbarna bakom teorierna”. Alla fyra 

instämmer i att lärarutbildningen har varit otydlig gällande avsikten bakom det vetenskapliga 

perspektivet och att detta har gjort att de har haft svårt att se syftet med flera av de uppgifter 

som förekommit under utbildningen. Sammanlänkandet mellan teoriska studier och praktisk 

verksamhet upplever Malin och Ludvig ha varit hyfsad. Malin anser att detta märkts tydligast 

under inriktningarna medan Ludvig hävdar tvärtom; att kopplingen har varit tydligast under 

AU2 och AU3. 

           
Gällande den praktiska verksamhetens roll som utgångspunkt för de teoretiska studierna, som 

betonas av propositionen och lärarutbildningen på Högskolan Kristianstad, håller Malin med 

och poängterar att det detta har synliggjorts mest under inriktningarna medan Ludvig är av 

annan åsikt och anser att det snarare fungerat tvärtom: 

 
/…jag har väl upplevt det som att det teoretiska har legat till grund för det som vi utfört på 
praktiken och inte tvärtom. 
       

Astrid och Pelle uttrycker liknande tankar då även de upplevt att de teoretiska studierna har 

legat till grund för det praktiska handlandet. De menar att de VFU-uppgifter som genomförts 

under VFU har utgått ifrån de kriterier som skulle uppnås och därmed upplevts komma ur det 

teoretiska studiet.  

 

6.2.3 Lärarrollens komplexitet 

Astrid och Pelle anser att det har varit ganska svårt att kunna ta över hela lärarens 

ansvarsområde. Alla fyra finner att ansvarsområdet har betonats mest under de två sista VFU-

perioderna (inriktning två och AU3). Pelle anser detta bero på att LUF under den näst sista 

VFU-perioden (inriktning) ansåg att så skulle ske även om detta inte stod nedtecknat i de 

kriterier som medföljde denna period. Under AU3 var direktiven tydliga om att 

ansvarsområdet skulle utvidgas och omfatta hela läraryrkets komplexitet; ett kriterium som 

alla fyra tyckte uppfylldes. Dock påpekade Pelle att det inte är möjligt att överta lärarens fulla 

ansvar, vilket även Astrid medgav med förklaringen att det är LUF som är huvudansvarig för 

eleverna och att om något inträffar bär denne det yttersta ansvaret och den som kontaktas.  
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7. Sammanfattande analys och diskussion 
 

Vid starten av uppsatsarbetet hade vi som stundande examinerade lärare en föreställning om 

att lärarutbildningen på Högskolan Kristianstad föga verkade för en nära förgrening mellan 

teoretiska och praktiska studier. Dock har denna föreställning nu förändrats. Vid studiet av 

utbildningsplaner har vi noterat att lärarutbildningen arbetar för en sammanlänkning mellan 

teori och praktik i propositionens anda, men - att döma av resultatet från vår undersökning - 

misslyckas med att förmedla detta till studenterna.  

 

För att titta på resultatet av svaren utifrån vår första kategori (Socialt betingad kunskap) säger 

sig studenterna se stora brister i de teoretiska studierna. Undersökningen visar att de svarande 

anser sig fått kompetens enbart genom VFU och efterfrågar därför teoretisk anknytning. 

Gällande den nästföljande kategorin (Praktisk handling understödd av teori) talar studenterna 

om att det är VFU-platserna och deras aktiva verksamhet som styr kvaliteten av färdigheterna. 

Studenterna menar att uppgifternas utfall till stor del är beroende av en på VFU-platserna 

fungerande verksamhet som ger studenterna möjligheten att uppnå syftet med VFU. 

Exempelvis bör en uppgift om arbetslagsarbete tillämpas på en VFU-plats där detta arbetssätt 

är rådande. I denna kategori är det föga som tyder på en större avsaknad av teori, 

diskussionerna handlar snarare om kopplingen mellan teoretisk och praktisk verksamhet och 

en avsaknad av uppföljning. Under den sista kategorin (Lärarrollens komplexitet) talade 

studenterna om erfarenheten av den framtida ansvarsrollen. Undersökningen visar att de under 

den sista VFU-perioden nästan till fullo fick överta LUF:ens ansvarsroll. Dock påpekades det 

att uppgiften att överta LUF.s ansvarsroll är orimlig då det visar sig vara problematiskt att 

under en kortare period förekomma som den person som exempelvis föräldrar vänder sig till 

vid frågor om sitt barn.  

 

Konklusionen av undersökningens resultat är att studenterna ser VFU som den yttersta 

förmedlaren av färdigheter gällande lärarrollen. VFU ger dem möjlighet att uppnå uppställda 

mål under utbildningen. Men, det finns ett rejält men här. Resultatet av undersökningen visar 

också att studenterna anser att lärarutbildningens utformning av VFU är problematisk då den 

påverkar målens kvalitet. Problematiken ligger enligt studenterna i placeringen av VFU-

platser då handledarens och skolans sätt att arbeta inte alltid överensstämmer med VFU-

periodens syfte. Studenterna ser VFU-uppgifterna som problematiska, då de inte förstår 
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avsikten med uppgifterna och därmed bortser från att göra dem. Studenterna uttalar sig även 

sakna en hel del teoretisk kunskap att basera sitt praktiska handlande på, och det förefaller sig 

speciellt handla om lärarrollens sociala delar. De områden som studenterna saknar teoretisk 

kunskap visar sig också vara områden som de har svårt att möta praktiskt under VFU. Till 

exempel visar undersökningen att VFU sällan bjuder på större konflikter att hantera för 

studenten, inte heller betygssättning eller bedömning i större utsträckning samt att kontakten 

med elevernas föräldrar sällan blir djupare än en hälsning och presentation då LUF är den 

föräldrarna föredrar att diskutera sitt barn med. Undersökningen visar alltså att det finns en 

dissonans mellan VFU-plats och VFU-uppgift, vilket även tyder på liknande upplevs finnas 

mellan teori och praktik.  

 

I propositionen uttrycks det att sammanlänkandet mellan teori och praktik skall främjas för att 

undvika blivande lärares efterapning av rådande skolkultur. Även Zeichner påpekar vikten av 

detta faktum då han menar att blivande lärare måste utbildas till ett kritiskt och reflektivt 

förhållningssätt med ambitionen av att förändra eller förbättra skolan. Vetenskaplighet är 

enligt propositionen svaret på utvecklandet av detta förhållningssätt varpå dess roll starkt 

betonas i dagens lärarutbildning. På lärarutbildningen i Kristianstad verkar synen på 

vetenskaplighetens roll för studenterna framställas annorlunda. Deras uppfattning har genom 

vår undersökning visat sig vara att vetenskaplighet är viktig för främjandet av fler forskare 

och inte för ett reflektivt förhållningssätt. Detta verkar uppenbarligen ha resulterat i att 

studenterna inte insett vikten av detta arbetssätt. Exempel kan tas i de många uppgifter 

studenterna fått med sig under VFU vilka de säger sig sällan eller aldrig göra. Den 

reflekterande dagboken är ett exempel som utformats för en sammankoppling mellan teori 

och praktik vilken ska verka för utvecklandet av ett reflektivt förhållningssätt. Brist på 

uppföljning tenderar att tala till studentens lathet vilken då inte ser meningen med att utföra 

uppgiften. Detta resultat finner vi vara mycket intressant och kan därför inte hjälpa att undra 

över vart bristen ligger. Är det i lärarutbildningens förmedling av uppgift eller i studentens 

ovilja att förstå dess mening? Enligt Zeichner (1982) gör studentens resultatpresterande miljö 

att denne inte är förmögen att tänka i ett större perspektiv. Han menar att studenten är för 

inriktad på att klara av stundande uppgifter och är på grund av detta enbart villig att ta sig an 

frågor som har direkt anknytning till den egna situationen. Studenten befinner sig på ett 

överlevnadsstadium. Kan det vara så att lärarstudenterna på Kristianstad Högskola befinner 

sig på detta överlevnadsstadium? Med risk för att generalisera anser vi ändå att mycket talar 

för det. Lärarutbildningen bygger sin verksamhet kring ett forskande lärande bestående av 
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basgruppsarbete, seminarier och skriftliga uppgifter vilka främjar ett reflektivt 

förhållningssätt. Ändå framgår det av undersökningen att studenterna inte uppfattar 

uppgifterna på detta vis. Vi tror att den tidspress studenten befinner sig i under sina studier 

tillsammans med lärarutbildningens fokus på kriterier och mål som ska uppnås, leder till ett 

stressat beteende hos studenterna som får dem att bli inriktade på att hinna utföra uppgifterna 

för att kunna få ett godkänt betyg. Tidspressen medför att studenterna därmed inte ges 

utrymme till att med eftertanke fundera över uppgifterna vilket förser dem med de 

skygglappar Lindström (2006) talar om. Alltså förbises uppgifternas syfte vilket medför 

studenternas oförmögenhet att se kopplingen mellan teori och praktik varpå de utför 

uppgifterna utan att tänka efter varför.  

 

Å andra sidan så kan studenternas oförmåga att ta till sig uppgifterna bero på att uppgifterna 

från lärarutbildningen inte motiverats på ett för studenterna begripligt sätt. Som intervjuerna 

visar har inte några av de intervjuade uppfattat meningen med det vetenskapliga perspektivet 

förrän under intervjuernas gång. Detta medförde också att det är först då de inser meningen 

med flera av lärarutbildningens uppgifter. Exempelvis infinner sig för Ludvig och Malin en 

”aha-upplevelse” under intervjun då de vid insikten av VFU-uppgifternas syfte upptäcker att 

dessa faktiskt är riktigt bra. Samtidigt visar undersökningen att uppföljning är av central 

betydelse för studentens genomförande av uppgift, vilket kanske kan tyckas vara ett onödigt 

krav vid högskolestudier. Dock anser vi uppföljning vara viktigt som en del av uppgiften då 

detta ger studenten chans att ventilera och få respons på sina tankar vilket främjar ett reflektivt 

förhållningssätt. Ett tydligt exempel är den elektroniska kommunikation Malin förde med 

LUH under sin VFU på Nya Zeeland. Genom den fick hon oavbrutet respons på sina tankar 

vilket ledde till ett utvecklat reflektivt tänkande kring upplevda praktiska erfarenheter. Utan 

uppföljning och utan klart syfte är det alltså inte konstigt att studenterna inte ser kopplingen 

mellan uppgifter och utförande. I sammanhanget ser vi denna orsak tillsammans med 

studentens resultatpresterande miljö som främsta anledningar till studentens oförmåga att se 

kopplingen mellan teoretisk och praktisk kunskap. 

 

Som undersökningen konstaterat befinner sig studenterna på Högskolan Kristianstads 

lärarutbildning på det överlevnadsstadium Zeichner (1982) talar om. Vi har även konstaterat 

att utformningen av VFU och förmedlingen av den teoretiska och praktiska 

sammanlänkningen till studenterna måste förbättras för högre kvalitet på de uppställda målen. 

Frågan vi oundvikligen då ställer oss är vad lärarutbildningen kan göra för att lösa dessa 
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problem. Att få studenterna att helt överge överlevnadsstadiet känns onåbart då vi anser att 

detta skulle kräva en fullständigt ny struktur på det svenska skolsystemet. Däremot kan 

kanske lärarutbildningen hjälpa studenterna att till viss del plocka bort skygglapparna och 

istället vidga deras blick genom att förmedla ett tydligt syfte med studierna och därmed visa 

att denna kunskap faktiskt är direkt applicerbar och viktig för deras dagliga och framtida 

miljö. Zeichner (1982) talar om ett annat sätt, nämligen att VFU borde utformas som en mer 

observerande del av utbildningen där studentens fokus istället för att ligga på praktiskt 

handlande borde vara att iakttaga det som sker i skolan. Tillsammans med teoretisk kunskap 

kan de sedan reflektera över och problematisera det iakttagna och på så vis främja ett 

reflektivt tankesätt där teori och praktik är nära förgrenade med varandra.  

 

Ovanstående resonemang ser vi som eventuella lösningar på problematiska delar inom 

lärarutbildningen vilka vi genom undersökningens frågeställning och resultat lyckats belysa. 

Om lärarutbildningen på Högskolan Kristianstad inte förbättrar framställningen av de 

teoretiska och praktiska delarnas sammanlänkning riskerar utbildningen att, i motsats till 

propositionens vision, inom bristande delar främja för en efterapning av rådande skolkultur. 

Ett ganska tydligt exempel på detta är Ludvigs uttalande angående uppgiften att under VFU 

hålla i ett utvecklingssamtal. Eftersom Ludvig inte fått ta del av teoretisk bakgrund innan 

genomförandet återstod endast en efterapning av den metod LUF brukade. Görs ingen 

uppföljning lämnas studenten att på eget bevåg utveckla en tanke om hur ett 

utvecklingssamtal ska gå till. Om praktiserandet av rådande metod får ett positivt utfall 

riskerar överlevnadsstadiets närvaro få studenten att oreflekterat överta denna metod.  

 

Sammanfattningsvis anser vi att det är utav yttersta vikt att Högskolan Kristianstad förtydligar 

kopplingen mellan de uppgifter studenterna får och den verksamhet som de ger sig ut i. Detta 

för att höja kvalitén på de praktiska inslagen i lärarutbildningen och få studenterna att istället 

för att anamma rådande skolkultur gå ut med ambitionen att förända eller förbättra det 

svenska skolväsendet.   
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Bilaga 1. 

 
Enkätfrågor till studenter 
 
1. Inriktning   

gymnasium  (  ) 
grundskola  (  ) 

 
2. Ålder 
  25  (  ) 
 26 – 30  (  ) 
 31 – 35  (  ) 

36 – 40  (  ) 
41   (  ) 

3. Kön 
 kvinna  (  ) 
 man  (  ) 
 
4. I vilken utsträckning anser Du att placeringen i ett arbetslag under AU2 har givit Dig goda 
erfarenheter i hur ett arbetslag fungerar? 
 Mycket stor utsträckning (  ) 
 Stor utsträckning (  ) 
 Mindre utsträckning (  ) 
 Måste förbättras (  ) 
Vi skulle vara ytterst tacksamma om Du ville motivera Ditt svar.  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
5. I vilken utsträckning anser Du att Din VFU givit Dig tillräcklig praktisk erfarenhet om hur 
Du som lärare ska arbeta ämnesövergripande? 
 Mkt stor utsträckning (  ) 
 Stor utsträckning (  ) 
 Mindre utsträckning (  ) 
 Måste förbättras (  ) 
 
Egna kommentarer: (Fritext 3 rader…) 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
6. I vilken utsträckning anser Du att VFU givit Dig erfarenheter och förutsättningar att möta 
dina kommande elever? 
 Mkt stor utsträckning (  ) 
 Stor utsträckning (  ) 
 Mindre utsträckning (  ) 
 Måste förbättras (  ) 
 
Egna kommentarer: (Fritext 3 rader…) 

 



___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
7. I vilken utsträckning anser Du att VFU givit Dig tillräcklig förmåga att kunna omsätta 
tankarna i skolans läroplan till praktisk handling i klassrummet? 
 Mkt stor utsträckning (  ) 
 Stor utsträckning (  ) 
 Mindre utsträckning (  ) 
 Måste förbättras (  ) 
 
Egna kommentarer: (Fritext 3 rader…) 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
8. I vilken utsträckning har Du under din VFU givits tillfälle att utveckla färdigheter att föra 
en dialog med elevers föräldrar? 
 Mkt stor utsträckning (  ) 
 Stor utsträckning (  ) 
 Mindre utsträckning (  ) 
 Måste förbättras (  ) 
 
Egna kommentarer: (Fritext 3 rader…) 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
9. I vilken utsträckning har VFU givit Dig den kompetens som krävs för betygssättning och 
bedömning av elever? 
 Mkt stor utsträckning (  ) 
 Stor utsträckning (  ) 
 Mindre utsträckning (  ) 
 Måste förbättras (  ) 
 
Egna kommentarer: (Fritext 3 rader…) 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
10. I vilken utsträckning har VFU givit Dig praktiska erfarenheter att möta konflikter i 
klassrummet? 
 Mkt stor utsträckning (  ) 
 Stor utsträckning (  ) 
 Mindre utsträckning (  ) 
 Måste förbättras (  ) 
 

 



Egna kommentarer: (Fritext 3 rader…) 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
11. I vilken utsträckning anser Du att VFU har gjort att Du kan relatera dina ämneskunskaper 
till läroprocesser i klassrummet? 
 Mkt stor utsträckning (  ) 
 Stor utsträckning (  ) 
 Mindre utsträckning (  ) 
 Måste förbättras (  ) 
 
Egna kommentarer: (Fritext 3 rader…) 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
12. I vilken utsträckning har VFU givit Dig förståelse av vikten av elevens inflytande i 
undervisningen? 
 Mkt stor utsträckning (  ) 
 Stor utsträckning (  ) 
 Mindre utsträckning (  ) 
 Måste förbättras (  ) 
 
Egna kommentarer: (Fritext 3 rader…) 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
13. I vilken utsträckning anser Du att ditt ansvar under VFU motsvarat den verklige lärarens? 
 Mkt stor utsträckning (  ) 
 Stor utsträckning (  ) 
 Mindre utsträckning (  ) 
 Måste förbättras (  ) 
 
Egna kommentarer: (Fritext 3 rader…) 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
14. I vilken utsträckning anser Du att informationen om VFU har varit tillräckligt omfattande? 
 Mkt stor utsträckning (  ) 
 Stor utsträckning (  ) 
 Mindre utsträckning (  ) 
 Måste förbättras (  ) 
 
Egna kommentarer: (Fritext 3 rader…) 

 



___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
15. Syftet med VFU är att bidra med kunskap och praktisk förberedelse inför yrkeslivet som 
lärare. Hur stämmer detta överens med Dina egna erfarenheter?  
(Fritext 10 rader)  
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