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Kvalitetsutmaningar i högskolans 
vfu-satsning 
programmen i press mellan en byråkratisk och 
professionell implementeringsstruktur? 

   

1 Syfte och material 
Detta är en rapport från en pågående studie av den verksamhetsförlagda utbildningens 
organisation och organiseringsprocesser.1 Det som undersöks är hur Högskolan Kristi-
anstads vision att utbilda Sveriges mest anställningsbara studenter genom Kristianstad-
modellen för verksamhetsförlagd utbildning blir till som praktik ute i utbildningspro-
grammen.  
 
Rapporten är i första hand avsedd för det interna kvalitetsarbetet och ska belysa hur den 
lokala organisationen tar form under det som medarbetare uppfattar som villkor för 
arbetet samt ge några verktyg för dem som arbetar med VFU till att analysera villkor 
och möjligheter. Rapporten är skriven utifrån perspektivet ”Strategy as practice” som vi 
avser skall ligga till grund för fortsatta studier av hur Högskolan Kristianstads strategi 
för Verksamhetsförlagd Utbildning omsätts. Eftersom denna rapport i första hand är 
avsedd för det interna arbetet har emellertid detta perspektiv tonats ned. 
 
Studien utgår ifrån frågor om hur medarbetare skapar mening och agerar för att hantera 
det som de urskiljer som villkor för att införa och bedriva verksamhetsförlagd utbild-
ning och vilken typ av organiseringsprocesser som sätten att uppfatta villkoren leder till. 
Det är med andra ord aspekter av ett praktiskt strategiarbete som studeras. Vi är särskilt 
intresserade av i vilken mening VFU-satsningen leder till anpassningsinriktat arbete 
som byråkratiska implementeringsprocesser kännetecknas av och i vilken mening det 
leder till utvecklingsinriktat arbete så som professionella implementeringsprocesser 
kännetecknas av.  
 

                                                             
1 Ett tack till alla informanter och till all administrativ personal som hjälpt oss spåra 
kursplaner utan diarienummer och kursplaner med olika namn men samma koder och så 
vidare. Ett tack också till Agneta Erfors och Leif Karlsson som ställde sitt material till 
förfogande som de insamlade 2010 samt till alla seminariedeltagare som varit med och 
granskat och haft synpunkter på texten. 
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1.1 Rapportens datamaterial 
Rapportens datamaterial utgörs av intervjuer med programansvariga och VFU-ansvariga 
eller andra som arbetar med VFU-frågor i programmen. Dessa har genomförts årligen 
under tre år. I vissa fall har de kompletterats med ytterligare intervjuer ansikte mot an-
sikte, via telefon eller mejl. Rapporten bygger också på insamlade dokument. Samtliga 
utbildningsplaner som erhölls från studieadministrationen 2009 och som presenterades 
som gällande vid den tidpunkten har ingått. Dessa har kompletterats med utbildnings-
planer som beslutades av Högskolan Kristianstads nämnder fram till maj 2010. Doku-
mentation i form av årsredovisningar, strategidokument, kursplaner, VFU-handböcker 
och andra texter som berör organisation av verksamhetsförlagd utbildning är ytterligare 
material som har analyserats.  
 

1.2 Etiska överväganden och metodkommentarer 
Plattformen för forskning om Verksamhetsförlagd utbildning och professionslärande har 
som uppdrag att återrapportera resultat från forskning och utveckling till verksamheten 
vid Högskolan Kristianstad. Etiska övervägande har gjorts avseende att det uppdraget 
innebär en återföring till dem som beforskas. VFU-ansvariga, programansvariga och 
andra aktörer kan känna igen varandra och bli igenkända av andra. Även om vi inte 
uppfattar vårt empiriska material som kontroversiellt finner vi det onödigt att peka ut 
program eller enskilda befattningshavare. Program och enskilda befattningshavare pe-
kas därför endast ut när det är nödvändigt för att skapa tydlighet. Vi har därför också 
valt att presentera vårt resultat utifrån idealtyper. Att utnyttja idealtyper gör det möjligt 
för oss att hantera exempel som exempel från enskilda program och organisationer, 
snarare än på något som står för det enskilda programmet eller befattningshavaren. 
Dessa överväganden har också lett till att vi ibland presenterar det som att det är pro-
grammen som talar när det egentligen handlar om vår tolkning av det empiriska un-
derlaget, oavsett om det är informanter som intervjuas eller informationen kommer från 
dokument. När det gäller dokument som är antagna i nämnderna vill vi påminna läsaren 
att de rimligen bör betraktas som inte bara programmen som ”talar”, utan också respek-
tive nämnd. Vi arbetar med idealtyperna i) enkel och komplex organisation, ii) enkel 
och komplex organisering, samt iii) engagerade och oengagerade berättelser och avslu-
tar med en diskussion kring byråkratisk respektive professionell implementeringsstruk-
tur. 
 
Med Mintzberg, Ahlstrand och Lampel (1998) skulle vi kunna tala om studien som en 
strategi-safari i vilken syftet har varit att upptäcka strategin i organisatoriskt handlande. 
I strategilitteraturen ser vi två vanliga sätt att studera den form av ledarskap som kan 
betraktas som strategiskt. Ledarskap i förändring handlar, utifrån ett strukturalistiskt-
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funktionalistiskt perspektiv, om att upptäcka verkligheten och anpassa organisationen 
till denna (Ford och Ford 2003). Avgörande för om ett förändringsarbete blir lyckat är 
om den kunskap som genereras i processen ger en bra bild av verkligheten eller inte. 
Misslyckanden kan förklaras av missförstånd, brister i tolkningar och ofta utifrån en 
vilja att bara se det som fungerar och är bra och en ovilja att se, beskriva och kritiskt 
reflektera över det dysfunktionella, det som Alvesson och Spicer kallar funktionell 
dumhet (2012).  
 
Det tillvägagångssätt vi har valt bygger på en förståelse av vision, strategi, organisation 
och organisering som utgår från att dessa är ett resultat av meningsskapande som sker i 
interaktion mellan människor och mellan människor och deras omgivning. Den verklig-
het vi erfar när det gäller organisation skapar vi när vi klär den i språk. Ett organisato-
riskt system, till exempel ett resursfördelningssystem erfar vi inte direkt och omedierat, 
utan vi erfar den som ”berättelser om” resursfördelningssystemet. Att studera organisat-
ion utifrån ett sådant betraktelsesätt med hjälp av utskrifter från dialogmöten och utbild-
ningsplaner är att studera berättelser om organisation och organisering.  
 

1.3 Rapportens upplägg 
I avsnitt 2 presenteras satsningen på verksamhetsförlagd utbildning. Här presenteras de 
idealtypiska organisationsformer som konstruerats för att belysa de principiella frågor 
olika program har att hantera. 
 
I avsnitt 3 ges en djupare analys av några lösningar på hur verksamhetsförlagd utbild-
ning kan organiseras och olika orsaker till sådana lösningar diskuteras. Det handlar till 
exempel om varför VFU förläggs till olika tidpunkter i olika program och vilken perso-
nal som är inblandad i VFU och vad de gör. Det visar sig finnas stora skillnader i vad 
som måste hanteras i utbildningsprogrammen. Det kan handla om allt från att skydda 
företagshemligheter till att hantera avtal eller arrangera poänggrundande handledarut-
bildning. 
 
I avsnitt 4 tecknas en bakgrund till högskolans mål och den vidare kontexten för refor-
men som informanter ibland hänvisar. Här beskrivs den nationella och transnationella 
styrningen av utbildningarna. Avsnittet visar att det finns program som inte har annat än 
de allmänna nationella examensordningarna att förhålla sig till. Andra program måste 
förhålla sig till många olika styrningsansatser som de utsätts för, och kan behöva samar-
beta med andra aktörer för att skapa enhetlighet kring hur de arbetar för att uppnå ut-
bildningens mål.  
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I avsnitt 5 görs en analys av materialet utifrån idealtyperna engagerade och oengagerade 
berättelser, för att användas som ett verktyg för att analysera den kunskapsutveckling 
och det förändringsarbete som VFU-reformen satt igång.  
I avsnitt 6 sammanfattas de villkor som aktörer i olika program hanterar när de genom-
för verksamhetsförlagd utbildning och här ges exempel på hur ”villkorslistan” kan an-
vändas av programmen för en självinventering. 
 
Avsnitt 7 sammanfattar högskolans VFU-reform och relaterar resultaten till tidigare 
forskning.  
 
I Avsnitt 8 pekar vi ut ett vägval som vi menar att högskolan står inför. Bör högskolan 
välja en professionell implementeringsstruktur eller fortsätta reformarbetet med admi-
nistrativ dokumentstyrning, en så kallad byråkratisk implementeringsstruktur?  
 

2 Presentation av strategimålet - Verksam-
hetsförlagd utbildning i alla program 

Vid Högskolan Kristianstad togs 2006 ett styrelsebeslut om att varje utbildningsprogram 
skall ha minst 5 veckors verksamhetsförlagd utbildning (Högskolan Kristianstad, Stra-
tegi 2008-2012).  
 
Reformen syftade till  
1. en kvantitativ ökning av verksamhetsförlagd utbildning,  
2. en kvalitetsutveckling av den verksamhetsförlagda utbildningen genom att forsk-
ningsanknyta och vetenskapliggöra den. 
3. en forskningsverksamhet som skulle bidra till kvalitetsutvecklingen. (Högskolan 
Kristianstad, Strategi 2009 – 2014)  
 
Ansvaret för den kvantitativa ökningen lades direkt på programmen. För vissa yrkesut-
bildningar innebar detta mindre förändringar. För andra har det inneburit att införa ett 
helt nytt moment och ett helt nytt sätt att tänka i programmen.  
Läranderesurscentrum fick i uppdrag att prioritera utvecklingsarbete kopplat till VFU 
inom ramen för sitt arbete med högskolepedagogiskt utvecklingsarbete. En särskild 
forskningsmiljö började byggas upp. Forskningsmiljön inriktades mot forskning om 
handledning och bedömning av verksamhetsförlagd utbildning, om profession och pro-
fessionslärande samt kvalitetskulturer och VFU. 
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3 Två idealtyper - Enkla och komplexa VFU-
organisationer 

Idealtyp är ett heuristiskt verktyg som hjälpt oss att tänka kring organisering av VFU. I 
praktiken kan program uppfattas som att de hamnar mitt emellan två idealtyper. Ett och 
samma program kan vara komplext i vissa avseenden och enkelt i andra.  
 
Intervjuer och dokumentanalyser visar att statlig och transnationell reglering och andra 
former av externa villkor både kan komplicera och underlätta arbetet med VFU. Pro-
gram som saknar styrning av VFU genom nationella examensmål försöker själva förstå 
och skapa mening kring vilka frågor som är relevanta att ställa. Utbildningsprogram 
som styrs av fastställda regelverk fokuserar istället på att förstå hur de skall hantera 
regelverken. Program som saknar en statligt reglerad skyldighet att ha verksamhetsför-
lagd utbildning åberopar inte statliga bidragsregler för ersättning till VFU-platser men 
gör det ibland till en fråga om hur resurser skall omfördelas inom programmet när VFU-
införs. Har det tvingande mål för verksamhetsförlagd utbildning i examensordningen 
gör det detta till föremål för överväganden om vilka mål som behöver föras in i utbild-
nings- och kursplaner, hur dessa mål ska brytas ner och konkretiseras i lokala kursplaner 
och hur dessa mål skall examineras.  
  
Möjligheten att formulera egna frågor och utmaningar vid implementeringen av VFU 
öppnar för många och ibland vitt skilda lösningar i programmen. Vi skall tala om lös-
ningar i form av enkla organisationer och komplexa organisationer respektive om orga-
niseringsprocesser som enkla och komplexa organiseringsprocesser. Vanligen betraktar 
man enkla organisationer som organisationer med få nivåer, s.k. platta organisationer, 
medan komplexa organisationer har många nivåer och en mer formaliserad ansvars- och 
arbetsdelning med nivåer och positioner. Vardagliga organiseringsprocesserna kan vara 
enkla eller komplexa oavsett vilken organisation de försiggår i. Graden av komplexitet 
har mera att göra med arbetsinnehåll och karaktär än organisationsform. Villkor är de 
kulturella uttryck som programrepresentanterna använder för att skapa mening kring 
varför programmen hanterar VFU på det sätt de gör. Redovisningen som följer bygger 
på informanternas sätt att tala om organisation och det vardagliga arbetet. Det innebär 
att samma informant kan tala om vissa delar av arbetet eller organisationen i linje med 
vad vi kallar komplex organisation och annat arbete i linje med vad vi kallar enkel or-
ganisation eller ett kontinuum däremellan. Enkel och komplex behöver således inte alls 
återfinnas i sina renodlade former i informanternas utsagor, men i många fall talar in-
formanterna övervägande på det ena eller andra sättet. 
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3.1 ”Enkel” VFU-organisation 
En slags enkelhet kommer till uttryck när informanter inte pratar om att det finns eller 
behövs en särskild organisation för VFU-arbete. Informanterna framställer istället VFU-
frågor som något som kan lösas ad-hoc. Även om det är vanligt att någon form av sär-
skild VFU organisation nämns talas det sällan om att mer än en särskild position för 
VFU behövs och aldrig om behov av flera nivåer av positioner. Enkla organisationer 
kan uppfattas som små organisationer och i studiens material hänvisar informanterna 
ibland till att de kan ha så enkla lösningar eftersom de har få studenter och lite personal 
inblandad. Informanter som talar om sitt program som litet menar att litenheten möjlig-
gör lösningar på individnivå. Till exempel kan studenten själv förväntas ordna sin VFU-
plats, kursansvarig kan själva ha personliga kontakter och muntliga avtal med arbets-
platser. VFU presenteras inte heller som en verksamhet som kräver att VFU-platser 
skapas genom avtal utan snarare genom personligt nätverkande. VFU-ansvariges per-
sonliga nätverk (ev. tillsammans med studenternas egna kontakter) kan räcka för att 
säkra tillgång till VFU-platser.  
 
Storleken på programmet användas för att förklara behov eller ickebehov av digitalt 
administrativt stöd för att hantera till exempel VFU-platser och kan beskrivas som så 
enkel att den ryms i en analog fickkalender eller ”i huvudet”. Avsaknaden av nationell 
styrning användas för att förklara avsaknad av detaljerad lokal styrning. Programrepre-
sentanter beskriver det som oklart vilka mål som egentligen behöver ställas upp. Kon-
trollen av vad som lärs under VFU behöver inte inriktas på att säkra ett bestämt innehåll 
utan skrivningar i kursplaner öppnar för att innehållet kan variera. Program som beskri-
ver att de klarar sig med en enkel organisationstyp kan se ut som följer:  
 
Programansvarig bygger upp ett kontaktnät med presumtiva VFU-platser som komplet-
terar studenternas. Ansvarig håller kontakten med student och handledare under VFU 
genom mail och telefon. Någon form av rapport tas fram av studenten och eventuellt 
hålls ett seminarium, som en del av examinationen. Det är vanligt att programansvarig 
också är examinator. Genomförandet består helt enkelt av två nivåer: programansvarig 
och handledare på fältet, varav den senare inte formellt är en del av högskolans organi-
sation. En annan variant av enkel organisation förekommer i tekniska program där VFU 
utgörs av ett självständigt arbete2 som utförs på uppdrag av eller i samverkan med ett 

                                                             
2 Vi använder genomgående högskoleförordningens begrepp ”självständigt arbete” där inte vi 
citerar informanter och dokument direkt i vilket fall det kan förekomma att begreppet examensar-
bete används 
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företag. Studenten behöver inte nödvändigtvis vistas på företaget eller få kontinuerlig 
handledning därifrån. Det gäller till exempel programmet för interaktiv ljuddesign. 
Programmets upplägg innebär att beställningen kommer utifrån men studenten sitter 
vanligtvis på högskolan och utför jobbet och har handledning från högskolan. Projektet 
rapporteras tillbaks till beställaren. Programmets upplägg motsvarar vad vi kallar enkel 
organisation men det behöver inte innebära att organiseringsprocesserna är enkla. Lik-
som andra program påpekar representanter att beställningsförfarande innebär åtaganden 
som har med kvalitet och produktsskydd att göra. Överväganden kan behöva göras om 
studenter är lämpliga för ett visst uppdrag, och motsättningar mellan utbildningens rat-
ionalitet och affärsverksamhetens kan behöva hanteras. I programmet digital design 
finns skrivningar i kursplaner om att sådana krav kan ställas.  
 
I flera ingenjörsprogram förekommer självständiga arbeten som benämns projektarbe-
ten. Programmen kallar denna form för verksamhetsförlagd utbildning. Ljuddesignpro-
grammets anspråk bygger på att en redan existerande tradition inom ingenjörsutbild-
ningar approprieras under VFU-begreppet. Denna tradition inkluderar praktiska uppdrag 
i företag och offentliga organisationer som avrapporteras som ett projektarbete. En så-
dan appropriering underlättas av hur dessa projektarbeten beskrivs i utbildnings och 
kursplaner. I några fall förekommer mer allmänna skrivningar om verksamhetsförlagd 
utbildning. I några fall finns skrivningar om arbetslivsnära delar i utbildningen, utan att 
just verksamhetsförlagd utbildning nämns: 
 

För att förbereda studenten för arbetslivet bedrivs delar av utbildningen som projekt-
arbete i team, då detta arbetssätt oftast används i utvecklingsarbete i näringslivet. 
Genom företagsförlagda projekt får studenten möjlighet att i sin akademiska examen 
på ett tydligt och relevant sätt bekanta sig med den praxis som finns i näringslivet. 
(Utbildningsplan Datasystemutvecklingsprogrammet 180 högskolepoäng Dnr: 
1555/333-06) 

 
Skrivningar om VFU i styrdokument gör att det kan vara rimligt att ställa frågor om vad 
som egentligen kan kallas forskningsanknuten och vetenskapliggjord VFU i samarbete 
mellan forskning, utbildning och arbetsliv. I utbildningsplaner ser man inte alltid forsk-
ningsanknytningens form framskriven. Program utan tradition lämnas att tolka vad 
skrivningar kring Kristianstadsmodellen i strategin egentligen innebär för dem, medan 
andra program med lång tradition av att genomföra VFU redan kan ha inkluderat skriv-
ningar i utbildningsplaner och andra dokument. Intervjuer med programansvariga och 
strategiska handlingar i programmen, till exempel att tillsätta utredningar om forsk-
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ningsanknytning, visar att meningsskapande kring sådana policybegrepp är en central 
del i arbetet med VFU. 
 
Enkelhet kommer till uttryck när medarbetare inte uttrycker behov av att använda digi-
tala stödsystem som beslutats central men som uppfattas krångla till en redan enkelt 
hanterbar administration3. Av intervjuerna framgår att orsakerna till att vissa stödsystem 
inte används i den enkla organisationen är för att de inte är tvingande eller inte tillämp-
liga.  
 
Vissa nationella stödsystem, till exempel Ladok, är tvingande genom att betyg måste 
registreras där. Vissa stödsystem är lokala och i de organisationer som inte ersätter 
VFU-platsen rapporteras till exempel inget behov av faktureringsstöd. I en organisation 
som har få VFU-platser kan det framstå som extra arbete att gå vägen över VFU-
valwebben för att hantera olika VFU-platser. Även om det finns en uttalad önskan i den 
lokala strategin att VFU-valwebben skall användas och utvecklas som stödsystem så 
kan programmen avstå. I programmet för biomedicinsk analys framhåller till exempel 
informanterna att det är så stora skillnader mellan VFU-platserna att det kan vara svårt 
att använda ett standardiserat stöd. Det blir enklare med e-post och telefon och att sköta 
hanteringen med listor. De tror att behovet av ett sådant stöd kan öka men ser svårighet-
er i att börja använda VFU-valwebben eftersom de i regel måste gå genom koordinator i 
regionen.  
 
I den enkla organisationen ansvarar i regel programansvarig för VFU, godkänner ar-
betsplatser (som studenten själva ordnat ibland), utser handledare, har kontakt med 
studenten under VFU och examinerar studenten. Vissa utbildningar med respektive 
nämnder anser sig inte behöva detaljerade mål för VFU i utbildnings och kursplaner. 
Det kan bero på att det saknas mål i examensordningen, att det inte finns en särskild 
examensordning för utbildningen eller att VFU inte tas upp som ett moment i utbild-
ningen i lagar och förordningar. Därutöver hänvisar informanterna till faktorer som 
handlar om att det inte finns formella krav på insocialisering i ett specifikt yrke. Detta 

                                                             
3 Vi använder VFU valwebben som exempel på digitala verktyg eftersom det är det tydligast 
kopplade systemet. Det är emellertid inte det digitala verktyg som används mest frekvent. En del 
verktyg är tvingande och alla program måste använda dem som till exempel LADOK. Andra som 
FirstClass är kanske inte tvingande men används i praktiken i alla program och av all personal. På 
samma sätt använder alla Högskolans webb för att på olika sätt kommunicera VFU till omvärlden 
(se till exempel Nilsson 2011). Andra digitala tjänster har mer indirekt betydelse. Tur och Retur 
som nu ersatts av Palasso används av de lärare som gjort platsbesök för att hantera reseräkningar. 
UBAS används för publicering av kursplaner.  
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kan bero på att det saknas historiska yrkestraditioner som programmets VFU kan formas 
utifrån. Dessa faktorer kan bidra till att de inte ser behov av rigorös kontroll av att hand-
ledarna har kompetens som är jämförbara med examensmål och kursmål, eller VFU:s 
relation till det professionella fält de utbildar för inte blir så hårt uppstyrd. Olika studen-
ter kommer att lära sig olika saker under sin VFU och det betraktas som rimligt. 
 
Även om organisationen är enkel och kanske inte mer än 1-3 medarbetar är inblandade, 
så kan vi identifiera fyra formella positioner som är tvingande. Tre ska finnas enligt 
lokalt regelverk: programansvarig, kursansvarig samt handledare på fältet. Möjligen 
utgör ingenjörsprogrammen ett undantag eftersom vissa utbildningsplaner i program-
men inte tydligt uttrycker att studenter tilldelas handledare på fältet. Enligt arbetsord-
ningen har den som är programansvarig ansvar för kvalitet inom programområdet. Den 
fjärde positionen, examinator regleras av högskolelagen och aktualiseras i de fall då det 
sker examination (SFS 1993:100 Kap 6, 18§). På genomförandenivå kan programansva-
rig, kursansvarig och examinator vara en och samma person, denne kan dessutom vara 
examinerande lärare, d.v.s. också vara den lärare som samlar in handledarens bedöm-
ning och som bedömer eventuella examinationer.  
 
Vad som framstår som en enkel organisation när det gäller position, d.v.s. hur uppgif-
terna finns fördelade på olika positioner i organisationen, kan uppfattas som en kom-
plexitet när det gäller hur uppgifterna fördelas på personer. På Folkhälsopedagogiska 
programmet är exempelvis kursansvarig och examinator en och samma person. I ex-
emplet från Vatten- och kretsloppsprogrammet nedan är programansvarig, kursansvarig 
och examinator en och samma person. Konstruktionen på personnivå kan dölja en kom-
plexitet i form av arbetsdelning. I realiteten är det bara två positioner som inte kan be-
sättas av en och samma person. I tabell 1 visas hur kursansvarig kan utse handledare på 
fältet men kursansvarig och handledare på fältet kan knappast vara samma position. Ett 
annat exempel på komplexitet handlar om tillsättning. NU-nämnden (numera ULM) kan 
utse en av sina egna ledamöter som examinator. Personalledaren4 kan utse sig själv som 
kursansvarig o.s.v.  

                                                             
4 Personalledare är exempel på en position som fanns i organisationen när materialet samlades in 
men som sedermera har förvunnit och som delvis till sin funktion ersatts av positionen avdel-
ningschef. En annan position som försvunnit är kunskapsgruppsledare. 
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Tabell 1: Översikt över positioner i den enkla VFU-organisationen – exemplet 
Vatten- och kretsloppsprogrammet 

 Positioner Utses av An-
tal 

Reella personer som upp-
rätthåller positionen 

1 Programansvarig Sektionschef  1 Person A 

2 Kursansvarig Personalledare i sam-
råd med programan-
svarig  

1 Person A 

3 Handledare på 
fältet 

Kursansvarig  2 Handledare på fältet (kan 
även vara andra personer 
på arbetsplatsen än den 
som formellt har uppdra-
get) 

4 Examinator NU-nämnden  1 Person A 

 
När medarbetare talar om det vi menar är exempel på enkel organisation, så hänvisar de 
ibland till vad vi kallar olika typer av externa villkor. De beskriver att de saknar statlig 
styrning i form av statsbidrag för VFU och att de inte är styrda av examensmål. De 
hänvisar till omständigheter som har med branschen att göra och som gör det möjligt att 
till exempel låta studenter ordna sina platser själva eller att branschen är intresserad av 
att studenter gör sina självständiga arbeten hos dem. Detta är vad vi kallar en form av 
regionala villkor. Programmens litenhet har också med andra typer av externa villkor att 
göra, så som söktryck och presumtiv arbetsmarknad. Det stöd som erbjuds av högsko-
lans administration är inte alltid vad programmen behöver. VFU-valwebben är ett så-
dant erbjudande som programmen hanterar samt stöd för högskolepedagogiskt utveckl-
ingsarbete.  
 
Lokala villkor uppfattas inte genomgående som stöd, utan kan också betraktas som 
något som tar tid utan att ge utdelning. Yrkeskulturella villkor är en annan aspekt som 
programmen tycks hantera. Det kan handla om allt ifrån det faktum att man utbildar för 
ett helt eller delvis nytt yrke till att det inte finns handledare att tillgå som har samma 
utbildning. I de fall yrket är etablerat är det inte givet att yrkesföreträdarna ser det som 
självklart att handleda och detta underlättar inte rekryteringen av platser. Inga informan-
ter nämner att det saknas en organiserad yrkesgrupp som partner i programutvecklingen, 
men indirekt kan vi förstå att avsaknad av yrkeskår som driver strategiarbete runt frågor 
om så kallat evidensbaserat arbete betyder att dessa program inte blir indragna i den 
typen av diskussioner med externa intressenter. Hänvisningar till vad man kan kalla 



 

	  
Kvalitetsutmaningar	  i	  högskolans	  VFU-‐satsning	  Aili,	  Nilsson 

 

14 

programinterna villkor förekommer genomgående. Det kan handla om den typ av värde 
och funktion VFU tillskrivs och hur kunskapsmål skrivs fram utifrån detta och vilka 
metoder för bedömning och examination som valts. Kunskapsmålen och de programin-
terna föreställningarna om vilken roll handledaren tilldelas, som i vilken grad denne 
tänks agera självständigt som professionsföreträdare samt i vilken grad denne förväntas 
agera reaktivt utifrån utbildningens styrning, är andra skäl som förekommer som förkla-
ring, till exempel av att man kan låta studenten själva välja handledare.  

3.2 ”Komplex” VFU-organisation 
Personal som talar om sina VFU-organisationer så som vi beskriver idealtypen kom-
plexa organisationer talar delvis om samma aspekter som de som beskriver den enkla 
organisationsformen, men de beskriver den annorlunda. De påpekar att de har många 
studenter, många kurser med VFU och många VFU-platser med många handledare. Den 
stora kvantiteten ställer krav på särskilda lösningar. Programrepresentanterna talar om 
nationella regler som reglerar omfattning och innehåll som villkor som de menar påver-
kar VFU-organisationen. De talar om en personalhierarki med många olika nivåer och 
positioner.  Program som i flera olika avseenden presenterar sig som komplexa är Lä-
rarprogrammen, Sjuksköterskeprogrammet och Tandhygienistprogrammet. Ekonom-
programmet skulle också kunna placeras här på grund av storleken av programmet men 
har inte motsvarande omfattande VFU. 
 
Den komplexa organisationen beskrivs som att den har en hög grad av formalisering. 
Programmen har många och komplicerade kunskapsmål och säger sig ha behov av att 
ha väl utvecklade kontrollsystem med urval av VFU-platser, handledarutbildning, VFU-
handböcker och VFU-besök.5 Representanter för idealtypen berättar att avtal upprättas 
kring ersättning, arbetsdelning, former för mottagande och avlämnande. Överenskom-
melser ingås kring hur det arbete studenten utför övervakas och kontrolleras så att det 
svarar mot styrningen. Nationella regler gör att studenter på lärarutbildningen och sjuk-
sköterskeutbildningen, kan avkrävas utdrag från belastningsregister eller friskintyg 
innan de kan accepteras för VFU-placering och representanter berättar att deras program 
har en organisation (personal, anvisningar, blanketter) som kan hantera detta. Den kom-
plexa idealtypen kännetecknas också av många samarbeten. Utbildningarna behöver 
upprätthålla formaliserade nätverk, ingå i nationella eller regionala samarbeten, ingå i 
forsknings- eller utvecklingssamarbeten och i avtalsreglerade samarbeten kring place-

                                                             
5 En jämförelse kan göras med den nationella reglering med övningsskolor som utbildningsmi-
nister Jan Björklund föreslår för lärarutbildningen där han argumenterar för att det behövs sär-
skilda institutioner med särskilda positioner men en särskild kompetens och särskilda incitament 
för att locka till dessa positioner (se http://www.regeringen.se/sb/d/15623/a/185155). 
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ringar och handledarutbildningar. När många medarbetare är inblandade i bedömning 
och examination utvecklas särskilda insatser för att säkra likvärdighet i bedömningen. 
Program som beskriver att de behöver en komplex organisation kan se ut som i följande 
exempel. 
 
Program med komplex organisation är nästan undantagslöst stora mätt i antal anställda 
och utbildningsplatser, VFU-platser fördelas av högskolan eller i samarbete med kom-
muner och Region Skåne. Komplexiteten är också ett resultat av att VFU sker under 
upprepade perioder och innefattar platsbesök. Kontrollen upprättar standarder för att 
säkra ett bestämt innehåll och motsvara en rad olika kunskapsmål. Sätt att säkra en 
likvärdig VFU är att genomföra handledarkurser samt hålla regelbundna handledarträf-
far för gemensam kompetensutveckling och för koordinering av bedömning etc. Lärar-
utbildningen har en sådan komplex organisation.  Sjuksköterskeprogrammet, socionom-
programmet, biomedicinska analysprogrammet och tandhygienistprogrammet har också 
relativt komplexa organisationer. Lärarprogrammet skiljer sig från de båda vårdpro-
grammen. Upplägget är standardiserat samtidigt som det tillåter variation mellan olika 
inriktningar och specialiseringar, varför inte allt kan samordnas utan också måste sär-
skiljas mellan olika inriktningar. I lärarutbildningen förekommer det ibland att det till-
sätts momentansvariga inom en kurs. Det kan innebära att VFU-momenten har en sär-
skilt ansvarig som kursansvarig utsett. I dessa fall kan man säga att komplex organisat-
ion och komplexa organiseringsprocesser går hand i hand. 
 
I den komplexa organisationen finns många positionsnivåer. Antalet inblandade handle-
dare kan uppgå till tresiffriga tal. En mindre kurs på lärarutbildningen, ILN21L, med 54 
studenter, är ett exempel. ILN21L är en kurs inom förskollärarprogrammet (en inrikt-
ning inom den lärarutbildning som nu är under utfasning). Kursen har 4 veckors VFU. 
För att planera, organisera, samordna och genomföra VFU arbetar VFU-kansliets två 
administratörer, en inriktningsansvarig, två kursansvariga samt fyra ytterligare högsko-
lelärare som bl.a. gör VFU-besök samt en kursansvarig från tidigare kurs med VFU, 
samt 54 handledare. Det är sammantaget 64 personer inblandade i denna kurs och det 
finns ytterligare 6 liknande kurser i programmet som involverar lika många personer, 
dock är det en av dessa som inte innehåller platsbesök, så totalt i hela programmet kan 
det handla om uppemot 450 personer. 
 
Även i den komplexa organisationen kan samma person inneha mer än en position, till 
exempel som både examinerande lärare och inriktningsansvarig. Men omfattningen av 
arbetet är ofta så stort att personen inte kan utföra allt arbete. Flera medarbetare måste 
arbeta med samma arbetsuppgifter och behov av koordinering uppstår som inte finns i 
den enkla organisationen. I programmen som vi beskriver som komplexa menar perso-
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nal att det således är omöjligt att vara examinerande lärare för alla studenter. Studenter-
na är för många. Informanter säger också att det är svårt att upprätthålla fler positioner 
än två eftersom varje position innebär så stor mängd arbete.  
 
På lärarprogrammen finns särskilda administratörer som hanterar kontakten med kom-
munernas VFU-samordnare och platserna fördelas med hjälp av digitalt stödsystem som 
hanteras av VFU-administratörer. De som arbetar med att fördela platser är beroende av 
de kursansvarigas beskrivningar av vad studenterna förväntas lära sig under VFU, för 
att kunna bedöma vilka som är lämpliga skolor och handledare. Lärarutbildningen an-
vänder VFU-valwebben och sjuksköterskeprogrammet en miljö som tillhandahålls av 
Region Skåne. Även i sjuksköterskeprogrammet kan vi spåra samma mönster. Pro-
grammet har också en adjunkt som ansvarar för samordningen på liknande sätt som 
lärarutbildningen. Det är möjligt att urskilja uppemot tio olika ansvarspositioner inom 
lärarutbildningen om vi räknar in samordnaren och de två studieadministratörerna/VFU-
handläggarna.  
 
Tabell 2: Översikt över positioner i den komplexa VFU-organisationen - Lärarut-
bildningens VFU 
 Nivå Position Antal Upprätthåller 

positionen 

1 Sektionschef Programansvarig  3 Person A, B, C  

2 Avdelningschef i samråd 
med programansvarig  

Inriktningsansvarig 
(xx st.) 

(x) Person D(1…n) 

3 Avdelningschef i samråd 
med programansvarig  

Kursansvarig  (x) Person E(1…n) 

4 Kursansvarig Momentansvariga (x) Person F(1…n) 

5 Sektionschef Handledare på lärarut-
bildningen 

(x) Person G(1…n) 

6 NU-nämnden  Examinator 1 Person H 

7 Avdelningschef i samråd 
med kursansvarig  

Examinerande lärare (x) Person I (1…n)  

8 Sektionschef  VFU-samordnare  1 Person J 

9 Sektionschef VFU-administratörer 3 Person K, L,M 

10 Sektionschef Administrativ ledare 1 Person N 

11 Fördelas via VFU-handläg-
gare och VFU-valwebben 

Handledare på fältet  (x) Person O (1…n)  
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Översikt II visar de 11” nivåer” som kan urskiljas utifrån informanternas beskrivningar. 
I vissa fall framgår positionerna av lagregler eller högskolans arbetsordning. Ibland kan 
benämningen av arbetsfält på en nivå dock delvis innefatta det arbetsfält nivån under i 
hierarkin också jobbar med. Varje nivå behöver inte motsvaras av en person på en posit-
ion, utan på vissa nivåer återfinns flera olika medarbetare. På den äldre lärarutbildning-
en finns till exempel tre programansvariga och ett antal inriktningsansvariga (i tabeller 
står x där antalet är oklart). På de positioner som utser uppdraginnehavare förekommer 
det också att samma position delas av två personer. Det är personalledare med personal-
ansvar som i samråd med de kvalitetsansvariga, d.v.s. programansvarig (nivå 3) respek-
tive kursansvarig (nivå 4), fördelar uppdrag på medarbetarna. Det kan finnas en så stor 
grupp som 20-30 personer som arbetar med VFU, även om man räknar bort handledare 
och examinerande lärare.. Allt detta arbete ska samordnas, vilket betyder att antalet 
relationer som kan uppstå genom olika konstellationer blir mycket stort. Komplexiteten 
skapar en högriskorganisation när det gäller informationsflöde och samordning. I vissa 
fall regleras det vardagliga arbetet i huvudsak via dokumentstyrning som till exempel 
avtal, utbildningsplaner, kursplaner, kurs-PM och betygsblanketter. Då kan komplexite-
ten antas få stor betydelse för transferering av kunskaper mellan inblandade. Det ställs 
stora krav på att medarbetare kan prata sig samman. 
 
Föreställningar om och exempel på vad som behöver regleras ger en omfattande lista. 
En organisatorisk lösning som ökar komplexiteten är arbete med formella juridiska 
avtal. Lärarutbildningen arbetar exempelvis med flera olika avtal, med kommu-
ner/regioner, med rektorsområden/organisationer samt med privata skolor. Avtalen 
reglerar också handledarutbildning. Motsvarande avtal finns inom sjuksköterskepro-
grammet. Avtalen innebär en form av komplexitet genom att många åtaganden (och 
rättigheter) finns beskrivna och reglerade. Även mängden avtal står i relation till kom-
plexitet. Det kan innebära att programmen måste hantera många avtalsparter med 
sinsemellan skilda behov. 
 
Det sätt programmen skapar mening kring omfattning av och karaktären på VFU-
relaterade arbetsuppgifter kan leda till att program sjösätter en särskild organisation för 
VFU. Informanterna menar att storleken i sig kräver särskilda organisatoriska lösningar. 
Organisationen kan innefatta en avdelning med särskilda positioner. Programmen tillsät-
ter arbetsgrupper som arbetar med kursplaner, studiehandledningar, VFU-handböcker, 
bedömningskriterier och andra dokument som behövs för VFU. Programmen kan bed-
riva forsknings- och organiserat utvecklingsarbete kring VFU som publiceras. 
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Figur 1 Utdrag från lärarutbildningens information och administrativa stöd för 
samordnare 
 

 
 
Figur 1 ger exempel på stöddokument i lärarutbildningen. Dokumenten har tagits fram 
av VFU-ansvarig som stöd till kommunala samordnare. Denna typ av stöddokument och 
form för presentation av sådana återfinns inte i de enkla organisationerna. Representan-
ter för att VFU-verksamheter med enkel organisering ger ytterst få exempel på att en 
sådan dokumentstyrning skulle behövas. 
 
När medarbetare talar om det vi menar är exempel på komplex organisation, så hänvisar 
de till vad vi kallar olika typer av externa villkor. De har ofta både statlig styrning och 
transnationell styrning att ta hänsyn till. De hänvisar till omständigheter som har med 
branschen att göra och som skapar arbete till exempel hantering av utdrag ur belast-
ningsregister eller det faktum att den verksamhet studenterna ska genomföra i sin ut-
bildning innebär risker. Sjuksköterskeprogrammet hänvisar till regionala villkor som att 
man har så många platser hos en arbetsgivare, Region Skåne, att man har ett eget ge-
mensamt datastöd för fördelning av platser som kan påverka villkoren för fördelning.  
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Program med komplex organisation är stora med många studenter och även det har med 
externa villkor att göra, så som söktryck och presumtiv arbetsmarknad. Högskolans 
erbjudande av stöd används ofta av arbetsgivare och man är involverad i förbättringsar-
bete med mottagande organisationer. Det förekommer både organiserat utvecklings- och 
forskningsarbete som högskolan erbjuder stöd för. Yrkesföreträdare på fältet ser det ofta 
som självklart att handleda och man ser möjlighet till handledarutbildning som en meri-
tering också i jobbet. Detta är möjligt när det handlar om yrken som är etablerade. Det 
finns ofta externa intressenter med stort intresse för utbildningarna, vilket visar sig i 
statliga utredningar, debatt och kunskapsutveckling inom de professionella organisat-
ionerna. Hänvisningar till vad man kan kalla programinterna villkor förekommer ge-
nomgående. Dessa speglar den typ av värde och funktion VFU tillskrivs och hur kun-
skapsmål skrivs fram utifrån detta och vilka metoder för bedömning och examination 
som valts.  

3.3 Analytiska för- och nackdelar med idealtyper 
Inledningsvis påpekade vi att en konstruktion av idealtyper är ett heuristiskt verktyg, i 
linje med vad Max Weber också avsåg (Weber 1983-1987). Det innebär att konstrukt-
ionen av en väl utmejslad idealtyp får till följd att få program i realiteten kommer att 
stämma in på alla punkter. Vi har därför ovan valt att föra en resonerande diskussion 
kring komplex och mindre komplex organisation och hur man kan förstå dem i relation 
till den mening medarbetarna skapar kring styrning och andra villkor de hanterar. Vi har 
också försökt visa att komplexa organiseringsprocesser, det vill säga vardagligt arbete 
med överväganden, analys, koordinering, planering och beslutsfattande kan förekomma 
både i den komplexa och i den mindre komplexa organisationen. Program som är väl-
digt stora kan ha enklare organiseringsprocesser om de har en enda VFU-period, där 
flären inte ställer krav på hård styrning och kontroll av arbetsplats och handledare. Det 
finns till exempel program där kunskapsmålen handlar om att lära känna en arbetsplats 
och kunna beskriva vilka kunskaper och kompetenser som används i olika arbetssituat-
ioner.  
 
Vissa kombinationer av ambitioner kan en analys av organiseringsprocesser belysa på 
ett avslöjande sätt. Det är sannolikt svårt att låta studenterna själva söka upp en arbets-
plats och samtidigt kräva att handledaren har en 7,5 hp handledarutbildning. Det är 
sannolikt svårt att ha kunskapsmål i VFU-kursplanen som rör etiska kompetenser eller 
konflikthanteringsförmåga, och samtidigt bara erbjuda en VFU-period om fem veckor, 
eftersom det blir svårt att garantera att studenter behöver hantera yrkestypiska konflikter 
eller etisk problematik under de veckorna. Idealtyperna är dock viktiga för att förstå 
implementeringen av VFU ur ett högskoleövergripande perspektiv. Som strategin är 
formulerad talas det om en modell. Idealtyperna visar på hur olika program uppfattar 
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villkoren. De arbetar genomgående med att hantera dessa så som de ter sig för det en-
skilda programmet. Detta arbete visar det rimliga i att skapa en organisationsmodell 
som skapar utrymme för strategiarbete. En sådan modell utgår från att programmen 
behöver unika lösningar, en egen organisation, egna stödsystem, och examinationsfor-
mer anpassade för specifika yrkes- och kunskapsfält med specifika kunskaps- och exa-
mensmål. Om program skall nå hög kvalitet måste det finnas utrymme för att utforma 
VFU-organisationen och VFU-arbetet utifrån programmens egna behov. 
 

4 Idealtyper och lösningar 
I detta avsnitt redovisas några av de aspekter som varierar mellan programmen. Dessa 
ges större uppmärksamhet genom att de organisatoriska lösningar programmen använ-
der sätts i fokus. Detta gör vi för att visa att organiseringsprocesser och organisation inte 
alltid samvarierar i den meningen att enkla organisationer har enkla organiseringspro-
cesser medan komplexa har komplexa organiseringsprocesser. Den första aspekten rör 
VFU:s placering och tänkta funktion. Den andra aspekten som behandlar avtal och er-
sättningar och den tredje fokuserar på personal som arbetar med VFU och deras arbets-
uppgifter. Vi låter arbetet med examinationer ta stor plats som exempel på arbetsuppgif-
ter, eftersom det är en central del av det pedagogiska arbetet och styrs både av generella 
regler som alla omfattas av, samt av de egenframtagna kurs- och utbildningsplanerna. 
 

4.1 VFU:s placering i programmet och tänkta funk-
tion 

VFU:s placering i programmet skapar olika behov av organisering. I program där VFU 
är en del av en kurs eller bygger på tillämpningar och/eller uppföljningar i andra kurser 
så måste olika ideer om hur VFU kan organiseras samordnas och förankras hos många 
medarbetare. I program där VFU är en självständig kurs kan den både vara sammanhål-
len i tiden eller brytas av att man regelbundet är inne på campus. Ett program kan pla-
cera VFU under olika terminer och eventuellt ha flera VFU-perioder. VFU har ibland 
egna kunskapsmål eller så kan VFU ingå i en kurs där det också finns campusförlagd 
undervisning före och/eller efter och där kunskapsmålen ska nås av en kombination av 
VFU och campusförlagd utbildning. Hur de ska examineras måste då ofta synkronise-
ras. Det gäller till exempel vissa delar av VFU inom masterprogrammet i utbildningsve-
tenskap.  
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Det är vanligt att den verksamhetsförlagda utbildningen ligger mot slutet av ett pro-
gram.6 Andra kan ha det fördelat. Ekonomiprogrammen har VFU termin 4 och 6 och 
gastronomiprogrammet termin 3-4 och 6. I program med mycket VFU är VFU ett åter-
kommande inslag i utbildningen, som till exempel i lärarprogrammen. 
 
Tabell 3: VFU:s placering i några program 

Program 
VFU i termin/av antal 
terminer 

Omfattning i 
högskolepoäng 

Biologiprogrammet med inriktning 
cellbiologi. 180 hp 
Dnr 571/333-10 
Fastställd 2009-06-15 

5 resp /6 
(beroende på intag VT 
eller HT) 

7,5 

Biomedicinska analytikerprogram-
met 180 hp 
Dnr 1092/333-10 
Fastställd 2010-06-17 

5-6/6 37,5 

Datasystemutvecklingsprogrammet 
180 hp 
Dnr 1555/333-06 
Fastställd 2006-10-19 

5-6/6 
 

15 (exa) 

Digital design 180 hp 
Dnr 917/333-10 
Fastställd 2010-05-18 

3/6 
5/6 
6/6 

15  
15  
15 (exa) 
Tot 45 

Ekonomiprogrammet 180 hp 
Dnr 1341/333-10 
Fastställd av utbildnings- och 
forskningsnämnden 2010-12-03  

  

Bank och finans 4/6 7,5 

Revisor och controller 4/6 7,5  

Internationell ekonomi 4/6 7,5  

Kina 4/6 7,5 

Förvaltningsekonomi 4/6 7,5 

Magisterår 7/8 30  

                                                             
6 Stycket bygger på utbildningsplaner som var gällande 1:a januari 2011. Men planer tagna på 
nämndernas decembermöte låg möjligen inte utlagda 
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Program 
VFU i termin/av antal 
terminer 

Omfattning i 
högskolepoäng 

Folkhälsopedagogiskt program 180 
hp 
Dnr: 1238/333-09 
Fastställd av utbildnings- och 
forskningsnämnden 2009-06-15 

4/6 15  

Gastronomiprogrammet 180 hp 
Dnr 952/333-10 
Fastställd 2010-05-18 

3-4/6 7,5 

Högskoleingenjör Datateknik 180 
hp 
Dnr 1557/333-06 
Fastställd 2006-10-19 

 VFU saknas 

Interaktiv ljuddesignprogrammet 
180 hp 
Dnr 730/333-07 
Fastställd 2007-04-27 

5-6/6 15 (exa) 

IT-drifttekniker, inriktning System 
Management 120 hp 
Dnr 1307/333-09 
Fastställd 2009-07-07 

4/4 15  

Landskapsvetarprogrammet 180 hp 
Dnr 909/333-08 
Fastställd 2008-06-10 

5/6 
15 (ej obligato-
riskt, finns som 
valbar kurs) 

Lean Production 120 hp 
Dnr 481/333-10 
Fastställd 2009-12-14 

2/4 
4/4 

7,5  
7,5 (exa) 
Tot 15 

Lärarprogram 
Den lärarutbildning som gällde när 
denna studie påbörjades hade flera 
inriktningar och därmed möjligheter 
för studenterna att göra val som 
innebar att deras VFU kunde 
komma att variera. Därför ges end-
ast exempel nedan. 
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Program 
VFU i termin/av antal 
terminer 

Omfattning i 
högskolepoäng 

Lärarutbildning - yngre barn - in-
riktning mot Lek-utveckling-
lärande 210 högskolepoäng 
Dnr: 1580/333-07 
Fastställd av nämnden2007-10-24 

Under inriktningstermi-
nerna 

7,5 + 7,5 
Tot 15 

Lärarutbildning - äldre barn och 
ungdomar - inriktning mot Biologi 
270 högskolepoäng 
Dnr: 1583/333-07 
Fastställd av nämnden2007-10-09 

Under inriktningstermi-
nerna 

7,5 + 7,5 
Tot 15 

Personal- och arbetslivsprogrammet 
180 högskolepoäng 
Dnr: 1174/333-09 
Fastställd av utbildnings- och 
forskningsnämnden 2009-06-15 

3-4/6 
5-6/67 

7,5  
7,5  
Tot: 15  

Socionomprogrammet 210 högsko-
lepoäng 
Dnr: 1131/333-10 
Fastställd av utbildnings- och 
forskningsnämnden 2010-06-17 

5/7 30  

Sjuksköterskeprogrammet 180 
högskolepoäng 
Dnr: 1414/333-06 
Fastställd av utbildnings- och 
forskningsnämnden 2006-10-11 

2/6 
4/6 
6/6 

15 
30 
30 
Tot 75 

Tandhygienistprogrammet 180 
högskolepoäng  
Dnr: 1416/333-06 
Fastställd av utbildnings- och 
forskningsnämnden 2006-10-11 

2/6 
3-4 
5-6 
5 

7,5 
7,5+7,5 
7,5+7,5 
Tot 37,5 
 

                                                             
7 I utbildningsplanen framgår inte under vilken termin verksamhetsförlagd utbildning genomförs. 
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Program 
VFU i termin/av antal 
terminer 

Omfattning i 
högskolepoäng 

VA- och kretsloppsteknikerpro-
grammet 120 högskolepoäng 
Dnr: 1186/333-09 
Fastställd av nämnden för utbild-
ningsvetenskap 2009-06-15 

4/4 15 

 
 
Som skäl för placering sist i programmen anger programansvariga att det är först då som 
studenten kan tillräckligt mycket. De kan bli en tillgång för arbetsplatsen och inte bara 
en belastning. Detta framstår som ett särskilt viktigt argument för de program som inte 
betalar ut ersättningar till handledare eller mottagande organisation. Ett annat argument 
som förekommer är att det är först då som studenten lärt sig tillräckligt inom yrkesfältet 
för att kunna ha något de kan tillämpa och testa när de är ute. Det första argumentet 
pekar mot det praktiska yrkeslärandet medan det andra tycks handla om att ha tillräck-
liga kunskaper för att kunna studera och reflektera över praktiken. I de program där 
VFU kan utföras som ett självständigt arbete så motiveras inriktningen med att det ut-
vecklar kompetenser i att driva projekt under förhållanden som liknar dem i arbetslivet. 
Det finns i regel externa parter och intressen inblandade i dessa examensprojekt. Det 
självständiga arbetet beskrivs i sammanhanget som att det uppfyller bägge kraven att 
vara en autentisk arbetsuppgift och att förse studenterna med en yrkesuppgift att stu-
dera.  
 

4.2 Föreställningar om syften med VFU 
I de program som har flera VFU-perioder är respektive period i regel kopplad till speci-
fika kunskapsmål. Den sista VFU-perioden syftar ofta till att träna och utveckla färdig-
heter i yrket som helhet. I den information för VFU som riktar sig till studenter och 
lärare och som förekommer på många program framkommer det att VFU kan vara upp-
lagd för att studenten ska lära känna specifika delar av arbetsfältet eller specifika arbets-
uppgifter samt utveckla specifika kompetenser, till exempel inom sjuksköterskepro-
grammet. Uttalade progressionsplaner för programmet ur yrkesperspektiv är dock inte 
ofta framskrivna. Ibland antyds ett progressionstänk, ”Progressionen under den verk-
samhetsförlagda utbildningen är en viktig del i yrkesutvecklingen, där förmågan att 
omsätta och kritiskt granska yrkespraxis utvecklas och fördjupas (Lärarutbildning, in-
riktning yngre barn, Dnr: 1580/333-07).  
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I program där VFU är en integrerad del av en kurs eller har i syfte att integrera kurser 
för och efter VFU-perioden, så förekommer det att VFU delar kunskapsmål med mo-
ment som är campusförlagda. I masterprogrammet i utbildningsvetenskap så förekom-
mer både kunskapsmål som specifikt rör VFU samt kunskapsmål som VFU och annan 
undervisning på kursen ska bidra till att utveckla: till exempel förmågor att kritiskt ana-
lysera och argumentera. I sjuksköterskeprogrammet och ekonomiprogrammen före-
kommer det att studenterna under VFU-perioder regelbundet kommer till campus för 
uppföljning och bearbetning av VFU-erfarenheter. Lärmiljöerna på campus respektive 
på klinik avser att bidra till delvis samma kunskapsmål. 
 
Inför fortsatta diskussioner och utvecklingsarbete i programmen vill vi peka på en möj-
lighet, som också utnyttjas av några program. Progressionsplaner ur professionsperspek-
tiv kan skrivas fram i linje med de beskrivningar av utveckling från novis till expert som 
utvecklades av Dreyfus och Dreyfus (1986). Denna ansats förekommer som teoretisk 
grund för planeringen till exempel på tandhygienistprogrammet. Utvecklingen från 
novis innebär enligt detta sätt att tänka att en student i början är i hög grad beroende av 
regler, procedurbeskrivningar, förklaringar och bestämmelser för hur arbetet ska utföras 
varför arbetet ofta utförs långsamt i början. Efter hand ökar studentens handlingskompe-
tens och studenten kan i högre grad fokusera på andra typer av lärande, som i vilka 
situationer en viss princip är användbar och i vilka den inte är det. Förståelsen för arbe-
tet blir mindre en fråga om förståelse för ett antal konkreta arbetsuppgifter eller arbetssi-
tuationer, utan en förståelse för grundläggande problematiker som personal i program-
men ytterst hanterar i de konkreta situationerna. En annan lämplig utgångspunkt skulle 
kunna vara kompetensbegreppet, som vi återkommer till längre ned. 
 
I lärarutbildningens VFU-handbok skrivs VFU-fram som något där man snarast tar 
avstånd från novis-experttänkandet. Inte heller det vedertagna kompetensbegreppet8 
används, utan det centrala begreppet är ”lärarroll”, vilket dock inte definieras.  
 

                                                             
8 Kompetens brukar inom forskning om lärande i arbetslivet eller lärande definieras som de för-
mågor som behövs för att kunna utföra en specifik arbetsuppgift. Det handlar i regel inte endast 
om kunskaper och färdigheter, utan även om vilka egenskaper en individ bör ha. Det kan handla 
om engagemang eller emotionell disposition. Ellström definierar exempelvis kompetens som en 
individs potentiella handlingsförmåga i relation till en viss uppgift, situation eller kontext.  
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Den praktiska delen av lärarutbildningen har alltid inneburit att studenten getts tillfälle 
att träna sina teoretiska kunskaper. En praktik som innehållit traditionell handledning 
där hjälp, stöd, råd, tips setts som de väsentliga komponenterna. En praktik där handle-
daren haft en förmedlande roll och där handledaren setts som en expert. Denna praktik 
skall ersättas med en VFU där samspelet mellan teori och praktik skall vara utgångs-
punkten, där lärarutbildaren på fältet, LUF, skapar en dialog med studenten med ut-
gångspunkt från verksamhetens vardag och studentens behov. Där LUF utmanar studen-
ten att reflektera och analysera. Där processen betonas mer än resultatet. (informant 
lärarutbildningen) 
 
”Där processen betonas mer än resultatet” står det om stödet studenten ska få av sin 
handledare, d v s fokus är inte på hur studenten klarar arbetsuppgifter, utan på samtalet 
mellan handledaren och studenten. Det förväntas ske saker i studenten som denne ska 
visa prov på. Handledaren ska inte vara en ”expert”. Det som är eftersträvansvärd kun-
skap är inte det som finns i praktiskt handling, utan det som finns i förmågan att prata 
om praktiken med hjälp av teori. 
 
Utbildningsplanerna liksom intervjuerna med ansvariga representerar sammantaget 
visar på några olika sätt att se på, förstå och använda sig av VFU.9  Det absolut domine-
rande sättet att tala och skriva fram VFU är att göra det till ett tillfälle då studenterna 
ska tillämpa teorier som de lärt sig tidigare i utbildningen. Framskrivningarna varierar, 
ibland kan det vara frågan om en ganska allmän skrivning om tillämpningar eller om-
sättning av utbildningen/teorier i yrkeskontext eller verksamhet. En illustration av detta 
är utbildningsplanen för Digital design 180 hp där det under rubriken Verksamhetsför-
lagd Utbildning 1, 15 hp står: 
 
”Kursen går ut på att omsätta teori i praktik och redogöra för dessa tillämpningar inom 
valt verksamhetsområde” (Dnr: 917/333-10). 
 
I andra fall används formuleringar som mer indirekt öppnar för att det kan röra sig om 
tillämpningar av teori: 
 
Den verksamhetsförlagda utbildningen är knuten till innehållet i respektive kurs (Lärar-
utbildning, inriktning yngre barn, Dnr: 1580/333-07).  
 

                                                             
9 Underlaget utgörs av utbildningsplaner som var gällande 1:a januari 2011. 
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Formuleringen öppnar för att VFU kan bestå i tillämpningar av förvärvade kunskaper, 
men formuleringen kan också förstås som att VFU och campuskurser har gemensamma 
förväntade lärresultat, att VFU och campusaktiviteter ska komplettera varandra.  
 
Det som vfun syftar till, nu får du ju sufflera mig [namn] men det är ju egentligen att 
dom ska lära sig på plats och det handlar ju om att lära sig metoder huvudämnet i medi-
cinsk laboratorievetenskap. Det är läran om metoder egentligen inom den här discipli-
nen kan man säga. Och naturligtvis där sammanhang på olika sätt men det är ju det som 
är läromålet också (Informant biomedicinska analytikerprogrammet) 
 
Bokliga kunskaper och yrkespraktik kan ligga nära varandra och vara komplementeran-
de. Visst yrkesinnehåll kan bestå av sådant som handlag och motorisk färdighet som i 
tandhygienistprogrammet. Hur kunskapsmål formuleras framträder inte alltid hos in-
formanterna som en fråga om vad studenterna bör kunna för att utföra specifikt arbete. 
Den kan också framträda som en fråga om vad som uppfattas som tillåtet eller önskvärt 
att skriva fram i kursplaner eller det kan framstå som en fråga om vilken kunskapssyn 
som upprätthåller hegemoni inom programområdet. 
 
Det förekommer också att VFU skrivs fram som examination. Den nämns då i kurspla-
ner under rubriken Examination och som exempel på delprov. 2009 fanns det 10 kurs-
planer med sådana formuleringar. Exempelvis: 
 
Delprov 1. Verksamhetsförlagda utbildningen och VFU-rapport 7,5 hp. Delprovet exa-
minerar flär 1, 6, 9, 11 och 12  
2009-10-06 Dnr:2072/333-09 Sektionen för Lärarutbildning Kursplan SNA61L, Lä-
rande och undervisning i naturvetenskap II 15 högskolepoäng 
 
”Delprov 8 (7,5 hp) English at School II i form av aktivt deltagande, obligatoriska se-
minarier, VFU inklusive obligatoriska fältdagar och VFU-seminarier”  
2009-06-18 Dnr:1207/333-09 Sektionen för Lärarutbildning Kursplan IEN21L, Eng-
elska II 30 högskolepoäng 
 
En annan idé om VFU som presenteras i utbildningsplanerna och intervjuerna är VFU 
som en möjlighet att få en anställning. Det tänks ske genom att studenten visar upp sig, 
kan utveckla ett kontaktnät och får en bild av hur arbetsmarknaden ser ut eller hur det 
går till i näringslivet, hur praxis gestalter sig: 
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Sju veckors sammanhängande verksamhetsförlagd utbildning ger möjlighet till värde-
fulla kontakter med arbetslivet. 
(Landskapsvetarprogrammet, Dnr: 909/333-08)  
 
Genom företagsförlagda projekt får studenten möjlighet att i sin akademiska examen på 
ett tydligt och relevant sätt bekanta sig med den praxis som finns i näringslivet. 
(Datasystemutvecklingprogrammet Dnr: 1555/333-06).   
 
På det 3-åriga Biologiprogrammet med inriktning cellbiologi ligger VFU-kursen termin 
5 eller 6 och enligt utbildningsplanen skrivs den verksamhetsförlagda utbildningen fram 
som en möjlighet att få kunskaper om praktiska tillämpningar och förståelse för hur 
ämnet cellbiologi används i yrkeslivet: 
 
Under den verksamhetsförlagda kursen får studenten följa, delta i och rapportera verk-
samheten från en arbetsplats med cell – och molekylärbiologisk verksamhet, till exem-
pel forsknings – eller kliniska laboratorier. Syftet är att ge kunskap om ytterligare prak-
tiska tillämpningar av utbildningens övriga innehåll samt ge förståelse för hur cellbio-
logi används i yrkeslivet.  
(Biologiprogrammet Inriktning cellbiologi Dnr: 571/333-10 ). 
 
Formuleringen ovan är tagen från Biologiprogrammet inriktning cellbiologi. Exempel 
bland övriga undersökta utbildningsplaner innehåller istället formuleringar om tilläm-
pade kompetenser eller teoretisk reflektion över verksamheten. Istället för tankefiguren 
– studenten ska kunna tillämpa kunskaper ute i verksamheter, så beskrivs det som att 
studenten skall få kunskaper om hur verksamheten tillämpar utbildningens innehåll. 
I några utbildningsplaner utgörs VFU ett självständigt arbete som kopplas till en arbets-
plats eller förläggs till en verksamhet.  
 
Utbildningen avslutas med ett examensarbete på 15 högskolepoäng som kan förläggas 
till verksamheter inom upplevelseindustri.  
(Interaktiv ljuddesignprogrammet, Dnr: 730/333-07) 
 
Utbildningsplanen ger i övrigt ingen bild av vad sådan förläggning till verksamhet ska 
innebära. I tandhygienistprogrammet benämns VFU genomgående som ”kliniskt tilläm-
pad oral hälsa”.  
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I kursplaner framträder VFU ofta som ett tillfälle då studenten ska tillämpa teori. Men 
det finns också undantag, skrivningar som tyder på att studenten förväntas lära sig något 
som mer fristående i relation till de teoretiska studierna: 
 
skaffa sig insikt i och om processen i det sociala arbetet: Studenten skall tillägna sig en 
medvetenhet om hur mellanmänskliga färdigheter kan påverka det sociala arbetet. 
(Verksamhetsförlagd utbildning - socialt arbete (478/333-04) 
 
I samtal med programansvariga är det inte ovanligt att de också utgår ifrån att det sker 
ett lärande i den verksamhetsförlagda utbildningen som inte nödvändigtvis handlar om 
tillämpningar av teoretiska studier. Det förekommer att de pekar ut kompetenser som de 
menar enbart är av den art att de kan läras under olika former av verksamhetsförlagd 
utbildning.  

 
Men de kan ju va så att företaget vet inte om hur komplext det här problemet är och 
studenterna vet inte heller. Och i själva kursen ligger upplagt att ta de här som en lär-
dom. Så här kan de komma en beställning, ett företag och jobba självständigt och du har 
din tidsbegränsning och sånt. Klarar du av det eller klarar du inte av. Du och du ska 
försöka reflektera över det själv  
(informant maskiningenjörsprogrammet) 

 
Lärdomen som pekas ut som den eftersträvansvärda i citatet ovan, insikter i hur problem 
ändrar karaktär när man sätter sig in i dem, insikter i vad det innebär att jobba mot före-
tag som inte heller inser problemens art och att jobba med tidsbegränsning är exempel 
på kompetenser studenten förväntas utveckla. Bland företrädare för de tekniska pro-
grammen förekommer uttryck som ”hands on” kompetens och liknande. Samtidigt kan 
vi inte se motsvarande formuleringar i kursplanerna. Det förekommer diskussioner 
bland verksamhetsföreträdare som ansvarar för examination av VFU inom till exempel 
sjuksköterskeprogrammet om studenters engagemang och värderingar och emotionella 
handlingsförutsättningar. Inom lärarprogrammen kan personal på liknande sätt ta upp 
frågor om studenters engagemang, d.v.s. affektiva faktorer eller personlighetsfaktorer 
som till exempel självförtroende.  
 
En del kursplaner som behandlar VFU har mål som rör sociala färdigheter som samar-
bete eller ledarskap. Det innebär att arbetet med VFU i sådana kurser rör aspekter av 
kunnande som inom teorier om kompetens beskrivs som kunnande som skiljer sig från 
till exempel påståendekunskaper. Påståendekunskaper är ofta relativt okomplicerade att 
examinera medan kompetenser som ledarskap eller empatisk förmåga ställer stora krav 
på examinationsupplägg. Detta gäller överlag vid examination av kompetenser. Kompe-
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tens är ett exempel på uppgiftsrelaterat kunnande och Ellström menar att kompetens kan 
delas in i olika komponenter. Han gör en uppräkning (Ellström 1992, s 21), som något 
bearbetad presenteras här:  
 

• Psykomotoriska faktorer - perceptuella och manuella färdigheter, som 
fingerfärdighet och handlag. 

• Kognitiva faktorer - kunskaper och intellektuella färdigheter, som för-
måga att lösa problem, förmåga att se samband eller förutse processer. 

• Affektiva faktorer - motivationella och emotionella handlingsförutsätt-
ningar, som engagemang och värderingar. 

• Personlighetsfaktorer - handlingsförutsättningar relaterade till person-
lighetsdrag, som självförtroende, nyfikenhet och rädslor. 

• Sociala faktorer - olika sociala färdigheter, som samarbets-, ledarskaps- 
och kommunikationsförmåga. 

 
Det finns exempel på att representanter för programmen inför distinktioner mellan olika 
former av kunskap för att de ska kunna resonera kring lärande och kunskapsbehov. I 
dialogsamtalen talas det om ”hands on-kunskaper” om ”kompetenser” om ”förståelse”. 
En del av kunskapsdistinktionerna används när de talar om syftet och målen med den 
verksamhetsförlagda utbildningen. Det finns ofta en allmän argumentation för att det är 
bra med ihopkopplingar mellan utbildning och arbetsliv i materialet och argument för 
att det finns något studenter behöver lära sig som svårligen går att läras sig genom end-
ast teoretiska studier. Det finns flera försök att sammanställa och ordna kunskapsdi-
stinktioner. En sådan är indelningen i praktisk kunskap, teknisk kunskap, teoretisk kun-
skap, tyst kunskap, påståendekunskap, färdighetskunskap som förtrogenhetskunskap 
(Dellgran & Höjer 2000). Den svårbeskrivna kunskapen är den som studenter vanligen 
inte heller lär sig genom att ta del av andras beskrivningar, utan via att göra, öva sig, 
vara i specifik kontext (eller som ofta förekommer i den verksamhetsförlagda utbild-
ningen, att de omväxlande är i görande-situationer respektive i sammanhang där de 
reflektera över görandet). Det förekommer också uttryck i intervjuerna som att ”det är 
viktigt att de får vara ute och se hur det går till”. Här återfinns också kunskaper studen-
ter utvecklar när de resonerar om saker de upplever, bland annat hur de skapar mening 
kring sig själv och andra i olika situationer, Det talas också om kunskap studenter ut-
vecklar via upprepad övning, till exempel sådant vi till vardags omtalar som praktiska 
färdigheter. Hit brukar också hänföras förmåga att känna och urskilja olika fenomen 
som är relevanta i olika meningar i en specifik kontext. Det kan handla om förmåga att 
bedöma något eller att se mönster av olika slag. 
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Det finns en lång vetenskaplig diskussion kring denna typ av kunskap och vad som gör 
den svårverbaliserad eller snarare vad som gör att det sällan finns en drivkraft att verba-
lisera den. Ellström pekar på att explicita påståendekunskaper kan gälla både faktiska 
förhållanden och procedurer av olika slag. Exempel på sådana kunskaper kan vara allt 
från strikta regelsystem i handböcker till mer löst sammansatta normer i såsom nedteck-
nade erfarenheter från arbetet.   
 
Teorier om utvecklingen från nybörjare till mästare, eller kompetensbegreppet och dess 
relation till arbetsuppgifter, samt olika kunskapstyper, är redskap som således redan 
används i organisationen. Det är inte vanligt att de används för att göra mer systema-
tiska analyser av den yrkesutövning program utbildar för eller att de är stöd i arbetet 
med utbildnings- och kursplaner eller VFU-handböcker. En systematisk genomgång av 
kompetensbehoven inom ett yrkesfält skulle sannolikt öppna upp för nya sätt att tänka 
kring VFU, där programmen kan planera för att studenterna utvecklar den kompetens 
som behövs. I materialet finns inget som tyder på att program med lång historia av VFU 
automatiskt också har utvecklade system eller teoretisk grund för att överväga kun-
skapsmålen i kursplanerna i relation till den uppsättning aktuella krav som idag riktas 
mot yrkesgruppen. Det gäller exempelvis lärarutbildningen. 

4.3 Personal som arbetar med VFU och vad de gör 
I detta avsnitt vill vi ytterligare något spalta upp det arbete som pågår med och kring 
VFU, vilka som utför det och under vilka villkor. I den komplexa organisationen med 
mycket personal har vi konstaterat att det uppstår behov av samordning och koordinge-
ring. Vi har också konstaterat att den enkla organisationen också kan ha komplexa orga-
niseringsprocesser. Förklaringen till organiseringsprocessernas komplexitet ligger inte i 
nödvändigtvis i organisationsformen, utan i hur personal skapar mening kring arbetets 
innehåll och karaktär, Arbete med frågor som rör VFU sker vid allt ifrån ledningens 
högskolestrategiska arbete till programmens och lärarnas programstrategiska och opera-
tivt arbete. Vi gör först en översiktlig beskrivning och fördjupar oss sedan i arbete som 
rör examination respektive avtal och ersättningsfrågor. 
 
Prorektor har ett särskilt ansvar att samordna högskolans VFU-satsning. Prorektor leder 
samordningen bl.a. med hjälp av möten med VFU-valwebbsansvarig administratör, med 
ansvarig för ALUMN-arbetet, med ansvarig för VFU-forskningsplattformen samt med 
ansvarig för högskolepedagogiskt utvecklingsarbete inriktat mot VFU.  
Sektionsledningen har att operativt arbeta mot målen i strategidokumentet där VFU och 
Kristianstadmodellen är ett profilområde.  
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På programmen finns det i regel både studieadministrativ personal och pedagogisk per-
sonal som har särskilda arbetsuppgifter kopplade till VFU. Här hanteras utmaningen att 
transformera Kristianstadmodellen till verksamhetsförlagd utbildning i det egna speci-
fika programmet. Utmaningen innebär att det skapas stor variation mellan programmen. 
I arbetet skapas programspecifika koncept, ibland med progressionsplaner eller i nation-
ell samordning. Ibland innebär det att programmet tar ett redan befintligt moment och 
ger det rubriken verksamhetsförlagd utbildning.10 För ett litet program med ambitionen 
att ta fram programspecifika koncept, betygskriterier och progressionsplaner, VFU-
handböcker etc. så kan det, trots att arbetet bara involverar en handfull medarbetare, 
leda till komplicerade överväganden och arbetsprocesser. När det gäller undervisnings 
kopplade till VFU så handlar det om allt från att förbereda och hålla introduktioner till 
VFU-perioder, utforma och ge instruktioner kring uppgifter som ska utföras, förbereda 
och hålla i handledarträffar eller handledarutbildning, till att försäkra sig om kommuni-
kationsmöjligheter med studenter och handledare, till exempel via digitala kommunikat-
ionsmedel. När VFU-perioden pågår kan arbete med bedömning och examination pågå 
mer eller mindre kontinuerligt eller med ett eller flera upprepade samtal med handledare 
från fältet och från högskolan, medan det i andra program sker en examination i efter-
hand, ibland i form av att en rapport bedöms.  
 
Själva handledningsarbetet är i sig något som också varierar stort mellan programmen. 
Att handleda på vatten- och kretsloppsprogrammet är i många avgörande avseenden 
annorlunda än att handleda en blivande lärare eller tandhygienist. I vatten- och krets-
loppsprogrammet kan det formellt sett vara den tekniske ingenjören som är handledare 
medan stora delar av den faktiska handledningen kan genomföras av olika medarbetare 
till exempel personal direkt vid vattenreningsverket. En motpol skulle kunna vara tand-
hygienistutbildningen där handledningen till stora delar genomförs av personal från 
högskolan. Ett skäl för detta är karaktären på de kunskaper och kompetenser som stu-
denterna förväntas utveckla. Studenterna i vatten- och kretsloppsprogrammet, precis 
som gastronomer, landskapsvetare och folkhälsopedagoger utbildas för positioner som 
idag inte finns, medan tandhygienisterna utbildas till positioner som finns och kan ha 
handledare med den kompetens de själva utbildas för, men vissa praktiska färdigheter 

                                                             
10 Det varierar hur mycket arbete programmen lägger ned på att följa Bolognamötenas idéer om 
ett gemensamt läroplansystem för den Europeiska gemenskapen. Mål förväntas enligt dessa form-
uleras som skulle öka möjligheten till rörlighet på arbetsmarknaden inte nödvändigtvis genom att 
de skulle vara likadana men de skulle vara transparanta så att värdet av olika utbildningar skulle 
kunna översättas från ett nationellt utbildningssystem till ett annat. Arbete med dessa frågor krä-
ver att personal får tid för att orientera sig bland europiska utbildningar som ligger nära den egna. 
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måste de utbildas i innan de går ut på fältet. Det finns ett varierande behov och ambition 
att övervaka och kontrollera lärandet.   
 

4.3.1 Komplexa och enkla organiseringsprocesser vid 
examinationer 

När det gäller arbete med examinationer så kan det vara en mycket omfattande process 
med många personer inblandade för att både ta fram, genomföra och bedöma examinat-
ionen. Examination vid många tillfällen, i många former, i former som ställer krav på 
närvaro från handledaren, som utgår från tankar om lärande bedömning eller i form av 
nationella slutexaminationer programmet tagit fram i samarbete med andra lärosäten, är 
exempel på examinationer som skapar komplexa organisationsprocesser. 
 
Examination vid ett enda tillfälle, på examensmål som inte kräver betygskriterier och 
avancerad analys eller examinationer som inte kräver samordning med varken andra 
VFU-perioder eller andra lärosäten betyder enkla organiseringsprocesser. På folkhälso-
pedagogiska programmet examineras exempelvis studenterna genom att de lämnar in en 
obligatorisk rapport och presenterar den. På tandhygienistprogrammet examineras en 
VFU-period genom hantering av ett patientfall som presenteras skriftligt och muntligt. I 
det förra fallet har någon en gång tagit fram anvisningar som kan återanvändas. I det 
senare fallet måste fallen hela tiden bytas ut för att garantera rättssäkerheten, en organi-
seringsprocess som blir komplex. 
 
Meningsskapande kring vad som skall räknas till verksamhetsförlagd utbildning har en 
avgörande betydelse för examinations och bedömningsformer. I sin enklaste form är 
verksamhetsförlagd utbildning fortfarande praktik. Syftet som anges i Vatten- och krets-
loppstekniksprogrammet är till exempel att pröva så många som möjligt av de varierade 
arbetsuppgifter som finns på arbetsplatsen, såväl teoretiska som praktiska. Kursplaner 
visar att det förutsätt att de praktiska arbetsmomenten kan ifrågasättas genom reflektion. 
Det finns emellertid inga tydliga tecken på att det förutsätts att reflektioner skall ske 
genom att praktiken forskningsanknyts eller vetenskapliggörs. Det som förblir otydligt 
är alltså vilka verktyg för reflektion studenter skall utrustas med. I andra program, till 
exempel ingenjörsprogrammen, beskrivs VFU-som en integrerad del av det självstän-
diga arbetet. I vissa fall examineras de genom det självständiga arbetet snarare än i 
egenskap av verksamhetsförlagd utbildning. Bedömningen kan avse hur väl studenten 
förmår att genomföra olika delar av arbetsuppgiften, d.v.s. den uppgift som studenten 
har utfört åt en beställare och resultat bland annat i form av teori och metodmedvetenhet 
som är det som bedöms i det självständiga arbetet. Men i och med att det handlar om 
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studentens självständiga arbete bör en forskningsanknuten och vetenskaplig reflektion 
kunna anses ingå i examinationsuppgiften. 
 
Den komplexa idealtypen av VFU beskrivs i programmen som att man har VFU i ett 
flertal former eller med flera olika syften och med flera uppgifter som examineras. I 
sjukvårdsutbildningen innebär det att verksamhetsförlagd utbildning genomförs i olika 
vårdformer där olika mål skall examineras. I Lärarprogrammen handlar det om olika 
former för verksamhetsförlagd utbildning där fältdagar (som ansvariga egentligen inte 
vill kalla VFU) utnyttjas för att genomföra observationsstudier som examineras. Det 
handlar också om en uppdelning utifrån allmänna utbildningsområden och inriktningar. 
 
Föreställningar om vad som skall examineras och hur dessa examinationer skall genom-
föras påverkar VFU:s organisation men det omvända gäller också. I den enkla organi-
sationen finns en period av verksamhetsförlagd utbildning som skall examineras. Detta 
är det vanligaste sättet att organisera verksamhetsförlagd utbildning vid högskolan. 
Placeringen av perioden inom utbildningen är en annan faktor. Den vanligaste lösningen 
är att verksamhetsförlagd utbildningen ligger i den andra halvan av utbildningen till 
exempel under slutterminerna. En placering under slutterminerna möjliggör att studen-
terna examineras utifrån hur de klarar centrala arbetsuppgifter i sitt kommande yrke, 
vilka kunskaper de har om dessa och hur de kan värdera olika kritiska situationer. En 
placering i mitten av utbildningen kan motiveras av att studenten har kommit så långt att 
den har tillräckliga kunskaper för att kunna observera och reflektera över viktiga uppgif-
ter inom yrket. Den komplexa organisationen kännetecknas av att den sprider verksam-
hetsförlagd utbildning över hela utbildningen. Observationsmetoder kan tränas in och 
observationsuppgifter genomföras och bedömas tidigt, uppgifter knutna till särskilda 
moment verksamhetsanknyts och examineras när dessa moment behandlas. Studentens 
förmåga att klara centrala arbetsuppgifter bedöms och examineras under den avslutande 
och oftast längsta perioden av verksamhetsförlagd utbildning. 
 
Ytterligare en organiseringsform som beskrivs bygger på att studenter genomför själv-
ständiga arbeten under den verksamhetsförlagda utbildningen. I några program beskrivs 
det som att design och dokumentation av design liksom rapportskrivande tillhör de 
framtida arbetsuppgifterna och att det därför är en del av verksamhetsförlagd utbildning 
och kan vara underlag för examination. Andra program förlitar sig på att det finns kon-
textoberoende kompetenser och att examinerande lärare kan bedöma kontextberoende 
kompetenser till exempel genom studenterna får reflektera över sin praktik vid särskilda 
examinationer där studenten, handledaren på fältet och examinator deltar eller vid semi-
narier där studenter presenterar uppgifter som genomförts under VFU och reflekterar 
kring dessa. I några fall förekommer argumentet att forskningsanknytning och veten-
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skapliggörande av verksamhetsförlagd utbildning rimligen innebär att mål formuleras 
som måste bedömas vid lärosätet, inte av någon extern. Det kan noteras att inga av 
dessa lösningar i sig behöver leda till enkelhet eller komplexitet men att de program 
som inräknar många faktorer tenderar att få komplexa lösningar. 
 
Kursansvarig och examinator är i vissa program samma person. Det finns sedan 2010 en 
strävan från Nämnden för utbildningsvetenskap11 att examinatorer på VFU ska vara 
disputerade. Enligt sektionschefen på Hälsa och samhälle har de ingen generell policy 
gällande detta på sektionen. När det gäller omvårdnadsfältet och oral hälsa så är det 
disputerade som är examinatorer i de flesta fallen. I program med generell examen så är 
det likaledes i de flesta fall disputerade som är examinatorer. Inom teknikområdet är det 
däremot vanligt att någon av adjunkterna är examinator. I program med litet intag, med 
endast en VFU-period och där studenten själv ordnar sin VFU-plats, krävs en mindre 
arbetsinsats och de arbetsuppgifter som fördelas på en rad positioner i stora program 
med omfattande VFU, kan där istället skötas av i princip en och samma person. Kom-
plexitet får på så sätt en inverkan på arbetsdelning. Det som på nämndnivå kan motive-
ras med behov av att kvalitetssäkra följer en annan logik i programmen. 
 
Regelsystem i form av högskolelagen och högskoleförordningen, som bestämmer vilka 
som får examinera och hur examinationer får gå till och examensordningar som be-
stämmer mål för utbildningar, tillhör de nationella och lokala organisatoriska förutsätt-
ningarna för yrkesprogram.12 På så sätt kan vi säga att examination av verksamhetsför-
lagd utbildning är ett uttryck för den komplexa organisationen. Bolognaprocessens 
inflytande liksom Högskoleverkets tolkningar av kursplaners status medför att det för-
väntas vara inskrivet i Högskolan Kristianstads kursplaner hur olika mål skall examine-
ras eller bedömas. Ändå menar vi att det finns tydliga skillnader som gör att vi kan tala 
om examination som uttryck för den komplexa organisationen och som uttryck för den 
enkla organisationen, liksom om komplexa och enkla organiseringsprocesser, även om 
dessa inte alltid automatiskt samvarierar.  
 
VFU byggs i första hand upp i samverkan med regionen. Nationella nätverk med fokus 
just på VFU förekommer inom de utbildningar som har lång tradition av VFU. Andra 
program har nationella nätverk kopplade till program och ofta årliga sammankomster. 
Frågor om examination av VFU kan komma upp i sådana sammanhang. Program med 

                                                             
11 Nämnden för utbildningsvetenskap har sedan 2011-07-01 ersatts av Utbildningsnämnden för 
Lärande och Miljö samt Nämnden för Hälsa och Samhälle av Utbildningsnämnden för Hälsa och 
samhälle 
12 Se till exempel SFS Svensk författningssamling (1992:1434). Högskolelagen. 
Regeringskansliets rättsdatabaser och SFS Svensk författningssamling (1993:100) 
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lång erfarenhet av VFU deltar också i ViLär-nätverket och har pågående forsknings- 
och utvecklingsprojekt som rör bedömning och examination. Det gäller Sjuksköterske-
programmet och Lärarprogrammen. Engagemanget i VFU-forskning och i pågående 
seminarieverksamhet är begränsad till de som har projekt, mera sällan deltar kurs-, pro-
gram- eller inriktningsansvariga. De som har projekt är också examinerande lärare på 
VFU. De deltar i nationella konferenser som NU-konferensen och Högskolverkets kva-
litetskonferens. Att ett programområde har pågående utvecklings- och forskningsprojekt 
som har medel tycks vara en garant för att programområdet också deltar i nätverk, i 
seminarieverksamhet där andra program och annan forskning finns representerad. 
 
Meningsskapande kring Kristianstadmodellen skapar olika former av svårigheter i ex-
aminationssammanhang och leder till olika former av organisering. Här har program-
men att hantera frågor om vad en rättssäker examination av verksamhetsförlagd utbild-
ning innebär samtidigt som VFU-upplägget innebär att kurser i program kan ha mål som 
ska bedömas på VFU-platsen. Från en del program rapporteras att de har svårt att få in 
kvalificerade bedömningar från handledarna som det är möjlighet att examinera utifrån. 
Detta kan leda till organiseringsprocesser som bygger på platsbesök men det kan också 
leda till försök att utveckla ”fälthandledarsäkra bedömningskriterier” för att skapa sä-
kerhet att studenter bedöms på samma sätt. Det kan också leda till diskussioner om 
behov av att genomföra handledarutbildning.  
 
I materialet talar representanter för program med längre erfarenhet av VFU om behov av 
forskning. Det är samma miljöer som har pågående forskning eller planerar forskning 
och som besöker sammanhang där sådana frågor diskuteras. Från tandhygienisterna 
efterlyser personalen bland annat forskning om utvärdering av modell med tredjeårsstu-
denters medverkan som hjälphandledare. Man efterfrågar forskning om för- och nackde-
lar med VFU vid intern klinik och VFU externt, forskning kring examinationsformer 
samt kring frågor som rör handledarutbildningens effekter på studenters lärande. Med-
arbetare från program med mindre erfarenheter framför önskemål om forskning kring 
examinationsfrågor. 
 

4.4  Komplex och enkel organisering av avtal och 
ersättning 

Program med lång tradition av VFU har genomgående avtal med organisationer som 
reglerar det ömsesidiga ansvaret för den verksamhetsförlagda utbildningen. Här finner 
vi program som utbildar för legitimationsyrken, som till exempel Sjuksköterskepro-
grammet.  
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Sjuksköterskeprogrammet har tecknat avtal med Region Skåne om mottagande av stu-
denter. De har också enats om ett dokument för handledare och student som ska fungera 
som regler och riktlinjer på lokal nivå. Tandhygienistprogrammet har avtal med Region 
Skåne för reguljära platser, i övrigt, när studenter önskar VFU i andra regioner, så upp-
rättas tillfälliga avtal för detta. I det avtalet som Sjuksköterskeprogrammet, Tandhygie-
nistprogrammet och Biomedicinska analytikerprogrammet har med Region Skåne regle-
ras också att handledarna ska ha handledarutbildning och att de ska delta vid handledar-
dagarna.  
 
Avtalsarbetet är en omfattande arbetsuppgift även inom lärarutbildningen som har runt 
25 upprättade avtal. De flesta kommuner väljer att uppdra till någon centralt att ansvarar 
för mottagande av studenter. När sådant centralt uppdrag inte finns innebär det att högs-
kolan måste skriva avtal med de enskilda rektorerna i kommunen. Avtal med privat 
skolhuvudman föreligger endast i ett fall. Ersättningen från högskolan går till kommu-
nen och huruvida den når ut till de lärare som har uppdrag som handledare är beror på 
lokala bestämmelser i kommunen. Det finns exempel på kommuner som ersätter sina 
handledare med mer än vad ersättningen från Högskolan medger. Det finns kommuner 
som inte ger sina handledare något alls, utan de får själva i lönesamtal ta upp sitt hand-
ledarskap som en merit. Studenterna på lärarprogrammet får inte ordna VFU-plats utan-
för avtalen, undantag har förekommit när det gäller VFU i utlandet.  
 
Socionomprogrammet har också haft avtal med kommuner, men flera program saknar 
helt avtal med arbetsgivare. Det gäller till exempel Folkhälsopedagogiska programmet. 
Vatten- och kretsloppsprogrammet har ”säkrat tillgången” på platser i ett par kommu-
ner, men inga formella avtal är skrivna. Muntliga avtal om platser förekommer även 
inom Landskapsvetarprogrammet och inom Datavetenskap. Generellt sett upplever de 
programansvariga att intresset från kommunerna är svalt när det gäller avtal inom vat-
ten- och kretsloppsområdet och Landskapsvetarprogrammet. 
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Tabell 4: Översikt över olika avtal i program 
 
 

Lärarutb Ekonomprogram 
BMA, Sjuk-

sköt 

Avtal med kommuner/regioner Finns Finns (i vissa fall) Finns 

Avtal med rektorsområ-
den/organisationer 

Finns Finns (i vissa fall)  

Avtal med mottagande arbetsplats Finns (i 
vissa fall) 

Finns  

Avtal med handledare    
 
Genomgående ersättning till mottagande organisation sker i lärarprogrammet och i PA-
programmet. Socionomprogrammet och Gastronomiprogrammet betalar ingen ersätt-
ning och detta gäller för de flesta program. Ibland finns det regelsystem för vilka som 
får ersättas. Sjuksköterske- och Biomedicinska analytikerprogrammet ersätter Region 
Skåne, men inte kommuner som tar emot studenter. Ersättningsfrågan är ett uttalat pro-
blem för vissa program, eftersom det ligger nära till hands att organisationer som tar 
emot studenter jämför sig med andra mottagare som erhåller ersättning eller med att 
andra lärosäten som ger ersättning. Det senare problemet fanns inom socionompro-
grammet som måste hantera det faktum att Socionomprogrammet vid Lunds universitet 
ger ersättning, medan de själva inte gör det. Tekniska program tycks här ha en annan 
situation. Det finns ingen tradition av att utbetala ersättning, vilket sannolikt möjlig-
gjorts av att studenter ofta kunnat leverera något tillbaka till mottagande arbetsplats eller 
genom att deras självständiga arbeten ofta ha gett arbetsplatsen en direkt nyttighet. Med 
nuvarande koppling mellan det självständiga arbete och VFU, så antas många arbets-
platser se studenten som en möjlighet att få något gjort, men möjligen också en kontakt 
med någon som kan bli aktuell att rekrytera. I avtalen kan sådant som handledarens 
kompetens regleras: 
 
Och där står starkt reglerat och den som ska va huvudhandledare ska va en magister och 
den som ska va handledare ska va en kandidat och allt vad det nu än står. Så det regleras 
helt å hållet utav det avtalet (informant biomedicinska analytikerprogrammet).  
 
Andra program har behov att reglera sekretessproblematik och frågor om företagshem-
ligheter i avtalen:  
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…eftersom jag hade hand om VFU på den tiden också. Och då stötte jag ju på det pro-
blemet att när man skulle skriva en uppsats om vad man hade gjort, så var det genast att 
man offentliggjorde vad företagen. Alltså de problemet man löste också där och då blev 
de sekretess avtal och såna saker som kom in nu när vi jobbar med VFU:n  
(informant gastronomiprogrammet). 
 
Vad avtalen reglerar varierar således mellan olika typer av program och de ställer krav 
på förståelse för olika typer av arbetsfält och branscher. 
 
Sammantaget har vi i avsnitt 4 visat att idealtyperna enkel organisation respektive kom-
plex organisation, som konstruerades för att fånga olikheterna i de VFU-organisationer 
som byggts upp i och runt programmen, inte med automatik ska förstås också som typer 
där organiseringsprocesser är komplexa i den komplexa organisationen och enkla i den 
enkla organisationen, även om det är så ibland. Det vi visat är att det vi kallat enkel 
organisation kan innebära ytterst komplexa organiseringsprocesser beroende på vad det 
är som ska uträttas.  
 

5 Högskoleorganisationen som lokalt villkor 
för programmens VFU 

 
Formuleringen i Strategi 2009-2014 öppnar för ytterligare en rad tolkningsmöjligheter, 
vilket synliggörs såväl vid granskning av kurs- och utbildningsplaner som i informan-
ternas berättelser om VFU i sina program. Det finns således inte ”en modell” som im-
plementeras utan en rad olika. Så kan till exempel verksamhetsförlagd uppfattas som att 
studentens studier måste förläggas till en arbetsplats, men lika väl som att en verksam-
het kan iscensätts på campus eller simuleras. Verksamhetsförlagd utbildning kan upp-
fattas som ett principiellt annat fält än utbildning på högskolan. Det vill säga de båda 
platserna för utbildning tillskrivs egna specifika värden och där de hålls isär från 
varandra. Det motsatta förekommer också. Program kan se det som eftersträvansvärt att 
så långt som möjligt integrera VFU med andra kurser och moment och sträva efter kon-
troll av VFU. 
 
Implementeringen av högskolans strategi för verksamhetsförlagd utbildning försätter, 
som vi visat, förändringsansatser i ett landskap med styrförsök som inte alltid harmonie-
rar med varandra. Det framgår att arbetet med den verksamhetsförlagda utbildningen är 
inordnat i den organisation som all utbildning vid högskolan är en del av och beroende 
av hur denna styrs, men att vissa programområden har en egen organisation med posit-
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ioner som inte återfinns på andra håll.  Verksamhetsförlagd utbildning är en form av 
myndighetsutövning. Det betyder att det finns lagar och förordningar som alla som 
arbetar med VFU förväntas följa (statlig styrning). Det finns också lokala högskoledo-
kument i form av styrelsebeslut, rektorsbeslut och policyer som t. ex. högskolans stra-
tegi, arbetsordning, inriktningsbeslut och lokala riktlinjer för utbildningsplaner och 
kursplaner. Utöver de villkor som den nationella och övernationella styrningen skapar, 
så skapas det lokalt, på högskolenivå, villkor som programmen måste hantera i arbetet 
med VFU. Det rör allt ifrån högskolepedagogiskt utvecklingsarbete till resurstilldelning 
och resestipendier för VFU utomlands och är exempel på lokal styrning. Nämnderna, 
motsvarande grundutbildningsnämnder, fattar beslut om styrdokument (som har statu-
sen av juridiskt bindande texter), men också om lokala arrangemang, som vem som ska 
tjänstgöra i vissa positioner som programansvarig och examinator.  
 
Den lokala styrningen utformas också på genomförandenivå när mening skapas kring 
olika regelsystem. Programansvarig fattar i sin tur i samråd med personalledarna (och 
bidrar därmed till att skapa programskiljande villkor) beslut om vilka som skall inneha 
positioner som inriktningsansvariga, kursansvariga och momentansvariga. Viss arbets-
delning regleras via dessa positioner, annan arbetsdelning sker genom ständiga förhand-
lingar i programområden och arbetslag. I detta ständiga arbete med koordinering och 
förhandlande om vilka standards som ska gälla i olika avseenden och olika situationer, 
sker det egentliga kvalitetsarbetet i programmen. När informanterna talar om den verk-
samhetsförlagda utbildningen under dialogmöten och i uppföljande intervjuer så är det 
tydligt dels att programmen utsätts för olika slags styrningsförsök, men också att man 
uppfattar styrningen olika och att vad som görs till något problematiskt varierar. 
 
Administrativa stöd är exempel på villkor som ibland lyfts fram som stöd, ibland som 
hinder. Administrativt stöd från medarbetare i studentadministrationen omfattar bland 
annat det som gäller kurser i allmänhet, till exempel fakturering och betygshantering är 
det inte någon som gör till problem, medan, kursplanehantering däremot förekommer 
som en utmaning i flera olika avseenden i många program. När det gäller verksamhets-
förlagd utbildning kan stöd också handla om juridisk granskning av avtal. Administra-
tivt digitalt stöd, används på samma sätt som i andra kurser och moment. Det stöd som 
kan skiljas ut är VFU-valwebben. I det följande skall vi gruppera de villkor som infor-
manterna hänvisar till eller de omständigheter vi menar att vi hör dem hantera, eller som 
hanteras i kursplanearbetet och annat VFU-arbete.  
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6 Materialet analyserat som engagerade och 
oengagerade berättelser 

Organisationsforskning visar att kunskapsutveckling och förändring följer av en viss typ 
av berättelser. Dessa kallas inom talaktsteorin för berättelser eller konversationer som 
ger uttryck för engagemang. På motsvarande sätt talar man inom talaktsteorin om oen-
gagerade berättelser. Engagerade konversationer är alltid berättelser för något, medan 
oengagerade berättelser är berättelser om något (Ford och Ford, 2003). Högskolan Kris-
tianstads strategi, och numera också VFU-policyn, är i denna mening engagerade berät-
telser. De är berättelser om ledningens önskemål om en förändring och om ett högsko-
lepedagogiskt förbättringsarbete. Ett exempel på motsvarande oengagerad berättelse är 
texter i senare verksamhetsberättelser. De slår fast att Högskolan har uppnått målet fem 
veckors verksamhetsförlagd utbildning i alla program. En sådan text handlar ”om” Kris-
tianstadmodellen, men är inte en text ”för” Kristianstadmodellen. 
 
När en informant hänvisar till att hans eller hennes program planerar att genomföra en 
aktivitet som följd av Kristianstadmodellen så menar vi att det är en engagerad berät-
telse. Det kan i materialet till exempel handla om ett initiativ som söker stöd i externa 
regelsystem eller i andras berättelser. Andra berättelser, till exempel om att man har valt 
att förlägga verksamhetsförlagd utbildning till fjärde terminen för att studenterna skall 
kunna knyta nödvändiga kontakter och hitta uppdrag för sitt självständiga arbete, kan 
ses som ett exempel på en engagerad berättelse som söker motiven bakom ett initiativ 
och som utgår från ett internt engagemang. Ford och Ford (2003) talar om fyra typer av 
engagerade konversationer, de som signalerar initiativtagande, förståelse, handling och 
avslut. Detta är sekvenser, som i linje med illustrationerna ovan återfinns i alla huvudin-
formanters berättelser. Engagerade berättelser dominerar studiens material.  
 
Arbetet med Kristianstadmodellen har således engagerat alla programområden, något vi 
spårar genom engagerade berättelser kring Kristianstadmodellen. Kartläggningen visar 
att programmen berättar13, i talaktsteoretisk mening, om varierande former av organisat-
ion för att genomföra arbetet med VFU. Dessa berättelser är i första hand oengagerade i 
meningen att de berättar om något som genomförts och som finns på plats eller som det 
inte tas tydligt ansvar för. I kartläggningen har vi valt att prata om engagerade och oen-
gagerade berättelser som idealtyper för att urskilja olika sätt att organisera men utan att 

                                                             
13 Som påpekades inledningsvis så väljer vi att tala om att programmen berättar när det handlar 
om undanskymda aktörer till exempel bakom författarlösa texter eller nämndsbeslut eller infor-
manter som det inte tillför något satt peka ut. Givetvis finns det fysiska personer bakom berättel-
serna. 
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värdera. En engagerad berättelse är inte nödvändigtvis bättre än en oengagerad. En 
berättelse om enkel organisation är som vi ser det inte nödvändigtvis bättre eller sämre 
än en om komplex organisation. Problem kan identifieras i alla typer av program. Vissa 
program berättar t. ex.  om en enkelhet som reser frågor om organisationen räcker för att 
garantera kvaliteten i olika delar av genomförandet. Vissa program berättar om en kom-
plexitetsgrad som i sig kan vara en riskfaktor i utvecklingsarbete och gemensam kun-
skapsutveckling och att varje ingrepp i en sådan organisation kan få så oförutsägbara 
konsekvenser att programmet tvekar inför en omorganisation.  
 
I många avseenden, särskilt när det gäller program med en lång tradition, är det oenga-
gerade berättelser som berättas. Programmen berättar om en existerande organisation 
inte om organiseringsprocesser. Berättelserna påminner om det Ford och Ford (2003) 
kallar bakgrundskonversationer och som de liknar vid Harrés (1980) begrepp ”latent 
structures” och Wittgensteins (1958) begrepp ”forms of life”. Dessa nätverk av konver-
sationer finns alltid där. Det är först när något händer som utmanar dem eller får dem att 
bryta samman som de lyfts fram i ljuset och blir tydliga för olika aktörer som existe-
rande strukturer. Vi anser att detta sker i vissa program när Kristianstadmodellen lanse-
ras i organisationen. Poängen med att betrakta organisation som nätverk av berättelser är 
att det blir möjligt att fånga denna mångfald och den komplexitet som ryms i Kristian-
stadmodellen. Det blir möjligt att undersöka om modellen bidrar till att konservera en 
existerande organisation eller öppnar för förändring. 
 
Tendenser till att konservera kan iakttas i materialet. Ett program kan rapportera om 
stora problem med placering av studenter men ändå hålla fast vid sin omfattande orga-
nisation för placering. Trots sådana problem kan informanterna genom hänvisning till 
mångfalden av positioner eller organisationens komplexitet framställa programmet som 
på god väg att leva upp till Kristianstadmodellen. Det är en berättelse om något. Berät-
telser om förändring är också vanliga i materialet. Ett program kan rapportera om pro-
blem med handledarkvalitet och att de ser stora svårigheter i att kunna leva upp till 
Kristianstadmodellens placeringskrav. Berättelserna övergår i sådana sammanhang 
gärna i engagerade berättelser som handlar om vilka initiativ som tas eller som försöker 
skapa mening kring vilka former av organisatoriskt handlande som kan vara lämpliga. 
De blir en berättelse för något. Programrepresentanterna berättar till exempel om en 
tjänsteorganisation med redan överfulla tjänster och därigenom svårigheter att få loss tid 
att arbeta med frågan att få till stånd en organisation för handledarutbildning. Styrning i 
form av en enhetlig administrativ stödstruktur kan leda till att programmen måste lägga 
mycket tid på att hantera dysfunktionella administrativa inslag, samtidigt som de kvali-
ficerade övervägningar som behöver göras om man ska nå kvalitet i utbildningen inte 
hinns med.  
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Ibland kan korta traditioner, litet antal studenter och avsaknad av statbidrag användas 
som resurser i berättelser om organisation av program som vill markera att det finns ett 
frirum som de kan utnyttja. Precis som i Mintzbergs et. al. (1998) argumentation kan det 
hävdas att dessa program uppfattar det som att marken är förberedd för förändring. De 
talar om existerande organisation men med blicken riktad framåt. De berättar att de har 
avtal om VFU-platser som skapar garantier men som också låser VFU-organisationen. 
De har standardiserade krav på handledare som kan verka skapa garantier för kvalitet 
men berättar att dessa också hindra programmet att söka sig till upplevd kvalitet.  
 
Verksamhetsförläggning, forskningsanknytning, vetenskapliggörande, och grund för 
anställningsbarhet är begrepp som används i dialogmötena och dokument, och som 
formar de berättelser som konstituerar organisationen och på så sätt skapar en kontext 
inom vilken Kristianstadmodellen kan verkställas. Begreppen presenteras ofta som 
hämtade från strategin eller kopplas på annat sätt till interna aspekter.   
 
Exempel på en sådan intern aspekt är när arbetet med att vetenskapliggöra berörs och 
informanterna använder sig av kopplingar mellan kursböckernas innehåll och VFU. 
Resonemang om att studenterna ska förses med teorier och metoder som de ska använda 
för att betrakta verksamheten på den besökta arbetsplatsen är ett sådant exempel. När 
begreppen verksamhetsförlagd forskningsanknytning används förekommer det också att 
de kopplas till externa aspekter. Det sker tillexempel i resonemang om att valet av verk-
samhetsförläggning bör bygga på evidens om bästa upplägg för verksamhetsförlagd 
utbildning.   
 
Verksamhetsförlagd kan betraktas som förlagd till den framtida arbetsplatsens fysiska 
rum, men det kan lika väl handla om att studenternas ges möjlighet att arbeta med fram-
tida arbetsuppgifter under handledning eller att de får diskutera dessa utifrån insamlade 
kritiska situationer för att programmet vill försäkra sig om att studenterna verkligen 
möter sådana (Nilsson & Aili, 2011b). Till och med Kristianstadmodellens garanti på 
minst fem veckors verksamhetsförlagd utbildning ger upphov till olika berättelser. En 
berättelse kan vara oengagerad, i Ford och Fords (2003) mening, till exempel genom att 
berättelsen handlar om att bekräfta att programmet uppfyller kraven. Berättelserna kan 
uttrycka ett negativt engagemang och argumentera för att strategin inte är tillämplig 
eftersom programmet är ett akademiskt program och inte ett yrkesutbildningsprogram 
(se Aili och Nilsson, 2011; Aili & Nilsson, 2011). Berättelserna kan i den talaktste-
oretiska meningen ge uttryck för ett externt engagemang och hänvisa till behovet att ta 
ansvar för att leva upp till en EU-standard eller för ett internt engagemang och hänvisa 
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till personliga erfarenheter av att studenterna behöver 10 veckor för att hinna acklima-
tisera sig och finna sin roll så att de kan dra nytta av verksamhetsförläggningen. 
 
Berättelserna i materialet ger uttryck såväl för vad programmen planerar att genomföra 
som informanternas försök att skapa mening i hur något bör genomföras eller hur de via 
internt eller externt engagemang söker rimliggöra olika lösningar för VFU. Ibland ut-
trycker informanterna en otillfredsställelse över att något som planerats inte får ett av-
slut, inte hittar en slutlig lösning eller att man känner sig osäker på om lösningen är 
tillräcklig. Sådana berättelser är i hög grad engagerade. Informanterna vill göra ett bra 
jobb, men är osäkra på vad det är i det specifika sammanhanget. 
 
Högskolans strategi kan läsas som en berättelse om både organisation och organisering. 
Om organisation är berättelser om det man uppfattar som relativt fasta strukturer så är 
organiseringsprocesser berättelser om hur program genomför arbetet för att förverkliga 
visionen. Berättelser om organisering är därför i huvudsak engagerade berättelser. 
Strukturer skall rivas upp även om det bara handlar om att ersätta dem med nya struk-
turer som berättelserna styr emot. Den beskriver aktiviteter som har växt fram ur Hög-
skolans ambition att forsknings- och utvecklingsarbete ömsesidigt ska driva varandra 
och som tagit fast organisatorisk form men den pekar också ut områden som behöver 
utvecklas. De mesta angelägna av dessa presenteras varje år i högskolans inriktningsbe-
slut.  
 
Kartläggningen ger många exempel på organiseringsprocesser i programmen. De fram-
träder som berättelser för förståelse och kan betraktas som lärandeprocesser. Informan-
ter berättar om hur de letar efter sätt att tänka VFU genom att prata med andra program 
och läsa andra kurs- och utbildningsplaner. Det talas bland annat om att man kan hitta 
idéer om forskningsanknytning eller om examinationsformer. Andra berättar om att de 
har medel för handledarutbildning och arbetar med att utveckla den. En annan typ av 
lärande handlar mer specifikt om att förstå vad för slags organisation som behövs och 
man uttrycker en nyfikenhet inför hur andra gör och hur det fungerar. Berättelser om 
organiseringsprocesser blir därför många gånger berättelser om att återvinna och an-
passa eller att upptäcka snarare än att skapa. 
 
Placering i tid ger också upphov till olika berättelser om organisering. Något program 
anser sig behöva tidiga inslag av verksamhetsförlagd utbildning så att studenterna får 
möjlighet att prova på yrket. Vissa program vill förlägga VFU någonstans i mitten med 
argument om att studenten kan tillräckligt mycket för att fungera på arbetsplatsen och 
samtidigt kan få en möjlighet etablera en yrkesidentitet och bättre dra nytta av sitt avslu-
tande år efter att de varit ute och sett vad man faktiskt behöver kunna. En del program 
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förlägger sin VFU sent i utbildningen därför att studenterna måste kunna leverera något 
tillbaka till sina VFU-arbetsplatser, samtidigt uppstår det problem med vissa studenter 
som blir ”svårplacerade” och några programrepresentanter tycker att det känns olyckligt 
att alla studenter därmed inte bereds samma möjligheter. Precis som när det gäller pla-
cering kan noteras att inga av dessa lösningar i sig behöver leda till enkelhet eller kom-
plexitet men att de program som försöker nå fler av målen tenderar att få komplexa 
lösningar.  
 

7 Sammanfattning och grund för program-
analyser 

Det material som samlats in och bearbetats för rapporten visar att den organisation som 
har vuxit fram runt VFU och det arbete som utförs i de olika programmen uppvisar en 
betydande variation. Till vissa delar kan variationen förstås mot bakgrund av hur pro-
grammen hanterar externa villkor för organisering till andra delar mot bakgrund av hur 
programmen ställer upp egna interna villkor och hanterar dessa. Villkor kan sägas vara 
psykologiska verktyg, i den mening att det är faktorer informanterna urskiljer som vik-
tiga att göra överväganden kring eller använda som argument för vad man gör eller inte 
gör, d v s de används i interaktion för att skapa mening kring sådant programmen har att 
hantera. De determinerar inte vilka lösningar olika program väljer men kan mycket väl 
forma vilka lösningar programrepresentanter ser som möjliga. Sådana villkor har stän-
digt funnits närvarande i materialet som något som tas upp av informanter och begrep-
pet används som stöd för rapportens analys av organiseringen av verksamhetsförlagd 
utbildning vid Högskolan Kristianstad.  
 

7.1 Villkorsanalys till stöd för programmens kvali-
tetsarbete 

Analysen utifrån villkor erbjuder programmen ett stöd för det egna fortsatta analysar-
betet. Sammanställningen visar på alla de olika exempel på överväganden program har 
gjort. Ett enskilt program har ofta bara gjort en del av dessa, men via kunskaper om 
andra typer av överväganden och via kunskaper om hur andra hanterat liknande villkor 
annorlunda, så kan nya möjligheter öppna sig. Avsnittet är tänkt att kunna användas 
som referenspunkter i programmens strategiarbete, men också som referenspunkter för 
administrationens och andra högskoleinterna stödstrukturer att göra överväganden uti-
från. Vår sammanfattning av resultaten översiktligt nedan: 
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Tabell 5: Variation i villkor program förhåller sig till: 
 
Typer av externa villkor 
 

Exempel på externa villkor 

Transnationella villkor Förekomst av EU-standarder 
Förekomst av benchmarks 

Nationella villkor 
Variation i grad och typ av nationell 
styrning riktad mot det specifika pro-
grammet, så som: 

Förekomst av statliga bidragsregler 
Förekomst och typ av specifika mål i exa-
mensordningen 

Regionala villkor 
Variation i de regionala villkor som 
programmet har att förhålla sig till, så 
som: 

”Branschens” storlek i regionen. 
”Branschens” situation och intresse 
Söktryck 

Lokala villkor 
Variation i de lokala villkor som pro-
grammet har att förhålla sig till, så som: 
 

I vilken mån VFU-valwebben är tillämpar 
och tillför kvalitet i processerna 
I vilken mån lokala kvalitetsverktyg är en 
tillgång  
I vilken mån organisationen erbjuder pas-
sande former av administrativt stöd 
I vilken mån organisationen erbjuder pas-
sande stöd för högskolepedagogiskt utveckl-
ingsarbete 

Yrkeskulturella villkor 
Variation i programmens yrkestradit-
ioner, så som: 
 

Förekomst eller avsaknad av svaga eller 
starka yrkestraditioner. 
I vilken mån det finns yrkestradition som 
innehåller ansvar för kommande generation 
yrkesutövare. 
Förekomst av och typ av professional-
iseringsprocesser 
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Typer av externa villkor 
 

Exempel på externa villkor 

VFUns tänkta funktion 
Vilken typ av värde och funktion VFU 
ges 
 

VFU är yrkesprövande 
VFU är till för att bygga nätverka och för att 
få jobb 
VFU är till för specifika kunskapsmål av 
bestämd karaktär 
VFU är examination i sig 
VFU ska ge studenten chans att tillämpa sina 
teoretiska studier i yrkesrelevant kontext 

Kunskapsmål i programkurserna 
Kunskapsmål samt metoderna för be-
dömning och examination  

Färdighetsmål som handlar om ”hands on”-
kompetens 
Färdighetsmål som handlar om att med teore-
tiska verktyg kunna analysera iakttagelser 
från VFU:n 
Kunskapsmål kopplade till yrkesprogression 
(tillexempel från novis till mästare-tänk),  

Handledarerollen 
Vilken roll handledaren ges 

Handledaren som självständig faktor som 
professionsföreträdare  
Handledaren som företrädare för utbildning-
en  
Handledaren som kontaktperson 

VFU:ns koppling till programmet öv-
riga verksamhet 
Hur VFU har kopplats till övriga delar 
av utbildningen 
 

VFU som eget moment 
VFU som ihopkopplade med andra kursmo-
ment 
VFU som studentens självständiga arbete 

 
Utifrån villkorsaspekterna ovan, som inte ska läsas som uttömmande, kan varje program 
således gör en egen specifik beskrivning av de egna villkoren, dra nytta av andra pro-
grams beskrivningar och söka samarbeten för att utveckla arbetet med VFU. I det fort-
satta ger vi lite exempel på hur programmen kan resonera utifrån översikten.  
 

7.1.1 Transnationella villkor  
Transnationell styrning sker ibland, som i Bolognaprocessen, med öppna koordinat-
ionsmetoder, som successivt styr professionsutbildningarna i olika länder mot en större 
enhetlighet. Denna konvergens är inte problemfri för de olika länderna. Brucker och 
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Woodruff (2008) visar till exempel att det tyska systemet med en tvåårig avlönad tjäns-
teplacering (referendariat) kommer i konflikt med Bolognas standardisering av utbild-
ningar i nivåer. Utifrån Bruckers och Woodruffs resonemang kan vi identifiera föränd-
ringar som blir tvingande när de iscensätts på nationell nivå. Det sammanhållna tyska 
systemet kan inte längre behållas. Även den öppna koordinationen kan skapa problem. 
Regler för VFU som emanerar från organisationer som verkar transnationellt är avsedda 
att få och får ofta en nationell och lokal tolkning. I mindre omfattning kan sådana pro-
blem med extern styrning också observeras i Kristianstad. Kristianstadmodellen med sitt 
krav på fem veckor i alla program är mer långtgående i sitt krav än svenska förordningar 
när det gäller minimikravet för samtliga utbildningar.  
 
Det är få program som identifierat transnationell styrning som ett överhängande pro-
blem. I materialet yttrar sig Sjuksköterskeprogrammet om problemet att nå upp till en 
EU-standard. Utbildningen uppfyller Kristianstadmodellens volymmål med råge, liksom 
kraven i svenska förordningar, men kommer i konflikt med EU-standarden att den verk-
samhetsförlagda delen av utbildningen för sjuksköterskor skall uppgå till minst 50 pro-
cent. Den lokala tolkningen som Kristianstadmodellen representerar innebär emellertid 
att enskilda program behöver fundera över hur denna kan genomföras inom ramen för 
de resurser programmet har tillgång till. Den svenska högskoleförordningen (1993:100) 
ger exempel på att lärarutbildning har en större omfattning än Kristianstadmodellen när 
den specificeras som en given tidslängd eller omfattning i poäng, men det saknas trans-
nationella avtal att förhålla sig till. Inget annat än vilja och resurser hindrar lärarutbild-
ningen att ha en högre ambition än den som uttrycks i lagen 

7.1.2 Nationella villkor 
De program som uppfattar nationella krav behöver enligt informanterna ha en organisat-
ion och kanske en ansvarig som ser till att hålla sig informerad om de nationella kraven. 
VFU-organisationen måste arbeta med hur de nationella kraven ska omsättas i prakti-
ken. Ibland saknas nationellt reglerade krav för ett program. VFU-organisationen i ett 
sådant program analyserar förhållandevis självständigt kompetensbehoven och designar 
utbildningen och VFU:n så att den ges bästa lösningen för utveckling av och träning i de 
specifika yrkeskompetenser som identifierats. Det förefaller som en rimlig slutsats att 
programmen kan dra nytta av varandras erfarenheter och analyser. 
 
Vi kan fortsätta exemplifieringen av överväganden med ytterligare ett externt villkor. 
Det handlar om att program som behöver göra överväganden kring huruvida studenterna 
kan eller får blir en belastning för den mottagande arbetsplatsen eller om detta inte är 
lämpligt, till exempel av platsrekryteringsskäl. Program i materialet hanterar krav på att 
studenterna inte får bli en belastning genom att VFU förläggs till en sen tidpunkt i ut-
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bildningen, Förväntade lärandemål ställs upp som skall garantera att studenter har till-
räcklig kompetens vid tidpunkten för VFU. Andra externa villkor (examensförordning-
en) gör att VFU måste kompletteras med vissa moment i högskolemiljön, eftersom det 
inte är möjligt att få avtal med mottagande arbetsplatser som garanterar visst innehåll. 
Ibland hanteras problemen med att undvika att studenten blir en belastning genom att 
handledaren endast är kontaktperson, studenten får självständigt ta sig fram under VFU-
perioden. 
 
För att analysera behovet av stödstrukturer kan administrationen identifierar kluster av 
program med likartade villkor. Genom en sådan organisation kan programmen utbyta 
erfarenheter och bidra till analyser. Om det finns en variation i lösningar inom ett sådant 
kluster, så är argumenten för och konsekvenserna av respektive lösning viktiga att stu-
dera och värdera när Högskolan Kristianstad bedriver kvalitetsarbete.  

7.1.3 Interna villkor 
Andra intressanta analyser vore att skapa programkluster i relation till en typ av villkor, 
till exempel till de programinterna villkoren. Det är villkor som programmen själva 
skapar, bland annat genom beslut om examinationsformer eller typer av kunskapsmål 
och genom detta skapa ett underlag för diskussion av hur olika lösningar bidrar till kva-
litet. En sådan analys skulle den kunna bidra till kvalitetsarbete och öppna upp för sam-
arbete mellan program med liknande kunskapsmål kring utvecklingsarbete. 
 
Genom att studera det sätt arbetet organiseras på, bland annat genom att identifiera vad 
som är relativt fasta organisationsstrukturer som byggs upp och studera de ständigt 
pågående organisations- och organiseringsprocesserna genom vilka organisationen 
förändras, kan programmens sätt att hantera villkorsaspekter kartläggas och analyseras. 
Exempel på det första är organisationen för placering av studenter, på de senare är 
arbetsdelningens ständigt närvarande frågor om vad som ska göras, vem som gör det 
och hur det ska göras. Dessa organiseringsprocesser inordnas i varierande grad i de 
högskoleövergripande temporala strukturerna och sekventiella ordningarna, men också 
i hierarkiska formella eller informella ansvarsordningar.  
 
Programmen kan genom en inventering av vilka olika arbetsuppgifter som måste utfö-
ras få en överblick och möjlighet att värdera olika sätt att fördela arbetet. Arbetsdelning 
kan studeras som ansvarsfördelning. Positioner med ansvarsfördelning eller oklar an-
svarsfördelning kan identifieras och beskrivas, likaså antal och typer av ansvarsnivåer. 
Programmets organisation är en annan form av resultat som hanterande av villkoren för 
med sig. Det kan till exempel gälla hur VFU-platser ordnas, bedöms och följs upp. 
Organisering i den meningen skapar arbetsuppgifter som ska fördelas, formas till sitt 
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innehåll och organiseras i tid och rum. Tiden för arbetet kan bestämmas av var i pro-
grammen VFU ligger, av hur mening skapas kring den sekventiella ordning som upp-
gifterna för med sig. Ingår det bedömning i trepartssamtal på arbetsplatsen så skapas 
mening kring hur dessa samtal behöver planeras och förberedas. Högskoleläraren som 
håller dem kan behöva transportera sig för att genomföra samtalen och följa upp dem. 
Föreligger avtal med överenskommelse om handledarutbildning och handledarträffar 
så behöver personal i programmet bestämma hur de skall planeras och genomföras. 
Håller programmet kontakt med mottagande arbetsplatser genom personliga kontakter, 
besök, telefonkontakter eller möten så behöver inblandade bestämma hur dessa besök 
ska planeras och genomföras.  
 
Villkor och organisering kan analyseras i relation till varandra. Exempelvis; högt sök-
tryck (regionalt villkor) ger i regel utbildningar med många studenter och därmed måste 
mycket personal involveras (organiseringsprocesser) och en särskild VFU-organisation 
skapas. Ett annat exempel: Yrkesutbildningar till yrken som inte har ett patos för att 
socialisera in nästa generation in i yrket (yrkeskulturellt villkor) kan ha svårigheter att 
skaffa VFU-platser. Svårigheten kan hanteras på många sätt. Programmet kan till exem-
pel använda lösningen att förlägga VFU i slutet av utbildningarna så att studenterna kan 
vara en tillgång på arbetsplatsen (organiseringsprocess), låta personal arbeta med att 
sälja in studenterna som arbetskraft för specifika projekt (annan organiseringsprocess) 
eller låta självständiga arbeten genomföras som en form av VFU där studenten arbetar 
med något som betraktas som en nyttighet för arbetsplatsen (en tredje form av organise-
ringsprocess). Hur organisationen hanterar regionala eller yrkeskulturella villkor är 
således inte givet utan beroende av hur programmen skapar mening kring olika villkor. 
 
Poängen med att konstruera idealtyper som rapporten inleds med är att det varit ett sätt 
att belysa att villkor och organisation samspelar i produktion av olika organisatoriska 
lösningar samt att visa vad komplexitet överhuvudtaget kan innebära i denna kontext 
och vad olikheterna i villkor kan få för betydelse. Som underlag för fortsatt utvecklings-
arbete kan en jämförelse göras, inte bara med andra program på Högskolan, utan också 
med hur verksamhetsförlagd utbildning och liknande organisatoriska lösningar diskute-
ras internationellt.  
 



 

	  
Kvalitetsutmaningar	  i	  högskolans	  VFU-‐satsning	  Aili,	  Nilsson 

 

51 

8 Sammanfattning – Högskolan Kristianstads 
strategi i praktiken och omvärlden 

Visions- och strategiarbete som påbörjades vid högskolan 2006 har sina rötter i europe-
iska samarbeten i huvudsak inom ramen för Bolognaprocessen, där dominerande ideo-
logier om högre utbildning bland annat handlar ett ökat fokus på studenternas anställ-
ningsbarhet. I Kristianstad blir arbetet för ökad anställningsbarhet en fråga om tätare 
anknytning av programmen till studenternas blivande arbetsfält i den s k Kristianstad-
modellen. Modellen åtföljdes senare av ett arbete för att skapa en gemensam organisat-
ionsform. Den avsågs ge programinterna organiseringsprocesser stöd och kvalitetssäk-
ring. Kort sammanfattat ställer strategin upp följande områden för utveckling av den 
verksamhetsförlagda delen av programmen. 
 
Tabell 6: Områden för utveckling av verksamhetsförlagd utbildning i Högskolan 
Kristianstads strategi 
 
• Pedagogisk och innehållslig utveckling av den verksamhetsförlagda utbildningsdelen i  
   programmen. 
• Utökad fältkapacitet. 
• Utveckling av ett administrativt stödsystem. 
• Marknadsföring. 
• Utveckling av en forskningsmiljö kring verksamhetsförlagd utbildning. 
 
Vad utmärker just den modell Högskolan Kristianstad har valt? Kristianstadmodellen 
formuleras i Strategi 2009-2014: ”begreppet praktik inskränker sig till mötet mellan 
arbetsliv och utbildning utgörs den verksamhetsförlagda utbildningen av mötet mellan 
forskning, utbildning och arbetsliv. Verksamhetsförlagd utbildning är därför forsknings-
anknuten och vetenskapliggjord praktik”. Strategin ger uttryck för idén att en standardi-
serad modell för VFU i alla program ska vara ett av högskolans mål, ett mål för att 
stärka samarbetet med omvärlden och öka studenternas anställningsbarhet. Denna studie 
visar för det första att det inte existerar någon implementerad standardiserad modell, 
utan det finns flera olika modeller. Men det bör noteras att studien också visar att med-
arbetarna i sina försök att begripliggöra Kristianstadmodellen åberopar såväl strategin 
som egna föreställningar om vad som är bra utbildning. Sammantaget konceptualiserar 
medarbetarna därigenom Kristianstadmodellen som flera modeller som formas efter 
programmens lokala behov.  
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Vi har med hjälp av två konstruerade idealtyper visat på grundläggande skillnader mel-
lan hur olika programföreträdare och nämnder förstår och hanterar frågor som rör VFU. 
Vi har visat att hanteringen tyder på en rad olika organiseringsprocesser och olika sätt 
att förstå vad som ska göras, hur det ska göras och vem som ska göra det. Vi har, för att 
illustrera olikheterna ytterligare, fördjupat analysen av programmens VFU-arbete ur 
olika aspekter. Slutsatsen av studien som vi vill argumentera för är inte bara att det är ett 
faktum att högskolan har olika modeller för sin VFU, utan att även om strategin är skri-
ven så att det kan läsas som att det är möjligt och önskvärt med en standardiserad mo-
dell så verkar det inte vara möjligt eller ens önskvärt. När programmen utgår ifrån vad 
som blir kvalitet för deras studenter så blir lösningarna olika. Denna variation framtonar 
med tydlighet i programmens engagerade berättelser. 
 
Observation sammanfaller väl med internationell forskning. Denna studie och tidigare 
forskning visar att olika typer av utbildningar, med olika villkor och olika kompetenser 
som mål, också utvecklar olika typer av praktik. Dessa resultat är i linje med forskning 
om lärande, om hur yrkeskompetenser och färdigheter lärs, d v s olika typer av för-
mågor kräver olika typer av lärkontexter för att utvecklas. Kompetenser som inte är 
möjliga att tillägna sig genom teroetiska studier har inte en lösning, utan flera, beroende 
på vad det handlar om. Begrepp som praktik eller verksamhetsförlagd utbildning verkar 
därför vara för trubbiga för att beskriva hur program arbetar för att kvalificera, sociali-
sera och subjektifiera studenter till skilda yrkesverksamheter. Det är rimligt att sådana 
utbildningsmoment antar flera olika skepnader (Brucker och Woodruff, 2008; Rystedt 
och Gustafsson, 2007; Sultana, 2005; Halén, 2008; Sattler, 2011). Sattler (2011) föreslår 
att momenten kan underklassificerar utifrån organiseringsformer av olika typer av 
”praktiskt”-lärande. Han föreslår att de kan delas in i följande huvudkategorier: lärling-
skap, fälterfarenhet, obligatorisk professionell praktik, co-op, internship, tillämpade 
forskningsprojekt, och service learning (ibid s 38-39). 
 
I inledningen hänvisade vi till att studien inspirerats av ett särskilt sätt att se på strategi 
kallat ”strategi as practice”. Perspektivet har tonats ner i rapporten men betydelsen av 
det förtjänar att lyftas avslutningsvis. Vi menar att högskolan genom sin strategi engag-
eras i det som Whittington (2006) kallar strategering (strategizing). I översättningen av 
transnationella och nationella styrningsintentioner sker en koordination med lokala 
villkor som uppfattas som viktiga i olika delar av högskolans organisation. För högsko-
lans ledning och vissa särskilda organ visar sig strategin implicera förändringar i hur 
arbetet med externa aktörer läggs upp, vilka regler som skall gälla för resursfördelning 
och vilka regler som skall gälla för utbildningsplaneskrivande. För vissa program visar 
sig reformen implicera stora förändringar i kursplaner, lärarkår, hur arbetet organiseras 
och planeras. Det bidrar därmed till utvecklingsarbete. Nya villkor skapas för hur ut-
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bildningen skall bedrivas. Dessa skall skapas mening i och omsättas i den lokala organi-
sationen. En strategi är utifrån strategy-as-practise-perspektivet inte ett papper att mäta 
måluppfyllelse mot utan en levd praktik. 
 
Programmens arbete med VFU har växt fram inom de ramar som högskoleorganisation-
en i sig utgör, men det har inte funnits någon övergripande organisationsdesign. I den 
meningen är arbetet med VFU i hög grad ett ”bottom up”- projekt. Även om styrningen 
uppifrån, att VFU ska genomföras varit stark. Detta innebär att uppbyggande av VFU i 
hög grad varit en lokal fråga för de direkt inblandade, vilket också gällt de program med 
lång tradition av VFU. De har inte heller haft någon beslutat organisationsdesign, utan 
verksamheten har byggts upp och justerats allt eftersom, men den långa tiden har med-
fört en betydande lokal kunskapsbildning inom området, en rad traditioner och specifika 
resonemang, tankefigurer och begrepp finns fast förankrade i vad vi skulle kunna kalla 
programkopplad VFU-tradition.  
 

9 Diskussion - Professionell implemente-
ringsstruktur kontra byråkratisk  

 
En grundläggande förståelse av strategiarbete i ett ”strategy as practice-perspektiv” är 
att strategier på papper är av mindre intresse än vad som praktiskt sker när strategierna 
verkligen omsätts. Aktörer gör strategi i handling. Det vanligaste sättet att betrakta stra-
tegi är att betrakta det som något som ska implementeras. Två typer av implemente-
ringsprocesser som brukar urskiljas är den byråkratiska respektive den professionella. 
Förenklat kan man sägas att i den förra försöker man styra implementeringen via anvis-
ningar i den senare via kunskapsutveckling.  Den byråkratiska implementeringsprocess-
en utgår ifrån att de som styr redan har kunskaper om det som ska förändras och hur det 
ska ske. Den professionella implementeringsprocessen bygger på man inte kan förut-
säga exakt hur något ska implementeras eftersom omständigheterna är unika och varie-
rande. Utifrån ett strategi as practice-perspektiv kan vi säga att ledningen utgår ifrån att 
en byråkratisk implementering är möjlig. Medarbetarna däremot vacklar. Det finns 
exempel på att medarbetare talar om reformen som något som bara ska bockas av, men 
det absolut dominerande är att man försöker hitta unika lösningar för det egna pro-
grammets omständigheter. Huruvida dessa lösningar är de kvalitativt önskvärda är gi-
vetvis en öppen fråga. 
 
Kristianstadmodellen (Strategi 2009- 2014) med sin betoning av en forskningsanknuten 
och vetenskapliggjord verksamhetsförlagd utbildning som medel att främja anställ-
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ningsbarhet kan ses som en lokal utveckling av snarare än en anpassning till den nation-
ella och transnationella styrningen som möjliggörs av att lärosäten kan lägga till och 
ställa större krav i sina utbildningsplaner än de krav som ställs genom examenordning-
ens mål för en enskild utbildning. Ungefär 2009 påbörjas flera av de processer som tas 
upp i högskolans strategidokument; det högskolepedagogiska utvecklingsarbetet startar, 
forskningsmiljöns seminarier och konferenser drar igång, en grupp påbörjar en översyn 
av det administrativa stödsystemet. De programdialoger som genererat en betydande del 
av vårt material startar också. Nedan skall vi diskutera några konsekvenser av de resul-
tat som tas upp i rapporten. Den lokala VFU-reformen iscensätts som en byråkratisk 
implementeringsprocess. Det innebär att den i huvudsak iscensätt som något vi har valt 
att kalla en administrativ dokumentstyrning. Tanken är att den därmed också kan följas 
upp genom enkel statistik från programmen.  
 
Denna studie kom att innebär ett ingrepp i strategiarbetet. Medan studien pågår och som 
följd av resultat från bearbetning av materialet sker ett dialogarbete med högskolans 
ledning och seminarier hålls kring reformen och de olika programområdenas villkor. 
Forskarna visar på det problematiska med att program har helt olika förutsättningar i 
relation till olika villkor och att medarbetarna kämpar för att utveckla sätt att hantera 
VFU-frågan på bästa sätt. Vid ett av möten med högskolans ledning presenterar förfat-
tarna en idé till att ett fortsatt utvecklingsarbete borde initieras kring resultaten som 
tillsammans med prorektor utformas som en modell, där program klustras utifrån de 
villkor de har att hantera enligt denna studies resultat. Modellen initieras av prorektor i 
samarbete med Läranderesurscentrum som bland annat sektionsledningarna får i upp-
drag att förvalta. Prorektor kallar VFU-forskningen och VFU-högskolepedagogiskt 
utvecklingsarbete till möten angående högskolans VFU-policy.  
 
Studien visar att förändringsarbetet i olika mening handlar om uppfinningsrikedom 
snarare än om ”en” uppfinning (jmf Fullan 2001). Förändring handlar mindre om 
skrivna strategidokument än om praktiskt strategiarbete. Ett problem med vision och 
strategi är att de ofta kommer först, före det att organisationen mobiliserats för en för-
ändring (Cuban 2001). Det innebär att strategi inte nödvändigtvis får växa och formule-
ras utifrån ett behov som framträder på verksamhetsnivå. Vision och strategi i det första 
perspektivet framstår därför gärna som det Argyris (2000a) kallar ”flawed advice” och 
”nonactionable advice” (2000b). Argyris använder dessa etiketter med hänvisning till 
den komplexitet och de motsättningar som finns inneboende i styrmedlen.  
 
Förslaget till särskild policy för VFU togs upp till behandling och arbetades om för att 
öppna för programområdena att utveckla sitt VFU-arbete utifrån egna behov och lokala 
villkor snarare än en standardiserad tolkning av transnationella, nationella och regionala 
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villkor. VFU-policyn som antogs i mars 2012 kan därför ses som ett sätt att ge utrymme 
för en professionell implementeringsstruktur14. Den öppnar för kunskapsutveckling och 
analys, och för möjligheter att forskningsanknyta VFU:n utifrån olika programområdens 
villkor och behov.  
 
De erfarenheter som programmen redogör för pekar på ett dilemma i förändringsarbetet. 
Högskolans ledning befinner sig i en situation där den måste avgöra om man den ska gå 
vidare med att presentera Kristianstadmodellen, just som ”en” modell eller om den skall 
presenteras som ”ett sätt” att tänka som kan leda fram till flera olika svar på frågan om 
var bästa platsen för utbildning är, hur resultaten examineras på bästa sätt och hur pro-
grammet säkrar att utbildningen vilar på vetenskaplig grund. Väljer man det senare 
väcks istället frågor kring vilka krav som högskolan kan ställa på de argument pro-
grammen levererar för sitt sätt att konceptualisera VFU när strategin skall kvalitetssäk-
ras. Det ställer också krav på att högskolan bygger stödjande strukturer för den kun-
skapsutveckling som programmen behöver. 
 
Organisationstänkande som utgår från långt driven standardisering tenderar, menar vi 
utifrån karläggningen, att leda till förvaltande och verkställande organiseringsprocesser 
och det senare till utvecklingsinriktade och lärande organiseringsprocesser.  Kartlägg-
ningen visar hur VFU konceptualiserats i programmens berättelser. Konceptualisering-
arna relateras till analyser av de professionella fälten, av kompetensbehov och av kun-
skaper om hur de specifika kompetenserna lärs bäst. Dessa bildar en avgörande grund 
för hur sedan VFU:n utformas, förbereds, följs upp och examineras. Att konceptualisera 
och analysera professionella fält tar dock tid och kompetenser i anspråk. Det framstår 
som en utmaning både för de som inte arbetat med VFU tidigare och för de som har 
lång tradition att falla tillbaka på. Kartläggningen visar att kvalitet i VFU inte bara 
handlar om en organisation som leder till kryss i rätt ruta, till exempel för att program-
met uppfyller minimikravet fem veckors verksamhetsförlagd utbildning eller för att 
programmet har börjat utnyttja VFU-valwebben. Istället handlar det om att söka kvalitet 
genom att fokusera på programspecifika innehållsfrågor. Dessa kan i regel inte bedömas 
med standardiserade mått. I ett sådant perspektiv kan valet att avstå från att införa ett 
standardiserat system för placering av studenter bli förståeligt.  
 
Klassiska frågor som har vi rätt organisation för rätt arbete måste ställas om vi ska ur-
skilja kvalitetsutmaningar i den högskoleinterna organiseringen av VFU. Men denna typ 
av frågor förekommer relativt sällan i programmens berättelser. Vissa sätt att definiera 

                                                             
14 Fastställande av policy för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) vid Högskolan Kristianstad. 
Beslut 2012-03-14. Dnr 2012-1121-115 
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arbetsuppgifter måste kanske få leda till komplexa organiseringsprocesser. Det kan 
rentav vara förmåga att hantera komplexitet i programmen som ger kvalitet. Komplexa 
arbetsuppgifter får kanske inte alltid stöd av arbetsorganisationen. Diskussioner om 
organisation och innehåll går inte nödvändigtvis hand i hand i de berättelser VFU-
ansvariga ger. Arbetet med kursplaner tycks vara en sådan fråga. I dagsläget styrs arbe-
tet i huvudsak av administrativa rationaliteter och inte utifrån genomarbetade kvalifice-
rade överväganden kring frågor om kunskapsinnehåll och kompetensbehov i olika pro-
fessionella fält och hur dessa transformeras till kursplaner. Det är möjligt att vissa ar-
betsuppgifter blir onödigt komplexa på grund av oklara ansvarsförhållanden. De skulle 
med bibehållen eller ökad kvalitet kunna utföras på annat sätt.  
 
Ett organisatoriskt lärandemål inom kunskapsproducerande organisationer är ofta mång-
tydiga. När det gäller offentliga organisationer är de dessutom kompromisser mellan 
olika intressen. Meningsskapande i sådana organisationer kännetecknas enligt Alvesson 
och Svenningsson (2003) av att inget försök att skapa mening kring dem kan göra an-
språk på att vara det bästa. När det gäller verksamhetsförlagd utbildning är det därför 
inte så förvånande att vår kartläggning visar att det finns många Kristianstad modeller 
precis som Sattler (2010) visar i en litteraturstudie, att det finns många olika former av 
arbetsintegrerat lärande som uppenbarligen uppfattas som den bästa formen av några 
aktörer i den organisation där de används. 
 
Berättelser om Kristianstadmodellen vid Högskolan Kristianstad och aktiviteter kring 
verksamhetsförlagd utbildning är berättelser om engagerade initiativ, om meningskap-
ande kring initiativ, om verkställighet och att komma till beslut om utbildningsformens 
organisation och innehåll. Kravet på att modellen forskningsanknyts har lett till en 
forsknings- och utvecklingssatsning som i sin tur har lett till arrangemang och koncept-
utveckling som har vissa likheter med det koncept som gått under namnen ”förändrings-
laboratorier” (Ahonen et al., 1999) eller ”kompetenslaboratorier” (Engeström, 1993; 
Virkkunen et al., 1997). Konceptet har prövats på informationsföretag, i vård och på 
industrier. Utgångspunkten är Engeströms (1987) modeller för expansivt lärande och 
verksamhetssystem. Medarbetarna tar tillsammans med forskare fram en begreppsmo-
dell för den egna arbetsverksamheten. Här skulle bland annat villkorslistan kunna utgöra 
utgångspunkten för ett sådant arbete och en rad olika typer av datakällor. När man ana-
lyserat sin verksamhet, identifierat huvudsakliga problem, utmaningar och motsättning-
ar och arbetat fram lösningsförslag i en ny verksamhetsmodell, prövas den nya mo-
dellen i verksamheten och utvärderas. På så sätt får man en dynamik mellan teori och 
praktisk prövning. Lärande och utveckling av arbetsorganisationen och organiserings-
processerna blir sidor av samma verksamhet. Engeström menar att ett expansivt lärande 
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utgår från att det finns strukturerande villkor för arbete och lärande inom olika verk-
samhetssystem.  
 
Kartläggningen visar att det pågår ett lärande i det arbete medarbetare lägger ned på att 
införa och utforma VFU. Ibland tenderar lärandet att handla om att hantera regelverken 
snarare än om vilka innehållsfrågor det är som är relevanta att ställa. Här tycks delta-
gande i forskningsseminarier, återkommande interna konferenser och workshops till-
sammans med forskare ofta ha bidragit till att medarbetare just gör överväganden kring 
vad som är rätt att göra snarare är att bara försöka göra rätt. Dessa processer kan förstås 
som ett expansivt lärande så som Engeströms beskriver det i sin modell. Olika teman 
kring utmaningar i arbetet med VFU har tagits upp på seminarier och i textproduktion, 
ibland av de som arbetar med VFU, ibland av forskare.  
 
Genom en implementering av högskolans vision och strategi, har programmen succes-
sivt getts möjligheter till lärande och kunskapsutveckling utifrån villkor de själva identi-
fierar som relevanta. De har också getts möjligheter att kommunicera processerna och 
vad man finner som problematiskt och utmanande både med ledningen, med högskole-
pedagogiska utvecklare och med forskare. Ellström (2005) menar att i ett sådant ut-
vecklingsinriktat lärande har individen ett ifrågasättande och kritiskt prövande förhåll-
ningssätt till uppgifter, mål och andra förutsättningar, samt en beredskap att påverka och 
förändra sina arbetsvillkor. Ellström skriver att fokus ligger på att lära sig att formulera 
problem och inte endast att lösa givna problem.  
 
Kartläggningen visar att meningsskapande kring VFU bland annat handlar om att ur-
skilja vad som är problematiskt samt göra överväganden kring hur det problematiska 
ska hanteras. En huvudpoäng blir, i linje med Ellströms resonemang, att lära sig att 
hantera de komplexa situationer och problem, som implementeringen av VFU-reformen 
för med sig. En del material pekar mot att program snabbt sökt att utforma en lösning, 
men vanligare är att programrepresentanter beskriver en kunskapsutvecklingsprocess 
där medarbetarna snarare fokuserar på att identifiera och definiera vilken situationen är, 
hur uppgiften kan förstås och vilka problemet det för med sig. (jfr Schön 1983). Deras 
berättelser är för något snarare än om något. 
 

9.1 Kristianstadmodellen som utvecklingsmodell 
 
En svårighet vi mött på och som är ett slags biresultat av studien är hanteringen av den 
begreppsflora som finns runt verksamhetsförlagd utbildningen. I viss mån kan man 
förstå den som resultatet av att programmen lever i sina egna världar och behöver ut-
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veckla en specialiserad nomenklatur. Samtidigt efterlyser informanterna en konkretise-
ring av modellen och tydligare styrning. En viss gemensam nomenklatur skulle under-
lätta kommunikationen kring VFU och här skulle de översikter kring kunskapsbegrepp 
och kunskapstyper som nämnts i rapporten kunna vara en tillgång. Samma informanter 
betonar emellertid att friheten att tolka och anpassa till det egna programmets verklighet 
ses som en förutsättning för en lyckad implementeringsprocess. Mintzberg (1998) som 
diskuterar förändringsarbete slår i en kommentar fast att det bästa sättet att underlätta 
för förändring är att göra det möjligt för förändringsarbete att ske. Mångtydigheten 
skapar både svårigheter och möjligheter av den art som många anser är ett resultat av 
styrningen i offentlig sektor. Kartläggningen visar att programmen överlag ser ett frirum 
för förändring öppna sig men också behöver stöd när det gäller ”auktoritativa” tolkning-
ar. 
 
Flera forskare har noterat att metoder för kvalitetsstyrning fått en utbredd betydelse 
(Lindgren, 2008; Forsberg & Wallin, 2006). Styrning genom lagar, regler, riktlinjer, 
standards och evidens har ökat och professionella får använda mer av sin tid för att hålla 
sig informerade om dessa samtidigt som det krävs att de skall dokumentera på vilket sätt 
de arbetar för att uppfylla målen. Risken med dokumentstyrning och kvalitets-
resultatmätning är väl belagd inom forskning kring kvalitetsmätning. Bland annat kan 
de leda till att de som arbetar direkt för att nå målen belönas medan de som vill pröva 
olika vägar bestraffas. En följd kan bli att programmen blöter fingret och håller upp det i 
luften – det ska vara fem veckor; hur kan vi få in fem veckor? - det ska vara platsförlagt, 
då kan vi inte räkna in simulationer - det skall vara vetenskapliggjort då måste de ha två 
teorier med sig som de kan använda när de kommer ut o.s.v.  
 
Högskolan, som är att betrakta som en kunskapsintensiv organisation och som har ut-
bildningsprogram som kartläggningen visar har väldigt varierande villkor ställs inför 
frågan hur implementeringen av Kristianstadmodellen kan genomföras med bästa kvali-
tet. Ska styrningen till exempel ske via en professionell implementeringsstruktur eller 
via administrativ dokumentstyrning? Resultaten tyder på att många program befinner 
sig i ett utvecklingsorienterat lärande kring verksamhetsförlagd utbildning. Om systemet 
bestraffar och belönar (styr och disciplinerar) blir risken att det snarare blir utvecklings-
obenägenhet som belönas. Det blir svårt att våga experimentera och riskera att miss-
lyckas. Styrningen kan inriktas mot att stödja kunskapsutvecklingen inom programom-
rådena. Programmen efterfrågar stöd när det gäller att avgöra vad som kan räknas som 
vetenskapliggörande eller platsförläggning. De står inför en rad kvalificerade överväg-
ningar som behöver göras när det gäller det professionella fält man utbildar för, om 
vilka examensmål som skall formuleras, hur en utbildning bäst designas för att nå målen 
och hur måluppfyllelse mäts. Det finns i regel gott om forskning om frågor av denna 
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karaktär. Programmen behöver snarast tid, stöd och lärtillfällen för att kunna sätta sig in 
denna forskning och göra kvalificerade övervägningar utifrån detta och de villkor de 
urskiljer. 
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Primärkällor 
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Utbildningsplaner 
Högskolan Kristianstad, Biologiprogrammet med inriktning cellbiologi. 180 hp 
Dnr 571/333-10 
Fastställd 2009-06-15 
 
Högskolan Kristianstad, Biomedicinska analytikerprogrammet 180 hp 
Dnr 1092/333-10 
Fastställd 2010-06-17 
 
Högskolan Kristianstad, Datasystemutvecklingsprogrammet 180 hp 
Dnr 1555/333-06 
Fastställd 2006-10-19 
 
Högskolan Kristianstad, Digital design 180 hp 
Dnr 917/333-10 
Fastställd 2010-05-18 
 
Högskolan Kristianstad, Ekonomiprogrammet 180 hp 
Dnr 1341/333-10 
Fastställd av utbildnings- och forskningsnämnden 2010-12-03 
 
Högskolan Kristianstad, Folkhälsopedagogiskt program 180 hp 
Dnr: 1238/333-09 
Fastställd av utbildnings- och forskningsnämnden 2009-06-15 
 
Högskolan Kristianstad, Gastronomiprogrammet 180 hp 
Dnr 952/333-10 
Fastställd 2010-05-18 
 
Högskolan Kristianstad, Gastronomiprogrammet 180 hp 
Dnr 1282/333-09 
Fastställd 2009-06-15 
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Högskolan Kristianstad, Högskoleingenjör Datateknik 180 hp 
Dnr 1557/333-06 
Fastställd 2006-10-19 
 
Högskolan Kristianstad, Högskoleingenjör Datateknik, med 10 veckors introduktion 
195 hp 
Dnr 1558/333-06 
Fastställd 2006-10-19 
 
Högskolan Kristianstad, Interaktiv ljuddesignprogrammet 180 hp 
Dnr 730/333-07 
Fastställd 2007-04-27 
 
Högskolan Kristianstad, IT-drifttekniker, inriktning System Management 120 hp 
Dnr 1307/333-09 
Fastställd 2009-07-07 
 
Högskolan Kristianstad, Landskapsvetarprogrammet 180 hp 
Dnr 909/333-08 
Fastställd 2008-06-10 
 
Högskolan Kristianstad, Leanproduction 120 hp 
Dnr 481/333-10 
Fastställd 2009-12-14 
 
Högskolan Kristianstad, Lärarutbildning Grundnivå 210 högskolepoäng, Avancerad 
nivå 240, 270, 300 eller 330 högskolepoäng 
Dnr ???? 
Fastställd av Nämnden för utbildningsvetenskap 2008-08-2715 
 
Högskolan Kristianstad, Personal- och arbetslivsprogrammet 180 högskolepoäng 
Dnr: 1174/333-09 
Fastställd av utbildnings- och forskningsnämnden 2009-06-15 
 

                                                             
15 Utbildningsplanen saknar diarienummer 
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Högskolan Kristianstad, Sjuksköterskeprogrammet 180 högskolepoäng 
Dnr: 1414/333-06 
Fastställd av utbildnings- och forskningsnämnden 2006-10-11 
 
Högskolan Kristianstad, Socionomprogrammet 210 högskolepoäng 
Dnr: 1131/333-10 
Fastställd av utbildnings- och forskningsnämnden 2010-06-17 
 
Högskolan Kristianstad, Tandhygienistprogrammet 180 högskolepoäng  
Dnr: 1416/333-06 
Fastställd av utbildnings- och forskningsnämnden 2006-10-11 
 
Högskolan Kristianstad, VA- och kretsloppsteknikerprogrammet 120 högskolepoäng 
Dnr: 1186/333-09 
Fastställd av nämnden för utbildningsvetenskap 2009-06-15 
 
Högskolan Kristianstad, Magisterprogram i Engelska 60 högskolepoäng 
Dnr: 
Ännu ej fastställd 
 
Högskolan Kristianstad, Magisterprogram i psykologi 60 högskolepoäng 
Dnr: 1187/333-11 
Fastställd av nämnden2011-05-10 
 
Högskolan Kristianstad, Magisterprogram i svenska med didaktisk inriktning 60 hög-
skolepoäng 
Dnr: 
Ännu ej fastställd 
 
Högskolan Kristianstad, Magisterprogram – Strategiskt personalarbete 60 högskolepo-
äng 
Dnr: 377/333-10 
Fastställd av utbildnings- och forskningsnämnden 2009-11-17 
 
Högskolan Kristianstad, Magisterprogram i vattenvård 60 högskolepoäng 
Dnr 
Ännu ej fastställd 
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Högskolan Kristianstad, Masterprogram i utbildningsvetenskap 120 högskolepoäng 
Dnr: 
Ännu ej fastställd 
 
Högskolan Kristianstad, Masterprogram Integrerad hälsovetenskap 120 högskolepoäng 
Dnr 
Ännu ej fastställd 
 
Högskolan Kristianstad, Magisterprogram med inriktning inbyggda datorsystem 60 
högskolepoäng 
Dnr: 1559/333-06 
Fastställd av utbildnings- och forskningsnämnden 2006-10-19 
 
Högskolan Kristianstad, Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot di-
striktssköterska 75 högskolepoäng 
Dnr: 1701/333-09 
Fastställd av utbildnings- och forskningsnämnden 2009-05-19 
 
Högskolan Kristianstad, Specialistsjuksköterskeprogrammet, inriktning vård av äldre 60 
högskolepoäng 
Dnr: 1622/333-09 
Fastställd av utbildnings- och forskningsnämnden 2009-06-15 
 
Högskolan Kristianstad, Speciallärarprogrammet 90 högskolepoäng 
Dnr: 1645/333-11 
Fastställd av nämnden för utbildningsvetenskap 2008-06-10 
 
Högskolan Kristianstad, Specialpedagogiskt program 90 högskolepoäng 
Dnr: 990/333-08 
Fastställd av nämnden för utbildningsvetenskap 2008-06-10 
 
Inriktningsbeskrivningar 
Högskolan Kristianstad, Lärarutbildning - yngre barn - inriktning mot Lek-utveckling-
lärande 210 högskolepoäng 
Dnr: 1580/333-07 
Fastställd av nämnden 2007-10-24 
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Högskolan Kristianstad, Lärarutbildning - äldre barn och ungdomar - inriktning mot 
Biologi 270 högskolepoäng 
Dnr: 1583/333-07 
Fastställd av nämnden2007-10-09 
 
Kursplaner 
Högskolan Kristianstad  
Kursplan BI453B Verksamhetsförlagd kurs för biologistudenter 
Sektionen för Lärarutbildning  
Dnr 1207/333-09 
Fastställd 2011-11-25 
 
Högskolan Kristianstad  
Kursplan DA548A Examensarbete datalogi 
Sektionen för Hälsa och samhälle  
Dnr: U2012-242-788 
Fastställd 2012-05-03 
 
Högskolan Kristianstad.  
Kursplan SNA61L Lärande och undervisning i naturvetenskap II 15 högskolepoäng. 
Sektionen för Lärarutbildning 
Dnr:2072/333-09 
Fastställd 2009-10-06. 
 
Högskolan Kristianstad  
Kursplan IEN21L Engelska II [English at School II] 30 högskolepoäng  
Sektionen för Lärarutbildning  
Dnr 1207/333-09 
Fastställd 2009-06-18 
 
Högskolan Kristianstad 
Kursplan ILN21L Barns lek och lärande i förskolans och förskoleklassens ute- och 
innemiljö. 
Sektionen för Lärarutbildning 
Högskolan Kristianstad 
Dnr 820/333-09 
Fastställd 2009-04-16 
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Högskolan Kristianstad 
Kursplan VU500L Verksamhetsförlagd utbildning 2 i Digital design 
Sektionen för Hälsa och samhälle 
Högskolan Kristianstad 
Dnr: U2012-242-862 
Fastställd 2012-05-30 
 
Övrigt 
Hkr Dnr 571/333-10 Utdrag från lärarutbildningens information till VFU-samordnare  
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