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6. Pilotförsök – examensarbete i samverkan:  
Vi kastar loss  
Annbritt Palo & Lena Manderstedt 

Biträdande professorer i Svenska med didaktisk inriktning, Luleå tekniska universitet 

Lärarutbildningarna i Sverige är professionsutbildningar. De ska leda till en högskoleexamen, 
på grundnivå eller avancerad nivå, men också göra studenterna behöriga att söka 
yrkeslegitimation. Detta innebär att utbildningarna är, och måste vara, reglerade utifrån tydliga 
riktlinjer och examensmål. I riktlinjerna för utbildningarna finns det i Högskolelagen 
grundläggande kravet att utbildning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet 
(SFS 1992:1434, 1 kap.), vilket för en professionsutbildning innebär att en nära samverkan med 
professionen blir nödvändig.  

Internationell forskning har uppmärksammat en spänning mellan ett forskningsinriktat 
education paradigm och ett praktiskt inriktat training paradigm (Beach & Bagley, 2013; Råde, 
2016) som kan sägas gälla även i Sverige. Följden av dessa paradigm är att examensarbetet, 
enligt Råde (2014), kan studeras med utgångspunkt i antingen ett yrkesorienterat 
förhållningssätt, i vilket yrkeskunskapen framhålls, eller ett akademiskt orienterat 
förhållningssätt, i vilket den vetenskapliga kunskapen betonas. I de svenska lärarutbildningarna 
har den akademiska orienteringen, enligt Råde (2014), en stark ställning (se även Manderstedt, 
2013; Palo, 2013), även om det finns undantag. En lärarutbildning som grundar sig på det 
yrkesorienterade förhållningssättet fokuserar de yrkesförberedande delarna, färdighet som 
lärare och yrkeskoppling (Råde, 2014. Se även Andersson, 2002; Feiman-Nemser, 1990). 
Examensarbeten som tar sin utgångspunkt i yrkesorientering kan utveckla lärarkunskap 
(Hansen Orwehag, 2008; Maaranen, 2009; Maaranen & Krokfors, 2008). I en undersökning av 
Råde (2014) konstateras dock att de 84 undersökta examensarbetena som var yrkesorienterade 
generellt befanns ha stora vetenskapliga brister.  

Tidigare forskning visar alltså att examensarbetet i lärarutbildningarna varit en arena där 
utbildningsparadigm och yrkesparadigm konkurrerat om att sitta i förarsätet. Idag fastslår 
Högskolelagen att lärarutbildningarna, precis som all högskoleutbildning i Sverige, vilar på 
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, och att de samverkar ”med det omgivande 
samhället för ömsesidigt utbyte” (SFS 1992:1434, 2 §). Det gäller också för examensarbetet vid 
Luleå tekniska universitet, LTU. Idag ligger det för grund- och ämneslärarstudenter på 
avancerad nivå och omfattar 30 högskolepoäng – alltså motsvarande en termins heltidsstudier. 
För förskollärarstudenterna, vars utbildning är kortare, omfattar examensarbetet 15 
högskolepoäng, alltså en halv termins heltidsstudier. Oavsett examensarbetets nivå och 
omfattning gäller dock att det ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 

I och med kopplingen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i lärarutbildningarna 
finns ett behov av samverkan mellan universitet och skolverksamhet. Den verksamhetsförlagda 
utbildningen, VFU, som lärarstudenter genomför i skolverksamheten är ett etablerat och av 
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samtliga parter – lärarstudenter, lärosäten och avnämare i skolverksamheten – uppskattat inslag 
i lärarutbildningen. Det pilotprojekt som här beskrivs, Examensarbete i vetenskaplig och 
praxisnära samverkan – ett pilotprojekt, började inte riktigt med VFU men nästan. Under 
läsåret 2018/2019 fick vi som arbetar som lärarutbildare vid LTU en öppen inbjudan från Piteå 
kommuns flexitforskare Ulrika Bergmark att följa ett aktionsforskningsprojekt kring 
litteratursamtal bland svensklärare vid Strömbackaskolans gymnasium. Projektledaren för 
aktionsforskningsprojektet, förstelärare Sara Viklund, bjöd in oss, LTU-forskarna Lena 
Manderstedt och Annbritt Palo, att en gång per månad delta vid aktionsforskningsgruppens 
måndagsmöten. När vi i en svenskkurs för ämneslärarstudenter vårterminen 2019 berättade om 
Strömbackaskolans aktionsforskningsprojekt kring litteratursamtal blev en av våra 
lärarstudenter intresserad och frågade om det skulle finnas möjlighet att göra VFU vid 
Strömbackaskolan.  

Där började pilotprojektet Examensarbete i vetenskaplig och praxisnära samverkan – med två 
lärarutbildares önskan att förankra lärarutbildningens examensarbete ännu tydligare på 
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Med ny och delad kunskap om vad lärare i skolan 
hade för frågor och behov. Med en lärarstudents uttalade önskan att knyta samman teori och 
praktik, vetenskaplighet och beprövad erfarenhet. Med en yrkesverksam svensklärares intresse 
för pedagogisk och didaktisk forskning, öppenhet inför samverkan och vilja att pröva nya vägar. 
Med en kommuns systematiska satsning på utbildning och vidareutbildning. Och – inte minst 
– med en ekonomisk och praktisk möjlighet att med ULF-medel pröva ett nytt sätt att 
vetenskapligt och professionellt samverka i lärarutbildning. 

Mer än att ”önska ett examensarbete” 
Lärarutbildningarna vid LTU har tidigare, tillsammans med Luleå kommun, bedrivit ett treårigt 
universitets- och kommungemensamt projekt, vilket redovisas i rapporten En spirande modell: 
Examensarbetet som en framgångsfaktor för samverkan universitet och verksamhet – exemplet 
Spira förskola (2016). Genom att skolverksamheten fick ”önska ett examensarbete” skulle 
projektet bidra till systematiskt kvalitetsarbete i skolverksamheten och praxisnära koppling av 
lärarstudenternas examensarbeten. Ett problem var att det inte fanns strukturer som bidrog till 
att samverkan fortsatte efter projekttidens slut. För att examensarbete i vetenskaplig och 
praktiknära samverkan ska bli en integrerad del av lärarutbildningen såg vi att strukturer måste 
skapas. En sådan struktur var, enligt oss, att koppla samman studentens examensarbete med 
VFU och med en handledare i verksamheten. 

För Piteå kommun var examensarbete en viktig del av ULF (Piteå kommun & Umeå universitet, 
2017). Samtal hade under senhösten 2019 inletts med företrädare för förskollärar- och 
grundlärarutbildningarna vid LTU, men det fanns ingen tydlig idé om hur en implementering 
skulle se ut för ett gemensamt arbete kring examensarbete. Parallellt med dessa samtal, som 
alltså inte innefattade ämneslärarutbildningen vid LTU, skrev vi – Annbritt Palo, Lena 
Manderstedt och Sara Viklund – en ansökan om ULF-medel, men den kunde inte lämnas in i 
december 2019, då samverkan inte behandlats i Piteå Utbildningsvetenskapliga Råd (PUR). 
Under vårterminen 2020 bjöds vi dock in till LTU:s interna samtal om att utveckla 
examensarbete i samverkan och ombads presentera vår grundmodell med den sista VFU-
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perioden hos den blivande biträdande handledaren. Den yrkesverksamma läraren, VFU-
handledaren, skulle, enligt den modellen, ingå i en handledarduo för examensarbetet, med LTU-
läraren som huvudhandledare och den yrkesverksamma VFU-handledaren som biträdande 
handledare. 

Projektet skalas upp 
Från att ha varit vårt lilla pilotprojekt med en ämneslärarstudent, en yrkesverksam svensklärare 
i gymnasieskolan och oss lärarutbildare kom pilotprojektet sedan att växa och omfatta totalt 
fyra lärarstudenter – en förskollärarstudent, två grundlärarstudenter och den tidigare nämnda 
ämneslärarstudenten – och, följaktligen, fyra yrkesverksamma lärare och fem lärarutbildare, 
varav en av oss – Lena Manderstedt – tog på sig ansvaret för att vetenskapligt leda 
pilotprojektet. Utöver att examensarbete i samverkan är ett prioriterat område för Piteå 
kommuns ULF-arbete kom pilotprojektet om examensarbete i samverkan att bli ett av inslagen 
för att stärka den samverkande miljön för forskning och utveckling mellan Piteå kommun och 
LTU. 

Projektet tar form 
Syftet med pilotprojektet var att bidra med underlag för en modell för examensarbete i 
vetenskaplig och praxisnära samverkan, där fokus skulle ligga på 

 iscensättning av examensarbete med fokus på ämnesteori, ämnesdidaktik och metodik 
samt praktik (Centrala frågor: Vilka förutsättningar krävs? Hur ska det gemensamma 
ansvaret fördelas?), 

 praxisnära ämnen för examensarbeten (Centrala frågor: Hur ta fram ämnen? Hur hålla 
ämnen relevanta? Hur lägga grunden för studentens ägarskap av sitt projekt och 
universitetets och skolverksamhetens gemensamma handledarskap?), 

 sammanlänkning av lärarstudenters sista ämneskurs och VFU-kurs för blivande 
biträdande handledare och studenter som ville skriva examensarbeten i samverkan 
(Centrala frågor: Hur ska studenter och biträdande handledare anmäla intresse? Vilka 
krav ställer samordning VFU och examensarbeteshandledning på bemanning, VFU-
placering, tjänsteplanering för lärare i skolverksamheten? Vilken framförhållning krävs 
av samtliga inblandade parter, och hur kan det bli en del av LTU:s och huvudmannens 
planeringsprocess?), 

 vetenskaplig handledning och systematiskt kvalitetsarbete som en pågående process, för 
studenter och lärare i skolverksamhet (Centrala frågor: Vilka verktyg behöver 
yrkesverksamma lärare för att fungera som biträdande handledare för examensarbeten? 
Vilka krav kan lärosäte och huvudman ställa på varandra och på den yrkesverksamma 
läraren?) samt 

 systematisk uppföljning och implementering (Centrala frågor: Var ska examensarbetet 
redovisas, när och av vem? Hur ska ansvaret för examensarbetet fördelas?). 

Projektets tidplan, finansiering och genomförande 
I och med att pilotprojektet på kort tid växte och kom att omfatta lärarstudenter, 
yrkesverksamma lärare och handledare (LTU) som inte varit med redan när de första tankarna 
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började ta form under höstterminen 2019, blev det viktigt att så snabbt som möjligt tackla 
organisatoriska frågor och skapa en struktur för att möjliggöra examensarbete i samverkan för 
dem som kom in i ett sent skede. I den tidplan som följer har de olika steg som togs under 
höstterminen 2020 beskrivits, liksom det utfall som de fick. Tabellen visar att 
ämneslärarstudenten, den yrkesverksamma gymnasieläraren samt vi som lärarutbildare och 
forskare från LTU fick en avsevärt längre startsträcka än övriga deltagare i pilotprojektet. För 
att möta behovet av informationsdelning och samordning inom, mellan och för Piteå kommun, 
LTU och Umeå universitet (som deltog med Monika Diehl) skapades olika grupper för 
samverkan: en arbetsgrupp, en pilotgrupp och ett handledarkollegium (se s. 21–22 och figur 1, 
s. 22). För att samordna inom pilotprojektet ordnades vid fyra tillfällen handledarkollegier – i 
november 2020 respektive januari, februari och april 2021 (se nästa kapitel för mer om 
handledarkollegierna). Tabellen nedan visar de inplanerade aktiviteterna under pilotprojektet 
samt deras utfall. 

Tabell 3. Tidplan för pilotprojektet Examensarbete i vetenskaplig och praxisnära samverkan 2020/2021. 

Tid Planerad aktivitet Utfall 
September-oktober 2020 Första träff lärarstudent, biträdande 

handledare/blivande VFU-
handledare och 
handledare/projektsamordnare. 

Student A  besökte 
svensklärarkollegiet och fick ta del 
av det arbete som kollegiet planerat 
kring litteraturhistorieundervisning 
och de frågor som kollegiet hade. 

Detta kunde genomföras för en 
av de fyra lärarstudenterna (A) 
vars VFU-placering och 
deltagande i projektet var klart. 

För övriga lärarstudenter, 
biträdande handledare och 
handledare kunde detta inte ske, 
då VFU-placeringar och 
antagning till 
examensarbeteskursen inte var 
klara. 

November 2020-januari 2021 Studenten gör sin sista VFU med 
biträdande handledare som VFU-
handledare. 

VFU med blivande biträdande 
handledare som VFU-
handledare genomfördes för två 
av de fyra lärarstudenterna (A, 
D) . 

För en lärarstudent (B) gjordes 
inte VFU med den blivande 
biträdande handledaren som 
VFU-handledare, då denna inte 
har magisterutbildning, men 
VFU:n gjordes på den skola där 
den biträdande handledaren 
arbetar. För en lärarstudent (C)  
gjordes VFU:n överhuvudtaget 
inte på den skola där den 
biträdande handledaren arbetar, 
eftersom den sistnämnda bytte 
arbetsplats vid årsskiftet, och då 
var VFU-platsen redan bokad. 
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November 2020 Första handledarkollegiet. (Samtliga 
projektdeltagare plus övriga var 
inbjudna.) Tidplan och aktiviteter 
presenterades i syfte att förankra 
projektet. 

En biträdande handledare, en 
handledare och deras student 
deltog inte, då de redan hade 
andra åtaganden vid tillfället. 

Januari 2021 Examensarbetet påbörjades för 
grundlärar- och ämneslärarstudenter. 

Andra handledarkollegiet ägde rum. 
(Samtliga handledare och övriga var 
inbjudna.) 

 

Februari-mars 2021 Första omgången intervjuer med 
lärarstudenter, biträdande handledare 
och LTU-handledare. 

Tredje handledarkollegiet ägde rum. 

Genomfördes med grundlärar- 
och ämneslärargrupperna. 
Förskollärargruppens arbete 
startade i slutet av mars. 

April-maj 2021 Insamling av loggar från 
lärarstudenter, biträdande handledare 
och LTU-handledare. 

  

April 2021 Insamling av data genom 
observation av handledningstillfälle. 

Fjärde handledarkollegiet ägde rum. 

Har genomförts med samtliga 
grupper. 

Juni 2021 Seminariepresentationer av 
examensarbeten som bedöms vara 
färdiga för detta. 

Intervjuer med lärarstudenter, 
biträdande handledare och LTU-
handledare. 

Presentation av examensarbeten 
(vissa på eget initiativ eller på 
förfrågan från skolan). Presentation i 
juni 2021 tillsammans med student 
vid LTU:s interna 
högskolepedagogiska konferens. 

Samtliga lärarstudenter i 
projektet presenterade sina 
examensarbeten vid 

slutseminarierna 1–3 juni. 

Samtliga studenters arbeten 
godkändes i juni 2021. 

 

Hösten 2021 Arbete med rapport- och 
artikelskrivande. 

Informationsspridning om projektet i 
olika fora, bl.a. planering av 
presentation vid internationell 
konferens vt 2022. 

 

 

I det här kapitlet har vi beskrivit hur pilotprojektet Examensarbete i vetenskaplig och 
praxisnära samverkan tog sin början, och i nästa kapitel berättas om de lärdomar som vi dragit 
under arbetet med examensarbete i samverkan mellan LTU och Piteå kommun. 


