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Abstract 
 
The aim of this study was to examine how preceptors experience the preceptorship of student 
teachers during their practice of school on the basis participation in school activities, 
relationship preceptor – student, and the connection practice - theory. For the study I used 
both a quantitative and qualitative method. The questionnaires and tape-recorded interviews 
were analysed by using a hermeneutic method. The result shows that preceptors have a great 
amount of responsibility in guiding the student teachers in their practice when it comes to 
planning, supporting and evaluating their teaching performances. It also shows difficulties in 
letting the student teachers take part in activities concerning pupil welfare and parent 
influence. Obstacles to a satisfying practice are the time-factor and the limited co-operation 
between university and practice-schools. 
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Abstrakt 
 
Syftet med denna studie var att undersöka hur handledare upplever handledarskapet för 
lärarstudenter under deras VFU med utgångspunkt från delaktighet i verksamheten, relationen 
handledare – student samt kopplingen praktik – teori. För denna studie använde jag mig av 
såväl kvantitativ som kvalitativ metod. Enkäterna och de inspelade intervjuerna analyserades 
med hermeneutisk ansats. Resultatet visar att handledare tar stort ansvar i att vägleda 
lärarstudenter under praktiken, när det handlar om att planera, stödja och evaluera deras 
insatser. Den visar också svårigheter med att låta lärarstudenter ta del av verksamhet som rör 
elevvård och föräldrainflytande. Hinder för en tillfredsställande praktik är tidsfaktorn och en 
begränsad samverkan mellan universitet och praktikskola. 
  
 
Nyckelord: lärarutbildning, lärarstudent, handledare, praktikskola 
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Inledning 
 

Is it easier to toot than to tutor two tooters to toot? 
(Cobb, 2005.) 

 
Denna slutfras i en engelsk tungvrickningsramsa är en fråga, som är adekvat för 
handledarrollen. Är det lättare att blåsa på än att instruera någon hur man ska blåsa? 
Är det lättare att ”blåsa på” i sin lärarroll än att vägleda studenter, så att de tillägnar sig 
förmågan att ”blåsa rätt” – och då i överförd betydelse; att undervisa? Svaret på frågan är utan 
tvekan ’yes’! Att handleda studenter i lärarutbildning är ett ansvarsfullt uppdrag som 
förpliktar till eftertanke och sunt förnuft förutom ämneskunskap och didaktisk färdighet. 
Vägen mot lärarprofessionalism är kantad med en hel del fallgropar och det krävs en varsam 
hand och stadig stöttning för att lotsa någon längs den vägen. 
 
Min egen roll som handledare, samt tankar som väcktes under kursen Utbildning för lärare i 
VFU, som jag deltog i under våren 2007, bidrog till att jag ville undersöka hur handledares 
ledarskap gestaltar sig i praktiken under den verksamhetsförlagda utbildningen för 
lärarstudenter (VFU). Kursledaren efterlyste dessutom forskning runt mötet handledare - 
student, eftersom väldigt lite sådan är gjord.  
 
Anita Franke konstaterade 1990 i sin studie Handledning i praktiken, att det inte fanns många 
studier om hur handledare och lärarstudenter uppfattar innebörden av lärarprofessionalism – 
ett faktum som delvis verkar stämma ännu 2009. Forskning som utgår från lärarstudenternas 
perspektiv förekommer emellertid. En av de senaste är Susanne Gustavssons avhandling 
Motstånd och mening. Innebörd i blivande lärares seminariesamtal, i vilken hon bland annat 
konstaterar: 
 

Studien visar dock att de lärare som företräder yrket och den yrkespraktik som 
studenter deltar i och iakttar kritiseras av studenter. Studenter visar inte tilltro till 
lärares kompetens. Läraren som företräder yrket kan därmed inte ses som modell 
eller identifikationsobjekt. (Gustavsson, 2008) 

 
Studenternas tankar kommer till uttryck, men hur man som handledare upplever sin roll under 
den verksamhetsförlagda utbildningen är ett tämligen outforskat område. Franke (1990) säger 
att en anledning till avsaknad av studier runt detta kan vara just den komplexitet som 
lärarprofessionen innefattar, men att detta inte får leda till att forskare avhåller sig från att 
gripa sig an denna viktiga uppgift. En nog så god anledning för mig att gripa mig an den 
uppgiften. 
 
 
 
 
 
------------ 
toot – tuta, blåsa på 
tutor – handledare, vägledare 
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Bakgrund 
 
Handledning 
 
Arne Maltén (2003) har för sin bok, Att undervisa – en mångfacetterad utmaning, syftet: 
 

…att utifrån praktisk erfarenhet och pedagogisk forskningsteori  
presentera lärarens centrala uppgift, att undervisa. (s.7) 

 
Detta är väl den något naturliga utgångspunkten för läraryrket. Läraren ska undervisa. 
Lärarstudenten ska lära sig att undervisa. Enligt tradition likställs ofta undervisning med 
förmedling (Lauvås & Handal,1993  s.14). Den som vet förmedlar sin insikt till den som inte 
vet, vilket innebär att förmedlaren pratar den mesta av den tid, som kommunikation 
förekommer i en undervisningssituation. 
 
Men det är inte så enkelt att undervisa bara innefattar denna enda dimension; den att överföra 
kunskap. Om så vore fallet, skulle handledningen av lärarstudenter kunna vara en lätt match.  
Att undervisa är en flerdimensionell process som förutom den didaktiska/pedagogiska 
dimensionen även innefattar såväl en social som en etisk dimension (Maltén, 2003, s.11).  
Målet är att den studerande ska lära ett yrke. Handledningen blir därmed en kvalificerings- 
process, där handledarens roll är att stödja denna process men också att värdera den (Lendahls 
Rosendahl & Rönnerman, 2002).  Praktikhandledningen får en sociologisk dimension som en 
länk mellan teori och praktik, en pedagogisk dimension då kunskap ska tillämpas i praktiken 
samt en psykologisk dimension som rör relationen mellan handledare och studerande 
(Selander & Selander, 1989). Detta innebär att handledningen av lärarstudenter blir en 
komplex företeelse. Något som understryks av den mångfasetterande betydelse ordet 
handledning har i det engelska språket. 
 
I Norstedts ordbok (2000) finner man fyra olika ord för handledning. Deras respektive 
svenska motsvarigheter är som följer; 

 
Instruction; undervisning, instruktion 
Guidance; ledning, vägledning, rådgivning 
Supervision; övervakning, tillsyn, kontroll 
Direction; vägledning, överinseende,  

 
Den betydelse av vägledning som ingår i guidance och direction, skiljer sig åt en aning om 
man studerar verbformerna av dessa. To guide – att visa någon vägen, är en mildare form än 
to direct, som också har en underliggande ton av styrning; att styra, leda och till och med 
innefattar att beordra, bestämma. I guidance kan man dessutom lägga in den rådgivande 
aspekten, medan supervision signalerar en bistrare innebörd, där handledaren ska övervaka 
och kontrollera. To instruct – to teach a skill, att lära ut en färdighet är väl det centrala för 
handledningen, även om det inte handlar så mycket om att lära ut en färdighet, som att lyckas 
förmå lärarstudenten att tillägna sig en färdighet. Innebörden av de engelska begreppen 
beskriver tillsammans den komplexitet som det svenska begreppet handledning har. Härtill 
kan man lägga to tutor – och då inte med den åldriga betydelsen att kuva och tygla, utan den 
mer adekvata att handleda i studier samt öva och träna. 
Kerstin Öhrling (2000) väljer i sin doktorsavhandling rörande sjuksköterskestudenters praktik 
ordet preceptor för att beteckna handledare. Översatt till svenska som ”personlig 
yrkeshandledare” täcker detta begrepp mycket bra vad denna roll innebär. 
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Gunnar Handal och Per Lauvås (2000) menar att det i ett fullständigt handledningsförlopp bör 
finnas sex faser. Dessa faser ska inte ses som kronologiskt isolerade utan mer som slingor 
som löper mellan dem under hela praktiktiden, med undantag för inledande och avslutande 
fas. 
De sex faserna är: 

• Etablering av handledningsrelationen 
• Utformning av ett handledningsunderlag 
• Förhandledning 
• Observation 
• Efterhandledning 
• Evaluering  (Handal & Lauvås, 2000, s.107). 

 
 
Praktisk teoriförankring 
 
Samverkan högskola - partnerskola 
 
I Regeringens proposition En förnyad lärarutbildning, (Prop. 1999/2000:135) presenterades 
förslaget att alla lärosäten där lärarexamen kan avläggas skulle ha ett särskilt organ med 
ansvar för grundläggande lärarutbildning och forskning som knyter an till denna. 
Lärarutbildningskommittén föreslog, att en fakultetsnämnd eller annat speciellt organ skulle 
inrättas på de olika lärosätena, för att ta ett samlat ansvar för utbildningen. Utöver 
lärarrepresentanter och studenter var det angeläget, att det också fanns med externa ledamöter 
från till exempel partnerskolor. Förutom det huvudsakliga syftet, att genom detta organ stärka 
villkoren för en sammanhållen lärarutbildning inklusive forskning, var det viktigt att de lokala 
och regionala intressenterna i lärarutbildningarna skulle få ett gemensamt forum för att stödja 
och utveckla dessa.  
 

Samverkan mellan lärosätet och dess partnerskolor är angelägen att 
utveckla så att såväl lärare som elever i de berörda skolorna engageras. 
(Prop. 1999/2000:135, s. 48) 

 
I de kommittédirektiv för en ny lärarutbildning som utbildningsdepartementet angav 20 juni 
2007 (Dir. 2007:103 ) betonas att en växelverkan mellan teori och praktik är avgörande, för 
att ge lärarutbildningen sin yrkesinriktning. Det vetenskapliga förhållningssättet och den 
reflekterande yrkesförankringen skall befrukta varandra. Vidare sägs att det är viktigt att 
klargöra styrningen av och villkoren och ansvaret för den verksamhetsförlagda utbildningen. 
Utvecklingen av verksamheten i skolan ställer krav på högskolan att utbilda och förbereda de 
blivande lärarna för förändringsarbete och medverkan i skolutveckling. För att uppnå detta 
poängteras vikten av samarbete mellan verksamheterna och högskolan. 
 
I den alldeles färska utredningen om framtidens lärarutbildning, En hållbar lärarutbildning, 
som regeringens särskilda utredare Sigbrit Franke lade fram i december 2008 (SOU 
2008:109) noterar man de stora regionala variationerna i kvaliteten på detta samarbete, vilka 
Högskoleverket visat på i sin utvärdering av lärarutbildningsreformen 2005. Ett problem- 
område var informationsutbytet mellan högskola och skola. Även i Högskoleverkets förnyade 
utvärdering 2008 var problemen likartade. Bland annat fungerade inte det särskilda organet 
som föreskrivet vid lärosätena. Det kommunala engagemanget hade dock generellt ökat. 
Skolverket och Högskoleverket konstaterar att samarbete förutsätter att båda parter engagerar 
sig, och att informationsutbytet kommuner och högskolor emellan förbättras. Utredningen 
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rekommenderar att lärosätena formaliserar sitt samarbete med skolhuvudmännen angående 
VFU i en beslutsför nämnd, samt att ett system med fältskolor till vilka all VFU förläggs 
byggs upp av varje lärarutbildning. Dessa bör kvalitetssäkras av Skolverket/Statens 
skolinspektion. 
 
 
Praktisk teoriförankring i praktiken 
 

Varje lärare har en ’praktisk teori’ om undervisning, och denna teori är 
subjektivt sett den starkaste faktorn för lärarens egen pedagogiska praktik. 
Handledning med lärare måste följaktligen utgå från den enskilda lärarens 
praktiska teori och försöka få läraren att medvetet formulera och utveckla 
den, för att därigenom göra den mottaglig för förändringar. (Handal & 
Lauvås, 2000, s. 17). 

 
Studenten ska vara delaktig i hela den process som läraryrket innefattar, men delar av denna 
process tillgodogör man sig med tiden. Många av kunskaperna blir underförstådda och 
handlingar blir automatiserade efter en tids yrkeserfarenhet (Handal & Lauvås, 2000, s.14).  
Ett syfte med handledning är att lyfta fram denna yrkeskunskap och göra den tillgänglig för 
reflektion. Att synliggöra denna så kallade ”tysta kunskap” är ett svårt uppdrag. Det kan vara 
lätt gjort att presentera förhållningssätt och handlingsalternativ utifrån sin egen personliga 
utgångspunkt. Om lärarstudenten, med annan framtoning och erfarenhet, sedan imiterar 
handledarens knep kan detta bli förödande (Arfwedson, Arfwedson, Haglund, 1993, s.88). 
 
Ulf  Numan menar däremot att det kan fylla sitt syfte att dela med sig av konkreta tips och 
anvisningar (1999, s. 128). Även om det krävs ett visst mått av teoretisk förståelse för en viss 
situation, betyder det mycket för tillägnandet av förtrogenhetskunskap, yrkesskicklighet och 
handlingsberedskap, att reflektera över och bli inspirerad av en förebilds förhållningssätt och 
handling. Detta kan fungera som dörröppnare.  Att studera, imitera och reflektera över 
handledarens förhållningssätt kan leda till ett nytt lärande och öppna upp för ett eget passande 
förhållningssätt (a.a. s.128). Detta understryks av Gunnar Handal och Per Lauvås (2000, s.50) 
som betonar att en viss undervisningssituation kan bli ett illustrerande exempel på ett 
pedagogiskt fenomen, som leder till diskussion och reflektion. Samtidigt får man ej förledas 
tro att tyst kunskap endast refererar till detta som vi vanligen benämner ”kunskap”. Bertil Rolf 
(1991) säger att ett bättre uttryck vore tyst kompetens, vilket också inkluderar faktorer såsom 
föreställningar, känslor, attityder, färdigheter och värderingar. 
 
I Gun-Marie Frånbergs intervjustudie (2006, s.125) i vilken lärarutbildare deltog, menade 
dessa att studenten inför den verksamhetsförlagda utbildningen praktiskt förbereds att arbeta 
med värdegrundsfrågor. Men närmare hälften av de tillfrågade studenterna i denna 
intervjustudie tog i stort avstånd till det påståendet. Hälften av studenterna menade, att 
värdegrunden ej berörs vid studier av styrdokumenten och läroplanerna. I 
Lärarutbildningskommitténs betänkande (SOU 1999:63, 4.4) betonas vikten av att 
uppmärksamma de kvaliteter som ska befrämjas hos blivande lärare, så att de kan förmedla 
och förankra de normer och värderingar, vilka utgör de fundament som samhället vilar på. 
Etik, moral, jämställdhet, jämlikhet och demokrati innefattas alla i den värdegrund som ska 
prägla skolans verksamhet. Att hjälpa lärarstudenten att koppla ihop värderingar, teoretisk 
kunskap och egna erfarenheter med den praktiska vardagen i konkreta situationer är det som 
är handledningens huvudsakliga uppgift (Lauvås & Handal, 1993, s.125.) 
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Delaktighet 
 
Utan att förta studentens iver och vilja att omsätta egna undervisningsidéer i praktiken, ska 
handledaren vara ett stöd inte bara känslomässigt och socialt, utan även praktiskt. Handal och 
Lauvås (2000, s.63) liknar handledaren vid ett skyddsnät och lärarstudenten vid en 
trapetskonstnär. Men ”skyddsnätet” handledaren ska inte bara finnas där, för att fånga upp 
”trapetskonstnären” vid ett eventuellt ”fall”, utan också hjälpa till med att tänka igenom akten 
på förhand, för att den ska lyckas. Genom att vara detta skyddsnät under planeringen inför en 
lektion, ökar det chansen för ett positivt resultat, som i sin tur skapar en säkerhet och lust att 
fortsätta. Det handledningsunderlag som lärarstudenten utformar hjälper till att sätta fokus på 
det som känns väsentligt att diskutera samt ger handledaren möjlighet att förbereda 
handledningen. En väl fungerande förhandledning säkrar också nivån på den kvalificerade 
undervisning, som eleverna har rätt att få (Handal & Lauvås, 2000, s.111). Lärarstudenten 
måste få chans till viss handlingsfrihet och ”experimentmöjlighet”, men inom ramen för det 
handlingsutrymme som handledaren finner lämplig. Sålunda en balansakt även för 
handledaren! 
 
Handal och Lauvås (2000, s.58) pekar på vikten av en trygg handledningssituation, där 
lärarstudenten ”vågar” pröva nya sätt att angripa en undervisningssituation och komma med 
förslag eller avvikande åsikter. Samtidigt ger inte en alltför ”trygg” praktik lärarstudenten 
särskilt stort utbyte. För att utveckla sin praktiska teori måste studenten få hjälp med att vidga 
sin horisont och konfronteras med alternativ till sina praktiska handlingar. Det är för 
handledaren nödvändigt, att ifrågasätta handlingar och presentera situationer där man måste 
söka efter ny kunskapsstruktur, för att skapa ett ackommoderat lärande. Ackommodation 
härstammar från Piagets teori om två kvalitativt skilda läroformer som vi använder oss av för 
att försöka förstå och bemästra vår omgivning; adaptionsprocessen. Ackommodation innebär 
att individen måste förändra sin kunskap för att kunna förstå omgivningen (Granberg & 
Ohlsson, 2004, s.20). För att handledaren ska möjliggöra ett sånt lärande krävs såväl 
erfarenhet som träning (Handal & Lauvås, 2000, s.61). Den andra läroformen enligt Piaget, 
assimilation, innebär att ny information och nya erfarenheter understöder de tankestrukturer 
och uppfattningar, som man redan har. Ny kunskap används för att bekräfta redan existerande 
kunskap. När sedan en ackommodationsprocess ägt rum uppstår ofta en ny fas av 
assimilation. Att planera växlingar mellan assimilations- och ackommodationsperioder kan 
vara en hjälp för handledaren, även om denne också ofta måste gripa tillfället i flykten. (a.a.). 
 
Som lärarstudent kan delaktighet i verksamheten på praktikskolan delvis vara avhängig 
huruvida man finner nyckeln till den så kallade skolkoden. Skolkod är de gemensamma regler 
för tolkning och handling, som utvecklas bland lärare vid samma skola (Arfwedson et al, 
1993). Sålunda kommer skolkoden att kunna skilja sig mellan studentens olika praktikskolor. 
Lauvås och Handal (1993, s.116) pekar på att majoritetsuppfattningar i form av skolkod kan 
uppfattas som självklara och fungera som bakgrund för handledning av lärarstudenter. De 
menar att handledaren här har en utmaning, att ta upp denna införstådda kunskap till 
diskussion. 
 
Arfwedson (et al,1993, s.49) pekar å andra sidan på de heterogena sätt undervisnings-
situationen kan hanteras på en och samma skola, när det handlar om omdömes- och 
avvägningsfrågor  För att anpassa sig till handledarens praktiska teori finns risken att 
studenten anammar en kameleontstrategi istället för att ta personlig ställning. Här har 
handledaren en viktig uppgift att handleda, så att studenten får möjlighet att utveckla en 
personlig praktisk teori (Handal & Lauvås 2000, s.47 f). 
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Evaluering, som omfattar såväl den formella bedömningen i form av betyg, som den 
informella bedömningen av – och ibland med – elever, är en kritisk faktor bland de didaktiska 
kategorierna (Handal & Lauvås 2000, s.94.) Eftersom undervisningens syften och mål ofta 
används som kriterier för bedömning av elever, bör studenten göras medveten om denna 
styrande funktion som evalueringen har i skolarbetet. Utredningen om ny lärarutbildning 
utförde under våren 2008 i samarbete med SCB en undersökning, där 8 000 lärare som tagit 
examen mellan 2004 och 2007 fick besvara en enkät. Svarsfrekvensen var 72 procent. Här 
framkom att närmare hälften av lärarna (48 procent) upplevde att de inte alls var förberedda 
på att hantera prov och bedömning. 42 procent menade att de var förberedda i viss 
utsträckning (SOU 2008:109).  
 
Från och med höstterminen 2008 ska skriftliga omdömen ges till samtliga elever i 
grundskolan och individuella utvecklingsplaner (IUP) ska utarbetas. IUP ska vara 
framåtriktande och grundas på en bedömning av elevens förutsättningar i förhållande till de 
uppsatta målen, samt vara ett underlag för utvecklingssamtal. Detta kräver att lärarstudenterna 
får handledning och stöd för att utforma dylika omdömen. 
 
 
Tyst kunskap 
 
Uttrycket ”praktisk teori” som återfinns i det inledande citatet under rubriken ”Praktisk 
teoriförankring i praktiken”, och som presenteras som grundvalen för en handlingsstrategi för 
lärare, står här för en persons individuella kunskaper, erfarenheter och värderingar, vilka 
förändras och utvecklas med tiden och som handledaren måste vara lyhörd inför och göra den 
blivande läraren medveten om (Handal & Lauvås, 2000, s.27). 
 
Pertti Kansanen (Alerby et al, s.43) beskriver den praktiska teorin som lärarens egen didaktik. 
Varje lärare har någon slags underlag för sina beslut, som denne baserar sin undervisning på. 
Motsatsen skulle vara att förverkliga någon annans didaktik.  
 
Tomas Kroksmark (Alerby et al, s. 73) utvecklar tanken om didaktisk intentionalitet, det vill 
säga att den som undervisar alltid har ett implicit - kroppsligt - förhållande till fenomenet 
undervisning. Genom att strukturera upp undervisningen på speciellt sätt, framträder 
strukturer av olika slag för läraren. När denne riktar uppmärksamheten mot delar i en helhet, 
där delen återförs på helheten ”ser” läraren saker i klassrumsvardagens komplexitet, som en 
”oinvigd” ej upptäcker, och kan tolka och förstå skeenden och därmed fatta vissa didaktiska 
beslut. Lärarens handlande bygger på implicit kunskap, där denne ej själv kan redogöra för 
dess grund. Det innebär att kunskapsöverföring i didaktisk intentionell mening i det närmaste 
är omöjlig utan en teoretisk genomlysning av problemet.  
 
Lauvås Handal  (1993 s. 6) menar att det är genom de skilda karaktärerna på denna tysta 
kunskap och den teoretiska kunskapen från utbildningen, som gör det svårt att föra samman 
dessa. Det är svårt för yrkesutövare att sätta ord på tyst kunskap, något som man dock måste 
försöka åstadkomma. Uttrycket ”tyst kunskap” härstammar från Polyanis teori om den 
professionella kunskapens tysta dimension, tacit knowledge (Rolf, 1991, sid. 21) .Förutom det 
förstådda och det underförstådda finns det underförstådda; en kunskap som fungerar i det 
tysta och som vi kan lita på när vi gör något annat. Polanyi talar här om personlig kunskap, 
vilken uppstår när kunskapstraditioner förenas med individuell upplevelse. (a.a. s. 13).  
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Den personliga kunskapen traderas i yrkesgrupper där social identitet 
beror av kunskap. Kompetensen blir personlig genom att man identifierar 
sig med verksamhetens mål och deltar i dess aktiviteter. Färdigheter 
förutsätter vissa aktiviteter, som förutsätter vissa mål. Mål och 
värderingar blir självklara delar av verksamheten. De tas för givna och 
utövar sin tysta funktion. (Rolf, 1991, s.98). 

 
Även praktisk kunskap vilar på regler med en tyst funktion, det vill säga att man klarar av 
något genom att följa regler som inte är kända som regler av den som följer dem. Som 
exempel har Polanyi lyft fram hur cyklisten kan hålla balansen (a.a. s.98). 
Eller som Numan uttrycker det:   

 
Man kan inte lära sig cykla genom att läsa en bok. 
(Numan, 1999, s. 128).  

 
Lika lite kan man lära sig undervisa genom att endast läsa en bok. Ändå existerar ibland 
förhoppningen hos studenterna, att man kan lära sig lösa problem i yrket med hjälp av ”tips- 
och åtgärdskataloger” eller konkreta ”kokboksrecept”. (a.a. s.128) 
 

Det är genom ”reflekterande handledning” som den utsagda kunskapen får 
mening och betydelse i mötet med yrkesutövandets problem och det är 
genom sådan handledning som kravet uppkommer att man måste försöka 
sätta ord på den tyska kunskapen. (Lauvås & Handal, 1993 s.6) 

 
 
Evaluering 
 

I handledning är det handledarens uppgift att hjälpa läraren att reflektera 
över sin egen praktik och bidra till att denna reflektion fördjupas och blir 
nyanserad. (Handal & Lauvås, 2000, s. 118). 

 
En fas i handledningsprocessen är evalueringen. Lärarstudenten ska ges tillfälle att reflektera 
över sin undervisning under en efterhandledning. Alexandersson (Brusling & Strömqvist, 
1996 s.150.) säger att reflektion över den egna undervisningen inte innebär ett sökande efter 
”sanningen” utan istället är en analyserande process, i vilken man rör sig fram och tillbaka 
mellan olika perspektiv och tänkbara förklaringsmodeller.  För att åstadkomma en 
meningsfull reflekterad utvärdering krävs en viss systematik, som i forskningslitteratur ofta 
beskrivs i fyra nivåer (a.a. s.151 ff ; Madsén 1994, s.166 ff). En första grundläggande nivå 
svarar mot ett vardagligt tänkande, ett slags ”common sense”. Man utgår från att tydliggöra 
förståelsen av den egna undervisningen. Reflektionen får en undervisningsteknisk karaktär, 
där man strävar efter att effektivt nå uppsatta mål utan att direkt problematisera dem. På den 
andra nivån sker reflektion över praktiska metoder för att nå vissa bestämda mål, till exempel 
hur undervisningen ska organiseras för att den enskilde eleven ska utvecklas. Skillnaden 
mellan detta rutinmässiga tänkande och reflekterande tänkande klargjorde den amerikanske 
filosofen och pedagogen John Dewey redan 1911. På den tredje reflektionsnivån 
uppmärksammar man principerna för sitt handlande, egna antaganden och värderingar samt 
kanske också etiska och politiska konsekvenser av såväl sitt eget som andras handlande. Den 
fjärde reflektionsnivån är en form av metareflektion; att reflektera över den egna reflektionen. 
Vad reflekterar jag över samt hur och varför reflekterar jag över detta? Vetenskapligt 
framtagna teorier ställs mot ens egna. 
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Den tankemodell som kan ligga till grund för yrkesmässig handledning och vara till hjälp vid 
evaluering är Lövlis så kallade praxistriangel. (Handal & Lauvås 2000, s.39 ff.) Här utgår 
man från tre handlingsnivåer. 
 
 
 
                    
 
                   Praktisk 
               
                  yrkesteori                                                                          
    Praxis 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                    
   
 
Figur 1  Praxistriangeln. 
 
P1-nivån står för handlingsnivån; det som sker i undervisningssituationen och det som 
handledaren kan iaktta. 
På P2-nivån motiverar man handlingarna utifrån egna – eller andras - erfarenheter. Vad är 
effektivt och lämpligt? 
På P3-nivån reflekterar man över och rättfärdigar sina handlingar utifrån etiska perspektiv. 
 
Den kunskap, erfarenhet och de värderingar som ligger till grund för våra handlingar (P2- och 
P3-nivån) kallas för praktisk yrkesteori och berörs ovan under ”Praktisk teoriförankring”. 
Samtliga tre nivåer i praxistriangeln bör ingå i samtalet mellan lärarstudent och handledare, 
och att koppla ihop de tre nivåerna kan ses som handledningens huvuduppgift (Handal & 
Lauvås 2000, s.39 ff). Denna hopkoppling sker då inte enbart som en separat evaluerings-fas 
utan något som ska genomsyra hela handledningsprocessen och leda framåt. 
Att föra ett handledningssamtal till P3-nivå är en utmaning. Frågor runt etiska värderingar 
måste lyftas fram och behandlas öppet, för att undvika att man nöjer sig med antaganden om 
vissa värderingar. Skillnaden mellan explicita och implicita formuleringar är viktiga (a.a. 
s.128). En handledare får inte bara anta att lärarstudenten har vissa värderingar som leder till 
ett visst handlande utan dessa måste formuleras. Särskilt viktigt är att ta i beaktande det nutida 
samhällets rådande värderingar. När det förr i tiden kunde handla om att ”frukta Gud och ära 
konungen” betonar man idag till exempel jämställdhet och hållbar utveckling (SOU 2008:109, 
s. 193). 
 
Med en forskningsbaserad undervisning i ryggen kan lärarstudenten känna trygghet i sina 
kunskaper och vara säker i sin roll för att klara ett analytiskt förhållningssätt till eleverna, det 
vill säga öva och stimulera kritiskt tänkande. Detta är också en utgångspunkt för Utredningen 
om ny lärarutbildning . Lärarutbildningen ska ses som en akademisk yrkesutbildning, som ska 
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vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Utbildningen ska enligt högskolelagen ge 
studenterna: 

…förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar och  
förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem. (SOU 2008:109).  

 
Denna evaluering som utförs som ett led i handledningen och är ämnad att hjälpa studenten att 
utvecklas kan kallas formativ evaluering (Handal & Lauvås, 2000, s.134). Den summativa 
evalueringen ska utgöra underlag för certifiering, det vill säga vara ett betyg på studentens 
kvalifikationer och är i dagsläget vid lärarutbildningen på Luleå Tekniska Universitet (LTU) 
ett bedömningsformulär med 40 kryssfrågor samt en öppen framåtsyftande fråga. De 
framåtsyftande kommentarerna ska i sin tur överföras till ett handledningsformulär, som 
sedan ska ligga till grund för kommande praktik. 
 
 
Relationer 
  

Relationen mellan handledare och lärare måste därför byggas upp på ett 
sådant sätt att det skapas bästa tänkbara betingelser för att handledningen 
ska handla om pedagogiska principer och om sådana saker i 
undervisningen som är av principiellt intresse. Samtidigt måste man 
synliggöra själva den process som bygger upp en acceptabel relation, så att 
läraren också inser hur detta går till och hur detta lärande kan få betydelse 
för hennes yrkesutövning. (Handal & Lauvås, 2000, s.74). 

 
Det krävs en väl fungerande relation mellan handledare och lärarstudent för att utbytet ska bli 
maximalt. Att kommunicera runt innehållet i undervisningen kan bli en platt och föga givande 
företeelse, om man inte först klarlagt relationen sinsemellan. Olika roller och skilda 
erfarenheter kan påverka hur man ser på saker och ting. I en handledningsprocess bör man 
använda sig av metakommunikation, det vill säga kommunikation om kommunikationen 
(Handal & Lauvås, 2000, s.75). Man behöver kunna kommunicera om det sätt på vilket vi 
pratar med varandra samt om relationen mellan parterna, för att kommunikationen runt 
innehållet – undervisningen - ska bli givande. Viktigt är dock att metakommunikationen blir 
ett ömsesidigt utbyte, för att på ett otvunget sätt kunna hantera eventuella svårigheter som 
uppstår under färden.  
 
Det karaktäristiska för handledning som pedagogisk verksamhet är närheten, omtanken och 
det personliga som skapar grunden för verksamheten och som präglar den (Lauvås & Handal, 
1993, s.13). Som handledare bör man ha ett genuint intresse för andra människor och känna 
ett naturligt ansvar för att utveckla pedagogrollen, för att bidra till såväl andras utveckling 
som sin egen. Något som kan vara förgörande för en relation är om en part intar en 
maktposition (Handal & Lauvås, 2000, s.118). Handledarens observatörsroll kan av studenten 
upplevas som en sådan. Motsatt effekt blir det om handledaren av rädsla för att signalera makt 
istället är för vag och undflyende. Att upprätta en balans i relationen, där båda parter upplever 
att ett jämlikt förhållande råder, främjar hela handledningsprocessen. Faktorer, som eventuellt 
skulle kunna försvåra detta, är åldersfaktorn samt genusfaktorn. 
 
Som handledare möter du olika kategorier av lärarstudenter. Likväl som vid kontakt med 
kollegor bör man vara medveten om, att man lätt bedömer sina och andras handlingar utifrån 
sin egen åldersposition (Arfwedson, et al, 1993, s.67). Erfarenheter stabiliserar och styr tankar 
och handlingar och begränsar fältet av möjligheter, medan begränsad erfarenhet kan skapa 
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förväntan och experimentlust (a.a. s.65 f). Samtidigt kan de olika perspektiv på elever och 
undervisning, som ålder och erfarenhet ger, medföra ett positivt och ömsesidigt utbyte, som 
gör att man lär av varandra.  Som handledare gäller det att anpassa sina insatser, så de 
stämmer med studentens person och behov. Det gäller att bortse från egna tankar om vad som 
är korrekt lärarbeteende och se till de individuella företräden som studenten har (Arfwedson, 
et al,1993, s.89). Det gäller att hitta fram till den punkt där den lärande befinner sig och börja 
där (Lauvås & Handal, 1993, s 49).  
 

Avsikten med handledningen är just att hjälpa den enskilde att komma 
fram till det bästa sättet att utöva yrket – utifrån de värderingar, kunskaper 
och erfarenheter vederbörande har i en konfrontation med kvalitativa och 
etiska krav som yrket ställer. (a.a. s. 49) 

 
Det är relationen mellan den plats där den lärande befinner sig och den kompetens han 
eller hon ska skaffa sig som det hela rör sig om. Det ska handla om just handledning – 
inte föreläsning, instruktion, planering eller kaffeprat. (a.a. sid. 49).  
 
 
Syfte 
 
Syftet med denna studie är att undersöka hur handledares ledarskap under VFU gestaltar  
sig i praktiken. För att uppnå syftet ska jag försöka finna svar på följande frågor: 
 

• Hur kopplas teori till praktik? 
• Hur görs studenter delaktiga i verksamheten? 
• På vilket sätt utförs utvärdering och bedömning av studenten? 
• Hur påverkar faktorerna kön, ålder och erfarenhet handledningen och relationen 

handledare - student? 
 
 
Metod 
 
I denna studie har jag kombinerat kvantitativ och kvalitativ metod. Enligt den gamla skolan 
har det rått en motsättning mellan dessa två metoder, men detta är ett faktum som ändrats med 
tiden. Alvesson och Sköldberg var här bland de första att bryta denna motsättning mellan 
kvantitativ och kvalitativ forskningsmetod (Alvesson & Sköldberg, 1991).  Man kan med 
fördel kombinera kvalitativa och kvantitativa element i en undersökning. De kan rentav stärka 
varandra med sina starka och svaga sidor (Holme & Solvang, 1998, s.85). Båda metoderna 
syftar till att ge bättre förståelse, även om skillnaderna dem emellan är stora. 
 
 
Kvantitativ forskningsmetod 
 
Kvantitativ forskningsmetod används för att undersöka hur många eller hur mycket av en viss 
företeelse det finns i en bestämd klassificering (Hartman, 1998, s.173). De egenskaper man 
undersöker är mätbara. Den kvantitativa forskningsprocessen består av planerings-, 
insamlings- och analysfasen. För denna studie användes den kvantitativa forskningsmetoden 
enkät, för att jag därmed skulle nå ut till samtliga handledare i VFU i Luleå kommun under 
höstterminen 2007. 
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Enkät 
 
Att använda sig av metoden enkät, innebär såväl fördelar som nackdelar. Den vanligaste 
formen av enkät är postenkät, där man tillsammans med enkäten bifogar ett frankerat 
svarskuvert. Andra former för distribution av enkäter är gruppenkät, enkät till besökare samt 
enkät som bilaga (Ejlertsson, 1996, s.8). En fördel är att enkätundersökningen kan göras på ett 
större urval än intervjuundersökningen, vilket är tidsbesparande men även 
kostnadsbesparande. Fler fördelar är, att respondenten i lugn och ro kan begrunda frågorna 
utan att känna den press som kan uppstå vid en intervjusituation, samt undviker att påverkas 
av intervjuarens sätt att ställa frågor och följdfrågor. (a.a.). Då frågorna är standardiserade i ett 
enkätformulär, blir resultatet förhållandevis lättolkat. Vissa typer av ”känsliga frågor” kan 
vara lättare att besvara, då man garanteras fullständig anonymitet.  
 
En nackdel är, att man i och med den uteblivna personliga kontakten med respondenterna 
riskerar att få ett stort bortfall. Detta kan minimeras genom att man skickar ut påminnelser. 
Två påminnelser anses som optimalt, då en vidare bearbetning av de respondenter som ej 
besvarat enkäten, inte ses som försvarbart ur etisk synpunkt. Då en respondent av olika 
anledningar inte deltar i den avsedda undersökningen benämner man detta som externt 
bortfall. En person som vägrar delta i en undersökning kan inte ersättas av en annan (a.a.  
s.22-23). Om enstaka frågor i en enkät ej besvarats handlar det om internt bortfall.  
 
Då ett bortfall beror på någon form av missöde, t ex att enkätformuläret förkommer, talar man 
om missing data. Detta kan ersättas, under förutsättning att anledningen till bortfallet ligger 
utanför undersökningens frågeställningar. För att få så stor svarsfrekvens som möjligt, bör 
antalet frågor vid en enkätundersökning inte bli alltför stort. En rekommendation är att det 
högst får ta en halvtimme att fylla i formuläret (Ejlertsson, 1996, s.12).  
 
Även om enkäten har öppna frågor för att ge respondenten möjlighet att utveckla sina svar, 
har man vid intervjuundersökningen möjlighet att ställa mer komplicerade frågor samt 
följdfrågor och därigenom nå större fördjupning, och även att korrigera eventuella 
missuppfattningar. Genom att lägga ner ett omsorgsfullt arbete på förberedelser samt 
utformning av frågor och svarsalternativ, kan man komma förbi de fallgropar som kan uppstå 
vid en enkätundersökning. 
 
En grundregel vid enkätens utformning, är att svarsalternativen ska ha samma logiska 
ordningsföljd i alla frågor (a.a. s.67). Det måste också finnas en symmetri i alternativen. Här 
får man överväga om frågorna bör ha ett jämnt antal svarsalternativ, för att tvinga 
respondenterna till att ta ställning – eller om ett udda antal är att föredra, för att låta ett 
neutralt ställningstagande få ta plats.  
 
Även om det enligt Steinar Kvale (1997) ofta är frågan om växelverkan av kvalitativ och 
kvantitativ art vid analysen, torde resultatet i huvudsak bli en kvalitativ tolkning, då även 
enkäter och tabeller kräver detta. 
 
 
Kvalitativ forskningsmetod  
 
Jag har haft ett hermeneutiskt förhållningssätt i min studie, och har använt mig av en 
kvalitativ ansats vid intervjuerna. Kvalitativ forskningsmetod kännetecknas av närhet till 
forskningsobjektet (Holme & Solvang, 1998, s.100). Som forskare ska man försöka sätta sig 
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in i den undersöktes situation och se världen utifrån dennes perspektiv och därigenom skapa 
en helhetsbild. Här är den hermeneutiska regel, som säger att man måste förstå det hela ur det 
enskilda och det enskilda ur det hela, synnerligen tillämpbar vid tolkning av kvalitativa 
studier (Gadamer, 1997, s.137). 
 
Den fullständiga hermeneutiska processen, symboliserad i en maxi-variant av den 
hermeneutiska cirkeln (Alvesson & Sköldberg s.165), kan ses som en drömvariant för att 
åstadkomma en sann tolkning, men är dock alltför ingående för att vara tillämpbar vid all 
kvalitativ forskning. De element som emellertid alltid måste beaktas är alterneringen mellan 
textens del och helhet, liksom mellan förståelse och förförståelse. Basversionen av den 
hermeneutiska cirkeln (a.a. s.174) ger en mer rimlig vägledning vid tolkning. 
 
Alvesson och Sköldberg  lyfter fram fyra reflektiva element eller tolkningsnivåer, som bör 
beaktas vid kvalitativ forskning (Alvesson & Sköldberg , 1994, s. 324 f). 
Interaktion med empiriskt material. Det empiriska materialet i form av till exempel 
datainsamling eller intervjusvar genomgår en första tolkning, primärtolkning, där en 
helhetsbild skapas.   
Tolkning. Vid en djupare tolkning av det empiriska materialet uppdagas bakomliggande 
innebörder och andra möjliga tolkningar av empirin än den primära. 
Kritisk tolkning.  Den tidigare tolkningen ifrågasätts och motbilder för att finna kontraster 
presenteras. 
Självkritisk och språklig reflektion. De tolkningar forskaren gör kan bli godtyckliga och därför 
krävs en hög grad av självreflektion. Det gäller att vara medveten om forskarens auktoritet 
(”makt”) - hur intervjusubjektet styrs, utsagor redigeras och tolkas. Även subjektets språk kan 
färgas av till exempel motiv, personlighet och värderingar.  
 
I en forskningsprocess bör de olika tolkningsmomenten finnas med även om det inte innebär 
att dessa nivåer är konstanta. Istället handlar det om en rörelse mellan dessa nivåer, där ett 
element kan få väga tyngre än ett annat. Alvesson och Sköldberg talar om att skikten 
reflekteras i varandra (a.a. s.324). Begreppet reflexiv tolkning får därmed den dubbla 
betydelsen: reflektion och tolkning samt reflexion mellan skikten. 
 
Några fördelar med kvalitativ metod är att man kan få riklig information om få 
undersökningsenheter samt kan upptäcka icke typiska eller avvikande företeelser (Holme & 
Solvang, 1998, s.86). För att åstadkomma detta har jag använt mig av kvalitativ 
forskningsintervju i min studie. 
 
 
Den kvalitativa forskningsintervjun 
 
Den kvalitativa forskningsintervjun har till syfte att erhålla beskrivningar av den intervjuades 
livsvärld för att sedan tolka och förstå denna (Kvale, 1997, s. 34 f). För att klarlägga den 
exakta meningen av den intervjuades livsvärld måste den kvalitativa forskningsintervjun täcka 
såväl det faktiska planet – information genom frågor, som meningsplanet – det underförstådda 
budskapet eller det som sägs mellan raderna. 
 
Den kvalitativa forskningsintervjun syftar till att erhålla otolkade och nyanserade 
beskrivningar som återger den kvalitativa mångfalden hos ett fenomen, det deskriptiva. 
Den följdriktiga tolkningen av dessa beskrivningar kännetecknar just den kvalitativa aspekten 
av forskningsintervjun. Den kvalitativa forskningsintervjun söker också beskriva specifika 
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situationer ur den intervjuades livsvärld, inte allmänna åsikter. Det krävs ett 
förutsättningsmedvetande hos intervjuaren, för att undvika styrning i form av till exempel 
kategorisering, men intervjuaren får för den skull inte tappa fokuseringen på temat i den 
intervjuades livsvärld.  
 
Den mångtydighet och de motsägelser som den intervjuade kan ge uttryck för, ska beskrivas 
så exakt som möjligt. En intervju kan ge olika resultat beroende på intervjuarens kunskap om 
och känslighet för ämnet. Den kvalitativa forskningsintervjun försöker utnyttja detta för att 
fånga temats alla nyanser och dimensioner, dock inte utan att åsidosätta det tidigare nämnda 
förutsättningsmedvetandet. 
Den mellanmänskliga dynamiken måste beaktas vid såväl intervjun som analysen. 
Interaktionen mellan den intervjuade och intervjuaren påverkar situationen. Vid en kvalitativ 
forskningsintervju kan man utnyttja de insikter som detta samspel skapar. En förändring av 
den intervjuades uppfattning kan uppstå när nya aspekter på temat eller nya sammanhang 
framträder vid den kvalitativa forskningsintervjun. Detta kan bidra till att intervjun blir en 
positiv upplevelse för den intervjuade (Kvale, 1997). Även om intervjusituationen kan 
upplevas krävande av såväl forskare som den utfrågade, är detta den metod vars syfte är att 
skapa en djupare och mer fullständig uppfattning om det fenomen man studerar (Holme & 
Solvang, 1991, s.114 f). 
 
Två aspekter att beakta vid utformningen av frågor är graden av standardisering samt 
strukturering (Patel & Davidson, 1994, s.60 ff). Vid låg standardisering formulerar 
intervjuaren frågorna under intervjuns gång samt ställer dem i en för situationen passande 
ordning. Vid standardiserade intervjuer ställs likalydande frågor i samma ordning, vilket 
underlättar jämförelser och generaliseringar. Den grad av strukturering som man väljer har 
betydelse för det svarsutrymme som den intervjuade får. Vid strukturerade intervjuer med 
fasta svarsalternativ får intervjupersonen ett litet utrymme att svara inom, medan denne i en 
ostrukturerad intervju med öppna frågor får maximalt utrymme att svara inom. 
Det är viktigt att först klargöra syftet med undersökningen, då man får olika typer av 
intervjuer och enkäter beroende på hur man kombinerar grad av standardisering och grad av 
strukturering. Se figur 2 (Patel & Davidson, 1994, s.62). 
 
 
  Hög grad av   Låg grad av 
  strukturering   strukturering 
 
Hög grad av  Enkät med fasta  Enkät eller intervju med 
standardisering svarsalternativ  öppna frågor 
 
 
Låg grad av  Fokuserade   Journalistiska intervjuer 
standardisering intervjuer   (för kvalitativ analys av 
      resultaten) 
 
 
 
Figur 2 Exempel på olika typer av enkäter och intervjuer beroende på grad av 
standardisering och strukturering. 
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Undersökningsgrupp 
 
Undersökningspersonerna i denna studie är lärare verksamma i Luleå kommuns skolor år 7-9, 
som under höstterminen 2007 varit handledare i VFU. Deltagandet var anonymt då 
frågeformulär skickades ut via internpost, samt återsändes i omärkta internkuvert. 
 
Enkätundersökningen var en totalundersökning, då antalet handledare endast uppgick till 26.  
15 av dessa var kvinnor och 11 var män. Bortfallet blev 50 %, vilket innebar att 7 kvinnor 
(46.7 %) och 6 män (54.5 %) besvarade enkäten.  
 
Av de åtta undersökningspersoner som deltog i intervjuerna var 3 män och 5 kvinnor från 3 
olika skolor. Deras ämnesinriktningar var idrott, idrott/biologi, samhällsorienterande ämnen 
(SO), musik/SO, svenska, svenska/SO, svenska/engelska/språkalternativet samt 
matematik/naturorienterande ämnen. 
 
 
Genomförande 
 
Enkät 
 
Enkäten hade inledningsvis fyra frågor för att kategorisera informanterna. De berörde kön, 
antal år som lärare, år som handledare samt eventuellt deltagande i VFU-utbildning  
(bilaga 1). 
 
Enkäten utformades med 12 frågor utifrån syftets fyra olika frågeställningar. Dessa hade ett 
jämnt antal svarsalternativ, då jag ville undvika ett neutralt alternativ för att kunna utläsa en 
tydlig tendens. Det fanns för varje frågeställning utrymme att utveckla svaren. 
Avslutningsvis fanns fyra öppna frågor. 
 
Deltagarna garanterades anonymitet, men kunde om de ville ange sin mailadress för vidare 
kontakt i form av intervju. Om man ville vara anonym på enkäten, men ändå delta i en 
intervju fick de uppmaningen att maila mig. 
 
Att genom en pilotstudie säkerställa att den insamlade informationen skulle bli relevant för 
frågeställningarna, var inte genomförbart då undersökningsgruppen var så pass liten. En 
informant fick i förväg granska enkäten och kontrollera att den var besvarbar.  
 
 
Intervjuer 
 
De åtta informanter som var villiga att ställa upp på intervjuer fick en intervjuguide per mail 
med de frågeställningar som skulle tas upp under intervjun (bilaga 2 ).En intervjuguide kan 
rymma omsorgsfullt formulerade frågor eller endast i stort beskriva de ämnen som ska täckas  
(Kvale, 1997, s. 121). Mitt val föll på det andra alternativet. Informanterna ombads ordna ett 
ostört rum för intervjuerna på sina arbetsplatser. Dessa genomfördes med bandspelare och tog 
ungefär 20 minuter. 
 
Intervjuerna fick formen av halvstrukturerade intervjuer, där informanterna fick stor frihet att 
berätta och utveckla sina tankegångar. Genom att enligt den hermeneutiska traditionen aktivt 
lyssna, tolka det utsagda och ställa följdfrågor fick jag fram såväl fördjupade beskrivningar 
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som motsägelsefulla utsagor. Då jag undvek en strikt ordningsföljd på frågorna, lät jag svaren 
bestämma hur jag skulle gå vidare med intervjun. Till mitt förfogande hade jag en mer 
utarbetad intervjuguide med tänkbara följdfrågor. Intervjuerna skrevs sedan ut för att texterna 
skulle kunna analyseras och tolkas. 
 
Samspelet mellan de intervjuade och mig upplevde jag som avspänt och öppet. Samtliga var 
motiverade och villiga att tala om sina erfarenheter.  
 
 
Analysförfarande 
 
Den metod jag valde för att utföra studien; att först samla in data och sedan analysera dessa 
data för att få fram en teori, betecknas analytisk induktion (Hartman, 1998, s.248). Genom att 
analysera datamaterialet först när all data har samlats in, undviker man att påverkas av 
tidigare resultat. 
 
För att kunna hantera mängden data måste denna kodas. Jag utgick ifrån mina frågeställningar 
och markerade utsagor som berörde respektive fråga med olikfärgade markeringspennor för 
att finna de begrepp i textmassan, som jag ville fokusera på (a.a. s 258). Därefter förde jag 
samman de begrepp som handlade om samma sak. Denna kategorisering fick formen av en 
mind-map. 
 
För att bilda en analytisk-induktiv teori sätts de olika kategorierna i relation till varandra (a.a. 
sid. 259). På det sättet får man en bild av hur olika meningsbärande företeelser hänger 
samman för de individer som tillhör en viss grupp, i det här fallet handledare i VFU. 

 
 
Etiska överväganden 
 
Vid handhavande av intervjumaterial är det viktigt att värna om konfidentialiteten för 
intervjupersonerna och de människor och institutioner som nämns i intervjuerna. Kvale menar 
att detta är särskilt viktigt om det rör sig om en större forskningsgrupp (1997, s.158). Jag 
finner att det är nog så svårt då undersökningsgruppen är liten som i detta fall och risken att 
igenkännandet och utpekandet kan bli lätt. Det har varit upp till mig att handskas varsamt med 
den text jag fått genom den förtrolighet informanterna visat mig vid dessa informella samtal. 
Etiska utgångspunkter har varit att ta ställning till vilka citat som belyser en viss situation utan 
att utlämna en specifik person eller orsaka icke önskvärda konsekvenser för en grupp. 
 
Inför intervjuerna har respondenterna informerats om samt samtyckt till hur 
undersökningsresultatet ska presenteras; att deras medverkan sker anonymt samt att de ska få 
tillgång till det färdiga resultatet. Då citat har använts har respektive respondent fått dessa 
nedskrivna, för att godkänna användandet. 
 
 
Förförståelse 
 
Förförståelse är den uppfattning som man har om en företeelse och som man fått genom till 
exempel egna farenheter, utbildning eller annat vetenskapligt arbete (Holme & Solvang, 
1991). Förförståelse samt fördomar kan påverka forskningsprocessen, vilket man bör vara 
medveten om. Min egen förförståelse i detta fall grundar sig på min erfarenhet som 
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handledare för lärarstudenter i VFU. De senaste terminerna har jag dock inte haft den rollen, 
vilket gör att jag i mötet med handledare kan markera en viss distans till uppdraget.  
 
 

 
Resultat 
 
Resultatet av enkätundersökningen och intervjustudien presenteras här som olika avsnitt med 
underrubriker. 
 
Enkät 
 
Av undersökningsgruppens 13 respondenter var 7 kvinnor och 6 män. När det gäller antal år 
som lärare, var männens genomsnittliga tal 19,8 år betydligt högre än kvinnornas, vilket var 
13 år. Männen hade också i medeltal fler år som handledare; 9,3 år att jämföra mot 
kvinnornas 5,2 år. Sammanlagt 69,2 % av deltagarna hade genomgått 5-poängskursen 
Utbildning för lärare i VFU på LTU. 
 
För enkätfrågorna har använts en sexgradig skala.  Det lägsta mätetalet 1 visar på ett 
avståndstagande från frågan (inte alls/aldrig) medan det högsta mätetalet 6 visar på fullständig 
acceptans (i hög grad/alltid). 3,5 skulle sålunda representera ett medelvärde. 
Det förekom inget internt bortfall. 
 
 
Koppling mellan teori och praktik 
 
När det gäller i vilken grad man anser att informationen runt lärarstudenternas VFU-uppgifter 
och mål är tillräcklig (fråga 5) samt i vilken grad lärarstudenters teoristudier tillåts ligga till 
grund för praktiken (fråga 6), blir den sammanlagda bedömningen medelmåttig.  
Det är dock en markant skillnad mellan de kvinnliga och manliga handledarnas inställning till 
att ge studenten möjlighet att använda sina teoretiska kunskaper för att planera 
lektionsinnehåll. Kvinnorna säger att man i hög grad (4,3) låter studenterna testa sina 
kunskaper, och att man försöker anpassa sig efter dessa i den mån det går. Teoretiska brister 
samt tidsbrist inför planeringen på grund av sen information från lärarutbildningen är 
svårigheter som nämns. Männen pekar på svårigheter vid planeringen, då studenters 
teoristudier inte alltid är i fas med praktikperioden. Man saknar även information från 
studenterna om deras pedagogiska studier. Deras mätetal blir 2,8. 
 
Tabell 1  Medelvärde för hur handledare upplever att kopplingen teori – praktik fungerar. 
(fråga 5-6). 
 

Koppling teori-praktik Kvinna Man Total 
 
5. Information om VFU-
uppgifter och mål 

 
3,6 

 
3,8 

 
3,7 

6. Teoristudier till grund för 
praktiken 

4,3 2,8 3,6 
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Delaktighet i verksamheten 
 
Lärarstudenters möjlighet att delta vid personal- och arbetslagskonferenser (fråga 7), 
ämneskonferenser (fråga 8) samt vid bedömning av elevprestationer (fråga 10) anses stor. 
Man menar att det är givet att de deltar i allt, eftersom de ska se det vardagliga arbetet. 
Lärarstudenter är även delaktiga vid bedömning av elever och här nämns konstruktion av, 
rättning av samt betygssättning av egna prov som exempel. Vid elevvårdande aktivitet såsom 
utvecklingssamtal eller EVK är deltagandet inte lika stort (fråga 9). Här finns kommentarerna, 
att studenter ej bör delta vid känsliga elevsamtal men att de informeras om vad som sagts. 
 
Tabell 2 Medelvärde för hur handledare upplever att lärarstudenter kan delta 
 i  verksamheten utöver undervisning. (fråga 7-10). 
 

Deltagande vid Kvinna Man Total 
 
7. Personal- och 
arbetslagskonferens 

 
5,6 

 
5,5 

 
5,6 

8. Ämneskonferens 5,6 5,8 5,7 
9. Utvecklingssamtal /EVK              3,6 2,2 2,6 
10.Bedömning av elever 4,9 4,3 4,6 
 
 
Utvärdering av studenten 
 
Utvärdering tillsammans med studenten efter genomförd lektion sker i princip alltid. (fråga 
11). Om detta inte utförs i direkt anslutning till lektionen nämner man tidsbrist som den 
bidragande orsaken. Efterföljande lektioner lägger hinder i vägen för att man ska kunna sätta 
sig ner och reflektera över utförda moment. 
 
Att mål förankrade i styrdokument för grundskolan, såsom läroplan och kursplan, används 
som underlag vid utvärdering och bedömning av student är inte lika självklart även om 
tyngdpunkten kommer att ligga högt på mätvärdet 5 (fråga 12). Medan de manliga 
handledarna sprider sig längs hela skalan från aldrig till alltid, återfinns samtliga kvinnliga 
handledare i de högre mätvärdena.  
                               
              Aldrig   Alltid 
 
 
                              Kvinnor 
 
                       
              Aldrig   Alltid 
                               
 

        Män 
 
Figur 3  Mål förankrade i styrdokument för grundskolan (läroplan, kursplan) används till 
underlag för utvärdering och bedömning av students prestation: fördelning mellan kvinnor  
och män. (fråga 12). 

   x x xxx 
xx 

 x x x x xx 
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Även när det handlar om att använda sig av de mål studenten har för den verksamhetsförlagda 
utbildningen, som underlag för utvärdering och bedömning ligger tyngdpunkten högre upp på 
skalan för de kvinnliga handledarna (fråga 13). De som inte alltid använder studenternas mål 
som underlag ger kommentarer som ”Behöver bli bättre” och ”Tyvärr använder man 
styrdokumenten för lite.” 
Den enda kommentaren angående detta från den manliga gruppen är att 
”Bedömningsformuläret för VFU:n kan vara ett visst underlag för bedömning.” 
 
 
Tabell 3  Medelvärde för hur mål för studentens verksamhetsförlagda utbildning används till 
underlag för utvärdering och bedömning av student. (fråga 13). 
 

 Kvinna Man Total 
 

13. Mål för VFU som 
bedömningsunderlag 

 
5,6 

 
4,5 

 
5,1 

 
 
 
Aspekter som påverkar handledning av studenter 
 
Det skiljer en del på hur man upplever att faktorn ålder påverkar handledarsituationen.(fråga 
14). Medan kvinnor anser att detta har ganska stor påverkan menar män att det är av 
underordnad betydelse. När ålder däremot kopplas till arbetslivserfarenhet blir resultatet mer 
jämnt fördelat för såväl kvinnor som män. (fråga 16). Här skiftar åsikter längs hela skalan från 
att handledarsituationen inte alls påverkas av detta till att den påverkas i hög grad. 
Kommentarer som berör dessa aspekter är: ”Unga studenter behöver i stor utsträckning 
handledning i rent praktiska förhållningssätt mot eleverna.”(kvinna)  och ”Studenter som 
kommer direkt från gymnasieskolan har alltför liten livserfarenhet.” (man). 
Könstillhörighet har ingen betydelse vid handledningen. (fråga 15). 
 
 
Tabell 4  Medelvärde för hur handledare upplever att olika aspekter påverkar 
handledningen.(fråga14-16). 
 
 

 
 
För att försöka skapa en mer nyanserad bild undersökte jag om fördelningen av svaren skilde 
sig åt med hänsyn till det antal år man varit verksam som lärare. Enkäterna delades upp i tre 
grupper utifrån antal år som lärare: mindre än 10 år, mellan 10 och 20 år, samt mer än 20 år. 

Faktorer som påverkar 
handledningen 

Kvinna Man Total 

 
14. Ålder 

 
3,9 

 
2,8 

 
3,4 

15. Kön 1,1 1,0   1,05 
16.Yrkeserfarenhet 3,9 3,3 3,6 
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Här visade det sig, att den enda differentierade aspekt som framträdde, var synen på i vilken 
mån åldersfaktorn inverkade på handledningssituationen. Om man varit verksam mindre än 
10 år upplevde man att studentens ålder påverkade handledarsituationen i högre grad än om 
man varit verksam en längre tid. 
 
 
Övriga frågor 
 
De öppna frågorna i slutet av enkäten berör handledarens inställning till sitt uppdrag. Svaren 
till de två första frågorna; anledningen till varför man är handledare och det bästa med att vara 
handledare, sammanfaller till stor del. Här kan man finna tre huvudspår i svaren.  
Det ena handlar om pedagogiska vinster. Det är givande och lärorikt att träffa studenter och 
kunna utbyta idéer och erfarenheter samt skapar många möjligheter till pedagogiska 
diskussioner och reflektioner. Man tvingas tänka på det man gör – och varför man gör det.  
 
Fokus på lärarstudentens utveckling är ett annat spår. Att få visa vardagen som lärare, samt få 
förmedla sin egen yrkeserfarenhet nämns som positiva inslag i handledarrollen. Det är 
intressant att följa lärarstudenternas utveckling. Det är roligt att träffa studenterna och få ta del 
av deras funderingar och frågor. Här återfinns även det konkreta konstaterandet att det är den 
enda möjligheten för studenterna att erhålla praktik, vilket är viktigt.  
 
Den egna vinsten i form av personlig feedback lyfts fram hos ett flertal handledare.  Här talar 
man om att handledarrollen bidrar till att man utvecklar sin egen lärarroll och sitt arbete. Det 
är positivt att få synpunkter på sig själv, sitt arbete och sina elever. Att vara handledare 
beskrivs som roligt, intressant, lärorikt, utvecklande och stimulerande.  
På ett par enkäter ges svaret på frågan varför man är handledare: ”Jag blev tillfrågad.” 
 
Den sista frågan gäller eventuella nackdelar med att vara handledare. Här framförs åsikter 
som att det är psykiskt tungt att ständigt vara uppmärksam mot lärarstudenterna, att alltid ha 
dessa omkring sig och känna kravet att man måste vara positiv, eller som en respondent 
uttrycker det: ”Egen-kravet att alltid vara på topp.”  En annan negativ aspekt är när man 
möter studenter som visar väldigt lite intresse, engagemang och motivation för arbetet. 
Problem som uppstår med student som inte fungerar i yrket. Tidsbrist nämns som en negativ 
faktor. Det tar tid att ta hand om en lärarstudent. Ibland finns det ej tillräckligt med tid för 
feedback.  Tiden nämns även med koppling till kompensation till handledaren. Det är svårt att 
få ut tid för det arbete man utför, och den ekonomiska ersättningen är liten. 
 
Den sista aspekten som framkommer, är kommunikationen mellan universitet och 
praktikskola. ”Att man inte vid varje termins början kan få veta när man ska ta emot student. 
Som det är nu blir det ofta veckan innan, vilket ju inte är en tillfredsställande situation.” 
Här efterlyses: ”Tydlighet och struktur mot kandidaterna från universitet. Nu är det otydliga 
regler.” 
Även ”Utvärdering av korta VFU-perioder” ses som ett problem. 
 
 
Intervju 
 
Att strukturera upp de reflektioner som framkommer i intervjustudien under olika rubriker, är 
inte helt lätt, då det finns flera delar som går in i varandra. Den uppdelning jag valde vid 
bearbetningen av empirin grundar sig på frågeställningarna i syftet. Det innebär att svar som 



 24   

berör frågorna 8-10 i intervjuguiden (bilaga 2) presenteras under rubriken ”Koppling teori – 
praktik”, frågorna 1-4 samt 6-7 presenteras under ”Delaktighet”, fråga 11 hamnar under 
”Evaluering av studenten” samt fråga 5 berör ”Relationer”. Som en sammanfattning av 
intervjuerna tillfrågades respondenterna om vad man upplevde som speciellt positivt eller 
eventuellt negativt i sin handledarroll. Dessa svar finns sammanställda under den sista 
underrubriken ”Positivt och negativt ur handledares perspektiv”. 
 
 
Koppling teori – praktik 
 
När det gäller hur man uppfattar studenternas teoretiska kunskaper samt hur dessa kan 
införlivas i praktiken, finns det en klar åsikt hos samtliga respondenter; teoretiska kunskaper 
är avhängigt var man befinner sig i utbildningen. Det man benämner baskunskap i olika 
ämnen är ofta otillräckligt, även om studenter klarat tentor i aktuella moment. Detta 
överkommer engagerade studenter genom att läsa in moment som ska behandlas under 
praktikperioden. I de praktiska ämnena uttrycker man dock att studenterna ”kan mycket”, då 
de på grund av egenintresse själva aktiverat sig inom framför allt idrott, men även musik. För 
musikutbildningen görs även inträdesprov, vilket borgar för goda kunskaper hos 
musikstudenterna. ”Man ska vara väldigt duktig redan när man börjar där.”  
 
För studenternas pedagogiska färdigheter råder en samstämmighet om att pedagogik inte är 
något man läser in, utan en färdighet som övas under praktiken och sedan fortsätter att 
utvecklas under hela arbetslivet. En informant menar att SO-studenter har med sig större 
pedagogisk kompetens än musikstudenter. På musikhögskolan ”är det ämnet som styr”. 
 
När det gäller hur samverkan mellan universitet och partnerskola fungerar, för att uppnå den 
eftersträvansvärda växelverkan mellan teori och praktik, råder enligt informanterna skilda 
uppfattningar: 
- Uppgifter som ska utföras passar väl in i verksamheten. Dessa mailas i förväg till 
handledaren eller diskuteras fram med student före praktiken.  
- ”Allmänna” uppgifter som rör skolans verksamhet, ofta med elevvårdande syfte, går lätt att 
genomföra. 
- Detaljerade uppgifter som ska lösas i skolan kolliderar med planerad verksamhet i synnerhet 
om framförhållningen inför students ankomst är kort. 
- Det är låga krav på studenterna från universitet, när det gäller delaktighet i undervisning. 
- Det förekommer olika krav från universitetet beroende på vilken kurs studenterna går. 
- Uppgifterna från universitetet är otydliga. 

 
En handledare uttrycker det så:  
 

Alltså fortfarande kan jag ju känna den här kontakten mellan universitet och 
skola, va. Det är två skilda ställen, där elever får en viss information. Så 
kommer dom till skolan och så säger dom:  – Är det så det är? Och, nämen det 
här har inte vi fått gå igenom. Det känns som om det är två skilda världar. Och 
nånstans som handledare står du där emellan. 
(kvinnlig handledare).           
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En annan:  
 

Ja, vad man saknar det är ju att dom som är lärarutbildare inte finns till hands, 
alltså kommer ut i skolan längre. För att syssla med så viktiga saker och sen bara 
sitta på lärarutbildningen, inte vara ute i verksamheten, det skulle inte få vara 
möjligt alltså.  Man skulle få göra om hela lärarutbildningen så att åtminstone 8-
10 timmar i veckan, under en dag minimum skulle man måsta vara ute i 
undervisningen. Och delta även i det här hela skolarbetet, med konferenser och 
veta hur det är. Du fjärmas så snabbt ifrån verkligheten som du ska sitta och lära 
ut till studenten. Du kommer ihåg hur det var för kanske fem, sex, sju år sen. 
Och jag menar redan efter tre år är skolan så förändrad. Det har dykt upp nya 
problembilder, diskussioner, så att det där tycker jag är en jätteviktig grej. Det 
här med att säga, vi har inte råd. Jamen vadå, ingår det i hela lärarsystemet så får 
vi skapa en sån lärarutbildning som möjliggör det.           

 (manlig handledare). 
 

 
 
Delaktighet 
 
Planering och genomförande 
 
Två faktorer som påverkar studenternas delaktighet i lektionsarbetet är praktikperiodens längd 
samt hur långt de kommit i sin utbildning.  
 
I teoretiska ämnen auskulterar studenterna först under några dagar och upp till en vecka, för 
att lära känna eleverna och få inblick i klassklimatet. När praktikperioden är kort blir det svårt 
att hinna planera ett sammanhängande arbetsområde. Det kan istället bli aktuellt, att ta någon 
enstaka lektion. I de praktiska ämnena är man mer angelägen om att få studenterna delaktiga 
snabbt, för att undvika att de ”sitter på bänken och tittar” eller senare plagierar handledarens 
sätt att aktivera eleverna. Vid praktik som kommer senare i utbildningen tar studenterna 
snabbare ansvar för lektionsarbetet. 
 
Den gemensamma åsikt handledarna framhåller är den att studenterna i första hand själva får 
planera de lektioner som de ska genomföra. I förekommande fall görs detta tillsammans med 
partnerstudent. Planeringen diskuteras med handledaren före lektion. När praktikperioden är 
lång kan ett sammanhängande arbetsområde planeras under den första praktikveckan. Om 
praktikstudenternas ankomst aviserats sent uppstår problem med detta. Studenterna får då 
göra sin planering utifrån på skolan redan uppställda ramar. I vissa fall kan handledaren 
revidera sin planering. 
 
Under genomförandet av lektion får studenterna ta stort eget ansvar och genomföra 
självständiga lektioner, även om partnerstudent finns. Detta för att undvika situationer, där en 
student kan komma att dominera över en annan. Handledaren förehåller sig iakttagande och 
stöttar endast vid behov. I idrott sker dock oftare ett samarbete mellan student och handledare 
under lektionerna. Student kan hålla i ett delmoment av undervisningen, till exempel 
uppvärmning, och handledare är behjälplig med att plocka fram redskap. 
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Tyst kunskap 
Att diskutera värdegrundsfrågor och ventilera etiska dilemman anses av handledare som 
väldigt viktigt, då man menar att detta är kunskap och insikt som byggs på av erfarenhet – 
egen eller andras. Samtidigt finns det ingen manual att följa för dessa diskussioner, men några 
synpunkter utkristalliserar sig. 
 
Diskussioner uppstår ofta efter auskultation hos handledaren. Man diskuterar och pratar om 
sådant som händer. En informant uttrycker: ”De ser sånt jag inte ser.” En annan påtalar att det 
är just runt ”den sociala biten”, som studenterna har behov att få diskutera. Frågor om 
gränsdragning och vad som passar sig att säga eller göra i olika situationer. 
Här menar en informant att det uppstår problem, om studenten ej har ”egen känsla för sånt 
där”.  

 
Vissa regler har vi som kanske inte är så skrivna på näsan för alla, för på 
universitetet har dom ju inte samma. Inte är det ju nån som säger åt dom att dom 
inte ska sitta med mössorna på eller ha snusen inne, eller springa in och ut ur 
klassrummet, eller ha mobilen på. Det är ju inte samma sak där.        
(kvinnlig handledare)         

 
Andra menar att studenter inte själva tar upp frågor runt värderingar, utan att man som 
handledare ser till att dela med sig av sina erfarenheter och lyfta frågor om till exempel lika 
behandling, elever som far illa och värdegrundsdiskussioner i klassrummet. Dessa 
diskussioner med studenter leder i sin tur till egna nya insikter, vilka skapar en bra 
utgångspunkt för fortsatt reflekterande handledning.  
 

Jag kan ju bara förmedla mina uppgifter, mitt jobb, som ibland inte är en 
svensklärares riktiga jobb utan det är så otroligt många bitar. 
(kvinnlig handledare) 
 

 
Bedömning och utvärdering av elevprestation  
 
När det gäller att bedöma och utvärdera elevers prestationer, är det stor variation på hur detta 
hanteras enligt informanterna: 
- Man pratar om betygssättning. 
- Studenten deltar vid muntliga nationella prov och gör en egen bedömning, som sedan 
diskuteras och jämförs med handledarens. 
- Man har sett på betygsunderlag och satt betyg efter dessa. 
- Man har studerat skolans betygskriterier och diskuterat undervisningen utifrån dessa. 
- Uppföljning av elevprestationer har gått att genomföra, när samma student kommit tillbaka 
under en senare praktik.  
- Ämnesgruppens planering mot likvärdig undervisning och likvärdig bedömning ligger till 
grund för lektionsplaneringen. 

 
 
Övrig verksamhet 
 
När det handlar om att delta i övrig verksamhet på skolan råder en samstämmighet att 
studenten ska delta vid arbetslagskonferenser, personalkonferenser samt ämneskonferenser. 
Hinder mot detta som nämns, är kollegors tveksamhet ifråga om studenters tystnadsplikt vid 
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elevkänsliga ärenden, samt i vissa fall studenters önskan om mer egen-tid för planering 
eftersom man ”har ju redan varit på en sådan konferens”. 
 
Drygt hälften av handledarna finner det naturligt att studenterna deltar vid utvecklingssamtal, 
om elev och förälder godkänner detta. Övrig samverkan med föräldrar är dock svårt att 
åstadkomma under den begränsade tid som studenterna finns på skolan. 
Vid elevvårdskonferenser deltar studenter över huvud taget inte, då dessa ärenden anses för 
känsliga för elev och föräldrar. Där handledare ändå menar att detta hör till yrket och 
studenter bör få möjlighet att delta, hindras delaktigheten av elevvårdspersonal. 
 
 
Evaluering av studenten 
 
Efterhandledning och utvärdering 
 
Samtliga handledare anser att det är viktigt att göra en utvärdering direkt efter en utförd 
lektion. Hinder för detta kan vara en annan efterföljande lektion eller andra aktiviteter, men 
åtminstone en snabb feedback är eftersträvansvärd. Tid för ett längre samtal bör finnas inom 
högst två dagar. Hälften av respondenterna understryker vikten av att ge feedback hela tiden, 
det vill säga ha en öppen dialog runt det man erfar från egna erfarenheter men även runt det 
man iakttar. 
 
En informant pekar på att det är viktigt att vara tydlig, där man upplever tveksamhet inför en 
students lämplighet. Ett par upplever det obekvämt att ta upp detta med studenten och 
meddelar istället universitetet.  
 
Det handledningsformulär, som varje student ska ha med sig från föregående praktik, 
efterlyses av så gott som samtliga. Detta skulle kunna visa på vad studenten behöver utveckla 
under kommande praktik. En handledare uppger att det nu har börjat fungera med 
handledningsformuläret. 

 
Utifrån Lövlies tankemodell för yrkesmässig handledning (Handal & Lauvås 2000, s.39 f) 
återfinns i intervjuerna följande diskussionspunkter för de tre nivåerna i praxistriangeln som 
förekommer vid efterhandledning och utvärdering. 
 
P1-nivån; handling: 
Strukturfrågor såsom ämnesstoff och tidsåtgång för olika moment. 
Praktikuppgiftens utförande . 
Reflektioner över hur lektionen förlöpt.  
Vad som fungerade bra alternativt mindre bra. 
Kroppsspråkets betydelse. 
Studentens dagboksanteckningar med utvärdering av uppgifter. 
Spontana känslor. 

 
P2-nivån; motivering av handling: 
Använd teknik och alternativ till denna. (idrott). 
Kursplan i ämnet samt betygskriterier för olika avsnitt 
för att se om man arbetat mot måluppfyllelse. 
Iakttagelser vid auskultation hos handledare eller andra lärare. 
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P3-nivån; etiskt rättfärdigande: 
Värdegrundsanknytning i undervisningen. 
Jämlikhetsaspekt, lika-värdesprincip. 
Regler. 
Försvarbara handlingar i olika situationer, 
 
 
Bedömning 
 
Den slutliga bedömningen av studentens praktik görs med hjälp av bedömningsformuläret. 
Tre av respondenterna sitter tillsammans med studenten och fyller i formuläret. De övriga gör 
en egen bedömning, som sedan diskuteras igenom och jämförs med studentens egen 
bedömning. Formuläret beskrivs som tungt och invecklat. Det är många punkter samt flera av 
dem är lika, är åsikter som läggs fram. Det är omöjligt att bedöma alla punkter vid en kortare 
praktik. I idrott och matematik uppskattar man att ett antal punkter som ska uppmärksammas 
har valts ut. Farhågan att studenten automatiskt betygsätts utifrån formulärets kryss finns hos 
flera, då studenter fört fram detta.  
 
 
Relationer 
 
Faktorer som påverkar handledningssituationen 
 
Kön 
 
Den generella uppfattningen är att könsaspekten inte spelar någon som helst roll i 
handledningssituationen. Några kommentarer skiljer sig från denna ståndpunkt. En respondent 
menar att tjejer som kommer direkt från gymnasiet kan ha svårare att utnyttja sin kompetens, 
då man ej hunnit bygga upp en grundtrygghet. En annan reflekterar runt att tjejer kan vara mer 
mogna. Någon har upplevt att killar kan ”köra över” en kvinnlig studentpartner.  
En annan påtalar svårigheten att finna en bra strategi för att ta upp skolans regler med 
”mösspojkar” utan att trampa dem på tårna och därmed hamna i konflikt. 
I relationen handledare – student har könsaspekten ingen betydelse, när det gäller att ha en rak 
kommunikation. 
 
Ålder 
 
Om man däremot kopplar faktorn kön till ålder framkommer en annan aspekt. Då en äldre 
manlig student och en yngre kvinnlig student gör praktik tillsammans, får mannen en 
dominerande roll. Detta fenomen har även uppstått då studenterna varit av samma kön men 
med stor åldersskillnad. När handledare uppmärksammat detta och studenterna fått skilda 
uppgifter och lektioner att ta hand om, har den yngre kommit fram på ett tydligare sätt. 
 
Äldre studenter besitter en större mognad. Detta understryker man med att en student som har 
egna barn har en större förståelse för enskilda elevers situation.  
 
Ett par respondenter beskriver yngre studenter som driftiga och delaktiga. Diskussioner runt 
regler och uppträdande kan emellertid uppstå, vilket äldre studenter finner ”onödigt”. 
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Erfarenhet 
 
Erfarenhet kommer som en följdeffekt av ålder. Här är man överens om att livserfarenhet 
leder till en större säkerhet om hur man kan tackla olika uppkomna situationer. Den gör det 
lättare att få en naturlig kontakt med eleverna. Dock har en respondent upplevt att studenter 
som sent kommit in på lärarbanan, efter att ha varit aktiva i annat yrkesliv, inte har känt sig 
helt bekväma i den nya rollen. 
 
Förutom dessa faktorer finns det en faktor som poängteras, när det handlar om påverkan på 
handledningssituationen och det är lärarstudentens personlighet. Här noterar informanterna 
olika aspekter som påverkas av studentens sätt att vara såsom inställning till uppdraget, 
intresse, känslighet och öppenhet för diskussion.  
 
 
Positivt och negativt ur handledares perspektiv. 
 
På frågan vad man upplever som positivt med att vara handledare i VFU svarar en respondent: 
”Ja, inte är det betalningen i alla fall, så det måste vara nåt annat!” 
 
En synpunkt som samtliga står bakom, är att man med lärarstudenter får inspiration och nya 
idéer. Det är inte bara studenterna som lär sig utan även handledarna. Som handledare vid 
auskultation måste man skärpa till sig och kunna motivera sitt eget handlande. Vid 
efterdiskussioner får man själv feedback, vilket upplevs övervägande positivt. 
Positivt finner man också att flera personer iakttar och bedömer klassen. En respondent 
uttrycker glädjen över att se studenterna växa in i lärarrollen. En annan uppskattar den 
extrahjälp man får vid olika aktiviteter. En tredje uppmärksammar den välvillighet som en 
ovan student bemöts med av eleverna. Men den positiva synpunkt som understryks framför 
allt, är den att ”det är ju så roligt”. 
 
Det man upplever som mest problematiskt som handledare är tidsaspekten. Att handleda 
studenter tar tid från ens egen planering. Man känner sig bunden under raster och håltimmar. 
Här pekar en respondent på vikten av att vika samtalstid för planering och efterhandledning 
med studenterna, för att undvika detta. 
 
Det tar mycket energi att vara handledare, speciellt om studenter anländer när arbets- 
belastningen är extra hög vid till exempel perioden för nationella prov. Den tänkta 
kompensationstiden för handledningen är också svår att ta ut. Ett annat bekymmer är när det, 
som man uttrycker det, ”inte funkar” för en student. Det känns då tungt att vägleda och 
samtala med denne. 
 
 
Diskussion 
 
Syftet med studien var att undersöka hur handledares ledarskap under VFU gestaltar sig i 
praktiken. I diskussionen refererar jag till samt reflekterar över min teoribakgrund och mina 
frågeställningar. 
 
Metoddiskussion 
För enkätundersökningen använde jag mig av distributionsformen postenkät. På detta sätt 
kunde jag på ett enkelt sätt nå ut till alla i undersökningsgruppen. Eftersom kommunens 
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internpostservice kunde nyttjas minimerades distributionskostnaden. Enkäten skickades ut 
under senare delen av januari. Denna tidpunkt var väl vald, så att den ej skulle konkurrera 
med andra betungande aktiviteter såsom betygsättning och upprättande av IUP (Ejlertsson, 
1996, s.27). 
 
Det externa bortfallet kom emellertid att bli stort; 50 %. Då antalet frågor endast uppgick till 
20 i antal och ett ifyllande sålunda kunde antas ta mindre än den rekommenderade 
halvtimmen i anspråk, (Ejlertsson, 1996) borde detta ej ha varit orsak till bortfallet. Ändå tror 
jag att det är tidsaspekten som spelar en avgörande roll, om man besvarar en enkät eller inte. 
En okodad enkät, där respondenterna förblir helt anonyma och inte riskerar att få personliga 
påminnelser, kan vara lätt att ignorera. Påminnelser skickades ut två gånger via mail till 
samtliga i undersökningsgruppen, där jag underströk vikten av att få ett tillförlitligt underlag 
till min forskning, samt tackade de respondenter som besvarat enkäten. 
 
Det är svårt att kontrollera en enkäts tillförlitlighet i förväg (Patel & Davidsson 1994, s.88). 
Om många frågor blir obesvarade eller frågorna har missuppfattats kan resultatet inte ses som 
reliabelt, det vill säga att man inte kan lita på de data man får fram.  Nu besvarades samtliga 
frågor på varje enskild enkät och ingen markerade flera svarsalternativ, vilket talar för att 
enkäten kan anses som reliabel. När det gäller validiteten – att det som jag avsett att mäta har 
blivit mätt – är jag lite tveksam. Vad jag inte anat, var att genusfaktorn skulle slå igenom så 
vid analysen av resultatet. Jag försökte verkligen finna ett annat mönster att utgå ifrån, som 
till exempel antal år i verksamheten, men kom inte loss från jämförelsefaktorn kvinnliga – 
manliga handledare. Anledningen till detta tror jag inte ligger i enkätens utformning, utan i 
det stora externa bortfallet. Med fler informanter hade resultatet kanske sett annorlunda ut. 
Risken att få ett stort bortfall och därmed mindre god validitet är ju också svagheten med 
metoden enkät. 
 
Den kvalitativa forskningsintervjun kändes mer givande för denna studie än den kvantitativa 
metoden enkät. Samtidigt kan jag konstatera, hur kombinationen av dessa två olika metoder 
”befruktat varandra”. Enkätens svar har tillsammans med intervjuernas empiri lett till en 
större förståelse, trots att endast 8 av de 26 tillfrågade handledarna ville delta i 
intervjuundersökningen. Bortfallet blev således 69 procent.  
 
Styrkan med intervjumetoden är att den skapar en närhet till respondenterna. Detta har gjort 
att jag lättare kunnat skapa en helhetsbild och ur denna försöka tolka empirin på ett djupare 
plan. Även ett visst mått av kontraster har jag lyckats uppdaga. En svårighet har varit att hålla 
handledarens perspektiv, då mycket av empirin berör studentens utveckling. Jag har hela tiden 
i diskussionsavsnitten fått granska varje del kritiskt för att se till att dessa passat in under 
paraplyet ”handledarens perspektiv”. 

 
Den fjärde reflektiva nivån enligt Alvesson och Sköldberg (1994, s.24 f), självkritisk och 
språklig reflektion, blev oanat intressant att studera för min egen del. Jag fann vid en första 
iakttagelse, att jag i intervjuerna klarade av att hålla en saklig nivå på frågorna utan inverkan 
av förförståelse eller annan styrning. Ordningen på frågeställningarna varierade utifrån 
respondentens föregående utsaga, då jag valt en låg grad av såväl standardisering som 
strukturering (Patel & Davidson, 1994, s.62). Detta krävde att jag lyssnade uppmärksamt för 
att kunna leda intervjun vidare mot det jag ville veta (Kvale, 1997, s.120). 
 
Vid ytterligare genomläsning upptäckte jag en del antydningar till känslouttryck, som jag nog 
ändå menar inte påverkade informanternas fortsatta utsagor. En svaghet med intervjumetoden 
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är just den, att intervjuarens förförståelse och eventuellt förutfattade meningar kan påverka 
intervjusituationen, något som ställer stora krav på ett förutsättningsmedvetande hos 
intervjuaren (Kvale, 1997, s.35). 
 
Där fanns även en del lösa trådar, som hade kunnat utvecklas mer, för att få fullödigare 
information. Detta trots att jag under intervjuerna bad om förtydliganden, som ”Du menar 
att…” för att få så god validitet som möjligt. Reliabiliteten får dock anses uppfylld, då de 
inspelade intervjuerna tagits i repris flera gånger för att försäkra mig om att jag uppfattat allt 
korrekt. I detta fall stämmer visserligen inte den premiss, som Patel och Davidson (1994, 
s.87) för fram, att förutsättningen för god reliabilitet är att intervjuaren är tränad, men styrkt 
av Kvales kvalifikationskriterier för intervjuaren (1997, s.138) menar jag att kvalitativ 
forskningsintervju ändå är en metod som tilltalar mig. 
 
 
Resultatdiskussion 
 
Koppling teori – praktik 
 
Kravet på ämneskompetens från universitetsstudier är större för teoretiska ämnen. I praktiska 
ämnen behövs naturligtvis även där ämneskompetens, men den har ofta erhållits via andra 
kanaler än universitetsstudier, till exempel fritidssysselsättning. För musikstudier måste 
studenten ha kompetens redan före studierna, för att klara inträdesbehovet. För dessa 
studenter verkar till en början ämnet få en överordnad karaktär och den pedagogiska och 
didaktiska färdigheten en underordnad. 
 
Förklaringen till att man som handledare upplever att det går snabbare att låta studenter i 
praktiska ämnen komma in i verksamheten, kan vara just detta att de redan har stor kompetens 
i sitt ämne och upplever att de har en trygg grund att stå på, när de ska omsätta den i 
praktiken. Fokus kan istället läggas på att koppla ihop teoretisk kunskap och erfarenhet med 
värderingar och konkreta situationer i vardagen, och därmed utveckla den egna praktiska 
yrkesteorin. Detta resonemang finner stöd hos Lauvås och Handal (1993, s.125) som menar 
att denna hopkoppling är handledningens huvudsakliga uppgift. 
 
När det gäller ämneskompetens i teoretiska ämnen, är respondenterna självklart medvetna om 
skillnaden beroende på var i utbildningen studenten befinner sig. Tillika upplever handledare 
att ämneskunskaperna inte finns där i den omfattning som man förväntar sig. Studenten måste 
läsa in sig på aktuella moment, vilket tillsammans med praktikuppgifter blir ett mastigt 
uppdrag att klara av under några praktikveckor. Detta är en anledning till önskemålet att 
undslippa viss övrig verksamhet såsom personalkonferenser till exempel. 
 
Visserligen blir det som sagt en mastig uppgift att tillgodogöra sig nytt stoff, men samtidigt är 
detta något som läraruppdraget innefattar. Ingen kan väl någonsin kalla sig fullärd. En 
kontinuerlig kompetensutveckling är självklar för att utvecklas, oavsett om man är utbildad 
lärare eller på väg att bli. Däremot är det nödvändigt för studenterna att reflektera över sina 
personliga metoder för inlärning, när tentor är avklarade men elementära kunskaper ändå 
fattas, men detta torde mer beröra studieteknik än brist på teoretiska studier. 
 
Skillnaden mellan kvinnliga och manliga handledare, när det handlar om att låta studenterna 
använda sina teoretiska kunskaper för att planera lektionsinnehållet, är stor. De kvinnliga är 
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mer flexibla och försöker anpassa sig efter studenternas kunskapsnivå, medan de manliga 
handledarna ser svårigheterna då kunskaper för planerade moment fattas. 
 
För att överbrygga glappet mellan förväntningarna från praktikskolans håll och ifrågasättandet 
”vad man egentligen lär sig på lärarutbildningen”, och för att få till stånd en tillfredsställande 
koppling mellan teori och praktik är en tätare kontakt mellan universitet och partnerskola 
önskvärd. Handledarna önskar även ett tätare samarbete, när det handlar om uppfattningen av 
studenters lämplighet för yrket. Där handledare signalerar tveksamhet till universitetet 
efterlyses en återkoppling från universitet. Man vill få ett kvitto på att de påtalanden man gjort 
har uppmärksammats, samt veta hur man går vidare. Detta tyder på stor ansvarsmedvetenhet 
för sitt handledaruppdrag. 
 
Ett tätare samarbete skulle också underlätta för handledare och studenter att ta hänsyn till 
praktikuppgifterna vid planeringen. Detta var något som speciellt de kvinnliga handledarna 
framförde. Information angående anländande studenter och deras praktikuppgifter ansågs 
”medelmåttig”. Sent annonserade praktikstudenter får svårt att genomföra praktikuppgifter, då 
dessa inte passar in på ett naturligt sätt i verksamheten 
 
I  Utvärdering av den nya lärarutbildningen vid svenska universitet och högskolor 
(Högskoleverket, 2005), framkommer att kommunernas representanter ifrågasatte VFU-
uppgifternas verklighetsförankring samt att bedömargruppens intryck var att universitetet 
ännu inte har lyckats bygga upp en organisation för samverkan som fungerar väl med alla 
kommuner. Studenter som deltog i utvärderingen fann att de lokala handledarna ofta hade 
andra förväntningar på VFU än universitetets lärare. 
 
År 2002 inrättades vid Luleå universitet den särskilda nämnden för lärarutbildningen (SNL) 
för att bland annat arbeta med strategisk planering, uppföljning och utvärdering i frågor som 
rör grundutbildningen, forskning och samverkan med omvärlden. 

 
Enligt självvärderingen var samordningen av lärarutbildningen tidigare 

                      bristfällig, något som är tänkt att åtgärdas med den nya organisationen. 
Mycket arbete återstår emellertid, menar man från universitetets ledning, 
inte minst när det gäller att förtydliga de roller som institutioner och andra 
aktörer inom programmet har. (Högskoleverket, 2005, s. 82). 

 
Här sammanfaller handledarnas önskemål med universitetets intentioner. 
 
 
Delaktighet 
 
Handledare i VFU ser i hög grad till att lärarstudenter är delaktiga i verksamheten. Att 
längden på praktikperioden samt hur långt studenterna kommit i sin utbildning inverkar på 
hur mycket studenterna blir delaktiga framstår klart. Vid kort praktik hinner man ej planera, 
genomföra samt utvärdera ett arbetsområde, vilket upplevs otillfredsställande av handledare. 
Mer positivt upplevs praktikperioder som kommer senare i utbildningen. Studenternas större 
erfarenhet i kombination med längre praktikperiod, leder till att dessa snabbare kommer in i 
verksamheten och lättare får en helhetsbild av yrket, där inte enbart undervisning utan även 
medverkan i konferenser och andra aktiviteter blir ett naturligt inslag. 
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Där det skiljer sig något mellan praktiska ämnen och teoretiska ämnen, är hur snabbt 
studenterna görs delaktiga i undervisningen, som tidigare nämnts. Medan man i teoretiska 
ämnen lyfter fram auskultation som en positiv företeelse, som leder till konstruktiva 
diskussioner för såväl studenter som handledare, uttrycks för de praktiska en ovilja mot att 
någon sitter och tittar på. Här kan jag uttyda att man vid en auskultation i ett teoretiskt ämne 
förutsätts iaktta handledaren i en undervisningssituation, medan man i praktiska ämnen såsom 
idrott och musik upplevs iaktta elevernas framträdanden. Därför försöker man oftare få till 
stånd ett samarbete alternativt uppdelning av undervisningsmoment mellan handledare och 
student. Iakttagelser av elevprestationer sker naturligtvis ändå, men blir inte så iögonfallande. 
 
På det sätt som studenterna tillåts planera och genomföra lektioner – med stöttning och 
överinseende av handledare, kan de utforma den personliga praktiska teori som Handal och 
Lauvås lyfter fram (2000). Varje enskild individ uppmärksammas och ges möjlighet att 
utvecklas, även om praktiken utförs parvis.  
 
 
Tyst kunskap 
 
En del av denna personliga praktiska teori är som tidigare nämnts erfarenhet och värderingar 
som utvecklas med tiden, och som är svåra att sätta ord på. En intressant frågeställning var 
just hur man kan greppa och tydliggöra denna tysta kunskap. 
 
Det sätt man framhäver är att ta fasta på uppkomna situationer och diskutera dem.  
Detta går helt i linje med den reflekterande handledning som Handal och Lauvås förordar 
(1993, s.6). Intresse för dylika frågor finns hos studenterna och uppstår i samband med egna 
erfarenheter eller auskultation. Att studenter studerar och ifrågasätter handledares 
tillvägagångssätt tycker man är bra och kan som ett extra plus leda till utveckling i 
handledarens praktiska teori.  
 
Men med begränsad erfarenhet kan det också vara svårt att se alternativ och lyfta fram frågor 
runt värdegrund eller förtrogenhetskunskap till diskussion. Här har handledaren en uppgift att 
försöka klargöra outtalad kunskap med en teoretisk genomlysning av en situation eller ett 
aktuellt problem. (Kroksmark i Alerby et al, 2000, s.73). Man upplever att det är svårt, när en 
students värdering inte överensstämmer med den aktuella skolkoden. Det känns obekvämt när 
en diskussion runt värderingar riskerar att uppfattas som ett tillrättavisande. Den roll man vill 
ha som handledare/kollega hamnar i konflikt med den oönskade rollen som ”uppfostrare”. 
 
 
Utvärdering och bedömning av elever 
 
Ur det spretiga resultatet när det handlar om bedömning och utvärdering av elevprestationer, 
går det ej att utläsa någon allmän strategi, för hur detta kommer till stånd. Här återfinns hela 
registret från att lektionsplaneringen utgår från ämnesgruppens noggranna planering för att nå 
likvärdig undervisning och bedömning, till det mer diffusa ”pratar om betyg”. Detta resultat 
tyder på, att man som handledare är medveten om vikten av evaluering, men att detta ändå är 
något som inte får högsta prioritet. En orsak därtill kan jag uttyda, och det är tidsbristen, då 
menat kort praktiktid som inte räcker till för alla bitar.  
 
Samtidigt är ju evaluering av elever något som ligger till grund för undervisningens syften 
och mål (Handal & Lauvås 2000, s.94) och inte någon enskild fas som kommer i slutet av ett 
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moment. Här misstänker jag, att jag genom vaga formuleringar vid intervjuerna har styrt in 
respondenterna på det sistnämnda i alla fall utom ett, och därmed missat frågans essens. 
 
 
Övrig verksamhet 
 
Vid övrig verksamhet såsom personal-, ämnes- och arbetslagskonferenser finner man det 
självklart att studenter ska delta. När det gäller utvecklingssamtal och elevvårdskonferenser 
(EVK) uttrycker man en tveksamhet till studenters delaktighet med hänvisning till 
elevkänsliga ärenden, även om åsikten finns att detta också tillhör yrket och bör kunna få 
studeras. Speciellt de kvinnliga respondenterna menade att studenterna skulle beredas 
möjlighet att närvara även vid denna typ av verksamhet. 
 
Det finns synpunkter ur etiskt perspektiv på vad som är ett lämpligt antal deltagare vid samtal 
som berör enskild elev. Vid EVK, där mentor, rektor samt elevvårdspersonal deltar förutom 
berörd elev med föräldrar, blir det många inblandande. Att diskutera känsliga situationer med 
ytterligare ”åhörare”, upplever elev och förälder obekvämt. Samtidigt kan studenter tack vare 
sekretess ta del av enskilda elevers situation via handledares information för att få insikt i hur 
man arbetar elevvårdande. 
 
Samverkan med föräldrar är något studenterna i princip inte får möjlighet till. Begreppet 
samverkan kan dock innefatta mycket. Den samverkan som förekommer på skolor sker i 
första hand vid utvecklingssamtal. Här råder olika uppfattningar om studenter ska delta vid 
dessa. Om så är fallet, handlar det om ett passivt deltagande som åhörare, vilket ändå skapar 
tillfälle till reflektion. En djupare samverkan där föräldrar har inflytande i skolans struktur 
förekommer inte alls. Här är min reflektion, att detta är något som över huvud taget är svårt 
att åstadkomma i skolans värld – inte bara när det handlar om att försöka göra lärarstudenter 
delaktiga. Detta faktum understryks av den slutsats Kristin Bergman presenterar i sin D-
uppsats Föräldrainflytande - Att vara eller inte vara?: 
 

…det finns en vilja till samarbete från både föräldrar och lärare, men att  
parterna inte riktigt hittat spelreglerna för hur detta samarbete ska se ut. 

 (Bergman, 2006) 
 
Så länge samarbetet mellan lärare och föräldrar inte fungerar, går det ej heller att möjliggöra 
någon samverkan mellan lärarstudenter och föräldrar. 
 
 
Evaluering 
 
Efterhandledning och utvärdering 
 
Märtha Andersson lyfter i sin studie Tid för reflektion (2008) fram lärarutbildningens tolkning 
att syftet med medveten reflektion inte bara ger en förståelse på längre sikt utan att 
studenterna också ska utveckla tankestrukturer som de har nytta av i framtiden. Detta 
understryker vikten av att beröra samtliga nivåer i praxistriangeln. 
 
Utvärdering tillsammans med studenter utförs till största möjliga mån. En snabb feedback 
efter varje lektion rör sig mest på P1-nivå och uttrycker då spontana tankar och känslor samt 
reflektioner runt vad som gick bra alternativt mindre bra. Vid en längre utvärdering som följer 
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så fort som möjligt vid längre lämpligt tillfälle kan man diskutera motivering av handling och 
etiskt rättfärdigande på P2- och P3-nivå. Även om dessa nivåer erbjuds tid, är det dock 
handlingsnivån som överväger, när antalet diskussionspunkter sammanställs för samtliga 
respondenter. Därmed inte sagt att detta anses vara viktigast utan är ett tecken på att det är 
mer greppbart att syna och kommentera konkreta handlingar, än reflektera över varför man 
gjorde på ett visst sätt. Djupare reflektion kräver ju också mer tid, så vid de snabba 
återblickarna på en utförd lektion, hinner man helt enkelt bara beröra handlingsnivån. Dock 
uppmärksammades mål förankrade i styrdokument såsom läroplan och kursplaner oftare av 
kvinnliga handledare vid utvärdering av student. 
 
 
Bedömning 
 
De formulär som ska ligga till grund för utvärdering (bedömningsformuläret) och fortsatt 
praktik (handledningsformuläret) ger upphov till irritation. Det senare saknas oftast, vilket 
försvårar arbetet som handledare, när man inte vet vad studenten skulle behöva utveckla 
under praktiken.  
 
Bedömningsformuläret är en bra hjälp vid utvärdering, men anses vara för omfattande 
speciellt vid kortare praktikperioder. Det är otillfredsställande att kryssa för ”ej möjligt att 
bedöma” på ett flertal punkter. Handledare har också upplevt påtryckningar från studenter, 
som påstått att deras betyg grundas på hur många kryss man fått i vissa rutor. Handledare 
upplever att deras bedömning efter en relativt kort praktik kan få stora konsekvenser för den 
enskilde studenten. Med olika elevmaterial och olika förutsättningar att ta del av 
verksamheten, kan bedömning skifta beroende på den aktuella praktikplatsen.  
 
Vid det internationella symposiet ”Exploring Values in Teacher Education” 2006, Offenburg, 
Tyskland, som jag hade förmånen att delta i, uttryckte professor Pertti Kansanen det så: 
 

En lärare kan misslyckas i en skola, men lyckas i en annan. Det är 
vanskligt att ta beslut som berör en annan människas liv.     
(min översättning). 

 
 
 
Faktorer som påverkar handledningssituationen 
 
Man är väldigt försiktig med att peka på att någon speciell faktor påverkar relationen mellan 
handledare och lärarstudent, i synnerhet när det gäller könsaspekten. Respondenterna i 
enkäten svarade undantagslöst att denna inte hade någon inverkan. Även i intervjuerna blir 
svaren i ett första skede nekande, för att sedan luckras upp i en del diffusa kommentarer runt 
tjejer och killar. Könstillhörigheten handledare och student emellan berörs inte alls. 
 
Förutom de kanske självklara reflektionerna runt större livserfarenhet och förmåga till 
förståelse, som äldre studenter har, samt viss osäkerhet men samtidigt ofta driftighet, som 
man mött hos yngre studenter, vill man inte låta påskina att dessa faktorer har nämnvärd 
inverkan på relationen. Speciellt de manliga respondenterna menar att åldersfaktorn har liten 
påverkan på handledningssituationen, medan de kvinnliga finner att åldersfaktorn kan ha viss 
betydelse för relationen. 
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Den faktor som istället förs fram av majoriteten som betydelsefull är personligheten. 
Respondenterna talar då om studentens personlighet. Huruvida handledarens personlighet har 
någon inverkan på relationen berörs inte. Samtidigt finns här funderingen över hur man som 
etablerad lärare ska göra ett – som det upplevs - tillrättavisande av yngre person, som inte 
anammat rådande regler inom verksamheten. Sådant som uppfattas som självklart beteende 
hos vuxna personer, och som ska förmedlas till elever, är besvärligt att ta upp till diskussion 
med dessa unga studenter. När detta inträffar har man ej klarlagt relationen sinsemellan. I 
mening att upprätthålla en balans i förhållandet och för att undvika en maktposition blir 
handledaren vag. Att skilja den professionella rollen som handledare från den privata som 
medmänniska är nödvändigt för att klara av dessa värdegrundsdiskussioner. 
 
Motsatsförhållandet råder då samtal runt värderingar och regler med äldre studenter istället 
uppfattas som onödiga av dessa. Man har skaffat sig värderingar och åsikter, som man har 
som plattform. Här ser jag en risk att hamna i ett statiskt tänkande som bromsar utvecklingen 
av individens praktiska yrkesteori.  

 
Hur en relation utvecklas beror inte bara på den ena partnern, utan är naturligtvis en 
samverkan mellan två individer. Oavsett hur förutsättningarna ser ut, så ska 
handledaruppdraget utföras på ett tillfredsställande sätt, och det är detta som respondenterna 
är medvetna om och därför hellre undertrycker än lyfter fram dessa faktorers inverkan: 
 

Det är ju som i övriga livet, att vissa kan gå bättre ihop med vissa – och vissa 
har man svårare för. Den här kemin. Men, det är ju inte så att man ska bli 
kompisar. Det är ju ett arbete. (kvinnlig handledare).   

 
 
Positivt och negativt ur handledares perspektiv 
 
VFU:n är naturligtvis till för studenterna och viljan att få den så tillfredsställande som möjligt 
för dessa genomsyrar handledarnas texter. Detta hindrar dock inte att man som en trevlig 
bieffekt gör egna vinster. Det som framkommer tydligast, är uppskattningen över det utbyte 
man har av diskussioner med studenterna, där inte enbart handledarens tankar kommer fram. 
Att få ta del av studenternas idéer, som kan basera sig på rön från lärarutbildningen, kan ses 
som en form av egen kompetensutveckling. Den feedback man får på sitt eget handlande leder 
till reflektion och fortsatt utveckling av ens egen praktiska yrkesteori. 
 
En annan positiv effekt som förs fram, är förekomsten av flera lärare i en klass. Någon talar 
här om ”extrahjälp” och andra tar upp fördelen med att vara flera personer som bedömer 
klassen, samt att man själv får tillfälle att iaktta elever ”från ett hörn längst bak”.  
Även om denna ”extrahjälp” uppskattas, är detta inte det motiv man har för att ta på sig 
handledaruppdraget, om man beaktar den tydligaste framträdande negativa aspekten på detta; 
tiden. 
 
Den tid som ska vikas för planering och efterhandledning hamnar ofta i konflikt med 
handledarens övriga uppgifter, vilket upplevs som ett stort dilemma. Man har en känsla av att 
”aldrig vara fri”, något som beskrivs som extra betungande när studentens praktik 
sammanfaller med en i övrigt hårt arbetsbelastad period. Detta tolkar jag som en stressfaktor 
som försvårar uppdraget. Den kompensationstid man är berättigad till som handledare kan 
inte alltid nyttjas när det behövs som mest – om den alls går att ta ut, som ett par respondenter 
uttrycker det. 
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Även om handledaruppdraget ”tar mycket energi” och den första anledningen till att man tog 
på sig handledarskapet ofta varit att ”jag blev tillfrågad”, så finns det en tydlig anledning till 
att man blir kvar inom uppdraget, och det är den att det upplevs givande och framför allt 
roligt.   
 
 
Avslutande kommentar 
 
Att undersöka hur handledarskapet inom VFU gestaltar sig i praktiken har till delar varit en 
tacksam uppgift. De intervjuade handledarna har ställt upp reservationslöst och uppskattat att 
uppdraget undersöks ur deras perspektiv. Att ändå så många valde att inte besvara enkäten 
talar emot detta, men där är det nog tidsfaktorn som spelar in. Det som har varit den största 
enskilda faktor, som framförts som problematisk för handledarskapet, är ju också just tiden; 
tid att planera och genomföra uppgifter med lärarstudenterna, tid till evaluering, tid till sina 
egna uppdrag, tid när studenterna dyker upp för praktik och hur lång tid praktiken varar. 
 
Positivt är att notera, att handledare generellt upplever sitt uppdrag som roligt och givande. 
De har ambitionen att lärarstudenterna ska bli delaktiga i verksamheten och känner ansvar för 
att den verksamhetsförlagda utbildningen ska bli så bra som möjligt. Och med den 
inställningen finns en god grund för att bemästra svårigheter och göra VFU:n till en positiv 
inkörsport till läraryrket. 
 
 
Fortsatt forskning 
 
Lärarutbildningen är under ständig diskussion och förvandling. Utredningen En hållbar 
lärarutbildning är framlagd och under hösten 2009 kommer en ny proposition från 
regeringen. Ambitionen att stärka kontakten universitet – partnerskolor finns. 
Yrkesverksamma lärare som är intresserade att utföra handledaruppdraget under VFU finns 
också. Hur man bäst utvecklar detta samarbete och tillgodoser såväl handledares som 
studenters behov och intresse är något som torde kunna vara under kontinuerlig forskning 
liksom hur den nya lärarutbildningen klarar sitt syfte; att bli en hållbar lärarutbildning. 
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Enkät  
 
Syftet med studien är att studera hur handledares ledarskap under VFU gestaltar sig i 
praktiken.  
Besvara frågorna genom att markera med ett X i den ruta som bäst överensstämmer med din 
åsikt. Att besvara frågor med kryss skapar ofta ett behov att utveckla svaret. Egna 
kommentarer mottages tacksamt. 
 
* Du som handledare 
 

1. Kön:  Kvinna  �     Man � 
 
2. Antal år som lärare:   __________ 
 
3. Antal år som handledare:__________ 
  
4. Har du deltagit i 5-poängskursen VFU för lärare på Luleå Tekniska Universitet? 
 

        Ja  �             Nej   � 
         

    
* Koppling mellan teori och praktik 
 
 
5.  I vilken grad anser du, att du får tillräckligt med information angående lärarstudenters 
VFU-uppgifter och mål? 
 
 
              Inte alls                 I hög grad 
     
 
6. I vilken grad låter du lärarstudentens teoristudier ligga till grund för praktiken? 
(Dvs att studenten använder erhållna teoretiska kunskaper för att planera lektionsinnehåll 
och genomförande.) 
 
 
              Inte alls I hög grad 
 
 
Egen kommentar: __________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
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* Lärarstudenternas delaktighet i verksamheten 
 
 I vilken grad får studenten delta vid: 
 
7. - personalkonferenser och arbetslagskonferenser 
 
 
             Inte alls I hög grad 
 
 
8. - ämneskonferenser 
 
 
              Inte alls I hög grad 
 
 
9. - elevvårdande aktivitet (t ex vid utvecklingssamtal eller med elevvårdsteam) 
 
 
              Inte alls I hög grad 
 
    
10. - bedömning av elevprestationer (i förekommande fall betygssättning) 
 
 
              Inte alls I hög grad 
   
 
Egen kommentar: __________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
* Utvärdering av studenten 
 
11.  Utvärdering/reflektion tillsammans med studenten efter genomförd lektion sker: 
 
 
              Aldrig  Alltid 
 
 
12. Mål förankrade i styrdokument för grundskolan (läroplan, kursplan) används till 
underlag för utvärdering och bedömning av students prestation: 
 
 
              Aldrig   Alltid 

      

      

      

      

      

      



 43   

13. Mål för studentens verksamhetsförlagda utbildning används till underlag för  
utvärdering och bedömning av student: 
 
 
              Aldrig  Alltid 
 
 
Egen kommentar: __________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
* Aspekter som påverkar handledningen av studenten 
 
 
Handledarsituationen påverkas av studentens: 
 
14. - ålder  
 
 
              Inte alls I hög grad 
 
 
15. - kön  
 
 
              Inte alls I hög grad 
 
 
16. - tidigare yrkeserfarenhet 
 
 
              Inte alls I hög grad 
 
 
 
Egen kommentar: __________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
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* Övriga frågor 
 
Varför är du handledare?  
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
 
Vad är det bästa med att vara handledare? 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
 
Vad är det sämsta med att vara handledare? 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
 
Vill du tillägga något? 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
 
Jag ställer gärna upp på en intervju. 
 
Mailadress:__________________________________________________ 
 
(Om du ej vill ange ditt namn på formuläret går det lika bra att maila mig.) 
 
 
Tack för din medverkan! 
 
Lena 
lena.kempen@edu.lulea.se  
 

mailto:kempen@edu.lulea.se
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Intervjuguide 
 
Berätta om dina erfarenheter utifrån dessa punkter.  
 
Fundera gärna i termerna: Hur? När? Var? Varför? Positivt/negativt. Fördelar/nackdelar. 
 
 

1.   Planering inför lektioner som lärarstudent ska hålla  
 

2. Lärarstudentens genomförande av självständig lektion 
  
3. Samarbete handledare/lärarstudent under lektion 

 
4. Delaktighet vid - konferenser (personal-, ämnes-, arbetslags-, …) 

 
               - elevvårdande aktivitet (utvecklingssamtal, EVK,…) 

 
               - utvärdering av elevprestationer/betygssättning 

 
5. Balans kollega/handledare  (faktorer som kön, ålder, erfarenhet) 

 
6. ”Den tysta kunskapen” – förtrogenhetskunskap 

 
7. Värdegrund; etiska bryderier 

 
8. Koppling teori – praktik 

 
9. Grundskolans styrdokument; läroplan, kursplan 

 
10. Studentens kursplan samt mål för VFU 

 
11. Utvärdering/feedback 
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