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JAGET OCH FORSKNINGSOMRÅDET

FÖRORD
Vårsolen skiner och takdropp minner om den stundande sommaren. Det är påsk och
jag arbetar med visst nöje, sittande på stugtrappen. Det är dags att samla tankarna i
någon slags avslut på en lång process.
Under en forskarutbildning påverkar rad positiva och negativa händelser avhandlingsarbetet. Många människor har hjälpt mig på vägen. Min huvudhandledare,
Anders Öhman, har bidragit med positiv feedback, men också med teoretiska resonemang som utmanat mitt sätt att tänka. Biträdande handledare, Stefan Lundström, har
med ett outsägligt tålamod tröstat, puffat och ställt nödvändiga frågor som skärpt
formuleringarna. Ett varmt tack till er båda!
Mina informanter vill jag också tacka på det här sättet. Utan er hade en viktig del
av avhandlingen inte kunnat skrivas. Tack för att ni så generöst delade med er av era
tankar och erfarenheter och på så vis bidrog till min förståelse för hur diskursiva
uttryck synliggörs i praktiker.
Till Lotta Bergman vill jag rikta ett stort tack för den grundliga läsningen av mitt
manus. Din välvilliga och konstruktiva läsning har underlättat den fortsatta textbearbetningen väsentligt. Ett extra tack för att du gjorde seminariet till ett lärorikt
tillfälle för mig och för alla andra deltagare.
Mina fantastiska kolleger vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande
har på olika sätt bidragit till att jag lyckats ro projektet i hamn. Den uppmuntran och
omtanke jag fått har betytt väldigt mycket. En särställning har min lojala, kloka vän
och kollega, Annbritt, utan vars stöd avhandlingen aldrig blivit till. Tack för synpunkter på texten och för att du alltid funnits för samtal, samarbete, nöjen och
promenader. Monica – tack för att du ingrep när du såg att jag var vilse. Ditt engagemang och din krigarkonst hjälpte mig vidare. Åsa, Viktor, Ylva och Teodor: Er
vänlighet och uppmuntran har jag flera gånger gått tillbaka till under den här våren.
Presenten satt där den skulle! Till Marie: Tack för att du delat med dig av dina
erfarenheter av doktorandstress. Det är fint att inte vara ensam i den känslan.
Ett särskilt tack vill jag också rikta till institutionens doktorandgrupp, i vilken vi
har lagt fram våra manus i en konstruktiv seminariekultur.
För att orka med det både stillasittande och ensamma avhandlingsarbetet behövs
andra intryck och utmaningar. Mina träningskompisar Kajsa, Adrian och David har
motiverat mig under åtskilliga träningstimmar i gymmet. Dessa träningstillfällen har
varit helt avgörande för koncentration, ork och lust att skriva. Tack för all pepp!
Jag är tacksam över alla vänner som tålmodigt väntat när jag inte haft tid att umgås,
som utan klander mött upp när jag haft en lucka, och som på olika sätt har stöttat mig.
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Ett särskilt tack till Britt, som läst mitt manus, och till Staffan, som hjälpt mig med
stug- och bilreparationer och på så vis underlättat mitt skrivande.
Christer – din hjälp med det tekniska var helt avgörande för min sinnesfrid och för
att avhandlingen skulle bli klar i tid. Stort tack för ditt lugnt och ditt tålamod!
Tack Vicky, för att du tog dig an uppdraget att göra en fin illustration till omslaget!
Slutligen vill jag tacka min älskade familj och släkt. När det gäller är det vi. Jag är
oerhört tacksam för den stabila kedja jag är en del av. Tack för all kärlek och support!
Till mamma och Folke, pappa och Inga-Lill, lilla farmor, Håkan och Beck, moster
Belle och Lars vill jag rikta ett varmt tack. Ni har alla bidragit till att på olika sätt
stötta mitt arbete.
Johannah, Rasmus och Kajsa: Ni är det allra bästa och käraste i mitt liv och ni
hjälper mig att varje dag ha perspektiv på det jag gör. Tack för att ni har hejat mig i
mål.
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ABSTRACT
This thesis highlights the ways in which 22 educational institutions express
themselves on the issue of work placements (verksamhetsförlagd utbildning, VFU, in
Swedish). This is in relation to policy and management documents relating to the
country's teacher training programmes for Swedish teachers. Through analysis of
how work placements are described, how theoretical, as well as practical knowledge
is formulated and in which courses work placements are used, it is made clear how
work placement is defined and regulated. In turn, how this is given a role in relation
to university-based education (högskoleförlagd utbildning, HFU, in Swedish).
Examining the content which is attributed to work placement, what is judged, in
Swedish subject specialisations, to be work placement and how this is decided,
indicates what sort of teacher identity a specific rhetorical plan seeks to
develop. How student teachers of Swedish and their educators at three higher
educational institutions understand the regulation, content, assessment and execution
of work placements, is also analysed. The data is limited to only that which concerns
the teacher training programme that came into force in 2001.
A discourse analytical basis permeates the work. Other theoretical perspectives and
concepts have been selected from curriculum theory, professional theory,
epistemology and organisational theory.
The analysis shows that the role of work placement is considered inferior, relative
to university-based education, despite the dialogue about the meaningfulness of the
work placements for the students' professional identity being rhetorically persuasive.
The educational ambitions are overshadowed, to some extent, by organisational
barriers. A critical point in the process is the assessment, which discursively
repudiates the persuasive formulations that may be found in the comprehensive
management and policy documents, as well as in the statements of the informants.
This indicates that work placement, for the most part, is included in courses with a
language specialisation, and also that the subject content is formulated to be weighted
to the advantage of general and individually linked teaching skills. The teacher that is
discursively formulated is individually competent, but the subject's teacher identity is
relatively weak. The interplay between theory and practice, which dominates
rhetorically, shows itself to be discursive in a 'reality gap' that has not yet been
bridged in practice.
Keywords: Swedish teacher, teacher training, work placement, Swedish subject,
management document, policy document, grading and assessment, subject didactics,
curriculum theory, organisational theory, professional theory, discourse analysis
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1. JAGET OCH FORSKNINGSOMRÅDET
För ett antal år sedan tog jag på mig ansvaret att hantera verksamhetsförlagd utbildning, VFU, i en svenskinriktning vid Luleå Tekniska Universitet och det kom att bli
startskottet på ett fördjupat intresse för den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen. Jag hade redan tidigare intresserat mig för VFU genom min bakgrund
som VFU-lärare i skolverksamhet.1 De verkliga utmaningarna i uppdraget hade jag
dock en vag uppfattning om: samverkan internt och med skolverksamheten, innehållet i VFU och bedömningen av studenternas prestationer under densamma.
Framsynta kollegor hade redan innan mitt tillträde som VFU-ansvarig lagt ut VFU
som ett av fyra moment om 7,5 högskolepoäng i kurser om 30 högskolepoäng. VFU
hade således samma status och omfång som övriga ämnesteoretiska moment och
egna kursmål som skulle bedömas. Övriga inriktningar hade emellertid inte samma
organisation. I de flesta fall låg VFU insprängd i den högskoleförlagda utbildningen
(fortsättningsvis benämnd HFU), vilket gav fördelen att ett givet kursinnehåll kunde
hanteras i VFU och i kursuppgifter. Dessa kurser var jag dock inte inblandad i. Jag
försökte att konstruera VFU-uppgifter utifrån generella kursplaneskrivningar och ett
ämnesinnehåll som studenterna hade läst i tidigare kurser. Dessutom försökte jag att
konstruera uppgifterna så att de skulle störa skolverksamheterna så lite som möjligt,
efter önskemål från dem. Den svenskämnesmässiga orienteringen var med andra ord
inte given och heller inte så enkel att skapa i realiteten.
Ett antal olika examinationsuppgifter provades och några fungerade bättre som
underlag än andra. Några examinationsuppgifter verkade också utmana studenternas
lärande bättre än andra. Jag kom emellertid inte undan en känsla av att alltid examinera fel saker eller på fel grunder. Om jag exempelvis bad studenterna att skriva loggbok med reflektioner, kunde jag komma åt en del av studenternas tankar, eller
åtminstone om deras förmåga att uttrycka sina tankar i skrift. Jag kunde också ta del
av hur de sade sig hantera situationer i verksamheten och hur de reflekterade över
dessa. Men jag kunde inte få veta något om hur de faktiskt hanterade situationer med
elever och blivande kolleger, vare sig i eller utanför klassrummet – förutom i några
enstaka fall när jag fick rapporter från medstudenter eller VFU-lärare. Jag kunde läsa
om vad de sade att de hade gjort, men inte veta om de faktiskt gjort som de sagt och
jag kunde inte heller veta hur den ämnesteoretiska kunskapen nyttjades i det dagliga
arbetet. Besök i skolan gjordes i stort sett bara om studenten riskerade att under-

1

Termen VFU-lärare används för att beteckna den som handleder studenten under VFU. Undantag
görs där ordet handledare förekommer i citat samt i avsnittet som behandlar ett lärosäte, där
begreppet VFT-lärare används.
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kännas eller om det på andra sätt uppstod problem. Detta medförde att jag sällan
kunde skapa mig en god uppfattning om hur studenterna faktiskt fungerade, vilket var
särskilt besvärligt när det gällde att skilja ut vilka som skulle kvalificera sig för högre
betyg än godkänd och på vilka grunder det skulle ske.2
Till viss hjälp var de bedömningsformulär som lärarna i verksamheten fyllde i, men
då det snart stod klart att dessa tolkade innehållet i dokumenten på helt olika sätt,
visade det sig vara svårt att använda dokumenten som underlag för en bedömning och
differentierad betygssättning. Bedömningsunderlagens form och innehåll var också
svårhanterliga för alla inblandade parter, inte minst för att många formuleringar
uppfattades som tolkningsbara.
Jag kunde heller inte komma ifrån det faktum att vi HFU-lärare, som tillsammans
skulle utbilda lärarstudenterna, inte lyckades med att blottlägga relationerna mellan
yrkets olika delar, det vill säga de praktiska och teoretiska dimensionerna i båda
utbildningsdelarna.3 Studenterna tycktes istället se utbildningen som dualistisk i den
meningen att verkligheten skilde sig från universitetets teorier. Trots att vi i den
svenskinriktning jag undervisade i ansträngde oss för att ha en tydlig och genomgripande ämnesdidaktisk förankring gav detta alltså inte alltid avsedd effekt ifråga
om studentens upplevelse av integrering.
När jag började orientera mig beträffande VFU i olika utvärderingar visade det sig
att de problem jag upplevt i många stycken återkom, både i utvärderingar vid
enskilda lärosäten och i de utvärderingar som skett på statligt initiativ.4 De sistnämnda utvärderingarna av lärarutbildningarna i Sverige har resulterat i rapporter,
där kritik framförts mot kvaliteteten i utbildningen.5 2001 års lärarutbildning ska vara
en akademisk yrkesutbildning, varför VFU är ett prioriterat område. Bland annat betonas att utbildningen” bör förankras i praktiska erfarenheter av undervisning och
lärande” för att den ”på vetenskap grundade kunskapen skall ges utrymme att möta
den beprövade erfarenheten”.6 Målet är att ”studenten utvecklas till en professionell
lärare som under sin utbildning påbörjar ett livslångt lärande inom yrket”.7 Vid den
uppföljande utvärderingen av 2001 års lärarutbildningsreform konstaterar dock Hög2

I det följande används förkortningarna U för underkänd, G för godkänd och VG för väl godkänd.
Med begreppet HFU-lärare avses de lärarutbildare som ansvarar för den högskoleförlagda
lärarutbildningen.
4
Se exempelvis Skolverket, Redovisning av regeringsuppdrag, Den verksamhetsförlagda delen av
lärarutbildningen (VFU). Förläggning till olika verksamhetsformer och betydelse för
kompetensutveckling och rekrytering av personal, U2006/5721/S, Stockholm: Skolverket, 2007,
s. 37-43.
5
Dessa återkommer jag till under rubriken Forskningssammanhang och positionering.
6
Regeringen, Proposition 1999/2000:135, En förnyad lärarutbildning, s. 17.
7
Prop., 1999/2000:135. s. 11.
3
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skoleverket att det återstår en hel del att göra för att VFU ska fungera som det är
tänkt. För studenten kan VFU ”variera oerhört” på grund av informations-, delaktighets- och organisationsproblem.8 En allvarlig konsekvens av den bristande regleringen och samverkan är att högskolan kan ha problem att säkerställa ”att det ﬁnns
underlag för att i examensbeviset intyga att studenten uppfyller också de examensmål
som är uttryckta i verksamhetstermer”.9
Ett sådant problemområde talade förstås till mig. Jag blev alltmer intresserad av att
undersöka VFU – men hur? Jag ville undersöka olika perspektiv på VFU; de pedagogiska var självklara, men jag ville också försöka att förstå hur organisatoriska
perspektiv kunde påverka utformning av och innehåll i VFU. Ett alternativ hade varit
att följa studenter under VFU. Ett annat hade varit att intervjua inblandade nyckelpersoner från lärosäten och skolverksamhet. Jag fann dock att jag inte skulle få den
kännedom om organisatoriska faktorer som jag ville ha. Därför beslöt jag att närma
mig problemet på ett annat sätt, nämligen genom att studera det språk som används
när inblandade parter uttalar sig om VFU, såväl i tal som i skrift.
Eftersom avhandlingen skrivs i ämnet svenska med didaktisk inriktning föll det sig
naturligt att det var VFU i svensklärarutbildningarna som skulle belysas. För den som
vill undersöka inriktningarna i svenska blir det fråga om att undersöka många delvis
olika kulturer, som alla benämns svensklärarutbildning. Då intresset här riktas mot de
yrkespraktiska områdena kan man tala om ännu fler kulturer i och med att lärare i
olika kulturer inom skolverksamheten också ansvarar för delar av studenternas utbildning. Hur dessa kulturer diskursivt kommer till uttryck i talet om VFU är centralt i
avhandlingsarbetet.
Naturligtvis är även talet om den högskoleförlagda delen av utbildningen av värde
att undersöka. Min kollega, Annbritt Palo, och jag beslutade följaktligen att på delvis
likartade sätt fokusera svensklärarutbildningarna vid tjugotvå lärosäten som 2009 gav
svensklärarutbildning – jag med fokus på den verksamhetsförlagda utbildningen
(VFU) i inriktningarna för svenska och hon med fokus på den högskoleförlagda delen
av svenskinriktningarna. Vi vill på så vis bidra med en sammantaget relativt bred,
men också nyanserad, bild av hur lärarutbildning i ämnet svenska formuleras och hur
svensklärarutbildningens VFU positioneras diskursivt.

8

Högskoleverket, Utvärdering av den nya lärarutbildningen vid svenska universitet och högskolor:
Del 1: Reformuppföljning och kvalitetsbedömning, Stockholm: Högskoleverkets rapportserie
2005:17 R, 2005, s. 111.
9
Ibid., s. 109.
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Syfte och avgränsning
Som jag beskrivit i inledningen har den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU), i
lärarutbildningen från 2001, konstaterats utgöra ett av flera problem- och
utvecklingsområden i lärarutbildningen. Kritik har riktats mot bland annat följande
aspekter av VFU: Organisation, reglering, information och delaktighet. Ämnesanknytningen i de studier och utvärderingar som finns är begränsad. Av den orsaken
kan en bred studie, där styr- och policydokument analyseras, i kombination med en
fördjupad och exemplifierande del, där intervjuutsagor analyseras, ge möjlighet att
belysa, problematisera och diskutera den professionsinriktade delen av svensklärarutbildningen.
Den här avhandlingen kan ses som ett bidrag i ett pågående dialogiskt samtal om
kvalitativa aspekter i VFU, genom förankring i och problematisering av lärarutbildning och mer specifikt de akademiska svenskämnenas roll i förhållande till
skolämnet svenska.
Avhandlingens övergripande syfte är att nå kunskap om hur VFU konstrueras i
svenskinriktningarnas policy- och styrdokument, samt i ett antal lärarutbildares och
svensklärarstudenters utsagor. Utifrån det övergripande syftet med avhandlingen har
följande forskningsfrågor ställts:
 Hur definieras, organiseras, regleras och därmed positioneras VFU?
 Vilka professionsdiskurser synliggörs genom analys av innehåll och
bedömningsaspekter i VFU?
Jag undersöker hur lärosäten uttrycker sig ifråga om VFU och vilka olika sätt man
har att organisera och reglera VFU. Detta knyts sedan till hur VFU positioneras i förhållande till högskoleförlagd utbildning (HFU) och till skolverksamheter. Vidare
granskas hur innehållsliga aspekter av VFU knyts till professionsdiskurser. För att få
ytterligare kunskap om dessa professionsdiskurser analyserar jag talet om hur
bedömning av den verksamhetsförlagda utbildningen går till, vad som (retoriskt)
bedöms och vilka konsekvenser det får. Detta ger mig också möjlighet att visa
samband och dominansförhållanden mellan bland annat innehåll, bedömning och
olika professionsdiskurser. Dessa samband och dominansförhållanden kan vittna om
olika kunskapsdimensioners betydelse för utvecklingen av en yrkesidentitet. För att
kunna belysa syftet på olika sätt gör jag fördjupade analyser av talet om VFU i lärarutbildares och svensklärarstudenters utsagor utifrån de två nämnda frågeställningarna.
Fokus ligger genomgående på VFU. Lärosäten ansvarar för utbildningarna och
examinerar studenterna, men det faktiska genomförandet av VFU ligger på skolverk4
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samheten, och således till stor del utanför lärosätens kontroll. Detta innebär att andra
organisatoriska, rättssäkerhetsmässiga, kvalitativa och praktiska förutsättningar gäller
för VFU jämfört med HFU, vilket öppnar för en problematisering av den verksamhetsförlagda delens ställning i svensklärarutbildning.

Avhandlingens disposition
Avhandlingen innehåller fem kapitel, där detta första utgörs av en inledande del där
bakgrunden till avhandlingsprojektet beskrivs. Avhandlingens problemformulering
presenteras och motiveras. Jag beskriver organisatoriska ramar och förutsättningar för
VFU. Vidare placeras avhandlingen in i ett forskningssammanhang, där jag redogör
för hur den förhåller sig till olika forskningsområden. Kapitlet beskriver också den
roll och hållning jag som forskare intar, vilken typ av empiri jag analyserar, hur data
har samlats in och vilka metodiska överväganden jag har gjort. Slutligen ges, under
rubriken En diskursanalytisk utgångspunkt, en orientering i den teori som används i
alla analyser.
I de följande kapitlen, kapitel 2, 3 och 4, har jag kapitelvis kopplat de olika forskningsfrågorna till delvis olikartade empiriska material och skilda teoretiska utgångspunkter, som knyts till respektive kapitels frågeställning. 10 Det betyder att jag arbetat
en del med korsreferenser för att undvika omfattande direkta upprepningar av
teoretiska resonemang. Tanken är att dispositionen ska underlätta för den läsare som
särskilt intresserar sig för en viss del av avhandlingen.
I kapitel 2 finns en analys av hur VFU definieras, organiseras och regleras såväl i
externa som i interna relationer och hur detta kan knytas till positionering av VFU. I
analysen av de externa relationerna granskas utsagor om hur lärosäten uttrycker sig
ifråga om samarbetspartners, främst skolverksamheten. Den interna relationen är inte
på samma sätt som den externa uttryckt explicit utan iakttas genom granskning av
VFU i förhållande till övrigt lärarutbildningsinnehåll, främst på ämnesnivå.11
Kapitel 3 handlar om de professionsdiskurser som kan urskiljas genom analys av
innehåll i samt bedömning av VFU. Ett antal olika diskurser ger delvis skilda bilder
av den svensklärare som ska utbildas. Jag visar hur dessa diskurser förhåller sig till
varandra och hur de antar nya skepnader när bedömningsaspekterna läggs till innehållsformuleringarna.
10

I kapitel 4 besvarar jag båda forskningsfrågorna utifrån till övervägande del annat empiriskt
material.
11
Se kapitel 2 där jag redogör för skillnaden mellan extern manifest och intern latent
verksamhetsnivå.
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Det nästföljande kapitlet, kapitel 4, fokuserar hur lärarutbildare samt svensklärarstudenter vid tre lärosäten uttrycker sig beträffande dokument om, genomförande av,
innehåll i och måluppfyllelse i VFU. Vidare kopplar jag utsagorna till den betydelse
VFU och HFU har för studenternas utveckling mot en svenskläraridentitet. I kapitlet
besvaras båda de frågeställningar som behandlats i kapitel 2 respektive 3.
I det femte och sista kapitlet, som är en slutdiskussion, presenteras de slutsatser
som kan dras utifrån undersökningens resultat. Jag gör också en mer övergripande
relationell tolkning av de olika delresultaten och deras relevans för svensklärarutbildningens kunskapsområden samt för studenternas utvecklande av en svenskläraridentitet. Slutligen summerar och diskuterar jag den helhetsbild materialet ger av
rådande diskurser samt hur de legitimeras alternativt utmanas.

Bakgrundsteckning
I det följande avsnittet beskrivs de ramar och förutsättningar som gällde för 2001 års
lärarutbildning, vilken fortfarande var aktuell 2009 när mitt empiriska material
samlades in. 2011 genomfördes en ny lärarutbildningsreform, men den inkluderas
inte i det följande. Däremot kan förarbetet inför densamma ha påverkat resultaten
genom reviderade kursplaner etcetera.

I skärningspunkten mellan ämnesteori och yrkespraktik
Vid de olika lärosätena utbildas blivande lärare i allmänpedagogik, allmändidaktik,
ämnesteori och ämnesdidaktik. Därtill förläggs en yrkespraktisk del av utbildningen,
kallad verksamhetsförlagd utbildning (VFU) till skolverksamhet. Den lärarutbildning
som trädde i kraft 2001 består av ett allmänt utbildningsområde samt av inriktningar
– här är inriktningarna i ämnet svenska av intresse. Den ämneskultur och det ämnesinnehåll som färgar inriktningarna är ett resultat av såväl nationell som lokal styrning.
Det enskilda lärosätet, eller till och med den enskilda institutionen, har mandat att
tolka utbildningsuppdraget, uttryckt i Högskolelagen och Högskoleverkets förordning, och utifrån dessa skriva utbildnings- och kursplaner. Lärosätet har dessutom
ansvar för utbildningens genomförande samt måluppföljning genom kontroll och
bedömning. Lärarutbildningen är, som tidigare nämnts, en akademisk yrkesutbildning. Vad detta innebär kan dock problematiseras. Det finns nämligen många
dimensioner av lärarutbildningen som yrkesutbildning.
Jan Thavenius menar att det är problematiskt om utbildning enbart syftar till att få
fram dugliga arbetsmänniskor, hellre än att stå för bildning och kommunikation:
6
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Ska vi tänka på utbildning som en myndighet där tjänstemän förverkligar statens
syften? Ska vi tänka på utbildning som en yrkesutbildning, en mästarlära för
gesäller? Ska vi tänka på utbildning som en vetenskapligt intellektuell träning?
Naturligtvis ska vi tänka på utbildningen som det allmännas tjänare, som en
förberedelse för kommande yrkesverksamhet och som en intellektuell verksamhet.
Men jag skulle vilja förslå att vi först och främst tänker på skola och
lärarutbildning som resonerande och […] konstnärligt gestaltande offentligheter.
Det skulle vara den överordnade modellen som i sig omfattar de andra.12

Lärarutbildningen kan inte enbart följa skolverksamhetens direktiv och forma en
utbildning efter den, för inte heller den har ”längre någon självklar giltighet. Om
skolan eller den vetenskapliga kulturen någonsin haft ett kunskapsmonopol har detta
brutits på gott och ont”, hävdar Lars Gunnar Andersson, Magnus Persson och Jan
Thavenius.13 Thavenius riktar kritik mot lärarpropositionens idéer om lärarutbildningen från 2001, vilken han menar illustrerar ett dilemma: ”Den ska helst förena
reproduktion och anpassning med nyskapande och kreativitet.”14 Denna kreativitet
riskerar bli tom och innehållslös, eftersom man från politiskt håll inte vågar ta ställning och visa på en riktning ifråga om det nyskapande. Om man efterlyser ”en renodlad förberedelse för ett yrke” finns det risk att det uppfattas som ”en motsättning
mellan bildning och mer eller mindre instrumentell utbildning”. 15 De kvaliteter
utbildning borde ha, utöver de rent yrkesförberedande, diskuteras för sällan, menar
han. Det är framför allt lärarutbildningens värde i sig – att den erbjuder studenterna
perspektivrikedom som ger dem chans att ”utvecklas brett som människor och
medborgare” – han efterlyser.16
De dilemman Thavenius pekar på kan potentiellt sett ha stor betydelse för hur man
organiserar såväl de ämnesteoretiska som de verksamhetsförlagda studierna. Vad är
det egentligen studenterna behöver kunna efter avslutad lärarutbildning? Ska lärarutbildningen, utöver direkt yrkesförberedande kunskaper, ge dem något mer, något som
kan kallas för bildning? Är i så fall inblandade parter eniga om hur detta ska lösas?
Ett rimligt antagande är att det finns en viss dissonans mellan stat och lärosäten,
mellan olika lärosätens sätt att tolka förordningar och lagtext samt mellan lärosäten
och skolverksamhet och att denna dissonans ger anledning att problematisera lärar-

12

Jan Thavenius, ”Yttrandefrihet och offentlighet. Kulturpolitik i skolan.” I: Magnus Persson & Jan
Thavenius, Skolan och den radikala estetiken, Malmö: Lärarutbildningen, Malmö högskola,
2003, s. 35.
13
Lars Gustaf Andersson, Magnus Persson & Jan Thavenius, Skolan och de kulturella
förändringarna, Lund: Studentlitteratur, 1999, s. 38f.
14
Thavenius, Skolan och den radikala estetiken, s. 20f.
15
Ibid., s. 20ff.
16
Ibid., s. 26.
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utbildningen, inte minst ifråga om VFU, som kan anses vara den mest yrkesförberedande delen av lärarutbildningen.
Lärosäten är, inte minst med tanke på resursfördelningssystem, konkurrensutsatta,
hävdas det ibland.17 Samtidigt finns det knappast många kulturer som är så traditionstyngda som högre utbildning. I detta trångmål mellan marknadsanpassning och tradition är det inte konstigt om man framhåller den direkta nyttan som utbildningen ska
ge studenterna hellre än att tala om bildningsvärden. Lärarutbildningen befinner sig
således mellan kraven på ett tydligt arbetsmarknadsmässigt syfte, samtidigt som
studenterna ska skolas i vetenskapligt tänkande.

Mellan högskolelag och svensklärarutbildningarnas VFU
För att kunna belysa relationen mellan statligt sanktionerade styrdokument och lokalt
formulerade kursplaner med VFU i svensklärarutbildning, ger jag först en kort
historisk återblick av hur lärarutbildningens yrkespraktiska del har gestaltats. Jag gör
inga anspråk på att täcka in lärarutbildningens historia utan koncentrerar det följande
kring ”praktiken”, som så småningom kom att kallas för VFU. Avsnittet innefattar
beskrivning av styrning, organisation och till viss del tillämpning av praktik/VFU.
Allt sedan Läroverkslärarnas utbildning organiserades i 1875 års provårsstadga, har
diskussionen om de praktiska inslagen i lärarutbildningen förts och många modeller
prövats. Från början skulle kandidaterna genomgå två kurser efter avslutade ämnesstudier. Den ena innehöll auskultationer och egen undervisning och den andra var en
teoretisk kurs med inriktning mot pedagogik.18 Förväntningarna på att praktiken
skulle inlemmas i de teoretiska studierna ledde så småningom till att kritik riktades
mot folkskollärarseminarierna, där Skolkommissionen ansåg att ämnesstudierna och
yrkesutbildningen var alltför sammanblandade. Kritik riktades också mot läroverkslärarnas utbildning, eftersom kandidaterna inte ansågs få tillräckliga förberedelser för
yrkesutövningen. 1949 tillsattes en särskild delegation för att utreda lärarutbildningen. I de så kallade försöksskolorna, som skulle knytas till lärarhögskolorna,
tänktes att en provårsutbildning till stor del skulle bedrivas. Provåret skulle innefatta
auskultationer, egen undervisning och handledning. Två aspiranter och en handledare
skulle tillsammans ta hand om undervisningen i två klasser.19 En senare variant kom

17

Se exempelvis Roger Svensson, ”Konsekvenser av konkurrensutsatt statlig finansiering av
universitet och högskolor”, Ekonomisk debatt, Nr 2 årgång 37, 2009, s. 28-36.
18
Regeringskansliet, SOU 2008:109, Betänkande av Utredning om en ny lärarutbildning (HUT 07),
En hållbar lärarutbildning, Stockholm: Statens offentliga utredningar, 2008, s. 68.
19
SOU 2008:109, s. 76ff.
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med den nya praktikorganisationen 1973, då praktikanten och handledaren skulle
bilda ett arbetslag.
När Lärare för skola i utveckling (LUT 74) föreslog en i huvudsak sammanhållen
grundskollärarutbildning skulle det första året bestå av en praktisk-pedagogisk orienteringskurs medan inslag av praktik, metodik och pedagogik sedan skulle löpa
parallellt med de övriga studierna.20 Trots detta konstaterades vid en översyn 1996 att
sambandet mellan ämnesstudier och praktik borde tydliggöras.21 Detta medförde att
man även i den statliga utredningen LUK 97 betonade behovet av ett närmande
mellan lärarutbildningen och verksamhetsfältet, men utan statlig inblandning.22 I
kommittédirektivet 1997 gavs dock utredningen i uppdrag att exemplifiera hur samarbetet mellan högskolor och kommuner skulle kunna förnyas och effektiviseras.
Praktikens roll i lärarutbildningen fick också en särställning genom betoningen på att
den särskilt ska uppmärksammas.23 De viktigaste förarbetena till den examensbeskrivning som gäller för lärarutbildningen 2001 utgörs av Lärarutbildningskommitténs slutbetänkande Att lära och leda - En lärarutbildning för samverkan och
utveckling24 och regeringens proposition En förnyad lärarutbildning.25
När regeringen lade fram propositionen återfanns större delen av förslagen från
LUK 97.26 Eftersom lärare måste ha både teoretiska och praktiska kunskaper behövs,
menade man, en växelverkan mellan dessa inslag i lärarutbildningen, som ska
bidra till att studenterna i högre grad relaterar ämneskunskaperna till lärprocesser
och urval av ämnesstoff. Lärarutbildningen skall därför mer än tidigare förankras i
konkreta och praktiska erfarenheter; den verksamhetsförlagda delen av
utbildningen skall i ökad utsträckning utgöra en grund för de teoretiska
kunskaperna i lärarutbildningen. Samtidigt måste de ämnesteoretiska studierna
struktureras med hänsyn till yrkets krav och bättre kopplas till den
verksamhetsförlagda delen av utbildningen.27

I Lärarutbildningskommitténs slutbetänkande framfördes vilka aktiviteter som ska
förbereda studenterna för läraryrket. Såväl VFU som övrig lärarutbildning sades bära
ansvaret för uppdraget. Lärarutbildningens lärare skulle stödja och fördjupa erfaren20

SOU 2008:109, s. 75f.
Ibid., s. 90f.
22
Ibid., s. 95.
23
Sveriges riksdag, Kommittédirektiv, Lärarutbildningen 1997, 1997:54, Stockholm:
Utbildningsdepartementet, 1997, s. 6.
24
Regeringskansliet, SOU 1999:63, Att lära och leda. En utbildning för samverkan och utveckling.
Stockholm: Statens offentliga utredningar, 1999.
25
Prop., 1999/2000:135.
26
SOU 2008:109, s. 98.
27
Prop., 1999/2000:135, s. 11.
21
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heter som visar hur teori och praktik hänger ihop genom att låta studenterna ”delta i
verklighetstrogna och realistiska övningar under utbildning för att själva kunna
’konstruera’ egna lösningar och reflektera över dessa”.28 VFU i sin tur, skulle utgöra
utgångspunkt för kunskapsbildning och teoretisering.29
Den yrkesinriktade delen av utbildningen fick en ny benämning för att kvalitativt
påvisa skillnaden mellan praktik och verksamhetsförlagd utbildning. I begreppet
praktik impliceras att studenterna först tillägnar sig teori och sedan omsätter den i
praktiken, medan VFU också tänktes utgöra grund för teoretisk kunskap. Närmandet
av utbildningsformerna skulle inte bara ge yrkesverksamheten inflytande över lärarutbildningens helhet utan också ge lärarutbildningen trovärdighet genom att tydligare
yrkesförankra utbildningens innehåll.30 För att främja samverkan mellan skola, högskola och lärarutbildning inrättades i slutet av 1990-talet regionala utvecklingscentra
(RUC), vilka utgör skolhuvudmännens enda formella möjlighet att påverka lärarutbildningen.31 Propositionen betonar dock samverkan ifråga om såväl organisation
som innehåll:
För att de skall bli så effektiva och givande som möjlighet bör de verksamhetsförlagda delarna av utbildningen utvecklas i samarbete mellan lärosätena och
skolväsendet. Samarbetet kan exempelvis ske i partnerskolor, något som redan har
påbörjats vid några universitet och högskolor.32

Det fanns således en uttalad ambition att stärka möjligheterna till samverkan genom
införandet av RUC samt genom att påtala hur lärosäten kunde organisera denna samverkan.
I samband med att den då nya lärarexamen infördes 2001 inrättades vid landets
lärosäten ett särskilt organ för lärarutbildning. Syftet var att stärka villkoren för den
sammanhållna lärarutbildningen, vars åtta tidigare examina blev en. Det särskilda
organet för lärarutbildningen skulle också ansvara för forskning och forskarutbildning inom lärarutbildningen.33 När Högskoleverket under 2005 genomförde sin
utvärdering av den nya lärarutbildningen, framkom det att de särskilda organen för
lärarutbildningen hade getts mycket olika förutsättningar vid olika lärosäten.34 2010
28

SOU, 1999: 63, s. 102.
Ibid., s. 134.
30
Ibid., s. 103.
31
SOU 2008:109, s. 110.
32
Prop., 1999/2000:135, s. 17.
33
Marie Stern Wärn, Rapport 2007:47 R, Högskolornas särskilda organ för lärarutbildning – deras
ansvar och befogenheter, Stockholm: Högskoleverket, 2007, s. 7.
34
Högskoleverket, Utvärdering av den nya lärarutbildningen vid svenska universitet och högskolor,
s. 111.
29
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hävdes beslutet att alla lärosäten som ger lärarutbildning skulle ha ett särskilt organ
för detta ändamål och därmed försvann i det närmaste den statligt sanktionerade
styrningen av lärarutbildningen.
Statens formella styrning av lärarutbildning begränsas därefter till regelverk i form
av högskolelag och högskoleförordning samt till övriga regeringsdirektiv. Lärarutbildningen styrs dock mer detaljerat än andra universitetsutbildningar, inte minst
genom den relativt detaljerade förordningen. Regelverket är dock allmänt hållet och
överlåter till stor del på lärosätena, som utgör egna myndigheter under Utbildningsdepartementet, hur den interna organisationen ska skötas, samt hur målen ska tolkas.
Vid sidan om de generella målen kan respektive lärosäte fatta beslut om ytterligare
mål, även om det är examensordningens måluppfyllelse som ska garanteras när
examensbevisen utfärdas.35 Utöver denna formella styrning finns för svensk högskoleutbildning sedan 1999 Bolognadeklarationen, som inte är juridiskt bindande,
men väl en överenskommelse mellan 29 europeiska länder och på så vis mer eller
mindre bindande för de länder som valt att skriva på deklarationen, exempelvis för
Sverige. Dokumenten som helhet innefattar ingen specifik information beträffande
lärarutbildningen. Syftet med deklarationen sägs vara ökad rörlighet och anställningsbarhet inom Europa och detta vill man uppnå genom ökad konsensus beträffande
utbildningarnas innehåll, hur kursplaner skrivs och vilka betyg som sätts.36
I Högskolelagen, som utfärdas av riksdagen, anges heller inget specifikt innehåll
för lärarutbildningen. Däremot beskrivs vad som avses med grundnivå respektive
avancerad nivå – dock inte i poäng utan till innehåll.37 Högskoleförordningen, som
beslutats av regeringen, ger rikligare information. Den innehåller förordningar som
dels gäller utbildningsplaner, kursplaner och betyg, dels mål, innehåll etcetera, för
varje enskild lärarexamen.38 Om kursplaner nämns bland annat att man ska ange
huvudsakligt innehåll, mål, former för att bedöma studenternas prestationer, om
kursen är uppdelad i delar och vilka betygsgrader som ska användas. Eftersom förordningen, bortsett från fastställda rubriker som ska styra innehållet i kursplanerna, är
vagt hållen vad det gäller utformning och formuleringar har många universitet tagit
fram egna standarder och mallar för hur kursplaner ska skrivas, vilken taxonomi eller
terminologi som ska användas och vem som får besluta eller revidera kursplaner
och/eller litteraturlistor.39
35

SOU 2008:109, s. 103ff.
Regeringskansliet, Bolognadeklarationen.
37
SFS, Högskolelag, 1992: 1434, § 8 och § 9.
38
SFS, Högskoleförordning, 1993: 100, kap 6 samt bilaga 2.
39
Se exempelvis Material för dig som skriver kursplaner, Karolinska institutet: Läkarprogrammet,
2011.
36
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Varje yrkesexamen har, som nämnts, mer specificerade beskrivningar än generella
examina, men den gemensamma lärarexamen som infördes 2001 fick, i jämförelse
med de tidigare åtta lärarexamina, en examensbeskrivning som var ”mycket allmänt
hållen”.40 Målen är inte uppdelade mellan högskoleförlagda studier och VFU, utan
det enskilda lärosätet får ansvara för att tolka målen i förordningen och garantera
måluppfyllelse, antingen genom den högskoleförlagda eller verksamhetsförlagda
delen av lärarutbildningen. En del mål (utöver de allmänna målen i 1 kapitlet, 9 § i
högskolelagen) förutsätter dock verksamhetsförlagda studier, bland annat de som
pekar på att studenten skall kunna:
 omsätta goda och relevanta kunskaper i ämnen eller ämnesområden så att
alla elever lär och utvecklas
 bedöma, värdera och mäta elevers lärande och utveckling41
 självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och
utveckla undervisning och annan pedagogisk verksamhet samt delta i
ledningen av denna.
Som konstaterats finns en möjlighet för olika tolkningar vad det gäller målens
kvalitativa innehåll. Vad som däremot fastslås är att ”antalet praktik- eller motsvarande utbildningsperioder” ska vara minst två, om de förutsätts för godkänt
resultat i kurs eller del av kurs.42 Skrivningen manar till eftertanke, både för att den
innehåller det nu övergivna ordet ”praktik” och för att man tycks tänka på VFU just i
termer av praktik, inte som en egen utbildning jämställd med de högskoleförlagda
kurserna. Av totalt 30 högskolepoäng VFU som ska förläggas inom relevant ämne
och verksamhet, anges att 15 högskolepoäng ska vara ämnesrelaterade. Det ska alltså
inte vara möjligt att placera studenter i annan verksamhet än den i examen avsedda
och inte heller att i inriktningarna lägga ut färre poäng än 15 högskolepoäng ämnesrelaterad VFU, vilket i tid motsvarar en halv termin.
Begreppet inriktning motiverar en viss utläggning, i synnerhet som Högskoleförordningen statuerar att hälften av VFU ska vara ämnesrelaterad.43 Inom ramen för
svensklärarutbildningarna finns det en rad inriktningar som i inriktningens namn inte
inbegriper ordet svenska eller svenskämne, men som likväl till sitt innehåll är tydligt
förankrade mot ämnet. Detta gäller i synnerhet inriktningar mot de tidigare åldrarna. I
40

SOU 2008:109, s. 109.
Högskoleförordning, 1993:100. Examensordning, bilaga 2. Ordet ”mäta” infördes 2005, efter
Högskoleverkets utvärdering 2005.
42
Ibid.
43
SFS, Högskoleförordning, 1993:100.
41
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propositionen förhåller man sig kortfattat till ämnesbegreppet och till att jämföra
skolämnet svenska med de akademiska ämnen som relateras till skolämnet. Det framhålls dock att lärarutbildningen behöver forskning som problematiserar relationen
mellan skolämne och akademisk disciplin.44
I lärarutbildningsreformen 2001 kom begreppet inriktning till som en följd av att
man ville markera skillnaden mellan de akademiska ämnesstudierna och lärarutbildningens specifika ämnesinnehåll. Man framhöll att goda ämneskunskaper inte
garanterar att läraren kan ”skapa goda betingelser för lärande”.45 Inriktningarna, som
omfattar minst 60 högskolepoäng ska alltså, till skillnad från de akademiska ämnena,
också innehålla ämnesdidaktik. Ämnesinnehållet ska vara centralt, men man ska
också studera betingelser för barns och elevers lärande inom området och kunskaperna om dessa betingelser: ”Inom respektive inriktning bör frågor som om rör ämnesinnehållet stå i fokus men även betingelserna för hur lärande sker hos barn och elever
inom respektive ämnesområde studeras.”46 Inriktningarna ska innehållsmässigt svara
mot det ämne eller de ämnen eller ämnesområden den blivande läraren avser att
arbeta med. Det kan vara traditionella skolämnen, tvärvetenskapliga eller tematiska
studier, eller idag existerande kompetensområden, men även andra för lärarutbildningen nya universitetsämnen.47
I kapitel 2 analyseras och diskuteras mer i detalj de organisatoriska ramarna och de
implikationer som dessa medför.

Forskningssammanhang och egen positionering
Avhandlingen placeras in i gemenskap med och angränsning till ett flertal forskningsområden. Det finns självklara beröringspunkter till lärarutbildningsforskning, men
också till forskningsfältet svenska med didaktisk inriktning (SMDI), inom vilket
avhandlingen skrivs, samt till professionsteori, läroplansteori, kunskapsteori och
organisationsteori.48
Ett mångvetenskapligt perspektiv kan givetvis innebära fördelar just genom ett flertal perspektiv. Det kan dock kvalitativt sett även problematiseras, om man beaktar
kunskaper om lärarutbildning. Owe Lindberg menar att det går att tala om gemensamma orienteringspunkter, där forskare använder samma referenser. Dessa kan vara
44

Prop.,1999/2000:135, s. 40.
Ibid., s. 17.
46
Ibid., s. 19.
47
Ibid., s. 19f.
48
Se vidare nätverkets hemsida: http://www.svenska.gu.se/samverkan/smdi/.
45
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en förutsättning för meningsfull kommunikation kring lärarutbildning, i termer av
samtal hellre än parallella monologer. I de avhandlingar han granskat förekommer
samma referenser sparsamt, vilket han menar tyder på att gemensamma kanoniserade
verk saknas, sannolikt som en följd av fältets öppenhet och mångfald. Det i sin tur
medför sannolikt att de gemensamma referenspunkterna måste sökas på andra håll
och att de inte kommuniceras väl inom lärarutbildningen, som samtal forskare
emellan.49
Min avsikt är att delta i ett sådant samtal med orienteringspunkter som andra inom
lärarutbildningsforskning har använt, men också att bidra till nya tänkbara orienteringspunkter. I det följande kommer jag att översiktligt sätta in läsaren i det mångvetenskapliga forskningssammanhang som avhandlingen kan placeras in i.
De flesta avhandlingar som hittills skrivits inom ramen för SMDI har inte haft
fokus på svensklärarutbildningen utan på skolämnet svenska och undervisningsfrågor
relaterade till svenskämnet.50 Någon avhandling med anknytning till diskursanalys
har inte skrivits, men annan forskning pågår.51 De avhandlingar som har relevans för
mitt avhandlingsarbete kommer jag här att kortfattat presentera och diskutera i
relation till min forskning.
Kerstin Bergöö visar i sin doktorsavhandling Vilket svenskämne? Grundskolans
svenskämnen i ett lärarutbildningsperspektiv, att det är en bristande integration
mellan lärarutbildningens olika delar, även om studenterna upplever att de haft stor
nytta av de begrepp och den teori de mött i den högskoleförlagda utbildningen. VFU
anses vara mycket värdefull som egen kunskapsform, inte bara som en tillämpning av
de högskoleförlagda studierna.52 Såväl Bergöös intresse för integrering av VFU och

49

Owe Lindberg, ”Samtal eller parallella monologer? Svenska avhandlingar om lärarutbildning
perioden 1953-2000”, Pedagogisk forskning i Sverige, Årgång 8 Nr 3, 2003, s. 158–183. Notera
att man i SOU kritiserar betänkandets bristfälliga diskussion om vilken ”nationell och
internationell forskning inom andra discipliner, som till exempel pedagogik, psykologi,
sociologi, statsvetenskap och ämnesdidaktisk forskning, som skulle kunna tillvaratas inom
lärarutbildningarna”. I: SOU 2008:135, s. 96.
50
Endast Kerstin Bergöö har i skrivande stund ägnat sig åt lärarutbildningsfrågor.
51
Forskningsprojekt om skrivutbildning i professionsprogram pågår i Växjö (numera
Linnéuniversitetet). Se Sofia Ask & Gunilla Byrman, ”Polisstudenters avrapportering.
Perspektiv och verbval i förhör”, HumaNetten, Nr 24 Höst 2009. Se också Annelie Johanssons
pågående avhandlingsprojekt Lärares kommunikation i obligatoriska skriftliga omdömen i
grundskolan och ett pågående projekt om skönlitteratur i läkarutbildningen. I: Margareta
Pettersson & Annette Årheim, ”Läkarutbildning och litteratur”, Muntlighetens möjligheter –
retorik, berättande, samtal. Sjätte nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning.
Uppsala: SMDI, 2009, s.130–141.
52
Kerstin Bergöö, Vilket svenskämne? Grundskolans svenskämnen i ett lärarutbildningsperspektiv,
Malmö högskola: Lärarutbildningen, 2005.
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HFU som hennes analys av kursplaner sammanfaller med mina egna fokusområden,
även om metoder och analysmodeller skiljer sig åt.
Ett antal utbildningsvetenskapliga avhandlingar som handlar om lärarnas
professionella praktiker och uppdrag har på olika sätt påverkat mitt arbete. Marie
Jedemark har i sin doktorsavhandling, Lärarutbildningens olika undervisningspraktiker. En studie av lärarutbildares olika sätt att praktisera sitt professionella
uppdrag, tagit avstamp i lärarutbildningens högskoleförlagda delar för att undersöka
vilka möjligheter blivande lärare i lärarutbildningen från 2001 får att utveckla nödvändiga professionskompetenser enligt de krav som ställs i dagens decentraliserade
och målstyrda skola. I materialet framträder fyra olika lärarutbildningsverksamheter
med fokus på olika kompetensområden/verksamheter som alla svarar mot statens
ambitioner:
1. självkännedom, självinsikt och personlighetsutveckling
2. värdegrunden och värdegrundsfostrande – skiljt från kunskapsuppdraget
3. analytisk förmåga i relation till teori, skolverksamhet och styrdokument, samt
4. ämnesdidaktisk medvetenhet i relation till undervisningens innehåll och elevens
förväntade lärande.53 En anknytning till Jedemarks resultat återfinns i en diskussion i
kapitel 4.
Precis som Jedemark ägnar sig Pernilla Nilsson i avhandlingen Learning to Teach
and Teaching to Learn. Primary science student teachers´complex journey from
learners to teachersåt frågor som inte direkt kan knytas till svenskämnet, men väl till
mitt eget intresse för professionalisering i lärarutbildningen och vilken betydelse
VFU har för densamma. Även Nilsson problematiserar lärarutbildningens roll ifråga
om den svårighet som studenterna upplever sig ha när det gäller att successivt närma
sig rollen som lärare istället för student, då de saknar tillräcklig ämnesdidaktisk
kunskap.54 Min avhandling kommer att tillföra ytterligare resultat i frågan, dock på en
mer generell retorisk nivå.
Några doktorsavhandlingar som fokuserar VFU i lärarutbildning har getts ut under
de senaste åren. Susanne Gustavsson disputerade på avhandlingen Motstånd och
mening. Innebörd i blivande lärares seminariesamtal.55. Resultaten visade att
studenterna var tveksamma till om utbildningen kunde ge dem nödvändig kompetens
53

Marie Jedemark, Lärarutbildningens olika undervisningspraktiker. En studie av lärarutbildares
olika sätt att praktisera sitt professionella uppdrag, Lunds universitet: Pedagogiska
institutionen, 2006.
54
Pernilla Nilsson, Learning to Teach and Teaching to Learn. Primary science student
teachers´complex journey from learners to teachers, Norrköping: Linköping University,
Norrköping, Department of Social and Welfare Studies, 2008.
55
Susanne Gustavsson, Motstånd och mening. Innebörd i blivande lärares seminariesamtal,
Göteborg: Göteborgs universitet, Göteborg studies in educational sciences 266, 2008.

15

VÄXELSPEL MED FÖRHINDER

att klara av läraryrket. Lärarna i skolverksamheten ansågs vara för dåliga på att dela
med sig av sina erfarenheter och framhålla sin kompetens och på så vis fick inte
studenterna tillräcklig vägledning om varför lärare gör som de gör i olika situationer.
Gustavssons konklusion är att ambitionen om en stärkt yrkesförankrad del i lärarutbildningen kommit på skam.
Anita Eriksson disputerade 2009 på avhandlingen Om teori och praktik i lärarutbildning. En etnografisk och diskursanalytisk studie.56 I studien undersöks hur
växelverkan mellan teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet framträder i texter för
lärarutbildning samt i samtal mellan studenter och mellan studenter och lärarutbildare. Trots att lärarutbildarnas ambitioner är att konkretisera teoretisk kunskap med
hjälp av erfarenheter från studenternas VFU, överskuggas ambitionen ofta av
diskussioner kring examinationskrav i VFU-uppgifter. Erikssons slutsats är att
studenternas förtrogenhet med det teoretiska kursinnehållet är avhängigt hur väl de,
med lärarutbildarnas hjälp, kan relatera detta till praktiska erfarenheter. Eriksson har,
liksom Gustavsson, begränsat empirin till att röra ett enda universitet. Jag kommer av
den orsaken att i någon mån pröva deras resultat mot mina egna, främst mot de
resultat jag får i kapitel 4, där studenter och lärarutbildare kommer till tals.
Den sista avhandlingen som tas upp i denna forskningsöversikt är Henrik
Hegenders avhandling Mellan akademi och profession: Hur lärarkunskap formuleras
och bedöms i verksamhetsförlagd lärarutbildning.57 Hegender har undersökt hur man
formulerar och bedömer lärarkunskap i VFU, utifrån begreppen teoretiska och
praktiska kunskaper. Kunskapsmålen är, enligt Hegender, att betrakta som ett
”mischmasch” och ofta komplicerade att spåra till någon form av kunskapsgrund. De
påverkar dock organisering, bedömningssamtal och eventuella skolbesök. I de flesta
fall kännetecknas bedömningssamtalen av en formativ bedömning, där lärarutbildarna kopplar de egna erfarenheterna, snarare än kunskapsmålen i aktuell kurs,
till studenternas handlingar.
Dessa avhandlingar har alla skapat möten med och friktion till mitt eget avhandlingsprojekt. Samtliga avhandlingar bekräftar svårigheterna att handskas med den
yrkesförlagda delen i akademisk utbildning. Området motiverar därför ytterligare
forskning. En studie som baseras på ett bredare empiriskt material i kombination med
en fördjupad intervjudel kan utgöra ett bidrag till en dialogisk diskussion om VFUrelaterade frågor.

56

Anita Eriksson, Om teori och praktik i lärarutbildning. En etnografisk och diskursanalytisk
studie, Göteborg: Göteborgs universitet, Göteborg studies in educational sciences 275, 2009.
57
Henrik Hegender, Mellan akademi och profession: Hur lärarkunskap formuleras och bedöms i
verksamhetsförlagd lärarutbildning, Linköping: Linköpings universitet, 2010.

16

JAGET OCH FORSKNINGSOMRÅDET

Sammantaget ger övriga rapporter, studier och utvärderingar en tämligen mörk bild
av hur VFU organiseras och genomförs.58 Lärarutbildare i verksamheten, lärarutbildare vid lärosätena och utvärderare har haft synpunkter – en del tämligen
graverande. Kritik som lyfts fram gäller bland annat bedömning av VFU och ”vad
som kan och ska kunna definieras som VFU”. 59 Regleringen av VFU kritiseras även i
en annan, färskare rapport från Stockholms universitet. I en del inriktningar får
studenterna inte ens hälften av den i utbildningsplanen utlovade VFU-tiden.60 Vid
Malmö högskola har studenter tillfrågats om hur de upplever bland annat VFU (där
kallad VFT). Studenterna uppskattar VFT, men ett återkommande problem är att de
upplever en stor klyfta mellan partnerskolorna och lärarutbildningen, både vad det
gäller kommunikation och verksamhet.61
Ett antal utvärderingar och rapporter vittnar om att lärosäten försökt att hitta framkomliga vägar för att dels identifiera problemområden i VFU, dels ta fram åtgärdsförslag.62 Några mer positiva resultat av utvärderingar återfinns också, inte minst där
man gjort aktiva försök att strukturera utbildningens VFU tillsammans med verksamheten i skolorna.63
Samtliga studier i min översikt, som inte innehåller referenser till alla utvärderingar
och rapporter som skrivits, lyfter på olika sätt fram dilemman som har att göra med
organiserande, genomförande och bedömning av VFU. Detta gäller även i de fall man
lyckats att förbättra någon aspekt av VFU. Den ämnesdidaktiska förankringen i
nämnda rapporter och utvärderingar är svag, vilket ytterligare kan motivera en studie
med koppling mot VFU i inriktningar i svenska.
58

Högskoleverkets utvärdering ingår inte här utan i tidigare avsnitt.
Paula Örn, Vad är VFU i lärarutbildningens inriktningar vid GU? En kartläggning genomförd
hösten 2005, UFL-rapport, nr 2006:05, Göteborg: Göteborgs universitet, Utbildnings- och
forskningsnämnden för lärarutbildning, 2006, s. 35ff. Se även Bengt Linnér, ”I övrigt ser jag
inga problem…”. Utvärdering av inriktningen Svenska för blivande lärare, UFL-rapport, nr
2004:03, Göteborg: Göteborgs universitet, Utbildnings- och forskningsnämnden för
lärarutbildning, 2004.
60
Olle Fritzell, Sex handledare om handledarskap, kontakterna med högskolan och om den centrala
VFU-rapporten, Stockholm: Lärarhögskolan i Stockholm, Institutionen för
undervisningsprocesser, kommunikation och lärande. Språkavdelningen, 2007.
61
Berit Wigerfelt, Hur ser studenterna på den nya lärarutbildningen? Rapport om utbildning
6/2004, Malmö: Malmö högskola, 2004.
62
Se exempelvis Ellinor Bille & Madeleine Engfeldt-Julin, Hur kan kommunikation öka
acceptansen av den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU? Nulägesanalys samt förslag till
åtgärder, Särö: Bille Public Relations, 2004.
63
Se exempelvis Ellinor Bille, Bättre VFU med MAG? En studie om hur MAG-projektet har
uppfattats av berörda aktörer, UFL-rapport, nr 2006:07, Göteborg: Göteborgs universitet,
Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning, 2006 och Jan Nilsson, Skapandet av
den nya lärarutbildningen vid Malmö högskola, 2/2004, Malmö: Malmö högskola,
Lärarutbildningen, 2004.
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Om forskarens roll och forskningens villkor
För den diskursanalytiskt influerade forskaren kan det vara svårt att betrakta sina
forskningsresultat som annat än direkt avhängiga de diskurser som är verksamma i
den egna kontexten. Ett särskilt problem som forskaren har att fundera över, när
denna accepterar en socialt konstruerad verklighet med diskursivt producerade
sanningar, är att fundera över det sanningsanspråk som läggs på den egna
forskningen. Marianne Winter Jørgensen & Louise Phillips benämner dilemmat
reflexivitetsproblematik och menar att det här problemet finns inbyggt i alla socialkonstruktivistiska angreppssätt.64
Som forskare är det, med det här synsättet, svårt att hävda att den egna tolkningen
av världen eller den sanning forskningen producerat skulle vara bättre än alla andra
möjliga representationer.65 Det är också svårt att hävda att man ställt sig utanför de
diskurser som präglat det egna sättet att betrakta världen. Hur slutsatserna tas emot
beror ytterst på om de verkar trovärdiga och på ”i vad mån de diskursiva forskningsresultaten uppfyller kraven på konsekvens och koherens och lägger nya och
intressanta insikter till undersökningsobjekten”.66
Om det nu är så att forskaren har svårt att se bortom de diskurser som denna själv
är en del av, behöver några ord om diskurser yttras. Michel Foucault ser diskurser
som ”åtskilda praktiker som korsas och ibland närmar sig varandra men lika ofta är
ovetande om eller utesluter varandra”.67 Diskurser präglar människors omvärldssyn
på olika plan, exempelvis i frågan om vad som är vetenskap. Vetenskapliggörandet är
således ett socialt fenomen. Genom att centrala begrepp saknar auktoriserad uttolkning skapas möjligheter för olika tolkningar. I en utbildningskontext, exempelvis
kursplaner, möts utbildningsfilosofi, ideologi och vetenskap, varpå själva
vetenskapliggörandet riskerar att tränga ut vissa perspektiv till förmån för andra.68
Forskarens roll blir att blottlägga de diskurser som finns, inte minst genom att ställa
sig frågan: Hur kunde det vara annars?
Med tanke på det intima sambandet mellan forskaren och undersökningskontexten
går det inte att hävda någon form av objektivitet i forskningen. Det går inte att frigöra
sig från förståelsehorisonten, det vill säga ”de medvetna och omedvetna uppfatt64

Marianne Winter Jørgensen & Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod, Lund:
Studentlitteratur, 2000, s. 29.
65
Ibid., s. 29.
66
David Howarth, Diskurs, Malmö: Liber, 2007, s. 159.
67
Michel Foucault, Diskursens ordning, Installationsföreläsning vid Collège de France den 2
december 1970, Stockholm: B. Östlings bokförlag Symposion, 1993, s. 37.
68
Tomas Englund, Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension, Göteborg: Daidalos, 2005,
s. 282f.
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ningar och hållningar som vi vid en given tidpunkt hyser, och som vi inte riktar vår
uppmärksamhet mot”.69 Man kan visserligen utforska åtminstone delar av förståelsehorisonten, men även om man gör det, blir det utifrån de övriga hållningar som ingår
i densamma.70 De uppfattningar och hållningar som ingår i förståelsehorisonten kallas
av Hans-Georg Gadamer för för-domar (prejudices), vilka inte bör förväxlas med de
negativa associationer som ordet fördomar är behäftat med. En för-dom är, menar
Gadamer, helt enkelt ”något som vi bär med oss när vi försöker förstå” något.71
Som avhandlingens inledning vittnar om har jag en hög grad av förförståelse när
det gäller lärarutbildning. Viss kännedom om skolverksamhet bär jag också med
mig, efter att i flera år ha arbetat som gymnasielärare i gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Slutligen har jag arbetat som lärarutbildare i verksamheten och således
tagit emot svensklärarstudenter, samt som VFU-länk mellan skola och universitet.
Forskning på områden som är välbekanta beskrivs ömsom som problematiskt,
ömsom som fördelaktigt.72 Med den insyn och kunskap som redan finns ifråga om
lärarutbildning, skolverksamhet och VFU behöver jag göra mig utanförstående på ett
plan, men samtidigt nyttja den förförståelse som också kan möjliggöra att de
relevanta frågorna ställs till materialet. Som före detta lärarutbildare kan det inte
uteslutas att förförståelsen har avgörande betydelse för hur dokumenten tolkas, inte
minst mot bakgrund av att jag själv i mitt arbete vid Luleå Tekniska Universitet
(LTU) har skrivit kursplaner, studiehandledningar med examinations- och
bedömningsmaterial och informationsmaterial för studenter och lärarutbildare i verksamheten. Det empiriska material som samlats in från mitt eget lärosäte har jag dock
inte skrivit själv. Jag har inte heller genomfört intervjuer vid LTU då risken kan vara
att lojalitet mot exempelvis utbildningstraditioner eller arbetsgivare skulle kunna
överskugga kravet på vetenskaplig noggrannhet.73 Den risken kvarstår naturligtvis
om än det empiriska materialet samlats in vid andra lärosäten. Med analysen följer
69

Dagfinn Føllesdal, Lars Walløe & Jon Elster, Argumentationsteori, språk och vetenskapsfilosofi,
Stockholm: Thales, 2001, 5 uppl, s. 139. Denna ståndpunkt intas av hermeneutiker, till vilka jag
inte ansluter mig annat än när det gäller den här aspekten av forskarens förståelse.
70
Ibid., s. 147ff.
71
Hans-George Gadamer, Philosophical Hermeneutics, Berkeley: University of California Press,
2008, s. 9. Begreppet för-dom är hämtat från Føllesdal, Walløe & Elster, Argumentationsteori,
språk och vetenskapsfilosofi, s. 149.
72
Se till exempel Margot Ely m.fl, Kvalitativ forskningsmetodik i praktiken – cirklar inom cirklar,
Lund: Studentlitteratur, 1993, s. 137ff; Göran Wallén, Vetenskapsteori och forskningsmetodik,
Lund: Studentlitteratur, 1996, 2 uppl., s. 45ff; Sharan. B. Merriam, Fallstudien som
forskningsmetod, Lund: Studentlitteratur, 2004, s. 17ff.
73
Jfr Birgitta Forsman, Forskningsetik. En introduktion, Lund: Studentlitteratur, 1997, kapitel 2
samt Bengt Gustafsson, Göran Hermerén & Bo Petersson, Vad är god forskningssed.
Synpunkter, riktlinjer och exempel, Stockholm: Vetenskapsrådet, 2005, s. 17.
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alltså en hög grad av förförståelse, som rätt använd kan tillföra analysen något, men
som också kan fördunkla viktiga resultat.
Att kunna göra sig utanförstående är förmodligen, som Gadamer är inne på,
omöjligt, om man med detta menar att man ska kunna studera exempelvis högre
utbildning helt förutsättningslöst. De kulturella värderingar som genomsyrar vårt
samhälle och tillika den högre utbildningen är den verklighet man uppfattar, delar
och reproducerar. Min kunskap om lärarutbildning har, liksom min kunskap om skolverksamheten, färgat mitt sätt att se på vad som överhuvudtaget är möjligt och
relevant att göra, men som forskare vinnlägger jag mig om att ha en öppen hållning i
mitt arbete. Ambitionen är att under arbetets gång även försöka uppmärksamma de
för-domar i min förståelsehorisont som ligger till grund för såväl bärande frågeställningar och insamling av data, som tolkning av materialet. På så vis hoppas jag att
kunna ställa nya frågor till och upptäcka nya meningar hos den annars tämligen välbekanta lärarutbildningen. I det följande avsnittet redogör jag för hur jag gått tillväga
vid insamling och analys av data. Under arbetsprocessen har jag eftersträvat en
kritisk hållning till mina tolkningar.74 Den kritiska hållningen kommer jag tillbaka till
i form av reflexiva kommentarer under arbetets gång. Slutligen har jag strävat efter
att väga studiens förväntade kunskapsbidrag mot möjliga negativa konsekvenser för
de individer som deltagit i studien, men också för de lärosäten som representerats.75
Det förväntade kunskapsbidraget är att ge en tolkning av hur VFU framställs
diskursivt.

Tillvägagångssätt, empiri och metodiska överväganden
I det här avsnittet beskrivs materialkategorierna och hur dessa samlats in, hur
metoderna valts och motiverats, samt hur urval och avgränsningar gjorts.
Det empiriska material som ligger till grund för analyserna består av 402 styr- och
policydokument samt 15 transkriberade intervjuer.76 Dessa har analyserats med hjälp
av en analysram som kombinerar kritisk diskursanalys och en särskild typ av
dokumentanalys.77 I avhandlingens analytiska kapitel används delvis olika
metodologiska angreppssätt, bland annat som en följd av att det empiriska materialet
74

Jfr Søren Kjørup, Människovetenskaperna: Problem och traditioner i humanioras
vetenskapsteori, Lund: Studentlitteratur, 2009, 2 uppl., s. 74ff.
75
Här har jag beaktat de forskningsetiska principer som återfinns i skriften Forskningsetiska
principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, Vetenskapsrådet, 2002.
76
29 utbildningsplaner, 135 kursplaner och 238 VFU- och informationsdokument. Se
materialförteckning.
77
Eftersom diskursanalys beskrivs som en samlad teori och metod förklaras den närmare som
teoretisk utgångspunkt i respektive kapitel samt i avsnittet Kodning, analys och tolkning.
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samlats in på olika sätt och är av olika karaktär. Det finns dock några gemensamma
utgångspunkter för konstruerandet av tolkningsramen i samtliga analytiska kapitel.
Till de gemensamma utgångspunkterna hör en kvalitativ ansats då jag vill förstå
hur något är konstruerat. Här avses inte bara det objekt som ska förstås, utan också
den helhet som innesluter mig och min förståelsehorisont,78 vilken förändras utifrån
den nya kunskap och erfarenhet forskningen undan för undan ger mig. I avsnittet
Kodning, analys och tolkning beskriver jag närmare hur jag gått tillväga vid
analyserna.

Dokument: Genomförande, urval och analys
Materialet innefattar, som nämnts, juridiskt bindande dokument så som avtal kring
VFU, utbildningsplaner och kursplaner, samt policydokument som studiehandledningar, informationsmaterial till studenter och, i förekommande fall, arbetsmaterial som använts av lärarutbildare och VFU-ansvariga. 22 lärosäten i landet som
2009 gav svensklärarutbildning för förskoleklass/tidigare år och/eller senare år och
gymnasiet representeras i urvalet.79 Eftersom det skulle bli ogörligt att famna hela
svensklärarutbildningen avgränsades arbetet mot de specifikt ämnesteoretiska
kurserna och fokuserades på inriktningskurser i svenska med VFU.80
Dokumenten samlades in under de första nio månaderna 2009. I de flesta fall fanns
de juridiskt bindande dokumenten att hämta via nätet, medan en del policymaterial
var svårare att få åtkomst till. I några fall fanns heller inte kursplaner eller utbildningsplaner utlagda, alternativt var studiegången oklar. Detta föranledde mejl- och
telefonkontakter med ett flertal universitet och ytterligare material kunde på så sätt
samlas in.81 Att jag begränsade insamlingstiden innebar att jag i några fall fick
acceptera en blandning av reviderade och gamla kursplaner i en och samma
inriktning eller till och med kurs.82 Materialet är på så vis ojämnt, men min
bedömning är att det inte vid något tillfälle är möjligt att samla in ett liknande

78

Føllesdal, Walløe & Elster, Argumentationsteori, språk och vetenskapsfilosofi, s. 139 samt 145f.
Det innebär att ett lärosäte kan representeras i studien med endast en inriktning medan andra, som
ger svensklärarutbildning för alla åldersgrupper, representeras med flera inriktningar.
80
Samlingsnamnet svenska används även om organisationen av inriktningar kan medföra
tvärvetenskapliga kurser. Ämnesgränsen har dragits vid innehållet. Exempelvis innefattas
kursplaner av karaktären Kultur, identitet och samhälle, även om anknytningen till svenskämnet
inte är direkt utskriven i kursnamnet.
81
I några fall fick jag, trots påstötningar, inte det önskade materialet, alternativt bara delar av det.
82
Där jag fått indikationer på att reviderade eller nya kursplaner skulle läggas ut under hösten 2009,
samlade jag in dem då.
79
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material med något annat resultat.83 Syftet är heller inte att analysera det enskilda
lärosätets relation mellan kursplaner och övergripande dokument, utan att påvisa
diskursiva mönster och representationer i materialet som helhet. Det är följaktligen
möjligt att genomföra analysen även om materialet från ett visst lärosäte inte är
komplett.
För att kunna hantera ett stort och hierarkiskt sett differentierat material har Gunnar
Bergs modell för dokumentanalys visat sig vara användbar. Modellen beskrivs i Att
förstå skolan, där den knyts till skolkulturforskning.84 Modellen är dock generaliserbar och kan därför användas i en modifierad form.
För Berg är dokumentanalys ett instrument för analys i vid mening. Han menar att
skoldokument ofta är intetsägande, vilket ibland beror på själva formen. Dessutom
finns en potentiell begreppsoreda genom att olika skrivningar används. Sådana
oklarheter går, genom analysramen, att precisera och diskutera. Modellen motiveras
av Berg på följande förkortade vis: Man kan ta del av många officiella dokument utan
att läsa dem i helhet, man kan relatera och jämföra olika delar och avsnitt för att
tydliggöra konsistenser och inkonsistenser mellan och inom delarna, man kan peka på
både innehåll och innehåll som saknas i de analyserade dokumenten och man kan
jämföra dokument på lika eller olika hierarkisk nivå för att på ett rimligt vis kunna
tolka även det som inte står explicit uttryckt.85 I min användning möjliggör modellen
analyser av och jämförelser mellan vitt skilda texttyper, såsom styr- och policydokument samt transkriberade intervjuutskrifter. Att inte hierarkisera material ligger
också i linje med diskursanalysens intentioner.86
I figuren nedan redovisas användningen av modellen i relation till de olika
kapitlens frågeställningar och för att identifiera olika nivåer och kategorier för analys.
Modellen är något förenklad, i synnerhet när det gäller var i avhandlingen de olika
nivåerna analyseras samt vilket material som används. I resultaten relateras alltså en
del nivåer till varandra.

83

Det är fullt möjligt att några lärosäten reviderade sina kursplaner med anledning av att de
behövde ansöka om examensrätt under 2010.
84
Gunnar Berg, Att förstå skolan. En teori om skolan som institution och skolor som
organisationer, Lund: Studentlitteratur, 2003, avsnittet Dokumentanalys.
85
Ibid., s. 157.
86
Jfr Mats Börjesson, Diskurser och konstruktioner, En sorts metodbok, Lund: Studentlitteratur,
2003, s. 162.
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Figur 1: Modell för dokumentanalys
Nivå

Vilka frågor ställs?

Var?

Vilket material
analyseras?

Vad ska studenten göra under VFU?
Vad ska VFU innehålla?
Vilket eller vilka svenskämnen träder fram?

Kap. 3.
Kap. 4.

Främst kursplaner och
bedömningsdokument, men
också policydokument som
VFU-handböcker och
intervjuutsagor.

Ämnesnivå

Hur förhåller sig VFU diskursivt till övriga inslag i
HFU?
I vilken typ av svenskkurser ligger VFU och hur
kan det relateras till position?
Hur beskrivs svenskämnet?
Hur tydliggörs ämnet i bedömningsunderlag?

Kap. 2.
Kap. 4.

Främst kursplaner,
bedömningsdokument och
intervjuutsagor.

Ideologisk
nivå

Hur beskrivs lärarutbildningens utvecklande
uppdrag, främst avseende VFU?
Kunskapssyn: Hur beskrivs förhållandet mellan
ämnesteoretisk och praktisk kunskap?
Professionsperspektiv – vilken slags lärare ska
utvecklas?

Kap. 2.
Kap. 3.
Kap. 4.

Främst bedömningsdokument, policydokument
som VFU-handböcker och
kursplaner, men även
intervjuutsagor.

Intern
verksamhetsnivå

Hur formuleras definition,
reglering av VFU?
I vilka kurser läggs VFU ut?

Kap. 2.
Kap. 4.

Främst kursplaner, men
även utbildningsplaner och
intervjuutsagor.

Extern
verksamhetsnivå

Hur beskrivs externa relationer?
Tydliggörs eller upplöses distinktioner mellan teori
och praktik?

Kap. 2.
Kap. 4.

Främst utbildningsplaner,
avtal och policydokument
som VFU-handböcker, men
även intervjuutsagor.

Regelnivå

Vilka målformuleringar används?
Vilka bedömningskriterier, examinationsformer och
bedömningsunderlag används?
Vilken betygsskala används?

Kap. 3.
Kap. 4.

Främst bedömningsmaterial
och kursplaner, men även
utbildningsplaner,
policydokument som
studiehandledningar och
intervjuutsagor.

Innehållsnivå

organisation

och

Modellen ger mig möjlighet att, summariskt uttryckt, belysa verksamma diskurser
inom följande områden: a) innehåll i, syfte med, organisering av och därmed
positionering av VFU b) professionsperspektiv som tydliggörs genom VFU c)
bedömning av VFU kopplat till organisatoriska faktorer samt till professionsperspektiv och d) förhållandet mellan ämnesteoretisk och praktisk kunskap samt vilka
konsekvenser det får för lärarutbildningens utvecklande uppdrag.
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I avhandlingen som helhet används en utvidgad betydelse av läroplansbegreppet,
Curriculum Theory, som innefattar så gott som alla aspekter av utbildning.87 Inom
högskoleutbildning i Sverige har vi, enligt Åsa Lindberg-Sand, haft två läroplaner
som regleras nationellt, nämligen kursplaner och utbildningsplaner. Lokalt kan lärosäten ta fram andra dokument som har läroplanskaraktär.88 I läroplansteorin handlar
en nivå om att ”skärskåda de principer som ligger bakom valen” av kunskaper och
värderingar i en läroplanstext, en andra om att kartlägga processen då en konkret
läroplan växer fram och en tredje om att undersöka läroplanen som ett tänkt styrinstrument för vardagsnära undervisnings- och lärandesituationer.89 Även om jag inte
ägnar mig åt alla nivåer i läroplansteorin motiverar synsättet att modellen för
dokumentanalys har sin plats i min analysram.90
Modellens olika nivåer möjliggör analys av exempelvis institutionella och
organisatoriska strukturer som kan vittna om positionering av VFU och utgör därför
ett nödvändigt komplement till den kritiska diskursanalysen. I kapitel 2 exemplifieras
detta genom analys av den interna, latenta verksamhetsnivån, som hade varit svår att
belysa enbart med hjälp av diskursanalys.
Eftersom den analytiska ramen – främst modellen för dokumentanalys – tillämpats
på något olika sätt i olika delar av avhandlingen, placeras resultaten på olika nivåer.
Hur tolkningsramen sett ut gör jag reda för i de olika kapitlen. Nedan följer dock,
efter avsnittet om intervjuerna, en beskrivning av hur analysen gått till.

Intervjuer: Genomförande, urval och analys
För att kunna perspektivera, fördjupa och exemplifiera syftets frågeställningar
användes empiriskt material i form av kvalitativa intervjuer.91 Fördelen med
kvalitativa intervjuer med låg standardisering är att man som forskare kan vara

87

Se exempelvis Daniel Sundberg, ”Läroplansteori efter den språkliga vändningen – Några ansatser
inom den samtida svenska pedagogiska och didaktiska teoribildningen”, Konferens
Läroplansteori, Örebro, s. 2 samt s. 9.
88
Åsa Lindberg-Sand, Läranderesultat som utgångspunkt för högskolans kurs- och
utbildningsplaner, Lund: CED, Centre for Educational Development, Lunds universitet, 2008,
s. 4.
89
Berg, Att förstå skolan, s. 102f. Se även Göran Linde, Det ska ni veta! En introduktion till
läroplansteori, 2 uppl., Lund: Studentlitteratur, 2006, s. 5 ff.
90
Detta blir särskilt tydligt där det handlar om att analysera delar som kan definieras som icke
diskursiva (se avsnittet En diskursanalytisk utgångspunkt).
91
Jfr resonemang hos exempelvis Jan Hartman, Vetenskapligt tänkande: från kunskapsteori till
metodteori, Lund: Studentlitteratur, 2004, 2 uppl., s. 280 ff.
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flexibel och anpassa sig efter situationen och efter informanten, men ändå får
möjlighet att styra samtalet i den riktning som undersökningen kräver.92
Samtliga informanter har valts ut vid tre lärosäten: Stockholms universitet, Malmö
högskola och Göteborgs universitet. Att valet föll på just dessa berodde på att de
representerar tre delvis olika miljöer. Vid Stockholms universitet hade Lärarhögskolan nyligen slagits samman med universitetet, vilket medfört omorganisationer
och kulturella utmaningar. Malmö högskola representerar en stark lärarutbildningstradition kombinerad med högskoleperspektivet och slutligen representerar Göteborg
en traditionsfylld akademisk miljö med ett stort antal lärarstudenter.93
För att hitta informanter bland lärarutbildarna skickades en förfrågan till svenskinstitutionernas kontaktpersoner, som förmedlade kontaktuppgifter till lämpliga
informanter. Dessa tillfrågades via mejl. De som så småningom accepterade att ställa
upp som informanter gjorde det alltså frivilligt.94
Lärosätenas sekretess gjorde det betydligt svårare att hitta informanter bland
studenterna. Kontaktpersonerna hjälpte mig med detta genom att tillfråga sina
studenter.95
Under november 2009 genomfördes djupintervjuer med två lärarutbildare från
respektive lärosäte, sammanlagt sex lärarutbildare med någon form av VFUansvar.96 Lärarutbildarna intervjuades individuellt och varje intervju tog ungefär en
timme i anspråk.97 Intervjuer med liknande innehåll genomfördes med nio svensklärarstudenter med erfarenhet av VFU i svenskinriktning.98 Mitt krav att studenterna
skulle ha erfarenhet av minst en inriktnings-VFU berodde på att jag var intresserad av
studenterna beskrivningar av hur de såg på förhållandet mellan ämnesteori och
praktik samt mellan universitetsämnena i svenska och det svenskämne de mötte i

92

Hartman, Vetenskapligt tänkande: från kunskapsteori till metodteori, s. 281.
En pilotundersökning genomfördes vid Luleå Tekniska Universitet. Vid analysen konstaterades
att en del smärre revideringar behövde göras i intervjuguiderna. Analysen har inte använts.
94
Sägas ska dock att de inte utgjorde ett representativt urval av lärarutbildare utan var specifikt
intresserade av och kunniga i VFU-frågor. På så vis blev urvalet ändamålsenligt. Se exempelvis
Hartman, Vetenskapligt tänkande, s. 284 för en diskussion om detta.
95
Två av studenterna fick jag dock kontakt med på annat sätt. En av dem träffade jag när jag redan
var på det aktuella lärosätet. Han kunde inte vika tid för en intervju just då, vilket ledde till att
jag gjorde en telefonintervju med honom vid ett senare tillfälle. En annan av informanterna blev
tillfrågad av den lärarstudent jag redan intervjuat vid lärosätet och hon accepterade också en
telefonintervju.
96
Pilotstudien räknas inte in bland dessa sex intervjuer.
97
Vid en av intervjuerna deltog på grund av informantens tidsbrist en forskarkollega.
98
Studenten som ingick i pilotstudien räknas inte in bland dessa nio. Vid Göteborgs universitet fick
jag fem intresserade studenter att intervjua, under två separata intervjuer. Jag accepterade det,
eftersom jag då inte visste hur många intervjuer jag skulle få vid ett av de andra lärosätena.
93
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skolorna.99 Intervjuerna genomfördes i november och tog mellan trettio minuter och
en timme.100
Samtliga intervjuer genomfördes där det kändes enklast och bekvämast för
informanten. Det innebar mestadels ett lugnt utrymme vid institutionen eller skolan
där studenten gjorde sin VFU, men i några fall kombinerades intervjun av praktiska
skäl med lunch på någon relativt lugn lunchrestaurang. Att genomförandet av undersökningen gjordes på informantens arbets- eller studieplats, kan givetvis ha sina
nackdelar. Exempelvis kan konfidentialitet bli svårare att uppfylla, då kollegor och
studiekamrater kan komma att uppmärksammas på att det pågår intervjuer.101 Fördelarna är dock stora, inte minst för att intervjuaren anpassar sig till informantens
önskemål istället för tvärtom.102
Alla intervjuer bandades efter medgivande av informanterna, trots att diktafonen av
en del forskare anses störa samtalet.103 Informanterna fick inledningsvis se intervjuguiden för att få en uppfattning om vad intervjun skulle komma att innefatta och de
fick också möjlighet att ta ställning till om de ville läsa de utskrivna intervjuerna
innan tolkning och publicering och det ville samtliga. Detta innebär för forskaren en
risk att informanten vill ha viktiga partier bortredigerade.104 I det här fallet tycktes det
etiskt försvarbart att låta informanterna få en andra chans att betrakta det som sagts,
eftersom det inte kan uteslutas att jag, genom min förförståelse, kan ha gett
informanterna ”vind-i-seglen-signaler” och på så vis fått dem att säga mer än de tänkt
sig att säga.
Intervjuerna har haft en låg grad av standardisering, vilket innebär att
informanterna har fått ett stort utrymme att formulera svaren och leda samtalet
framåt.105 Intervjuguider för lärarutbildare respektive studenter (se bilaga 1 och 2)
användes. Guiderna, som är halvstrukturerade och tematiskt utformade, tjänade som
minneshjälp, men den inbördes frågeordningen har varierat, liksom sättet att ställa
99

Att studenterna hunnit en bit in i utbildningen genom krav på VFU i inriktningen talar också för
att de blir säkrare vad gäller att verbalt tala om förhållandet mellan teoretiskt och praktiskt
innehåll i utbildningen. Urvalet var alltså ändamålsenligt.
100
Två telefonintervjuer genomfördes i enlighet med studenternas önskemål, i januari 2010.
101
Se Forskningsetiska principer inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning,
Vetenskapsrådet, 2002.
102
Ely m.fl., Kvalitativ forskningsmetodik i praktiken, s. 65ff.
103
Varje intervju inleddes med småprat och en inledande information om att namn kommer att
fingeras och att informanternas identitet i möjligaste mån skulle skyddas i enlighet med de råd
som ges i Forskningsetiska principer inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.
104
Två av informanterna har uttryckligen, under intervjun, eller efter genomläsning, bett mig att
stryka några passager, vilket jag också har gjort. Jag betraktar inte informationen som viktig.
105
Jfr Ely m.fl., Kvalitativ forskningsmetodik i praktiken, s. 65ff. Den etnografiska inriktningen
delas bara delvis av mig.
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frågorna. En hög grad av standardisering valdes bort, eftersom en sådan kan leda till
en lite klumpig och störande samtalskaraktär.106
I intervjuutskrifterna har bådas tal återgetts på samma sätt med exakthet ifråga om
ordval, ordföljd, felsägningar, stakningar etcetera, men utan någon textlingvistisk
precision då istället innehållet är centralt. I rapporteringen har jag dock valt att lägga
fokus på läsbarhet, konfidentialitet och innehåll. Detta innebär bland annat smärre
förändringar i citat för att inte röja informanternas identitet genom dialektala ord,
uttryck eller namngivna personer eller platser. Detta är också ett etiskt ställningstagande som grundas på att enskilda informanters förmåga att uttrycka sig i tal skulle
kunna te sig sämre genom en exakt återgivning av vad som sagts, men också på
ambitionen att öka läsbarheten.

Kodning, analys och tolkning
Valet av en diskursanalytiskt inspirerad ansats gjordes utifrån antagandet att många
olika röster och många olika kamper legat till grund för, och präglat det empiriska
materialet. Ett grundläggande antagande, vid analys och tolkning av det empiriska
materialet, lånas från Michail Bachtin: ”Det finns inte och kan inte finnas några
neutrala utsagor.”107 Vid ett diskursanalytiskt betraktelsesätt är tanken att försöka se
mönster och strukturer i de olika diskurserna. För att komma åt dessa mönster och
strukturer intresserar jag mig för hur texter, i det här fallet texter som används i
utbildningspolitiska sammanhang samt i utbildningsverksamhet, språksätts och hur
skilda ord och begrepp får olika mening beroende av sitt sammanhang.108 Detta skulle
kunna undersökas genom retoriska perspektiv eller kulturstudier, bara för att nämna
några exempel. Att jag väljer ett diskursanalytiskt influerat förhållningssätt bottnar i
att jag intresserar mig för de maktstrukturer som betonas i diskursanalys. Det handlar
om maktförhållanden bland annat avseende organisatoriska strukturer, pedagogiska
intentioner, intressenter och prioriteringar.
Arbetssättet har mestadels varit interaktivt induktivt, vilket innebär att jag pendlat
mellan att planera, samla in material, analysera materialet mot en teori, få nya idéer
som läggs till grund för ny planering, nya teoretiska utgångspunkter och ny analys. 109
106

Vid telefonintervjuerna var det en tydligare fråga-svar-karaktär på intervjun, kanske på grund av
att talordningen upplevs mer fastställd vid ett telefonsamtal. Det kan också bero på att
informanten av artighetsskäl avhöll sig från att överlappa mitt tal.
107
Michail Bachtin, Det dialogiska ordet, Gråbo: Anthropos, 1991, 2 uppl., s. 228.
108
Jfr Ingrid Unemar Öst, Kampen om den högre utbildningens syften och mål. En studie av svensk
utbildningspolitik, Örebro: Örebro universitet, Örebro Studies in Education 27, 2009, s. 27f.
109
Se exempelvis Hartman, Vetenskapligt tänkande, s. 276 och 289ff. I kapitel 3 redogör jag för hur
jag delvis arbetat deduktivt i en del av analysen.
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Forskaren omförhandlar alltså till viss del sin teoretiska ram och sina analytiska
instrument under pågående arbete. I det här avhandlingsprojektet visar sig omförhandlingen, som dock inte kan beskrivas renodlat interaktivt induktivt, bland annat
genom reviderade frågeställningar, modifierade teoretiska utgångspunkter och förändringar i den analytiska ramen.
Analysen kan beskrivas i fyra steg. I det första markerades partier med relevans för
avhandlingens syfte i utskrifter av originaldokumenten. Det innebar att de markerade
partierna blev inkluderande i meningen frikostiga. I ett andra steg läste jag om de
markerade partierna med syftet i åtanke. Jag skrev dessutom av all data av relevans,
för att ha rådata samlade i en fil. Detta var en förutsättning för att kunna hantera
materialet.
Därefter, i steg tre, kategoriserades rådata utifrån frågeställningarna i respektive
kapitel. Detta var en mödosam process, inte minst för att det inte alltid var självklart
hur data skulle delas in. I en del fall placerades av den orsaken samma data in under
olika rubriker för att ge mig möjlighet att använda den där den bäst passade när
analysen väl påbörjats. Vid arbetsprocessen medförde omläsning av empirin en del
nya tankar och arbetssteg, både vad det gäller den indelade empirin och förankringen
till syftet. Det sistnämnda reviderades ett par gånger under processen. Ungefär samtidigt som jag arbetade med att grovt kategorisera empirin reviderades den modell för
dokumentanalys som jag använde, dels utifrån nya syftesformuleringar, dels utifrån
den kännedom om det empiriska materialet jag vid det laget började få.110
I det fjärde steget kategoriserades och nivåindelades empirin inom varje kapitel.
Detta gjordes i ett kapitel i sänder. När jag påbörjade den egentliga analysen i kapitel
2 hade jag alltså bara en stor mängd rådata indelat under kapitelrubriker i de
resterande kapitlen. Det fjärde kapitlet, som skulle bygga på transkriberade intervjuer
och dokument, lämnades därhän under den här processen. Intervjuerna transkriberades långt innan arbetet med kategoriseringen påbörjades, men jag läste inte om
dem förrän det blev dags att skriva kapitel 4. Jag ville inte riskera att utsagorna skulle
färga mitt sätt att läsa styr- och policydokument, vilket i och för sig inte kan uteslutas, eftersom jag hade kännedom om vad som sagts.
I varje kapitel påbörjades alltså en systematisk kategorisering utifrån de nivåer i
modellen som skulle undersökas. Som modellen visar belyser jag en del nivåer i fler
än ett kapitel, vilket innebar en viss omstrukturering av data. Flera omläsningar av
empirin samt omstruktureringar av densamma krävdes och så småningom utmynnade
detta i att jag kunde identifiera mönster och språkliga strukturer. I analysen har jag

110

Modellen återfinns under rubriken Dokument: Genomförande, urval och analys.
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inspirerats av framför allt Norman Faircloughs kritiska diskursanalys, men även
Michel Foucaults diskursteori, vilka jag redogör för i nästa avsnitt.
Hur analysen har utförts beskrivs ytterligare i respektive kapitel. Sägas ska dock att
de övergripande antaganden och ställningstaganden som jag redogör för i avsnitten
Om forskarens roll och forskningens villkor, samt i detta avsnitt, ligger inbäddade i
den analysram jag skapat och använt i respektive kapitel.

En diskursanalytisk utgångspunkt
De metodiska utgångspunkterna är inte konstruerade utifrån ett enhetligt tankesystem. De är snarast designade utifrån flera metodiska och teoretiska resonemang,
som alla bidrar till att på olika sätt belysa de specifika områden jag inkluderat i syfte
och frågeställningar. En teori, det vill säga en språklig modell, ger alltid en förenklad
bild av verkligheten, men ska ändå innesluta det som är viktigt för forskarens
förståelse.111 I det här arbetet är en grundläggande teoretisk utgångspunkt orienteringen mot det diskursanalytiska fältet. Som jag nämnt går jag i varje kapitel in på
det specifika teoretiska ramverk som används i kapitlet, men kommer i det här avsnittet att redogöra för de delar av diskursanalysens teoretiska och metodiska sidor
som är relevanta för samtliga kapitel.
Begreppet diskurs används på skiftande sätt och det är långt ifrån givet hur avgränsningar och ramar konstrueras utifrån begreppets användning. De flesta diskursanalytiker ansluter sig till en poststrukturalistisk syn på språk, vilket bland annat
innebär att man betraktar språket som kontextuellt situerat, instabilt och betydelsebärande. Man kan säga att ”vårt tillträde till verkligheten alltid går genom språket”.112
Det betyder alltså att språket går att analysera utifrån betydelsebärande
strukturer/diskurser som utgörs av ett socialt konstruerat sätt att tala om och förstå
världen eller ett bestämt område i den.113
Det finns olika skolbildningar inom det diskursanalytiska fältet. Kort kan man säga
att det beror bland annat på om man ser på diskurser som konstituerande eller
konstituerade, det vill säga om diskurser styr språk- och verklighetsuppfattning eller
om språket och verklighetsuppfattningen snarare styr och konstruerar diskurser. På
ena sidan finns betoningen av tvingande mönster, strukturer och på andra sidan
betoningen av det skapande och nyskapande i det mänskliga aktörskapet, oavsett om
111
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det handlar om språk, föreställningar eller organisatoriska förhållanden. En del
forskare föredrar att identifiera sig som interdisciplinära diskursanalytiker. 114 Jag ansluter mig till en sådan interdisciplinär ansats genom att kombinera inslag från
diskursteorin, sådan den presenteras av Foucault, med den kritiska diskursanalysen.
Jag ska i det följande kort redogöra för vad som kännetecknar de båda riktningarna
och hur jag använder dem.
I Foucaults teorier möts flera angreppssätt som senare delats in i egna riktningar.
De flesta delar uppfattningen att diskurser är förhållandevis regelbundna och att de
sätter gränser för det meningsskapande. De flesta bryter dock mot Foucaults tendens
att identifiera en enda kunskapsregim i en historisk epok.115
Centrala begrepp hos Foucault är diskurs, makt och kunskap.116 Att kombinera
dessa tre är också av intresse för mig, och för många andra pedagogiskt inriktade
diskursanalytiker. Foucault ser diskurs som ett uttryck för makt, för rådande strider
om makt och som positiv i den meningen att den producerar kunskap.
Makten bör, menar Foucault, analyseras nedifrån och upp, det vill säga med utgångspunkt i en mikromakt.117 Som jag tolkar Foucault skulle den mikromakt som
synliggörs exempelvis i kursplaner eller policydokument utgöra en lämplig utgångspunkt för analys.
Diskursen fungerar som ett tankesystem som reglerar vad som är möjligt att säga i
en viss kontext och vilka som får yttra sig inom diskursen – i synnerhet Foucault
intresserar sig för detta möjlighets- och maktutrymme.118 Diskursen har alltså, enligt
Foucault, en kontrollerande funktion.119 En dominerande diskurs, en så kallad big
discourse, inom ett område kan medföra svårigheter att analysera möjlighetsutrymmet, eftersom ”allt vi ser klibbar fast vid en sådan perception.”120 Vi riskerar
alltså att i någon mån att utesluta andra tolkningsmöjligheter vid analysen. För min
del skulle det exempelvis kunna vara en risk att jag häftar fast vid tolkningar som har
att göra med min förförståelse.
Diskursen fungerar inneslutande för vissa grupper och uteslutande för andra,
genom att språkligt skapa ett raster för bedömning av kunskap, sanning, relevans och
114
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möjlighet.121 Olika diskurser som rivaliserar på samma område kan synliggöras
genom analys av språkbruket i en viss kontext, till exempel lärarutbildningen eller en
del av lärarutbildningen – i det här fallet i VFU.
När det gäller den konkreta analysen ges ingen tydlig metodisk guide av Foucault.
De olika stegen styrs av de teoretiska ramarna. Det finns fyra övergripande begrepp
för analysen, varav de tre första, händelse, serie och regelbundenhet, indikerar
sökande efter system, medan det fjärde, möjlighetsvillkor, signalerar att man också
måste beakta vilka villkor som styr talet i en viss riktning.122 Vivien Burr har försökt
att konkretisera hur de olika stegen i en analys inspirerad av Foucault kan utföras.123
Analysen görs i sex steg:
 Lokalisera diskursiva konstruktioner genom att undersöka vilka skilda sätt
varpå ett objekt refereras till
 Lokalisera diskurserna genom att bestämma vilken typ av objektsbild som
målas upp i de skilda diskursiva konstruktionerna
 Orientera mot handlingar: Fastställ vad som görs eller uppnås genom
konstruktionerna och vilka effekter detta kan få för subjekt
 Identifiera diskursernas möjliga subjektspositioner
 Identifiera diskursernas möjliga praktiker/handlingar
 Identifiera subjektivitet. Vilka erfarenheter, tankar och känslor för subjektens
positioneringar med sig?124
Jag har i min analys följt dessa steg. Det har dock inte gjorts systematiskt i den
ordning som nämns. När det gäller den sista punkten är det enbart i kapitel 4, där
intervjuutsagorna analyseras, som jag kunnat identifiera och diskutera subjektivitet i
den mening som föreslås här.
Den andra riktningen jag använder i min teoretiska ram företräds av Fairclough,
som inspirerats av Foucault. Fairclough försöker att hitta vägar att kombinera sådana
samhällsorienterade diskursanalyser som Foucault förespråkar med språkvetenskapliga textanalyser som gör det möjligt att belägga och precisera påståenden om
diskursers karaktärer.125 Fairclough knyter alltså samman text och diskurs genom att
fokusera hur sociala och kulturella processer har en delvis lingvistisk-diskursiv
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karaktär. Han menar att språk, i form av autentisk text, ska analyseras empiriskt.126
Centralt att studera är relationen mellan språklig handling och social praktik – social
kontext i vid mening. Eftersom diskursanalysen ensam inte räcker som analytiskt
instrument måste den kombineras med andra teoretiska perspektiv.127 Detta gäller i
synnerhet för att belysa den sociala praktiken.
En diskurs bidrar till konstruktion av sociala identiteter, sociala relationer och kunskaps- och betydelsesystem.128 Detta brukar i svenskt språkbruk benämnas att
diskursen har en identitetsfunktion, en relationell funktion och en ideationell
funktion.129 Jag delar Faircloughs uppfattning om hur diskurs verkar på olika nivåer i
ett samhällssystem, samt att det finns både diskursiva praktiker och icke diskursiva
praktiker. Exempelvis betraktar han institutioners regelverk, rutiner och värderingar
som icke diskursiva, om än de som del av en social struktur kan ha både diskursiva
och icke diskursiva element.130
Det är naturligtvis inte lätt att argumentera för hur man skiljer mellan diskursiva
och icke diskursiva element, men jag har gjort en distinktion utifrån Faircloughs
tänkande framför allt avsnittet Intern, latent positionering av VFU. I avsnittet, som
handlar om interna organisatoriska faktorer, talar jag inte i termer av diskurser,
eftersom jag inte tycker att materialet medger det. Jag betraktar alltså inte
organisatoriska faktorer, så som regelverk, som diskursiva. Bakomliggande beslut
som organisationen vilar på samt de konsekvenser dessa kan få kan dock mycket väl
kan vara diskursiva. En annan grundläggande uppfattning hos Fairclough är att
diskursen är både konstituerande och konstituerad. Förhållandet till andra sociala
dimensioner är alltså dialektiskt.131 Denna uppfattning delas av mig.
Fairclough intresserar sig på ett annat sätt än Foucault för förändring och för de
villkor som skapar förändring. Där Foucault menar att individer är determinerade av
strukturer menar Fairclough att de istället i hög grad väljer element från olika
diskurser och att de genom dessa så kallade kreativa handlingar efter hand kan omstrukturera diskursordningar.132 Vidare skiljer Fairclough mellan en social identitet,
vari yrkesidentitet ryms, och personlig identitet. För att införliva en social identitet,
126

Norman Fairclough, Discourse and Social Change, Cambridge: Polity Press, avsnittet “Doing
Discourse Analysis”.
127
En kritik som riktas mot Fairclough är att han inte närmare preciserar vilken slags teori det gäller
eller i vilken omfattning annan teori som ska användas. Han pekar dock ut sociologisk teori och
teori om kultur som lämpliga att kombinera med diskursanalysen.
128
Fairclough, Discourse and Social Change, s. 169. Resonemanget återfinns i kap. 5 och 6.
129
Winter Jørgensen & Phillips, Diskursanalys som teori och metod, s. 73.
130
Fairclough, Discourse and Social Change, s. 64. Jag är tveksam till att betrakta institutioners
värderingar som icke diskursiva.
131
Ibid., s. 60.
132
Norman Fairclogh, Language and Power, London: Longman, 1989, s. 172.

32

JAGET OCH FORSKNINGSOMRÅDET

menar han dock att subjektet måste införliva den sociala identiteten i den personliga.
Precis som Fairclough intresserar jag mig för de villkor som styr processen mot en
social identitet, det vill säga en yrkesidentitet. Dessa villkor diskuterar jag vidare i
kapitel 4.
I den konkreta analysen bör man ha samtidigt fokus på två dimensioner som
används på samma data: den kommunikativa händelsen och diskursordningen. En
diskursordning är överordnad diskursen och omfattar den samling diskurser som
inryms inom exempelvis en institution, och där kan betraktas som självklar.133
Analys av diskursordning förutsätter dock analyser av ett stort antal
kommunikativa händelser. Winter Jørgensen & Phillips föreslår att begreppet
diskursordning används som övergripande tankeram och bakgrund, mot vilken det
sedan blir möjligt att ringa in diskurser inom diskursordningen för analys. 134 I
analysen kan man då ta fasta på hur de olika diskurserna inom diskursordningen förhåller sig till varandra och hur de fördelar utrymme och makt. Att föra in begreppet
diskursordning förespråkas även av Mats Börjesson, som menar att det öppnar för en
mer självständig forskningsposition än om man utgår ifrån redan givna gränsdragningar i samhället.135 Valet av diskursordning kan dock vara ett dilemma,
eftersom det i sig innebär att konstruera något: ”Att koda eller gruppera sina
empiriska fynd innebär vidare med nödvändighet att forskaren behöver kategorisera,
och att denna process alltid är godtycklig – i meningen socialt konstruerad.”136
För att ha en möjlighet att hantera ett stort material i ett analytiskt hänseende fann
jag det både nödvändigt och användbart att konstruera diskursordningar. Jag utgick
ifrån de olika frågeställningar som behandlas i respektive kapitel och funderade i
övergripande termer på vad som i ett hegemoniskt perspektiv skulle kunna vara fruktbara diskursordningar. Konkret funderade jag på vad det kan råda förhandling om,
eftersom Fairclough menar att hegemoni inte är stabil, men förhandlingsprocessen
skapar en tillfällig, instabil och ofullbordad betydelsekonsensus.137 Jag konstruerade
diskursordningen teori och praktik i kapitel 2, lärarprofession i kapitel 3 och den
blivande läraren i kapitel 4. Dessa diskursordningar har alltså fungerat som en
analytisk ram för att ringa in diskurser inom de olika diskursordningarna.
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I en analys ska alltså, enligt Fairclough, kommunikativa händelser och diskursordning analyseras. Varje kommunikativ händelse har tre dimensioner: Den är text,
den är diskursiv praktik och den är social praktik (med diskursiva och icke diskursiva
element). Alla tre dimensionerna ska, skriver Fairclough, internaliseras i en diskursanalys, eftersom målsättningen är att kartlägga förbindelser mellan språkbruk och
ideologi och makt, men också till social praktik.138 Det nära förhållandet mellan språk
och social praktik framhålls i flera sammanhang.139
Så vad står då de analytiska dimensionerna i den kommunikativa händelsen för?
Texten ska analyseras till form och innehåll. Viktiga begrepp är intertextualitet och
hegemoni.140 Analys av intertext innebär en fokusering på olikartade och motsägande
element. Den ambivalens som finns i texter har ofta sin grund i intertextualitet.
Textens mening blir ambivalent när det förekommer olika betydelser sida vid sida i
den, som i flera av de analyserade texterna. En särskild form av intertext kallas för
interdiskursivitet. Det betyder att flera olika diskurser synliggörs i en ny mix, vilken
Fairclough benämner kreativ. Syftet med en sådan mix är att skapa nya diskursiva
relationer och därmed förändring.141 Slutligen analyseras hegemoni som en förhandlingsprocess, som jag tidigare nämnt. Den noggranna lingvistiska analys som förespråkas av Fairclough begränsar det empiriska materialet. Jag har därför inte
analyserat materialet med den lingvistiska preciseringen utan fokuserat betydelser,
regelbundenheter samt olikartade och motsägande element.
För att kunna säga något om relationen mellan text och social praktik måste också
en beskrivning av texternas kontext, den diskursiva praktiken ingå i analysen. Den
diskursiva praktiken är den praktik där text konsumeras, produceras och distribueras
– här sker social och kulturell reproduktion och förändring.142 Eftersom den
diskursiva praktiken formas av den sociala praktiken fungerar den som en förbindelselänk mellan texten och den sociala praktiken. Diskursiv praktik kan exempelvis
undersökas genom receptionsundersökningar, genom undersökningar av produktionsförhållanden eller genom en intertextuell kedja, där samma text kan analyseras i flera
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steg.143 Det här ledet är det mest problematiska i min undersökning. Jag får till viss
del kännedom om den diskursiva praktiken genom intervjumaterialet och genom
sådan information som en del texter uttrycker. Jag får också tillgång till vissa textkedjor, där exempelvis examensmål återfinns på olika nivåer. Något heltäckande
empiriskt material för analys av den diskursiva praktiken har jag dock inte. Winter
Jørgensen & Phillips skriver att Fairclough själv oftast underlåter att klargöra det här
ledet sociologiskt. Istället tar han sin utgångspunkt i en mer lingvistiskt inriktad
process genom att identifiera diskursivitet och intertextualitet.144 Det är också på den
nivån jag får hantera problemet.
Diskursanalys rymmer, som jag varit inne på flera, ibland motsägelsefulla,
angreppssätt. Såväl Winter Jørgensen & Phillips som Börjesson försöker att visa på
kompromisser, där styrkor hos olika skolor kan tillämpas utan att utgångspunkter
eller metoder kommer i konflikt. Börjesson menar att den gemensamma nämnaren i
en sådan kompromiss är den konstruktivistiska grundansatsen som gör det både
möjligt och fruktbart att pendla mellan de till synes olika angrepssätten i diskursanalytiskt orienterad forskning.145
En kritik som förts fram är att diskursanalys öppnar för relativisering, eftersom det
handlar om att se fenomen ”som någonting”.146 För forskaren gäller det alltså att
undgå anklagelsen om att allt finns i betraktarens öga genom att visa på det som är
centralt i det diskursanalytiska fältet: intresset för regelbundenheter och för de villkor
och förutsättningar som dessa vilar på.147
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2. POSITIONERING AV VFU: DEFINIERING, ORGANISERING OCH REGLERING
Sedan mitten av 1900-talet har lärarutbildningen kritiserats för att inte i tillräcklig
grad förbereda studenterna för yrkeslivet. På senare tid har fokus riktats mot att
integrera utbildningens olika delar. En av de frågor som fick stor genomlagskraft i
den nya lärarutbildningen från 2001 var hur praktiken, som då bytte namn till verksamhetsförlagd utbildning, skulle organiseras och genomföras för att tydliggöra helhetsperspektivet och relationen mellan högskoleförlagda och verksamhetsförlagda
delar av lärarutbildningen.
I detta kapitel ska en analys av svensklärarutbildningarnas styr- och policydokument ge svar på frågan hur den verksamhetsförlagda utbildningen positioneras i
dem. Positioneringen belyses genom analys av styrningsmekanismer så som
definiering, reglering och organisering av VFU. Materialet undersöks utifrån diskursordningen teori och praktik, vilken jag valt med utgångspunkt i syftet, men också för
att begreppen i det närmaste utgör en odelbar helhet i många skrivningar om VFU.
Diskursordningen är dock inte oproblematisk. Teori och praktik är på sätt och vis
redan en gjord distinktion genom ordens frekvens i dokumenten. Inte nog med det.
Som bakgrundsteckningen i kapitel 1 visat finns många problem med den bristande
integreringen mellan teori och praktik i lärarutbildningen. Börjesson varnar för att
frågor som redan är definierade som problemområden kan göra det svårt att ställa nya
och relevanta frågor till materialet. Ett sätt att hantera detta blir för mig att försöka att
närma mig diskursordningen och dess olika diskurser genom att tänka i termer av
heterogenitets- eller olikhetsdiskurser snarare än problemområden som ska utredas.148
I detta kapitel används, utifrån den frågeställning som ska besvaras, fyra av de sex
nivåer som modellen för dokumentanalys innehåller: ideologisk nivå, som avspeglar
kunskaps- eller människosyn, ämnesnivå, som återfinns i skrivningar om ämnet,
extern verksamhetsnivå, som avspeglas i relation mellan lärosäte och externa aktörer
samt intern verksamhetsnivå, som bland annat vittnar om relation mellan olika ämnen
eller ämnesområden.149
I avsnittet där den externa verksamhetsnivån analyseras är det möjligt att tala i
termer av diskurser. Det är det dock inte i avsnittet som belyser den interna verksamhetsnivån. Det beror dels på att det bara sparsamt förekommer text som på något vis
motiverar eller diskuterar förhållanden som rör nivån, dels på att den, med
Faircloughs termer, kan betraktas som icke diskursiv praktik.150 Jag vill dock påpeka
148
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att jag ifråga om detta menar att utfallet, det vill säga det resultat som går att utläsa,
mycket väl kan vara diskursivt satt, utan att för den skull peka mot några särskilda
diskurser. Den interna verksamhetsnivån är viktig för att belysa positionering av VFU
och för att få redskap att analysera den är dokumentanalysen särskilt viktig.
Det huvudsakliga analysmaterialet är naturligt förekommande material.151 För
analys av verksamhetsextern nivå används företrädesvis utbildningsplaner samt
policydokument. Vid analys av förhållandet mellan verksamhetsförlagd utbildning
och lärarutbildningsämnet/ämnena svenska på verksamhetsintern nivå används lokala
dokument, främst kursplaner, men även utbildningsplaner.
I kapitlet redogör jag först för den teoretiska ram och metod som används i
analysen och sedan går jag in på de två olika sätten att iaktta positioneringen: extern
och intern positionering. För att kunna besvara frågan måste jag definiera vad VFU
egentligen är och analysera hur den regleras och organiseras på ett retoriskt plan.
Avslutningsvis för jag ett resonemang om vilka diskurser som synliggjorts genom
analysen och hur de förhåller sig till varandra.

Teoretiska utgångspunkter
I avsnittet om teoretiska utgångspunkter förutsätts att läsaren är förtrogen med
avsnitten En diskursanalytisk utgångspunkt, Kodning, analys och tolkning samt Om
forskarens roll och forskningens villkor. Detta innebär att jag endast kortfattat redogör för aspekter av den diskursanalytiskt influerade ram jag använder.

Diskursanalys
Som tidigare nämnts sammanför jag Foucaults intresse för makt och möjlighetsutrymme med Faircloughs teori om diskursanalys samt med hans mer utvecklade
metod för att utföra densamma. Diskurser är bestämda sätt att under en viss tid förstå,
tala om och uppfatta världen. En anledning till detta är, menar Foucault, att diskurser
fungerar kontrollerande inom ett visst område.152 Det är alltså inte möjligt att säga
eller göra vad som helst inom en viss diskurs. Diskurser fungerar på så vis
inkluderande och exkluderande på samma gång, beroende på hur subjekt positioneras
inom dem.

151
152

Material som förekommer utan att forskaren arrangerat en forskningsmiljö/forskningssituation.
Foucault, Diskursens ordning, s. 25f.
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I det här kapitlet används diskursanalysen både för analys av vad olika utsagor
faktiskt säger, men också hur utsagorna uttrycks. På så vis blir det även möjligt att
närma sig vad som inte sägs, eller är möjligt att säga, i ett visst sammanhang.153
En viktig distinktion måste göras gentemot Foucault och diskursteorin, där
diskurser ses som konstituerande. Det är alltså diskurser med hegemonisk ställning
som formar och omformar vår världsuppfattning. I den kritiska diskursanalysen
betraktas diskursen som dialektisk i förhållandet mellan att vara konstituerad och
konstituerande. De bidrar således inte bara till att forma eller omforma vår världsuppfattning utan också till att spegla den. Denna förskjutning inkluderar ett starkt intresse
för förändringspotential hos Fairclough och det intresset delas av mig. Följande citat
får belysa min ståndpunkt: ”Med hjälp av språket skapar vi representationer av
verkligheten, som aldrig bara är speglingar av en redan existerande verklighet –
representationerna bidrar till att skapa den.”154
För att analytiskt närma mig det empiriska materialet används ett par begrepp.155
Jag lånar begreppen diskursordning och hegemoniska ideologier från den kritiska
diskursanalysen. I kapitlets inledning beskrivs och motiveras den valda diskursordningen teori och praktik. I ett ideologiskt hänseende har jag diskuterat begreppet
hegemoni såsom en tillfälligt förhandlad betydelsekonsensus.156 Som en del av den
lingvistiskt inriktade analys som föreslås av Fairclough används begreppet agent i en
förenklad semantisk betydelse; vem handlar eller vem handlar det om? Jag har redan
nämnt begreppet makt, som hos Foucault används i ett produktivt syfte. Makt är
alltså inte synonymt med förtryck. Vidare lånas ur diskursteorin begreppet
performativ funktion, det vill säga begrepp som kan användas av vitt skilda
användare med ibland motsatta intentioner. Performativa yttranden beskriver,
värderar och kan utsättas för betydelseförskjutningar genom att de används av olika
intressegrupper. Oenighet om hur begreppen används kan avslöjas genom vilka
applikationskriterier, det vill säga villkor, som ställs upp för användning av
begreppet eller vad begreppet kan appliceras på.157
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Börjesson, Diskurser och konstruktioner, s. 21.
Winter Jørgensen & Phillips, Diskursanalys som teori och metod, s. 15.
155
En begreppsdiskussion om diskursordning förs i avsnittet En diskursanalytisk utgångspunkt.
156
Fairclough, Discourse and Social Change, s. 93.
157
Begreppet performativitet återfinns i traditioner från Skinner, Foucault och Butler. Här har
främst Tomas Englund & Ann Quennerstedts definition använts. Se Tomas Englund & Ann
Quennerstedt, ”Likvärdighetsbegreppet i svensk utbildningspolitik”. I: Tomas Englund & Ann
Quennerstedt (red.), Vadå likvärdighet? Studier i utbildningspolitisk språkanvändning,
Göteborg: Bokförlaget Daidalos, 2008, s. 13f.
154

39

VÄXELSPEL MED FÖRHINDER

Läroplans- och organisationsteori
Vid sidan av teoribildning från det diskursanalytiska fältet tas ett fåtal aspekter ur
läroplansteori och organisationsteori i bruk.
En utgångspunkt är att läroplansdokument bär spår av de principer som föregått
utformningen av dem samt att styrdokumenten åtminstone retoriskt är tänkta styrinstrument för undervisnings- och lärandesituationer.158
I Sverige finns några tongivande forskare som bidragit till teoribildningen inom
läroplansanalys, och precis som när det gäller ramen för diskursanalysen begagnas
läroplansteoretiska begrepp som är användbara i analysen, även om det finns grundläggande olikheter mellan en del av forskarna.159 Exempelvis anlägger Tomas
Englund ett makt- och konfliktperspektiv som inte är uttalat hos Ulf P. Lundgren eller
Göran Linde. Utan att hemfalla åt strukturalistiskt tvingande förklaringar bedömer
jag, som nämnts, att maktperspektivet är relevant att iaktta inom den valda diskursordningen, eftersom jag vill kunna säga något om förhållandet mellan olika aktörer
som är verksamma i en viss diskurs.
I sina arbeten betonar Englund att vare sig läroplaner eller undervisningsmaterial är
värdeneutrala och väsensskilda från politik.160 Utbildning har, menar han, en dubbel
karaktär i en kapitalistisk demokrati. Den befinner sig i ett spänningsfält mellan
social integration och social förändring.161 Det här spänningsfältet kanske inte bara
rör utbildningen som helhet utan även de kompetenser som de blivande lärarna ska
utveckla. Detta går jag in på i både detta kapitel och i de följande.
I val av undervisningsinnehåll uttrycks ideologier som är mer eller mindre manifesta. Dominerande ideologier visar sig i en statligt förmedlad och kompromissgrundad konsensusideologi alternativt en hegemonisk ideologi, vilken ”penetrerat
människors medvetande i så måtto att ideologins metaforer uppfattas som commonsense av en stor majoritet”.162 Begreppet ideologi används inom läroplansforskning,
inom den organisationsteoretiska bas jag använt, samt inom det diskursanalytiska

158

Jfr Faircloughs intresse för intertextualitet.
Se exempelvis Ulf. P. Lundgren, Att organisera omvärlden: En introduktion till läroplansteori,
Stockholm: Liber förlag på uppdrag av Gymnasieutredningen, 1979; Gunilla Svingby,
Läroplanen som styrmedel för svensk obligatorisk skola. Teoretisk analys och ett empiriskt
bidrag, Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis, 1978; Tomas Englund, Curriculum as a
Political Problem. Changing Educational Conceptions, with Special Reference to Citizenship
Education, Lund: Studentlitteratur, 1986 och Göran Linde, Det ska ni veta! En introduktion till
läroplansteori, Lund: Studentlitteratur, 2000.
160
Se exempelvis Englund, Curriculum as a Political Problem, 1986, s. 19.
161
Englund, Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension, s. 24f.
162
Ibid., Kapitlet ”Ideologibegreppet”.
159
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fältet. Jag använder, som nämnts, begreppet för att beskriva förhållanden mellan och
inom olika diskurser.
Göran Linde menar att det finns en alltmer tongivande tendens att inom läroplansforskning betrakta utbildningsfrågor ”i ett värdeperspektiv”, där demokratifrågor,
riktlinjer för kommunikation och ömsesidig respekt samt ett globalt perspektiv sätts i
förgrunden. Detta intresse för vad Linde benämner values education är, menar han,
stort i hela västvärlden.163 I skolsammanhang talas mycket om önskvärda sociala
kompetenser som tolerans, empati och förmåga att lyssna. Vad som kan vara en risk,
eller möjligtvis redan är ett faktum, skriver Linde, är att ”de värden man vill förmedla
och förankra fastställs centralt i läroplansdokumenten och behandlas som ideologiska
dogmer, vilka inte kan granskas och diskuteras kritiskt av eleverna. Dessa blir istället
mottagare av en fastställd värdeförmedling” [studenterna, min anmärkning].164
Lundgren betonar istället de arbetsmarknadsmässiga och historiska orsakerna till det
innehåll som får genomslagskraft i läroplanen.165
Jag avser att analysera diskursiva mönster som kan sättas i samband med såväl
värdeperspektiv som med arbetsmarknadsmässiga och historiska orsaker till
utformning av styr- och policydokument.166
På den nivån frågeställningen i kapitlet ligger, det vill säga för att analysera hur
VFU positioneras, kommer begreppet styrning till användning. Det är, menar Berg,
ett institutionellt maktbegrepp, eftersom det innebär påverkan åt ett visst håll utifrån
vissa givna förutsättningar.167 Då de granskade dokumenten utgörs av såväl juridiskt
styrande dokument som informations- och policydokument som tagits fram för
styrning och reglering av VFU är det värdefullt att se närmare på vilken typ av
styrning som är verksam i diskurserna.168
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Linde, Det ska ni veta!, 2 uppl., s. 45. Som förgrundsgestalter nämner han Habermas,
Cherryholmes och – i Sverige – forskningsgruppen SOC-INN, Forskningsgruppen för
Socialisationens Innehåll och Medborgarskapets Dimensioner där bland annat Tomas Englund
ingår.
164
Linde, Det ska ni veta!, 2 uppl., s. 46.
165
Lundgren, Att organisera omvärlden, s. 21f.
166
Inte minst mot bakgrund av att begreppet verksamhetsförlagd utbildning, VFU, kom till som ett
resultat av en lärarutbildningsreform som därigenom ville förstärka integreringen mellan teori
och praktik.
167
Berg, Att förstå skolan, s. 26f.
168
I hänvisningarna följer jag lärosätets stavning och formuleringar.
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Extern, manifest positionering av VFU: Dominerande diskurser
I det följande tecknas en bild av den externa positioneringen av VFU genom analys
av hur VFU definieras, regleras och organiseras. Till den externa positioneringen
räknas analys av explicit och manifest formulerade externa relationer, som mellan
lärosäte och skolverksamhet/samhälle/omvärld, samt den uttryckta relationen mellan
teori och praktik. Inledningsvis visar jag att VFU som begrepp används på olikartade
sätt, vilket sedan får konsekvenser för hur man använder begreppet i de olika
dokumenten. Därefter följer analys av och diskussion om de diskurser jag urskilt i
materialet.
Hur VFU definieras skiljer sig åt mellan lärosätena. Vid Högskolan Dalarna lyfter
man till exempel fram att VFU inte har något bestämt innehåll, och man anger endast
i vilket sammanhang studierna förläggs när VFU och HFU integreras.169 Vanligast är
dock att man försökt att beskriva och definiera vad som ska räknas som VFU. Vid
Uppsala universitet räknar man in exempelvis utbildning förlagd till förskola/skola,
fältstudier, samt introduktion och uppföljning av VFU.170 Ännu mer precist har man
försökt att beskriva innehållet i en kursplan: ”I den verksamhetsförlagda utbildningen
om 15 hp ingår handledningssamtal, seminarier, auskultationer, planering, genomförande, utvärdering och utveckling av undervisning. Dessutom ingår deltagande i
lärares övriga arbetsuppgifter.”171
Hur VFU definieras är ett sätt att avgöra positionering. På samma sätt kan det
faktum att man i ett informationsmaterial om inriktningen i svenska inte ens nämner
VFU säga något om positionering: ”Inriktningen ger kunskaper i det svenska språket
och litteraturen. Områden som studeras är: svenska språkets struktur, språklig
variation socialt och regionalt, historisk utveckling samt svensk och utländsk skönlitteratur (även barn- och ungdomslitteratur). Dessutom tränas färdigheterna att
uttrycka sig i tal och skrift.”172 Det finns alltså olika sätt att definiera VFU och dessa
definitioner kan säga något om hur densamma positioneras.
Dokument från 22 lärosäten som 2009 gav svensklärarutbildning ingår i mitt
material. Vid analysen av det empiriska materialet trädde olika mönster fram, vilka i
sin tur möjliggjorde grupperingar i tre olika diskurser. Såväl namnen som tankemodellerna är skapade av mig utifrån ord, begrepp och betydelser som jag menar
karaktäriserar de olika diskurserna. De tre diskurserna kallar jag för integrerings- och
169

Högskolan Dalarna, Guide för verksamhetsförlagd utbildning (VFU-guide). Våren 2009, s. 3.
Daterad 2009-01-08.
170
Uppsala universitet, Utbildningsplan för Lärarprogrammet, 330hp. Reviderad 2008-01-24.
171
Uppsala universitet, Kursplan, Språk och matematik i tidiga år B, 30 hp. Beslutad 2007-03-20.
172
Mälardalens högskola, Informationsblad, Lärarprogrammet Svenska.
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samverkansdiskursen, den akademiska tillämpnings- och omsättningsdiskursen samt
den löftesrika diskursen. Diskurserna presenteras och exemplifieras i tur och ordning
nedan.

Integrerings- och samverkansdiskursen
Bland de urskilda diskurserna dominerar integrerings- och samverkansdiskursen.
Diskursen har identifierats genom att jag i läsningen av dokumenten uppmärksammat
textmönster som har att göra med integrering, samverkan och samarbeten, på olika
nivåer och med olika innebörder. Att det finns en uttalad vilja att integrera teori och
praktik i lärarutbildningen eller att på olika nivåer samverka och samarbeta är i sig
inte fog för att betrakta detta som en diskurs – det är tvärtom ett uttryckt regeringskrav, som förväntas styra lärarutbildningen. Däremot ger materialet som helhet
tydliga indikationer på hur man diskursivt formulerar den tänkta och önskade
integreringen. Dessa textmönster samlar sig i områden som jag definierat som
diskurser.
I utbildningsplanerna uttrycks så gott som alltid målsättningarna med VFU som
direkta citat ur propositionen och/eller ur statliga utredningar, men i de lokala målen
samt i de skrivningar som handlar om verksamhetsförlagd utbildning på det egna
lärosätet finns en del ytterligare att hämta. Det rikaste materialet utgörs dock av sidodokument av policykaraktär som ska informera studenten om lärarutbildningen,
inriktningarna, den verksamhetsförlagda utbildningen och kurserna. De avtal som
skrivits mellan lärosäten och kommuner eller partnerområden har också visat sig vara
fruktbara att analysera utifrån mitt syfte.
Analysen visar att diskursen kan delas in i ett antal underkategorier utifrån de
performativa begreppen integrering och samverkan. Dessa används med olika
intentioner, eller villkor, applikationskriterier, vilket medför att betydelsen av
begreppen förskjuts beroende på vilka intressen som ställs i förgrunden. I huvudsak
gäller betydelseförskjutningar organisatoriska, strukturella aspekter, integrering av
kunskap och förståelse hos den enskilda individen, växelverkan mellan olika
utbildningsdelar och olika former av samverkan.
Vanligast är att integrationstanken avser att närma teori och praktik genom att
tydliggöra inslag där båda möts kontinuerligt, såväl i den verksamhetsförlagda som i
den högskoleförlagda utbildningen. Lärosätena hanterar dock själva integrationstanken på olika sätt. En del fokuserar den organisatoriska och strukturella formen för
att därigenom kunna integrera de olika inslagen i utbildningen. Ett lärosäte verkar
förutsätta att själva kontakten mellan den högskoleförlagda och den verksamhetsförlagda delen borgar för en integrering: ”Teori och praktik kopplas samman genom
43

VÄXELSPEL MED FÖRHINDER

en nära och tidig kontakt med förskola, skola och andra utbildningsmiljöer, inte bara
som arbetsplats utan också som kunskapskälla.”173
Andra lärosäten formulerar den verksamhetsförlagda och den högskoleförlagda
delen som två sidor av samma mynt, och således en odelbar helhet. I något fall talas
det inte i termer av teori och praktik utan om kunskapsområden som genom
utbildningens olika delar ska uppnås. Detta skulle möjligtvis kunna tala för ett försök
till integrering av teori och praktik, eftersom
didaktiskt kunnande kan/bör inte existera isolerat från vetenskapligt kunnande
eller ett ämneskunnande. Lika lite kan/bör vetenskapligt kunnande separeras från
didaktiskt kunnande. Varje kurs bör planeras utifrån dubbla progressioner; en
progression som relaterar till utveckling inom det enskilda ämnesområdet och en
som relaterar till en gradvis och kursövergripande utveckling av lärarkunskap.174

Som vi kan se handlar det även här om att organisatoriskt närma sig frågan genom att
betona hur alla kurser ska organiseras med utgångspunkten att både ämnesområdet
och lärarkunskapen ska utvecklas parallellt och med utgångspunkt i varandra. Det är
möjligt att den tidigare synen på att praktiken ska vara en plats för tillämpning är
orsak till att så många lärosäten uttrycker hur den högskoleförlagda delen av utbildningen ska möta den verksamhetsförlagda. I en informationsskrift om VFU talas det
till exempel om att VFU-frågor ska skapas utifrån erfarenheter från den pedagogiska
praktiken, eftersom VFU ”är något mer än att ’praktisera’ läraryrket”. 175 Studenterna
ska alltså beredas möjligheter att ”teoretisera praktik istället för att som tidigare
endast ägna sig åt att praktisera teori”.176 Ett språkligt undantag från det gängse
bruket att nämna teori före praktik finns i ett informationsdokument:
Att utveckla relationen praktik och teori har sin utgångspunkt i ett problem som
varit vanligt i lärarutbildning. Såväl studenter som lärare har ofta sett praktik och
teori som olika delar i utbildningen […]. Traditionella kursplaner, skilda studier
om studenters föreställningar men också begreppsparen praktik och teori pekar
mot en dualism i lärandet (dvs. där två principer eller förhållande står mot
varandra). Praktik tycks utgöra en del och teori en annan. Ett centralt mål i vår
utbildning är emellertid att studenten ska […] ”stå med en fot i praktiken och en i
teorin samtidigt.”177
173

Linköpings universitet, Informationsblad, Lärarprogrammet 210-330hp. Uppdaterat 2009-0130.
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Linköpings universitet, Utbildningsplan. Lärarprogrammet i Linköping och Lärarprogrammet i
Norrköping. Fastställd 2008-11-18, s. 7.
175
Växjö universitet, VFU Verksamhetsförlagd utbildning. Vad som förväntas av dig som student
och vad du kan förvänta dig av din VFU [sic!], s. 2.
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Karlstads universitet, Handbok för Verksamhetsförlagd Utbildning – VFU. Daterad 2005.
177
Högskolan i Skövde, VFU- Den verksamhetsförlagda delen i lärarutbildningen. Information och
Fortsätter på nästa sida.
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Det faktum att man placerar ordet praktik först kan vara ett sätt att försöka överbrygga den dualism man söker att belysa i citatet, men det kan också tolkas som ett
sätt att närma sig den reflektion som citatet ger uttryck för och att alltså tillerkänna de
praktiska inslagen en högre status. Det ska emellertid inte tolkas som om lärosätet
verkligen hävdar att praktiken är viktigare än teorin utan bara att den behöver
formuleras tydligare som en av två delar av utbildningen. Att lärosätet vill betona det
faktum att praktik och teori ska integreras genom att studenten står med en fot i
praktiken och en i teorin samtidigt visar på en långt gången integrationstanke, där
båda delarna ömsesidigt berikar varandra i varje kurs och delkurs – åtminstone
retoriskt.
Som nämnts verkar de flesta lärosäten tänka sig att integrering är något som i hög
grad ska lösas organisatoriskt. Detta gäller dock inte i alla skrivningar. Vissa lärosäten betonar snarare att integrering handlar mer om förståelse och kunskap hos
studenten än om en organisatorisk integrering av utbildningens olika delar. I en
programbeskrivning sägs till exempel att studenten redan på grundnivå förutsätts tillägna sig begreppsliga redskap som ska användas för att ”beskriva, analysera och
förstå svenskundervisningen ute i den praktiska skolverksamheten”, men lika viktigt
är det att hon under den verksamhetsförlagda tiden möter ”praktiska problem som
under den högskoleförlagda delen av utbildningen kan tolkas, analyseras och
diskuteras med utgångspunkt i teoretiska modeller”.178
Hittills har jag visat hur lärosäten förhåller sig till integrering, endera genom
organisatoriska åtgärder eller genom att betona att integrering av kunskap eller kunskapsområden ska ske. Ytterligare en variant, där integrering formuleras i termer av
växelspel, kan urskiljas. Det handlar här mindre om en sammansmältning eller en
upplösning av dikotomin teori och praktik än om att skapa bryggor mellan dem
genom växelverkan mellan utbildningens högskoleförlagda respektive verksamhetsförlagda delar. Dessa delar tycks alltså här vara synonyma med begreppen teori och
praktik, ibland så tydligt som i följande textexempel, där man säger sig vilja ”utbilda
lärare som kan förena akademisk och yrkesprofessionell kompetens vilket kräver en
tydlig växelverkan mellan teori och praktik”.179 Det handlar alltså snarast om att
betona värdet av de två olika delarna i utbildningen, inte sällan genom att uppvärdera
de så kallade praktiska kunskaperna. Vid Högskolan i Skövde positioneras VFU
ideologiskt och man framhåller att studenter lär sig ”hantverket” i VFU.180 Det här
riktlinjer för studenter och lärarutbildare, s. 13f. Fastställd 2007-05-02.
Malmö högskola, Huvudämne. Svenska i ett mångkulturellt samhälle, Lärarutbildningen, Malmö
högskola, s. 8.
179
Mittuniversitetet, Stöd för bedömning av student, Verksamhetsförlagd utbildning.
180
Högskolan i Skövde, VFU- Den verksamhetsförlagda delen i lärarutbildningen. Information och
riktlinjer för studenter och lärarutbildare, s. 14. Fastställd 2007-05-02.
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dokumentet handlar om den verksamhetsförlagda utbildingen så det kanske inte ska
dras alltför stora slutsatser utifrån citatet. Det ges dock ytterligare exempel på att det
tycks vara viktigare att relatera ämnesområden till VFU än att relatera VFU till
ämnesområden. Lärosätet sägs behöva ”ge förutsättningar för att relatera alla ämnesområden inom lärarutbildningen till den verksamhetsförlagda utbildningen för att
uppnå helhet och åstadkomma växelverkan mellan praktiska erfarenheter och
teoretiska kunskaper”.181
Inte sällan antyder formuleringar ifråga om VFU något radikalt nytt, i synnerhet när
det gäller innehållet i den verksamhetsförlagda utbildningen. De diskursivt formade
uttrycken grundar sig säkert i en uppriktig önskan om integrering, men hur den ska
konkretiseras är dolt under en retorisk språkdräkt:
Praktikbegreppet leder tankarna till en verksamhet där studenterna ges möjlighet
att tillämpa eller applicera redan förvärvade kunskaper. Teorin studeras på
universitetet och studenten går sedan ut i praktiken och prövar […]. En förändrad
syn på relationen teori och praktik och på kunskap och lärande gör det nödvändigt
att byta begreppsapparat.182

VFU ska alltså, till skillnad från praktiken, visa på andra och nya möjligheter till
lärande i yrkesverksamhet.
En sista kategori som jag vill knyta till integrerings- och samverkansdiskursen har
att göra med samverkan och samarbeten. Det som utgör spänningsfältet här är vilka
betydelser och aktörer som knyts till begreppen. Att ord med förleden ”sam-” är
populära att knyta samman med utbildningsinnehåll råder det inget tvivel om. I en del
formuleringar är det dock svårt att avgöra vem som ska samverka med vem och i
vilket syfte, som i följande exempel:
Samordnarna från samverkansområdena och universitetet ansvarar tillsammans
för att […] utveckla och tydliggöra vad samverkanstanken mellan samverkansområdena och universitetet innebär i den reformerade lärarutbildningen.
[Institutionens lärarutbildningsansvariga ska] samverka med universitetets VFUsamordnare för att tillsammans med dem stimulera till ett bra samarbete med
samverkansområdena och utveckla den verksamhetsförlagda utbildningen.183
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Mälardalens högskola, Handbok för verksamhetsförlagd utbildning – VFU, s. 4.
Karlstads universitet, Studentinformation – verksamhetsförlagd utbildning – vfu. Daterad 200609-09.
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Örebro universitet, Samverkansdokument för regional samverkan kring verksamhetsförlagd
utbildning inom lärarutbildningen, Örebro universitet och kommunerna i regionen, Ht 08–Vt
09, s. 9f.
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Ofta antas samverkan kunna stimulera till skol- och kompetensutveckling.184 I en del
dokument preciseras vad olika aktörer kan göra för att skapa sådana förutsättningar:
”Skolledaren kan tillsammans med arbetslaget initiera eller efterfråga studenters hjälp
för att genomföra en vetenskaplig studie exempelvis inom ramen för examensarbetet.”185
Det finns också talrika exempel på att det är studentens samarbetsförmåga som ska
utvecklas, antingen genom den verksamhetsförlagda utbildningen eller genom lärarutbildningen som helhet.186 Lärarutbildningen förutsätts nämligen hjälpa studenterna
att ”utveckla sin samarbetsförmåga med kollegor och elever.”187
Precis som inom andra diskurser kan agens vara dold. I en formulering sägs till
exempel att det är ”viktigt att den verksamhetsförlagda delen får ett kvalitativt innehåll och tydligt utvecklar samarbetsförmåga både gällande arbete i arbetslag och tillsammans med barn och ungdomar”.188 Vilka parter som ansvarar för att så sker framgår dock inte.
Vanligast är dock att det uttryckta samarbetet och samspelet på ett övergripande
sätt berör lärosäte och skolverksamhet. I så gott som alla granskade avtal, i de flesta
utbildningsplaner och i många policydokument som rör VFU regleras och definieras
denna samverkan genom skrivningar som berör aktörerna högskola - skola, och
ibland även enskilda aktörer inom verksamheterna. En utbildningsplan får här
exemplifiera hur en typisk och vanlig definition kan se ut. I kommentarmaterialet till
utbildningsplanen fastslår man att lärarutbildningen är en
akademisk professionsutbildning, som förenar vetenskaplig kunskap och beprövad erfarenhet.[…] Lärarutbildningen ska tillföras kunskap från de
professionellt verksamma lärarna […] genom den verksamhetsförlagda utbildningen som samspelar med den högskoleförlagda och där skolverksamhetens
lärarutbildare ska samarbeta med universitetets. [---] De olika delarna ska utgöra
en sammanhållen helhet och som sådan komma till uttryck både i kursplaner och i
genomförandet av utbildningen.189
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Se exempelvis Umeå universitet, Digital VFU-handbok, Läsåret 2008/2009, s. 7 och Högskolan
i Skövde, VFU – Den verksamhetsförlagda delen i lärarutbildningen. Information och riktlinjer
för studenter och lärarutbildare, s. 5 och 10. Fastställd 2007-05-02.
185
Högskolan i Skövde, VFU – Den verksamhetsförlagda delen i lärarutbildningen. Information
och riktlinjer för studenter och lärarutbildare, s. 10. Fastställd 2007-05-02.
186
Se exempelvis Uppsala universitet, Utbildningsplan för Lärarprogrammet, 330hp. Reviderad
2008-01-24.
187
Växjö universitet, Utbildningsplan 270-330hp, s.5. Reviderad 2008-06-03.
188
Mälardalens högskola, Handbok för verksamhetsförlagd utbildning - VFU, s. 3.
189
Göteborgs universitet, Utbildningsplan för Lärarprogrammet, 180-330 hp, s. 15f. Reviderad
2008-06-23.
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Exemplet är talande på så vis att man här har lyckats väva samman olika aktörers
samverkan och därtill preciserat VFU som en av dessa aktörer. Det faktum att det rör
sig om en utbildningsplan där man utlovar en sammanhållen helhet som ska genomsyra kursplanerna inom lärarutbildningen samt genomförandet av kurserna, visar hur
högt samspel och samverkan värderas på ett retoriskt plan.
Det finns inga skrivningar som explicit avslöjar någon hierarkisk maktskillnad
mellan parter i en sådan efterfrågad samverkan, men några formuleringar kan ge anledning till ytterligare reflektion. Ett samverkansavtal syftar exempelvis till att verka
för ”ett fördjupat samarbete mellan högskolan och kommunerna i syfte att stärka
lärarutbildningens kvalitet, ge bidrag till lärares kompetensutveckling och stimulera
till gemensamma forsknings- och utvecklingsarbeten”.190
Värt att notera här är att man inte pekar på om det är HFU-lärare eller VFU-lärare
som ska erhålla kompetensutveckling genom det fördjupade samarbetet. Det är
annars tämligen vanligt att skolverksamhetens lärare diskursivt positioneras som dem
som har något att lära genom samarbetet. Ett exempel återfinns i ett normavtal: ”Högskolan åtar sig ett särskilt ansvar för partnerskolan som rådgivare och samtalspart i
frågor om kompetensutveckling, skolutveckling och forskningsanknytning.”191 Hur
denna uttryckta hierarki kommit till går inte att avgöra utifrån det empiriska
materialet. Ett rimligt antagande är att det kan ha att göra med att lärosätena äger
utbildningarna och examinerar studenterna och på så vis har ett slags status- och
utbildningsmässigt övertag. I informationstexter om lärarutbildningar poängteras
ibland lärosätets samverkan med andra parter i samhället, men liknande skrivningar
om skolornas eventuella samarbetspartners saknas.192
Det tycks alltså som om lärarutbildningen i många stycken, om vi ser till hur den
diskursivt konstrueras i dokumenten, fortfarande betraktas som synonymt med
aktiviteter på lärosätet hellre än i verksamheten, trots alla skrivningar om samspel
mellan utbildningens delar. Några lärosäten försöker dock att med ett i
sammanhanget ovanligt bildspråk visa hur samarbetet gynnar båda parter:

190

Södertörns högskola, Samverkansavtal om den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen,
s. 1.
191
Mälardalens högskola, Normavtal för partnersamverkan för skolutveckling och lärarutbildning
mellan Mälardalens högskola och förskolor och skolor i regionen från och med hösten 2009.
Daterad 2009-xx-xx [sic!].
192
Se exempelvis Växjö universitet, Informationsblad: Lärarutbildningsprogrammet – Svenska
(grundskolans senare år/gymnasiet), där man framhåller att lärosätet har aktivt samarbete med
övriga samhället och att många av lärarna och forskarna samarbetar direkt med företag och
offentliga arbetsgivare.
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Ett utbyggt förtroende mellan kommuner och universitet stimulerar till skolutveckling. Mötet mellan de olika perspektiven, vetenskapligheten och den vardagliga erfarenheten, berikar varandra […]. Ett utvidgat samtal och samarbete
utvecklar hela Lärarprogrammet. I denna samverkan kan universitetet och
kommunerna bli varandras ”kritiska vänner”.193

I uttrycket ”kritiska vänner” ligger, uppfattar jag, en föreställning om att båda parter
kan bidra till utveckling av lärarprogrammet under förutsättning att man kan ge
varandra konstruktiv kritik. Ett annat lärosäte uttrycker sig i termer av en relation
”där kunskapen om varandras olikheter och respekt för respektive verksamheters
(praktikers) olika syften och förutsättningar blir ledstjärnor för ett långsiktigt
partnerskap”.194
Sammanfattningsvis konstaterar jag att integrerings- och samverkansdiskursen
hegemoniskt dominerar över andra diskurser i det undersökta materialet. Det är inte
förvånande, eftersom propositionen inför lärarutbildningsreformen 2001 fastslog att
en ökad integrering mellan teori och praktik skulle ske. En fortsatt analys mot
diskursordningen teori och praktik kan dock bidra till en ökad förståelse för hur
diskurser hålls samman, kontra avgränsar sig mot andra diskurser, och hur de
hierarkiskt och ideologiskt förhåller sig sinsemellan.

Den akademiska tillämpnings- och omsättningsdiskursen
I kontrast till integrerings- och samverkansdiskursen står en till omfånget liten, men
ändå tydligt identifierbar diskurs, den akademiska tillämpnings- och omsättningsdiskursen. Kännetecknande för denna diskurs är skrivningar som antyder att de
akademiska studierna är viktigare än yrkespraktiken eller att de åtminstone bör förläggas innan studenten ska ut och ”praktisera” sina kunskaper. Skrivningarna utgör
ett komplement eller till och med en motpol till den avsiktsförklaring som kommer
till uttryck i integrerings- och samverkansdiskursen, främst genom sin tydliga
distinktion mellan teori och praktik, eller mellan ämnesteori och praxis.
De tydligaste och mest frekventa exemplen inom diskursen utgörs av skrivningar
som: ”studenten ska tillämpa sina teoretiska kunskaper” i praktisk verksamhet,195
eller att hon/han ska ”omsätta det akademiska ämnet till den pedagogiska verk-
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Örebro universitet, Samverkansdokument för regional samverkan kring verksamhetsförlagd
utbildning inom lärarutbildningen. Örebro universitet och kommunerna i regionen, Ht 08–Vt
09, s, 3.
194
Karlstads universitet, Handbok för Verksamhetsförlagd Utbildning – VFU. Daterad 2005.
195
Umeå universitet, Kursplan, Svenska 3, Barn och ungdomars läsning och skrivande. Fastställd
200x-xx-xx [sic!].
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samheten”.196 Sådana skrivningar återfinns huvudsakligen i dokument av typen PM
för kurser, VFU-handböcker och kursplaner. I kursplanerna finns naturligt nog ofta
en brygga mellan det ämnesteoretiska innehållet och tillämpningen i praxis, vilket
åskådliggörs i det följande: ”I kursen ges också stort utrymme för praktisk
tillämpning av svenskämnet genom att den studerande i undervisning planerar,
organiserar, genomför och utvärderar ett avgränsat arbetsområde i svenska”,197
medan man i övergripande dokument uttrycker sig i mer generella termer. I dem
handlar det snarare om att studenten ”får omsätta kunskaper i ämnen/ämnesområden”.198
I den sistnämnda skrivningen används uttrycket ”omsätta” som också återfinns i
propositionen från 1999 och som jag menar är av intresse, eftersom det vittnar om ett
specifikt sätt att se på lärande: Först måste studenten erhålla akademiska och ämnesdidaktiska kunskaper och sedan ska de gå ut i verksamhet och pröva dessa.
I termer av positionering utmärker sig den här diskursen med många normativa
formuleringar dolda i skrivningarna. Ett exempel på en sådan formulering är när
syftet med den verksamhetsförlagda utbildningen ”är att förankra lärarutbildningen i
konkreta och praktiska erfarenheter av undervisning och lärande”.199 Som vi ser i
textexemplet tycks lärarutbildningen vara en autonom enhet i sig själv, oavsett om
den förankras i konkreta och praktiska erfarenheter eller ej – det tillför visserligen
något extra, men ser inte ut att vara avgörande för lärarutbildningens vara. Ett annat
exempel som ger samma intryck återfinns i ett avtal för VFU, där det sägs att
studenterna ”under en mindre och väl inplanerad del av den verksamhetsförlagda
utbildningen ges tillfälle att självständigt få pröva på undervisning och ledarskap i
olika sammanhang”.200 Här kan formuleringen ge utrymme för tolkningen att detta
med att ”pröva på undervisning” är något som adderas till den verkliga utbildningen.
Den akademiska tillämpnings- och omsättningsdiskursen är den mest
problematiska av de diskurser som framträtt inom ramen för detta kapitels frågeställning. Sannolikt beror det på den förförståelse jag själv har av lärarutbildning och
VFU. Det beror också på att jag uppfattar en sådan självklarhet i skrivningarna att det
är svårt att upptäcka nyanser och skevheter. Det är, exempelvis, inte svårt att förstå
önskemål om kontakt med verksamheten genom en regelbunden kontakt. Det uppstår
dock ett tolkningsbart utrymme när studenterna ska se till att planera denna kontakt
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Högskolan i Halmstad, VFU-handboken, s. 9.
Linköping, Kursplan, Svenskämnet i teori och praktik (46–60 hp), 15 hp. Daterad 2009-06-17.
198
Umeå universitet, Digital VFU-handbok, Läsåret 2008/2009, s. 4.
199
Högskolan i Halmstad, VFU-handboken, s. 9.
200
Umeå universitet, Avtal för den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). Daterad 2007-05-02.
197
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”på ett sådant sätt att den inte kolliderar med ämneskursernas undervisning”.201 Kort
sagt måste studenterna se till att ha en regelbunden kontakt med verksamheten, men
den kontakten får inte inverka på ämnesstudierna. Det faktum att fältstudier inte får
störa HFU-kurserna signalerar, menar jag, att man inte tar denna kontakt på särskilt
stort allvar i ämneskurserna. Eftersom diskursanalys i hög grad handlar om att se på
fenomen ”som om”, att tänka på hur det annars skulle vara möjligt att skriva eller
göra, skulle det mycket väl gå att tänka i andra banor – det visar inte minst
integrerings- och samverkansdiskursen, i vilken växelspel och integrering mellan
ämnesteori och verksamhetens praxis betonas.
Sammanfattningsvis finns det fog att fundera över hur det kommer sig att den
akademiska tillämpnings- och omsättningsdiskursen är så pass sparsamt uttryckt som
den är. I materialet finns nämligen en del formuleringar som skulle kunna tyda på att
universitet organisatoriskt betonar betydelsen av akademiska ämnen framför VFU,
exempelvis det faktum att man förväntar sig att studenterna ska organisera eventuella
fältstudiedagar när de är undervisningsfria.202 Möjligtvis beror detta på att diskursen
är en avlagring av gamla skrivningar som blivit kvar, antingen det skett med vilje, för
att slå vakt om det akademiska företrädet, eller för att dokumenten inte reviderats.
Det finns flera exempel på att man vid ett och samma lärosäte i övergripande
dokument betonar integrering och samverkan, medan man i kursplaner och studiehandledningar behållit begrepp som praktik och tillämpning av densamma.203 Detta
skulle kunna tala för att dokumenten inte har reviderats, men också för att diskursen
ideologiskt sett är stark.

Den löftesrika diskursen
Den sista diskursen som, mot bakgrund av den givna diskursordningen teori och
praktik, urskilts i materialet är den löftesrika diskursen. Den är till omfånget betydligt
större än den akademiska tillämpnings- och omsättningsdiskursen, men inte lika
omfattande som integrerings- och samverkansdiskursen.
I diskursen samlas begrepp med performativ funktion – begrepp som värderar och
beskriver, men som också kan användas med olika intentioner: möjlighet, framtid,
utveckling, erbjudande, komplexitet, förändring, mångfald och nytta. Det är
relationen mellan de performativa begreppen och de betydelsesammanhang där dessa
används, som utgör analytiskt fokus i det här avsnittet. De performativa begreppens
201

Högskolan Dalarna, Guide för verksamhetsförlagd utbildning (VFU-guide), Våren 2009, s. 14.
Daterad 2009-01-18.
202
Ibid.
203
Se exempelvis Mälardalens högskola.
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betydelser kan förskjutas genom att intressegrupper villkorar dem, det vill säga
försöker att hävda rätten till en viss betydelse. Dessa villkor, applikationskriterier,
ställs alltså upp som ram för användning av eller betydelse av begreppen.
Mest framträdande i den löftesrika diskursen är formuleringar som antyder
erbjudanden och då inte minst de erbjudanden studenten får. Hon/han ska redan
under utbildningen få ”möjlighet att utveckla begrepp och teorier för att kunna tolka,
förstå men också beskriva den pedagogiska yrkesverksamheten”.204 De ska också
beredas möjlighet att ”följa utvecklingen i partnerskolan under en längre tidsperiod
och få en djupare förståelse för verksamheten”.205 Det faktum att studenten är central
i skrivningar som innebär erbjudanden eller löften är förstås en naturlig följd av att
lärarutbildningens yttersta syfte består i att utbilda dem, men det innebär också
dubbla konnotationer ifråga om ordet möjlighet. Att studenten bereds möjlighet innebär inte ett krav på att studenten utvecklas eller är delaktig, och det innebär inte heller
tydliga och konkreta anvisningar om vilka skyldigheter utbildningsanordnarna har i
sammanhanget.
Andra tolkningsbara formuleringar återfinns bland annat när det gäller vilka
möjligheter olika utbildningar egentligen ger. I ett ramavtal anges bland annat att
”den lärarstuderande under den verksamhetsförlagda delen av utbildningen ges
möjlighet att utveckla en yrkeskompetens. Vidare skall det ges möjlighet för
deltagande lärare i arbetslag och lärare från högskolan att utveckla sina respektive
yrkeskompetenser”.206 Att alla är vinnare här är tydligt, men det finns utrymme för
tolkningar när det kvalitativt inte anges om det finns någon skillnad mellan den
utveckling av yrkeskompetens som studenten ska få möjlighet att tillägna sig och den
som lärarutbildarna får.
Ofta regleras likväl de olika parternas ansvar i den löftesrika diskursen:
”Samverkansområdet ska kunna erbjuda studenten olika skolmiljöer med varierande
pedagogiska verksamheter. Vid valet av VFU-plats skall studenten väga in
möjligheten att få uppleva den bredd och variation som finns mellan olika skolor och
skolformer.”207 Dessa formuleringar indikerar att studenten har mycket att vinna på
att prova olika skolor och verksamheter, samtidigt som många andra formuleringar
tar fasta på att partnerområden har kommit till just för att erbjuda studenterna en
204

Högskolan i Borås, Handbok för Verksamhetsförlagd utbildning, Högskolan i Borås, s. 1.
Fastställd 2007- 12-17.
205
Högskolan Dalarna, Guide för verksamhetsförlagd utbildning (VFU-guide), Våren 2009, s. 4.
Daterad 2009-01-08.
206
Högskolan i Skövde, Ramavtal om samverkan mellan kommunerna i Skaraborg och högskolan i
Skövde gällande verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i lärarutbildningen. Uppdaterad 200905-26.
207
Örebro universitet, Informationsblad, Samverkansområden. Uppdaterad 2008-06-26.
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kontinuitet och en möjlighet att se hur eleverna och verksamheten utvecklas över tid
(jämför nedan, partiet om utveckling). Kanske är det inte bara fråga om att erbjudas
olika skolmiljöer, utan även en fråga om organisatoriska begränsningar att erbjuda
kontinuitet i ett partnerområde.
I den löftesrika diskursen är alla typer av dokument representerade. I kursplaner
återfinns mestadels formuleringar om studentens möjligheter att få se hur teorier och
praktisk verksamhet hör samman. Studenten ges ”möjlighet att inte bara se utan även
reflektera över hur teoretiska resonemang kan förankras i, och anpassas till, den
praktiska verksamheten”.208 Även om det, som nämnts, ofta handlar om de
erbjudanden och möjligheter studenten ges, finns det, inte minst i olika typer av avtal,
inskrivet liknande formuleringar för andra parter. Det gäller exempelvis skolans eller
partnerområdets skyldighet att verka för att lärare ges möjlighet att gå utbildningar
för VFU-lärare och mentorer.209 Det är uppenbart att avtalen syftar till att framställa
största möjliga nytta för alla inblandade parter.
Ett annat tydligt mönster är de diskursiva framställningarna som hänvisar till
begreppet framtid. En majoritet av lärosätena använder detta retoriska uttryck som
här får representeras av Karlstads universitet: ”I Karlstad utbildas ni studenter till
framtidens lärare.”210 Studenten får alltså löfte om att ges en framtidsinriktad utbildning. En del formuleringar implicerar de förväntningar som kan antas finnas på framtidens lärare: ”Dagens och morgondagens lärare behöver därmed både djupa och
breda kunskaper inom ämnen och ämnesområden.”211 Detta indirekta löfte som ska
infrias tycks hänga samman med lärosätets egen marknadsföring. Det kan exempelvis
handla om att man indikerar hur väl man förstår sitt ansvar som lärarutbildare: ”Att
utbilda framtidens lärare är en viktig och ansvarsfull uppgift – det handlar om att vara
med och forma framtidens skola, förskola och fritidshem.”212 I en del skrivningar
framhålls vilken kunskapsresurs man har: ”Växjö universitet är ett kunskapscentrum i
stark utveckling.”213 Det kan också handla om att framhålla vilka resurser man
faktiskt lägger ned på att få en väl fungerande VFU:
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Örebro universitet, Kursplan: Svenska för lärare, avslutande kurs, senare år/gymnasiet. Ändrad
2009-03-26 .
209
Örebro universitet, Samverkansdokument för regional samverkan kring verksamhetsförlagd
utbildning inom lärarutbildningen. Örebro universitet och kommunerna i regionen, Ht 08–Vt
09, s. 15.
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Karlstads universitet, Studentinformation – verksamhetsförlagd utbildning – vfu. Daterad 200609-09.
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Karlstads universitet, Utbildningsplan Lärarprogrammet, 180–330 hp. Fastställd 2007-06-11.
212
Högskolan i Kalmar, Handbok för verksamhetsförlagd utbildning.
213
Växjö universitet, Informationsblad: Lärarutbildningsprogrammet – Svenska (grundskolans
senare år/gymnasiet).
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Från universitetets sida sker en stor satsning på verksamhetsförlagd lärarutbildning och kvaliteten förstärks markant av de stora insatser som sker från de
medverkande kommunernas sida. De kommuner som Uppsala universitet samarbetar med när det gäller lärarutbildning avsätter betydande medel för att samverka utifrån ståndpunkten att lärarutbildning är ett gemensamt uppdrag för
kommun och universitet.214

Det är inte bara universitetens skyldighet att utbilda framtidens lärare som framhålls
utan också behovet av att studenten ska kunna verka i en föränderlig tid: ”Villkoren
för den framtida läraren hänger nära samman med samhällets förändringar i stort,
såväl nationellt som internationellt. Möjligheterna att förutsäga vad som är nödvändig
och central kunskap för en blivande lärare blir därmed mindre. Läraren måste själv,
genom olika former av kompetensutveckling, ta del i ett livslångt lärande.”215 Men
samhället är inte bara präglat av en hög förändringstakt utan även av nya kunskapsbehov som handlar om mångfald, integration, internationalisering och information.
Lärosätet vill ”förbereda sina lärarstudenter på ett arbetsliv som präglas av
internationella inslag” för att de bättre ska kunna förstå och utveckla sitt ”framtida
arbete i en allt mer global värld”.216 Det internationella inslaget i utbildningen
beskrivs på olika sätt. En utbildningsplan uttrycker följande:
Bilden av Sverige som ett mångkulturellt och internationellt samhälle ska också
prägla utbildningen. Visserligen är utbildning ett nationellt åtagande och den styrs
av nationella lagar, men det svenska samhällets verklighet är internationell och
studerande på Lärarprogrammen bör därför förberedas för den verkligheten
genom utbytesstudier eller genom internationalisering på hemmaplan.217

En rimlig tolkning är att lärosätet motiverar det internationella inslaget i utbildningen,
trots att den ju vilar på svensk lagstiftning. Kanske kan det också uppfattas som om
lärosätet indikerar ett visst motstånd mot att behöva integrera även internationella
inslag i lärarutbildningen. Lärarutbildningen som helhet framställs nämligen som en
arena för väldigt många samhällsbehov, något som här får exemplifieras av ett annat
lärosäte: ”Stor vikt läggs vid att studenten ska fungera som lärare i ett modernt
kunskaps- och informationssamhälle. Utbildningen skall även förbereda lärarstudenten för verksamhet i ett mångkulturellt och ett av globalisering präglat sam214

Uppsala universitet, Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämndens riktlinjer för
verksamhetsförlagd utbildning (VFU), tredje upplagan, vårterminen 2009.
215
Uppsala universitet, Utbildningsplan för Lärarprogrammet, 330 hp. Reviderad 2008-01-24.
216
Växjö universitet, Informationsblad: Lärarutbildningsprogrammet – Svenska (grundskolans
senare år/gymnasiet). Kursiveringen återfinns i originaltexten.
217
Linköpings universitet, Utbildningsplan för Lärarprogrammet i Linköping och
Lärarprogrammet i Norrköping, s. 6. Beslutad 2008-11-18.
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hälle.”218 Som jag uppfattar textexemplet handlar mycket av retoriken angående lärarutbildningen om en marknadsanpassning även av språket. Det är exempelvis svårt att
tänka sig att den totala kunskapsmängden har varit mindre förr, även om karaktären
på kunskapen givetvis har förändrats över tid. Ändå sägs de blivande lärarna behöva
rustas för att ”verka i ett alltmer kunskapsrikt arbetsliv och samhällsliv”.219
Att läraryrket är komplext framhålls i många texter.220 Med tanke på de hittills
nämnda skrivningarna är det förstås lätt att motivera ett sådant uttalande. Vid en del
lärosäten försöker man att förklara relationen mellan utbildningens och arbetslivets
komplexa innehåll. Lärarutbildningen förväntas ”skapa lärare med mycket varierande
kompetenser som i olika konstellationer […] tillsammans klarar att lösa verksamhetens uppdrag och uppgifter”, sägs det vid ett universitet.221 Vid ett annat beskriver
man komplexiteten så här: ”Utbildningen bedrivs med en interkulturell profil som
genomsyrar hela utbildningen och som förbereder för den kulturella komplexitet som
präglar dagens skola.”222
Denna komplexitet frammanar nya krav på att utbilda ”lärare med pedagogisk
kompetens för samhällets behov”.223 Lärarutbildningen ses som ett styrinstrument för
skolan och ”är alltså en spegling av hur staten önskar att skolan ska se ut”. 224 Den här
mer eller mindre direkta samhällsnyttan är tongivande i flera skrivningar.
Utbildningen ska vara nyttig i ett samhällsperspektiv, studenterna ska vara till nytta
för verksamheten och den verksamhetsförlagda utbildningen ska vara nyttig för både
lärosäte och kommun. I ett samarbetsavtal påtalas den ömsesidiga nyttan:
Den verksamhetsförlagda utbildningens innehåll formas i ett samspel mellan verksamhetens och utbildningens behov. Denna del av utbildningen syftar till att vara
till ömsesidig nytta för kommunen och Lärarprogrammet. Det innebär bland annat
att kommunen skall se lärarstudenten som en resurs i skolans arbete under hela
utbildningstiden. Det innebär också att parterna kan nyttja varandras kompetenser
för den egna verksamhetens kvalitetsutveckling.225
218

Växjö universitet, Utbildningsplan Lärarprogrammet, 270–330 hp, s. 1. Reviderad 2008-06-03.
Högskolan i Jönköping, Utbildningsplan Lärarutbildning, 180–330 hp, s. 1. Reviderad 2007-1017.
220
Se exempelvis Högskolan i Borås, Handbok för Verksamhetsförlagd utbildning, Högskolan i
Borås. Fastställd 2007- 12-17 och Linköpings universitet, Utbildningsplan för
Lärarprogrammet i Linköping och Lärarprogrammet i Norrköping, s. 6. Beslutad 2008-11-18.
221
Karlstads universitet, Handbok för Verksamhetsförlagd Utbildning – VFU. Daterad 2005.
222
Södertörns högskola, Informationsblad, Interkulturell lärarutbildning mot grundskolans senare
år och gymnasiet, 270–330 högskolepoäng. Uppdaterad 2008-11-18.
223
Mittuniversitetet, Kursplan, Litteraturvetenskap GR (A), Inriktning språk och kultur: Barn och
ungdomslitteratur, 19,5 hp. Reviderad 2009-08-30.
224
Karlstads universitet, Handbok för Verksamhetsförlagd Utbildning – VFU. Daterad 2005.
225
Linköpings universitet, Samarbetsavtal mellan kommun/skola och Lärarprogrammen i
Linköping avseende verksamhetsförlagd utbildning.
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Att studenten ska utgöra en tillgång för verksamheten och att skolan är vanligt förekommande skrivningar.226 Vilken nytta verksamheten ska få genom studenten är dock
sällan preciserat i detalj. Upplägget med en och samma partnerskola beror, står det,
på att man vill ge studenten ”en djupare bild av vad hela läraruppdraget innebär”.227
Nytta och utveckling går alltså hand i hand i den löftesrika diskursen.
Ett särskilt område i diskursen handlar just om utveckling och progression, främst
vad det gäller skrivningar om vad studenten ska utveckla. Jag går närmare in på
skrivningar om vilka egenskaper och kunskaper studenten ska utveckla, vad som ska
bedömas och hur det ska bedömas avhandlingens tredje och fjärde kapitel, men ger
här exempel på i vilka sammanhang begreppen används.
Det är kanske självklart att man i en yrkesutbildning talar om att studenten ska
utveckla kunskap om det kommande yrket. Det intressanta för den diskursanalytiskt
orienterade forskaren är att se hur talet om yrkeskunskapen formuleras. I en utbildningsplan är det utbildningen som är aktör när det gäller att synliggöra studentens
lärarkunskap: ”Eftersom lärarkunskap inte finns som ett specifikt ämnesområde
måste utbildningen hitta andra vägar att synliggöra den studerandes successiva
utveckling av lärarkunskap.”228 I de flesta fall tydliggörs inte innehållet i den yrkeskunskap som ska utvecklas närmare. Det uttrycks exempelvis att studenten under
handledning ska ”utveckla sin förmåga att observera och kritiskt granska andras och
sitt eget pedagogiska arbete”.229 Det finns dock ett par önskade utvecklingsområden
som framträder. Studenten ska utveckla barns och ungdomars lärande,230 förståelse
som grund för att leda verksamhet, och förmåga att planera, leda, genomföra och
utvärdera undervisning. De utvecklingsperspektiv som färgar diskursen utmärks av
de många förmågor som studenten ska utveckla, men också av att de kan utvecklas
socialt och personligt genom VFU. Det handlar alltså om att man försöker att
uttrycka alla förmågor som studenten behöver utveckla under sin utbildning, även om
det här inte handlar om lärandemål, utan mestadels om skrivningar i övergripande
dokument.
En annan kategori som omnämns i samband med begreppet utveckling är
skolan/den pedagogiska verksamheten. Även här är agens relevant att beakta. Det ter
sig nämligen i en del texter, som om skolan/den pedagogiska verksamheten av sig
226

Se exempelvis Umeå universitet, Digital VFU-handbok. Läsåret 2008/2009, s. 7.
Malmö högskola, På väg mot läraryrket. Den verksamhetsförlagda tiden i lärarutbildningen.
Daterad Ht 2007.
228
Linköpings universitet, Utbildningsplan. Lärarprogrammet i Linköping och Lärarprogrammet i
Norrköping, s. 6. Beslutad 2008-11-18.
229
Högskolan i Halmstad, VFU-handboken, s. 14.
230
Högskolan i Borås, Handbok för Verksamhetsförlagd utbildning, Högskolan i Borås, s. 6.
Fastställd 2007- 12-17.
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själv genomgår någon slags utveckling: ”Studenten följer utvecklingen i den
pedagogiska verksamheten under en längre tidsperiod för att därigenom fördjupa sin
förståelse för de lokala villkoren.”231 Att lärarutbildningen ska medverka till att den
lokala skolan utvecklas är också tydligt formulerat i flera dokument.232
I en del formuleringar återfinns diskursen i samband med en förutsatt utvecklingsvilja eller ett utvecklingsbehov hos inblandade parter i VFU. Inte heller här
problematiseras innebörden i begreppet: ”Kompetensutveckling sker i möten mellan
studenter, lärare från verksamhetens och från universitetet i form av gemensam
reflektion och samtal.”233 I det här exemplet verkar det som om alla inblandade parter
genom samtal och reflektion har något att tillföra varandra och att detta något är
synonymt med kompetensutveckling. Ännu vanligare är skrivningar som antyder att
det är universitetet som kan erbjuda kompetensutveckling eller fortbildning för skolverksamheten. Även följande exempel tyder på att kompetensutvecklingen ensidigt
ges av lärosäten till skolans lärare: ”Universitetet är en viktig partner i frågor som rör
kompetensutveckling för lärare.”234 I det citerade framstår dock detta som något av en
paradox, eftersom stycket innan det citerade partiet handlar om hur universitet och
kommun tillsammans ska utveckla forsknings- och utvecklingsprojekt där studenter,
universitetslärare och VFU-länk ska delta.235 Man kunde tänka sig att det skulle
generera någon form av kompetensutveckling för alla inblandade parter.
Materialet visar också tydligt på en vilja att formulera en slags utvecklingstanke
som har med progression att göra. Studenten ska ta allt mer ansvar längre fram i
utbildningen, sägs det exempelvis.236 Det är inte alltid så lätt att avgöra vilken slags
förväntningar på progression som egentligen avses: ”Den verksamhetsförlagda
utbildningen omfattar verklighetstrogna och realistiska övningar där kraven ökar för
varje VFU-period.”237 Formuleringen ”verklighetstrogna och realistiska övningar”
leder läsaren i riktning mot HFU-kursernas innehåll, men det är uppenbarligen VFU
som avses – trots att undervisnings- och verksamhetssituationer där torde uppfattas
som autentiska.
231

Högskolan i Kalmar, Utbildningsplan Lärarexamen 210/300 hp. Reviderad 2008-08-22.
Se exempelvis Högskolan Dalarna, Guide för verksamhetsförlagd utbildning (VFU-guide),
Våren 2009, s. 4. Daterad 2009-01-08.
233
Stockholms universitet, Verksamhetsförlagd utbildning – guide för arbetslag och lärare, s. 15.
Höstterminen 2008.
234
Se exempelvis Örebro universitet, Samverkansdokument för regional samverkan kring
verksamhetsförlagd utbildning inom lärarutbildningen, Örebro universitet och kommunerna i
regionen, Ht 08–Vt09, s.11.
235
Ibid.
236
Se exempelvis Högskolan i Halmstad, VFU-handboken.
237
Högskolan i Kalmar, Utbildningsplan, Lärarexamen 210/300 hp. Reviderad 2008-08-22.
Begreppet progression diskuteras utförligt i kapitel 3.
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Sammanfattningsvis konstaterar jag att den löftesrika diskursen, som i det
empiriska materialet dominerar över den akademiska tillämpnings- och omsättningsdiskursen, kännetecknas av ett slags marknadsföringsspråk, en slags övertygande
politisk retorik med möjlighets- och utvecklingserbjudanden som sannolikt hör
samman såväl med ett direkt marknadsförningssyfte som med att definiera lärarutbildningens plats och roll i samhället. Detta gäller inte minst den verksamhetsförlagda delen av utbildningen. Många formuleringar antyder erbjudanden, främst
sådana som erbjuds studenten. Det går inte att bortse ifrån det faktum att lärarutbildningen är en politiskt styrd verksamhet. Kanske finns det ett behov av att
marknadsföra dessa erbjudanden ur ett rekryteringsperspektiv. Den direkta arbetsmarknadsmässiga nyttan av att ha gått lärarutbildningen klargörs genom att peka på
den blivande lärarens möjlighet och behov av att rustas för den komplexitet och
mångfald som yrket och samhället kräver. Nyttan och utvecklingen gäller dock inte
bara studenten utan alla inblandade aktörer i lärarutbildningen – främst skolverksamheten, som genom lärarutbildningen erbjuds studentinsatser i verksamheten under
utbildningstiden, kompetensutveckling för verksamma lärare och rekryteringsmöjligheter av framtida lärare.

Intern, latent positionering av VFU
I det föregående avsnittet behandlades den externa manifesta positioneringen, som
kunde iakttas genom analys av externa relationer, exempelvis lärosäte och
kommuner, och den uttryckta relationen mellan teori och praktik. Till skillnad från
den explicit uttryckta externa positionen finns en intern, latent positionering som är
svårare att identifiera.
I det här avsnittet kartläggs, genom analys av de dokument som ingår i det
empiriska materialet, den interna verksamhetsnivån, det vill säga lärosätets
formulerade beskrivningar av hur VFU organiseras och läggs ut. Vidare analyseras
ämnesnivån, det vill säga hur VFU diskursivt uttrycks i förhållande till allmänpedagogik, didaktik och ämneskunskaper samt i vilken typ av kurser VFU ingår.
Dessa nivåer visar tillsammans den interna, latenta positioneringen. Som tidigare
nämnts talar jag inte i termer av diskurser när jag redovisar den här positioneringen.
Det beror på att jag uppfattar den som en icke diskursiv praktik, även om jag menar
att de beslut som utformning av organisation och reglering grundats på mycket väl
kan vara diskursivt satta. Likaså kan de konsekvenser som den här positioneringen
ger upphov till kanske relateras till diskurser. I analys av materialet finner jag dock
inte belägg för att tala om att diskurser uttrycks.
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Intern positionering på verksamhetsnivå
Vanligast är att lägga ut en så kallad sammanhållen VFU. Där ligger VFU i en delkurs eller som en egen kurs och studenten placeras i kortare eller längre perioder i en
pedagogisk verksamhet. Perioden omfattar oftast två till sex veckor. Flera lärosäten
lägger ut dagar mellan de sammanhängande perioderna för att skapa kontinuitet i det
praxisnära lärandet. Dagarna kallas för fältdagar, fältstudier, kontinuerlig VFU eller
individuell VFU och de läggs oftast ut under stora delar av utbildningen: ”Skolanknytningen blir således bärare av en för studenten sammanhållen röd tråd i studiearbetet.”238
I enstaka fall preciseras utlägget inom ramen för en längre kurs om 30 högskolepoäng. Vid Högskolan Dalarna utgörs VFU exempelvis av tio studieveckor, varav
sex hela veckor, 30 dagar, men uppdelat enligt följande: Tre dagar i skolan, en på
högskolan och en för planering och inläsning.239
Utlägget säger inte alltid något om hur stark positionering VFU har, även om det är
rimligt att tänka sig att de sammanhängande perioderna ger VFU en större betydelse
och därmed en starkare positionering än de dagar som studenterna ska lägga ut på
egen hand. Den tolkningen får stöd genom det faktum att dessa dagar inte regleras på
samma sätt i form av lärandemål eller betygskriterier utan bockas av genom att handledande lärare i verksamheten skriver in hur många fullgjorda fältdagar studenten
gjort. Med tanke på att det rör sig om upp till 40 % av all VFU kan det uppfattas som
anmärkningsvärt att man kvalitativt sett inte tycks intressera sig desto mer för vad
studenten gör under dessa dagar.240 Om man granskar kursplanernas förväntningar på
vilka examinationer som ska göras, kan man dock tänka sig att fältdagarna är ett sätt
att frigöra tid till besök i partnerskolorna, mer för att inhämta material att analysera i
de ämnesteoretiska studierna än att tillämpa teoretisk kunskap i praktiken. 241 Det
finns exempel på att studenten ska lägga ut fler dagar som individuell VFU än vad
som examineras.242 Analysen ger stöd för både antagandet att dylika VFU-dagar kan
238

Mälardalens högskola, Utbildningsplan för Lärarprogrammet, Svenska, 270 hp, s. 6. Fastställd
2008-11-13.
239
Högskolan Dalarna, Kursplan, Pedagogiskt arbete II: Svenskdidaktik för grundskolans senare år
och gymnasieskolan. Fastställd 2007-02-12.
240
Tolkningen grundar sig på följande uttalande: ”Praktiskt lärararbete innebär övning i
undervisning och annat pedagogiskt arbete och ska utgöra minst 60 % av den totala tiden för
VFU.” Högskolan i Gävle, Utbildningsplan, Lärarprogrammet 210-300 hp, s. 6. Reviderad
2008-04-01.
241
Högskolan i Gävle, Utbildningsplan, Lärarprogrammet 210–300 hp, s. 6. Reviderad 2008-0401.
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Högskolan Dalarna, Guide för verksamhetsförlagd utbildning (VFU-guide), Våren 2009, s. 15.
Fortsätter på nästa sida.
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fylla ett bestämt syfte i utbildningen, men också frigöra resurser i form av VFUplatser och således snarast är att betrakta som en praktisk lösning på ett
organisatoriskt problem.
Placering vid VFU säger också något om positioneringen genom det värde man tillskriver placeringen i förhållande till utbildningsinriktning. I studentinformationen vid
Göteborgs universitet betonar man exempelvis att studenterna ska göra sin VFU i en
verksamhet som motsvarar deras utbildningsval. Detta understryks ytterligare genom
det faktum att man reserverar sig mot platsbrist i vissa områden och hänvisar till ett
kösystem för studenter som inte får en placering direkt – detta istället för att placera
studenten i andra verksamheter.243Även om det kan bli till nackdel för studenten att
inte få placering direkt tyder detta på en stark positionering. Det finns förstås olika
sätt att se på vilka fördelar respektive nackdelar studentens placering kan ge. Man
kan exempelvis argumentera för att studenten har något att vinna på ett få erfarenhet
av att göra VFU i olika åldersspann och verksamheter. Detta kan påvisa något annat
om positionering än det sist nämnda exemplet, där jag uppfattar positioneringen som
tämligen svag.
Ytterligare en faktor som säger något om den interna positioneringen är bedömning
och betygssättning av VFU.244 Ett flertal lärosäten tillämpar en tvågradig betygsskala
för VFU även då kursen som helhet betygssätts med tre eller fler betygssteg. Som
regel finns ingen explicit uttryckt motivering till detta, men ett undantag utgörs av
Stockholms universitet där man, när det empiriska materialet samlades in, hade
beslutat att övergå till flergradig skala utifrån motiveringen att
en balans mellan utbildningens olika delar förutsätter att dessa delar betygssätts
med samma skala […]. Att som idag bedöma VFU i en tvågradig skala kan
signalera till studenten att VFU är underordnad och tillmäts mindre betydelse än
den universitetsförlagda delen av kursen. En bedömning i flera grader skapar
också en struktur som innebär ett tydligare utvecklingsinstrument för studenten.245

Om än det är troligt att en tvågradig skala används på grund av svårigheter att skaffa
goda och rättvisande bedömningsunderlag finns, som man påtalat vid Stockholms
Daterad 2009-01-08. Den individuella VFU:n inom inriktningsblocket motsvarar 1,5 hp. Som
kompensation för dessa poäng har studenten en undervisningsfri vecka under skolornas hösteller sportlov.
243
Göteborgs universitet, Studentinformation verksamhetsförlagd del av utbildning, Ht 2008, s. 4.
244
Detta kommer att diskuteras mer utförligt i kapitel 3.
245
Stockholms universitet, Från nybörjare till kompetent lärare. Underlag för handledning och
bedömning av lärarstudenters verksamhetsförlagda utbildning, oktober 2009, s. 46f.
Stockholms universitet har idag, 2013, övergått till en sjugradig betygsskala. Materialet ingår
inte i min förteckning eftersom det trädde i kraft först 2010.
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universitet, en fara för att VFU betraktas som mindre viktig än HFU. Positioneringen
blir därför starkare när VFU bedöms med samma skala som HFU, även om detta kan
medföra organisatoriska och i värsta fall rättsäkerhetsmässiga konflikter. Det handlar
således om att lärosätet måste ge akt på att kunna bedöma studentens VFU på ett
rättssäkert och kvalitativt sätt.
Slutligen kan den interna positioneringen iakttas genom den aktivitet som råder
omkring VFU-relaterade frågor, men det är betydligt svårare att som utomstående
kunna bedöma eller tolka den i ett kvalitativt hänseende. Vid flera lärosäten,
exempelvis Göteborgs universitet och Malmö högskola, finns en stor mängd
dokument som tyder på omfattande aktivitet ifråga om verksamhet som kan knytas
till VFU. Detta kan tolkas som en stark positionering av VFU. På samma sätt kan
avsaknad av information om VFU, eller oklara formuleringar beträffande utlägg av
VFU tyda på en svagare positionering. Vid Luleå Tekniska Universitet finns
exempelvis inga klara riktlinjer om VFU läggs ut som egen kurs eller del av kurs. I
VFU-handboken sägs att man kan göra på båda sätten och att det ska regleras i
utbildningsplanerna.246 Innehållet i VFU bestäms utifrån centrala frågeställningar i
kurserna för att fördjupa kursinnehållet.247 Frågan är förstås vilka de centrala frågeställningarna i varje kurs är, inte minst i mer omfattade kurser om 30 högskolepoäng,
åtminstone om man ser bortom de mest självklara så som att man i svenskämnet
ägnar sig åt läsande, talande och skrivande. Kursplanerna anger heller inget om
utlägget, utan fastställer bara hur många högskolepoäng VFU som examineras. Det
går med andra ord inte att se om det handlar om sammanhängande perioder eller om
andra typer av utlägg, eller om 7,5 högskolepoäng är detsamma som fem veckor.
Organisatoriskt kan det säkert finnas goda skäl till att inte fastställa form och innehåll
i VFU i juridiskt bindande dokument, men vid en analys ter sig positioneringen
därigenom förhållandevis svag. Det går dock inte går att utläsa något om den faktiska
kvaliteten på VFU eller aktiviteter omkring VFU. Dokumenten kan enbart ge
indikationer om det retoriska uttrycket.
Sammanfattningsvis ger materialet en god, men också ojämn bild av hur VFU
positioneras. Å ena sidan är skrivningarna ofta vaga vad gäller form och innehåll,
vilket skulle kunna tyda på en svag positionering. Likaså kan man tolka det faktum
att VFU ofta ger som högst betyget G som en svag positionering. Å andra sidan kan
den mängd dokument som tillsammans reglerar VFU indikera en stark positionering.
Det faktum att VFU på ett annat sätt än HFU regleras som obligatorisk – inte sällan
genom exakta tidsangivelser beträffande veckoarbetstid – indikerar också det värde
246

I det aktuella exemplet ingår VFU som del av kurs i inriktning mot tidigare år, medan den utgör
en egen kurs i inriktning mot senare år och gymnasiet.
247
Luleå Tekniska Universitet, Handbok för lärarutbildningen, s. 5. Daterad 2008-08-30.
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den tillskrivs.248 Det finns dessutom en omfattande och tydlig reglering av vad som
gäller vid ett underkännande av VFU och en motsvarande reglering saknas när det
gäller de högskoleförlagda delarna av utbildningen. Som jag uppfattar det är dessa
åtgärder dock ett sätt att markera kvantitativt, eftersom positionen i grunden är svag.

Intern positionering på ämnesnivå
Ett sätt att belysa den interna positioneringen på ämnesnivå är att med ledning av
kursnamnen försöka att gruppera kurser med inslag av VFU. Någon hänsyn till
omfattning av VFU har inte tagits, vilket betyder att en del kurser innehåller mycket
VFU, medan andra bara innehåller någon enstaka högskolepoäng. Det som har
relevans i förhållande till mitt syfte är emellertid hur VFU förhåller sig till den
interna ämnesnivån, det vill säga vad i svenskämnet som knyts till VFU, samt hur
VFU förhåller sig till allmänpedagogik och ämnesdidaktik.
VFU förläggs i olika slags kurser inom svenskinriktningarna. Kursnamnen vittnar
om närhet till olika slags litteraturkurser, olika slags språkkurser, kurser med språkoch litteraturprofil, didaktikkurser, kurser utan specifik ämnesanknytning, VFU som
egen kurs, och flerämneskurser. Någon enstaka mediekurs förekommer också.
När det gäller att söka samband på ämnesnivå är det lätt att den egna förförståelsen
av kurser inom inriktningarna styr det man tror sig upptäcka. Jag har dock försökt att
undvika det genom att enbart utgå ifrån kursnamnen när den första grupperingen
gjordes. Därefter kategoriserades innehållet inom varje grupp, för att mönster skulle
vara möjliga att identifiera. Jag redogör något mer utförligt för de tre största
grupperna och ger därefter en översiktlig analys av de övriga grupperna.
Den dominans som språkkurser med VFU har är anmärkningsvärd. I materialet
utgörs de av ett femtiotal kurser som alla har ”språk” eller ”text” i kursnamnet. I
något fall är det studentens egen språkförmåga som fokuseras, alternativt fokus på
elevers språk och språkanvändning. Som regel behandlar dock kurserna språkets
olika dimensioner och språkutveckling.
Den näst största gruppen med VFU, ett fyrtiotal kurser, utgörs av kurser som innehåller både språk och litteratur. Där finns en stark tonvikt för lärarkurser mot tidigare
år/yngre åldrar, som ofta har kurser i läs- och skrivinlärning och läs- och skrivutveckling. I några fall handlar det om studentens egen läs- och skrivutveckling.
De nämnda kurserna har inte nödvändigtvis något med läsning av skönlitteratur att
skaffa. Min poäng är dock att visa hur språk dominerar de kurser som innehåller
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VFU. I kurser som behandlar exempelvis läs- och skrivutveckling påtalas ofta de
språkliga elementens betydelse för begreppsbildning och språklig utveckling.
Frekventa ord i materialet är inte överraskande inlärning och utveckling –
förmodligen som en följd av att kurserna som regel ingår i kurser mot tidigare
år/yngre åldrar. I kurserna betonas ofta flerspråk, helhetsperspektiv, kultur, läs- och
skrivprogression, att tala, lärande, historia, pedagogik, svårigheter och didaktik.
Drygt tjugofem kurser i materialet har en tydlig koppling mot litteratur, mestadels
mot barn- och ungdomslitteratur, populärlitteratur, modern litteratur och kurser som
fokuserar berättande. I något fall finns kultur- och medieinslag tydligt uttryckt i kursnamnet. En iakttagelse är att inga kurser med inriktning mot litteraturhistoria innehåller VFU, med ett enda eventuellt undantag som utgörs av ”estetiskt-praktiska
övningar” (1,5 högskolepoäng VFU).249 Kanske har man valt att lägga ut VFU i
kurser som man tänker sig är väl förankrade mot det blivande arbetslivet. Kontentan
blir dock att studenterna kan komma att sakna övning i att iscensätta litteraturhistoriskt orienterad undervisning om sådan inte råkar ingå i VFU-skolans
undervisning under någon VFU-period.
Nära tio svenskämneskurser har kursnamn som direkt knyter an mot ämnesdidaktik, och det rör sig ofta om kurser som rör sig över två ämnesfält, exempelvis
svenska och matematik, vilket indikerar att det är lärarkurser mot tidigare år. Ett
undantag utgörs av kursen Pedagogiskt arbete II vid Högskolan Dalarna, där VFU
omfattar tio studieveckor av trettio. Kursen är egentligen en AUO-kurs, men med
tydlig svenskämnesprofil, varför jag räknar in den. En delkurs heter till och med
Skolämnet svenska. En variant av didaktikkurserna utgörs av dem som kan antas ha
en mer allmändidaktisk prägel. De har som regel ordet ”lärande” i kursnamnet och
sträcker sig inte sällan över flera ämnesområden. Samtliga kurser ingår i inriktningar
för tidigare år. Det gör också nästa gruppering. Vid sidan av kurser med uttalad
didaktisk profil finns en grupp som är svårdefinierad. Det handlar exempelvis om
kurser i tematiskt arbete, om kultur, identitet och samhälle, om barn, språk och miljö,
om projektbetonade arbetssätt, om bedömning och om specialpedagogik. Särskilt
svårt är det att se ämnesförankringen i studieområden som personlig integritet,
familjeförhållanden, syskonrelationer, drogproblem och fritidsaktiviteter, även om
dessa kursområden ingår i en svenskinriktning.250
VFU knyts, sammanfattningsvis, gärna till kurser med innehåll som vetter mot
språkinlärning, språkbeskrivning och språkutveckling. Vad det beror på att man inte
lika ofta lägger ut VFU i kurser med anknytning till litteratur, eller ens fiktion, är
249
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svårt att svara på med ledning av empirin. Kanske antar man att studenterna lättare
omsätter ett kursinnehåll i litteratur än i språk till undervisningssituationer och att det
därför inte behöver tränas på samma sätt. Det kan också handla om att traditionen
bjuder att litteraturkurserna ska hållas fria från VFU. Man skulle möjligtvis kunna
föra ett sådant antagande samman med den bildningsstatus som det vetenskapliga
ämnet litteraturvetenskap har haft och fortfarande har. Att läsa och skriva texter, samt
att tala är basala delar av svenskämnet och kan sägas handla om färdigheter, medan
studiet av skönlitteratur traditionellt inte på samma sätt är handfast och uppmuntrar
till övning.
En traditionell uppfattning om att litteraturtillägnelse inte kan läras in kan alltså
möjligtvis vara en förklaring. Måhända är det av den anledningen mer naturligt för
lärosätena att lägga ut VFU i kurser som uppenbart erbjuder många tillfällen till
övning för lärarstudenterna. Möjligtvis kan det även bero på en tendens till ett ökat
nyttotänkande när det gäller svenskämnet. Vad det kan innebära att VFU ofta ligger i
språkinriktade kurser och mera sällan i litteraturkurser är svårt att uttolka utifrån
materialet, men konstateras kan i alla fall att studenten, i synnerhet om denna läser
mot senare år eller gymnasiet, sällan får göra VFU i en litterärt inriktad kurs – i
synnerhet en litteraturhistoriskt inriktad sådan. Eftersom kurser med innehåll som läsoch skrivutveckling ofta ges i utbildningen mot yngre år får sannolikt de studenterna
en tydligare relation mellan litteratur och VFU, åtminstone med ledning av kursplanernas litteraturlistor, som ofta innehåller skönlitteratur.

En diskussion om positionering, maktfördelning och hegemoni
Att diskursanalys skulle kunna öppna för en relativisering genom att forskaren styr
tolkningen av materialet är en kritik som framförts.251 För att i möjligaste mån
undvika en sådan relativisering bör studien uppvisa transparens. I kapitlet har jag
försökt visa hur jag har belagt mina tolkningar i det empiriska materialet och hur de
diskurser jag ringat in har framträtt. Diskurserna kallar jag för integrerings- och samverkansdiskursen, den akademiska tillämpnings- och omsättningsdiskursen samt den
löftesrika diskursen.
I den här kapiteldiskussionen summerar jag resultaten och diskuterar dessa. Innan
jag går in på en diskussion om respektive diskurs vill jag nämna något om förhållandet mellan enstaka exempel på skrivningar och mer generella slutsatser om de
uttolkade diskurserna. Ett exempel är inte mer än ett exempel. Det går alltså inte att
251
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formulera sig i termer av diskurser utifrån en enstaka formulering. Det är när mönster
i olika utsagor samlar sig omkring/kring frekventa performativa begrepp som
diskurser kan urskiljas. Ändå är det viktigt att ha i åtanke att diskurserna är konstruktioner, skapade av forskaren för att kunna tala om representationer och ideologiska
förhållanden.
I integrerings- och samverkansdiskursen är integrationstanken central. Som vi har
sett finns ett antal sätt att förhålla sig till integreringstanken: Teori och praktik som
ett växelspel, ett brobyggande mellan HFU och VFU eller som möjlighet att bidra till
innehållet i ämnesstudierna. De sistnämnda verkar ska lösas organisatoriskt och tycks
i hög grad hänga samman med att man tänker sig att VFU ska vara mer än en plats
för att praktisera läraryrket.252 Däremot framhålls inte den organisatoriska relevansen
i de fall man betonar att integrering i första hand handlar om förståelse och kunskap
hos studenten.
En kategori som jag knyter till diskursen handlar om samverkan och samarbeten –
mellan utbildningsaktörer, i arbetslag, i lärarutbildningen totalt sett och i utvecklingen hos den enskilda studenten. I kategorin hopas antalet aktörer som ska omfattas av denna samverkan eller bidra till samarbetet, men ändå är agens ofta dolt i
skrivningarna.
Integrerings- och samverkansdiskursen visar tydligt hur utbildningsanordnare
diskursivt formulerar målsättningar som kan kopplas mot en så kallad values
education, en tydlig tendens att sätta värdefrågor i förgrunden inom utbildning.253
Linde varnar för risken att de värden man vill förmedla och förankra blir till
ideologiska dogmer som bidrar till en fastställd värdeförmedling.254 Om man beaktar
diskursiva mönster går det inte att bortse ifrån att man åtminstone retoriskt har
uttryckt en sådan ideologisk dogm i integrerings- och samverkansdiskursen. Samtidigt finns fog att tro att även andra aspekter, såsom arbetsmarknadsmässiga, ligger
till grund för olika diskursiva uttryck inom diskursordningen teori och praktik. Som
jag har varit inne på är propositionen från 1999/2000 vägledande för lärosätenas
skrivningar i offentliga dokument, i synnerhet av övergripande slag. I propositionen
formuleras kravet på att i lärarutbildningsreformen 2001 närma teori och praktik i
lärarutbildningen för att ge studenterna den nödvändiga förberedelsen för arbetslivet.255
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I integrerings- och samverkansdiskursen finns, när det gäller positionering,
anledning att fästa sig vid en del skrivningar som kan uppfattas normativa i ett
utbildningspolitiskt perspektiv. Det sägs exempelvis att lärarutbildningen ska
förankras i praktiska erfarenheter av undervisning. Underförstått existerar lärarutbildningen med eller utan dessa praktiska inslag, vilket indikerar att lärarutbildningen i någon mån uttrycks som viktigare än skolverksamheten. Samma
intryck kan man få genom de formuleringar som anger att studenterna ska lägga ut
fältstudiedagar som inte kolliderar med undervisningen i HFU.
Dessa normativa inslag kan innebära att den kontrasterande diskursen den
akademiska tillämpnings- och omsättningsdiskursen är verksam i betydligt fler
sammanhang än de mer explicit utryckta textmönstren. Centralt i denna är
formuleringar som tyder på att studenten ska få tillämpa eller omsätta sina kunskaper
i praktisk verksamhet/i undervisning. Uttrycket ”omsätta” är värt att notera då det
vittnar om ett särskilt sätt att tala om lärande, nämligen om att studenten först bör lära
sig akademiska och ämnesdidaktiska kunskaper som sedan kan omsättas och prövas i
praktisk verksamhet.
Det faktum att integrerings- och samverkansdiskursen och den akademiska
tillämpnings- och omsättningsdiskursen kontrasterar varandra gör dem tänkvärda ur
ett diskursanalytiskt perspektiv. Den förstnämnda diskursen är mycket mer
omfattande – det finns ett stort antal textexempel som stöder ett sådant påstående –
ändå ser jag den akademiska tillämpnings- och omsättningsdiskursen som ideologiskt
grundmurad i många svensklärarutbildningars skrivningar om VFU. En sådan
tolkning stöds inte minst av det faktum att det i ett stort antal kursplaner heter att
studenten ska få tillfälle att omsätta eller tillämpa sina kunskaper i praktiska undervisningssituationer. Englund framhåller att innehållet i utbildning ger uttryck för
politiska maktrelationer och ideologier, som exempelvis försanthållanden.256 Kanske
kan den här diskursen sägas ge uttryck för en sådan försant-hållandets ideologi, i
vilken det akademiska företrädet framför det yrkespraktiska uttrycks mer eller mindre
manifest.
Den tredje och sista diskursen som urskildes i materialet kallar jag för den löftesrika diskursen. Den är mer frekvent representerad än den akademiska tillämpningsoch omsättningsdiskursen, men mindre än integrerings- och samverkansdiskursen,
som den på sätt och vis har släktskap med genom dess betoning av values
education.257 Om det i integrerings- och samverkansdiskursen handlade om att ställa
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kommunikationsfrågor, samverkan och ömsesidig respekt i förgrunden, handlar det i
den här diskursen om att sätta ett globalt perspektiv i förgrunden. Linde skriver att
man i skolsammanhang talar om önskvärda sociala kompetenser, exempelvis förmåga
att leva i ett mångkulturellt samhälle, och trots att jag i det här kapitlet inte primärt
intresserar mig för önskvärda läraregenskaper, går det inte att bortse ifrån hur språket
i diskursen präglas av dessa utlovade kompetenser.
Centralt i denna diskurs är de erbjudanden och löften som främst studenten, men
även andra aktörer, såsom lärarutbildare, inom lärarutbildningen får. Det kan handla
om att lärosäten säger sig utbilda framtidens lärare, de som ska verka i en föränderlig
tid där allt är osäkert och förändringstakten är hög, och som ska utbildas utifrån nya
kunskapsbehov som handlar om internationalisering, mångfald, integration och
information. Kort sagt utlovar många dokument att utbilda lärare för det komplexa
läraryrket, men också för ”det komplexa samspelet mellan förskola/skola, föräldrar
och omgivande samhälle”.258
Lindes antagande att skolväsendet genomsyras av denna values education visar sig
alltså stämma om man överför tesen till lärarutbildningen. Diskursen präglas dock
lika mycket av arbetsmarknadsmässiga och historiska villkor, vilket visar sig genom
de ”förr och nu-perspektiv” som formuleras. Nu utbildas lärare för framtiden, för
andra kunskapsbehov än de haft förr samt för arbetsmarknadsmässig anställningsbarhet och nytta. Sett ur den aspekten är även Ulf P. Lundgrens tes om att det främst
är arbetsmarknadsmässiga och historiska orsaker som styr innehållet i läroplanen
relevant.259
I den löftesrika diskursen är alla typer av dokument representerade. Det finns dock
en viss skillnad i representation inom diskursen. Exempelvis återfinns ofta
skrivningar om ömsesidig nytta, rekryteringsbehov och anställningsbarhet i avtal
mellan utbildningsanordnarna, medan löften och erbjudanden om att utbilda lärare för
samhällets behov och för framtiden ofta återfinns i övergripande dokument som
utbildningsplaner och i policytexter, så som informationsmaterial. Nytta och
utveckling hör nära samman inom diskursen och då handlar inte utvecklingsperspektivet enbart om vilka förmågor eller kompetenser studenten ska utveckla, utan
också om att pedagogisk verksamhet, VFU eller till och med lärarutbildning som
helhet ska utvecklas. Såväl utvecklingsvilja som utvecklingsbehov för inblandade
parter och verksamheter förutsätts ofta i formuleringar och problematiseras inte desto
mer. Diskursen präglas i hög grad av ett marknadsföringsspråk, som givetvis kan
knytas till att lärosätena är konkurrensutsatta, men också om att rita in lärarutbildningen och den verksamhetsförlagda utbildningen på samhällskartan.
258
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Inom diskursordningen teori och praktik urskiljer jag alltså tre diskurser och dessa
kan på olika sätt överlappa varandra. De två dominerande diskurserna har, som jag
visat, gemensamma drag, medan den minst framträdande, den akademiska tillämpnings- och omsättningsdiskursen, jämförelsevis är sparsamt uttryckt. Diskurserna
överlappar ofta varandra i samma textutdrag och kan därför vara svåra att avgränsa,
även om de vid en helhetsbedömning är tydligt urskiljbara. Detta kan ses som interdiskursivitet, ett sätt att foga samman olika diskurser i en text i syfte att skapa nya
diskursiva relationer. Ett exempel på ett sådant textparti finns i en avtalstext för
reglering av VFU, där alla tre diskurser kommer till uttryck – här med kursiveringar
som visar betydelsebärande ord som går att knyta till de olika diskurserna: ”Den
verksamhetsförlagda utbildningen ska vara av den kvaliteten att universitetet och
kommunen gemensamt utbildar väl kvalificerade lärare. Samarbetet ska även främja
kompetens- och verksamhetsutveckling inom både universitetet och inom kommunen
samt skapa förutsättningar för nyrekrytering av lärare.”260
Som jag påpekat tidigare finns alltid en risk att forskaren grundlöst kan ha
konstruerat diskurser och för att pröva deras giltighet kan analyserna diskuteras på en
generell nivå. Detta möjliggör en granskning av hur de diskurser som dominerar i en
viss tid också kan iakttas över institutionsgränser. De diskurser som kan urskiljas i
det här materialet visar sig även återfinnas i andra sammanhang än i lärarutbildningen. Ingrid Unemar Öst har exempelvis identifierat fyra olika diskurser
beträffande den högre utbildningens syften och mål och kallar dessa diskurser för den
klassiska akademiska diskursen, globaliseringsdiskursen, demokratidiskursen och
identitetsdiskursen. Inom vardera diskurs urskiljer hon olika synsätt vad gäller högre
utbildnings syfte och mål, dels vad gäller utbildningen, dels vad gäller den enskilda
studenten.
Innehållet i dessa diskurser matchar bara delvis de diskurser jag identifierat, kanske
på grund av att Unemar Öst anlagt ett historiskt perspektiv som saknas i mitt arbete.
Det finns dock stora likheter i diskurserna, om än diskursindelningen skiljer sig åt. I
den akademiska diskursen betonas hos Unemar Öst till exempel akademisk frihet och
vetenskapligt förhållningssätt, vilka i min analys återfinns i den akademiska
omsättnings- och tillämpningsdiskursen. I globaliseringsdiskursen förespråkas ökad
konkurrenskraft för Sverige (och Europa) och man betonar ekonomisk tillväxt. Nyttoaspekter diskuteras inte bara ifråga om utbildning utan också i mål för studenten, som
i första hand ska bli anställningsbar. I mitt material motsvaras globaliseringsdiskursen av framför allt den löftesrika diskursen med dess löften om att utbilda
framtidens nyttiga och anställningsbara lärare som ska kunna verka i en föränderlig
260
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tid, präglad av bland annat internationalisering och mångfald. Unemar Östs tredje
diskurs kallas för demokratidiskursen och som namnet antyder handlar den om att
befästa demokratiska värden. I den sista diskursen, identitetsdiskursen, urskiljer
Unemar Öst en vilja att stödja identitetsarbetet hos den enskilda studenten och att
främja mångkulturella värden.261 De båda sistnämnda diskurserna aktualiseras i mitt
material i såväl den löftesrika diskursen som integrerings- och samverkansdiskursen,
som har inslag av values education.
Linde argumenterar att läroplanen är det som ”sätts på pränt om det önskvärda”.262
Det innebär i sådana fall att de diskurser som synliggjorts i mitt material har kommit
till som en följd av medvetna eller omedvetna val om vad som är önskvärt i eller av
en lärarutbildning. Min utgångspunkt är att de analyserade dokumenten bär spår av
de principer som föregått utformningen av dem samt att styrdokumenten åtminstone
retoriskt är tänkta styrinstrument för undervisnings- och lärandesituationer.
Vad säger nu detta om hur VFU positioneras externt, det vill säga i talet om externa
relationer mellan företrädesvis lärosäten och skolverksamhet? Sägas kan att lärosäten
ofta framhåller värdet av den verksamhetförlagda utbildningen på ett annat och
tydligare sätt än de högskoleförlagda delarna. Detta implicerar i och för sig inte att
VFU skulle vara viktigare, utan bara att ämnesstudierna är självklara i utbildningen.
Ändå måste det sägas att behovet att rättfärdiga och värdera VFU knappast enbart har
att göra med den statliga styrningen och förväntade uppföljningen av HSV, utan
sannolikt oftast bottnar i en uppriktig önskan att skapa växelverkan mellan de olika
utbildningsdelarna. Detta antagande stöder jag bland annat på det faktum att det
skapas en sådan omfattning av dokument som rör VFU jämfört med de högskoleförlagda studierna.
Det läggs således väldigt mycket engagemang och tid på att ”formulera VFU”,
vilket får sägas tyda på en stark positionering, medan det å andra sidan ter sig rimligt
att tänka att de högskoleförlagda delarna har en ännu starkare position genom att de
inte behöver rättfärdigas eller motiveras. Den tolkningen kan beläggas genom att
iaktta hur den akademiska tillämpnings- och omsättningsdiskursen visserligen har
mindre explicit genomslagskraft i alla dokument, men hur den likväl står sig tämligen
dominant. Den är alltså jämförelsevis sparsamt uttryckt, om än nog så verkningsfull.
Den interna latenta positioneringen måste analyseras genom iakttagelser av interna
relationer och information som kan utläsas exempelvis genom organisatoriska
faktorer.263 Vanligast är så kallad sammanhållen VFU, i vilken studenten placeras en
261

Unemar Öst, Kampen om den högre utbildningens syften och mål, kapitel 5–8.
Linde, Det ska ni veta!, 2 uppl., s. 48.
263
Som tidigare nämnts uppfattar jag den interna positioneringen som en icke diskursiv praktik och
kan därför inte tala i termer av diskurser när det gäller resultatet av analysen.
262
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sammanhängande period i skolverksamhet. En variant är att kombinera sammanhållen VFU med så kallade fältdagar, som ofta innebär korta vistelser i skolverksamhet mellan VFU-perioder.264
Det förefaller rimligt att tänka sig att sammanhållna perioder kan positionera VFU
starkare, både genom att ta en eller flera veckor av terminen i anspråk, och genom att
regleras och ofta ger underlag för differentierade betyg. Bedömning av fältdagarna
stannar inte sällan vid närvarointyg, trots att antalet fältdagar kan komma upp i
närmare hälften av det totala antalet VFU-dagar.265 Bedömningen och betygssättningen vittnar också om hur VFU positioneras i förhållande till de högskoleförlagda delarna.266 Trots att det rättssäkerhetsmässigt och organisatoriskt kan vara
motiverat med en tvågradig betygsskala för VFU, även i de fall då kursen som helhet
betygssätts med tre eller fler betygssteg, indikerar en sådan betygsskala att VFU inte
kan värderas på samma sätt som HFU.
Ytterligare en faktor som kan knytas till den interna latenta positioneringen är på
vilket sätt VFU förhåller sig till ämnet, i det här fallet svenskämnet, och då främst
vad i ämnet som knyts till VFU. En granskning av kursnamnen visar att de kan
samlas i områden: kursnamn som innehåller ordet språk, integrerade kurser med
orden skriv- och läsinlärning respektive läs- och skrivutveckling samt olika slags
kurser som innehåller ordet litteratur.267
Materialet visar att VFU företrädesvis läggs ut i kurser som vetter mot språkinlärning, språkbeskrivning och språkutveckling. Det är fullt möjligt att detta beror på
att dessa delar tydligt kan kopplas mot färdigheter och därför kan motivera att
studenterna måste öva dem i undervisningssituationer. Att VFU mer sällan läggs ut i
kurser med fokus på litteratur – i synnerhet litteraturhistoria – kan eventuellt handla
om att traditionen knyter litteraturstudier mot bildning snarare än mot färdigheter.268
Även om materialet inte kan ge några entydiga svar på den här frågan kan en
försiktig koppling mot litteraturämnets legitimitetskris göras.269 Det är möjligt att
debatterna om skönlitteraturens status och/eller nytta, kan ha medfört att litteraturen
ifrågasatts som lämpligt undervisningsstoff i VFU. Det kan också vara så att
264

Dessa kan ha olika benämningar, exempelvis fältdagar, fältstudier eller lösa dagar, men har
samma syfte i organisatoriskt hänseende.
265
Vid Högskolan i Gävle preciseras att minst 60 % av VFU ska utgöras av praktiskt lärararbete.
Resterande tid kan alltså utgöras av fältdagar. Utbildningsplan, Lärarprogrammet 210–300 hp,
s. 6. Reviderad 2008-04-01.
266
Detta diskuteras utförligt i kapitel 3.
267
I det fall kursnamnet har innehållit ordet text har jag granskat kursinnehållet för att se om kursen
närmast är att kategorisera som en språk- eller litteraturkurs.
268
Detta diskuteras i nästkommande kapitel.
269
Se till exempel Magnus Persson, Varför läsa litteratur?: om litteraturundervisningen efter den
kulturella vändningen, 1. uppl., Lund: Studentlitteratur, 2007.
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kursgivande institutioner reagerat på denna legitimitetskris med att försöka hålla
VFU utanför kurser med litteraturvetenskapligt eller litteraturhistoriskt innehåll, i en
förhoppning att höja litteraturens status. Om gränserna upplöses kan disciplinens
identitet hotas, enligt Lars-Göran Malmgren och Jan Nilsson:
Litteraturen förutsätts ha en särart som bärare av grundläggande existentiella
erfarenheter om liv och död, kanske giltiga för olika tider. […] Om litteraturen
beblandar sig med andra kunskapsområden […] försvinner litteraturens särart och
litteraturen ockuperas och uppslukas av […] andra kunskapsfält. Implicit i
anklagelsen ligger att svenskämnet inte ska blandas med andra ämnen och att
litteraturen inom svenskan ska behandlas som något för sig som förmedlar
estetiska och existentiella värden till eleverna. Hela detta resonemang har att göra
med gränser. […] Om gränserna öppnas hotas den egna disciplinens egenvärde
och traditionella identitet. Därför måste man ha ett starkt försvar som kan avvisa
främmande makters försök att ockupera eller minska disciplinens egenvärdiga
revir och fastställda gränsdragning.270

Detta antagande skulle kunna förklara det faktum att man, i de fall studenterna gör
VFU i kurser med ett tydligt skönlitterärt innehåll, gärna placerar VFU i kurser
inriktade mot barn- och ungdomslitteratur, berättande eller litteratur i ett mångkulturellt perspektiv och alltså inte i litteraturhistoriskt eller litteraturteoretiskt
inriktade kurser. På så vis kan en inbördes hierarkisering av litteraturämnet skönjas
och den kan också kopplas till den pedagogiska nytta man har av litteraturen i undervisningssituationer. Annbritt Palo diskuterar i sin avhandling om svenskämneskonstruktioner hur den akademiska diskursen i svenskinriktningarnas högskoleförlagda kurser är starkare i inriktningar för lärare mot äldre åldrar än mot yngre.271
Ett liknande resultat kan anas i det här avhandlingsarbetet. Det är nästan uteslutande i
inriktningar mot tidigare år/lägre åldrar som integrerade språk- och litteraturinriktade
kurser finns och därför får litteraturen snarast betecknas som barnlitteratur inom
lärarutbildningens VFU.
Kanske kan den implicita styrningen, som handlar om historiskt och kontextuellt
betingade informella uppdrag som är gränsbevarande, upprätthållande och reproducerande ge en förklaring.272 Frågan är dock om en eventuell institutionalisering av
VFU i språkkurser är att betrakta som önskvärd. Ja, vissa grupper kan säkert företräda en uppfattning om att VFU lämpligast läggs ut i språkkurser. Det kan till och

270

Lars-Göran Malmgren & Jan Nilsson, Jan, Litteraturläsning som lek och allvar: om tematisk
litteraturundervisning på mellanstadiet, Lund: Studentlitteratur, 1993, s. 246f.
271
Exempelvis heter en kurs mot år 7-9 Litteraturvetenskaplig teori och metod, medan en liknande
kurs mot år 5-9 heter Litteraturvetenskaplig teori i praktiken. I: Palo, Svenskläraren som vision
och konstruktion, Luleå: Luleå Tekniska Universitet, kommande 2013.
272
Berg, Att förstå skolan, s. 26.
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med, potentiellt sett, vara så att denna institutionalisering vilar på en hegemonisk
ideologi och därmed uppfattas som naturlig, common sense.273
Eftersom kategorier, enligt Börjesson, kan kopplas till specifika knippen av
mening, blir det inom den diskursanalytiskt inriktade forskningen meningsfullt att
”försöka fånga vilka kategorier som definieras som giltiga och vilka som hamnar
utanför.”274 Inom svenskinriktningarnas möjliga kursutbud verkar giltigheten i dessa
knippen av mening således närma VFU och språkinriktade kurser snarare än VFU
och litteraturinriktade kurser.
Jag har sammanfattat och diskuterat de viktigaste och mest framträdande faktorerna
när det gäller att iaktta den interna positioneringen. Det råder inte nödvändigvis ett
entydigt samband mellan kvalitet på VFU eller på aktiviter omkring VFU och
formuleringar i dokumenten. Däremot kan jag, med utgångspunkt i materialet, visa
att en svag positionering kan iakttas genom vaga skrivningar ifråga om form och
innehåll. Det finns dock en stark tendens att reglera VFU i alla typer av dokument,
exempelvis genom att skriva in begränsningar för frånvaro eller omexamination vid
underkännande. Precis som när det gäller den externa positioneringen kan dock detta
snarast tyda på en svag positionering gentemot de högskoleförlagda delarna, som inte
verkar behöva skrivas ut eller regleras desto mer.
Som vi har sett finns inom såväl den externa manifesta, som inom den interna
latenta positioneringen av VFU, olika betingelser som kan sägas ge VFU både stark
och svag position i relation till ämnesteorin i de högskoleförlagda delarna av
utbildningen. Sammantaget menar jag dock att positioneringen är svagare, eftersom
VFU till sitt innehåll, till sin form och i bedömningshänseende är relativ i förhållande
till HFU.
Vad betyder då positionering av VFU i lärarutbildningen, och vilka konsekvenser
kan spåras? En försiktig slutsats som kan dras är att lärosäten sällan känner behov av
att motivera sitt eget existensberättigande. Ämnesteorin är grundmurad - till form, till
innehåll och i examinationshänseende. Däremot finns behov av att i en mängd
dokument reglera och positionera VFU. Varför, och inför vem, kan man fråga sig. En
förklaring är förstås att man vill följa direktiven och närma teori och praktik. En
annan är att man vill bjuda in verksamheten till dans. En möjlig konsekvens av detta
är dock att man indirekt leder studenterna att uppfatta VFU som viktigare, mer
betydelsebärande än HFU, trots den grundmurade position HFU-kurserna har. För att
visa att utbildningens olika delar hör samman i en odelbar helhet krävs mer än att
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Jfr Englund, Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension, s. 145f.
Börjesson, Diskurser och konstruktioner, s. 74.
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konstruera en mängd dokument som reglerar en utbildningsdel. Detta diskuterar jag
vidare i de nästföljande kapitlen.
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3. PROFESSIONSDISKURSER I VFU
På Svenska Dagbladets ledarsida uttryckte sig en ledarskribent tämligen nedsättande
om lärarutbildningen 2006: ”Ursäkta, men det är ju rena skämtet. Det är som om man
blev konstvetare genom att ta en cykeltur i salarna på Nationalmuseum.” 275 Detta är
en av de kritiska röster som hörts i debatten om lärarutbildningens bristande kvalitet.
I artikeln kritiseras lärarutbildningens låga kunskapskrav – i synnerhet ämnesmässiga
sådana. Att inte blivande lärare får en adekvat utbildning har varit en vanlig medial
bild under 2000-talet. Vad får då blivande svensklärare för utbildning under sin
VFU?
I detta kapitel analyserar jag innehåll och professionsperspektiv i svenskinriktningarnas styr- och policydokument som rör VFU.276 Vidare belyser jag hur
bedömning av VFU fungerar, vad som bedöms och vilka konsekvenser bedömningen
får. I sammanhanget ska det påpekas att analysen enbart gäller det retoriska uttrycket.
Jag kan alltså inte veta något om hur examinationerna genomförs eller bedöms i
autentiska situationer.
I kapitel två fann jag att det fanns ett antal tydligt urskiljbara diskurser inom
diskursordningen teori och praktik.277 Dessa diskurser kan indirekt vittna om olika
sätt att förhålla sig till professionsaspekter, vilket jag vill undersöka vidare utifrån
diskursordningen lärarprofession.
Materialet analyseras utifrån tre nivåer i modellen för dokumentanalys: Innehållsnivå (innehåll i och bedömning av VFU), ideologisk nivå (professionsperspektiv:
Vilken slags lärare ska utbildas? Hur uttrycks önskvärda kompetenser och kunskaper?) och regelnivå (Vilka målformuleringar, betygskriterier, examinationsformer
och bedömningsunderlag används och vilken betygsskala tillämpas?). 278
I kapitlet analyseras främst kursplaner, bedömningsmaterial och policydokument
som VFU-handböcker och studiehandledningar. I flera fall utgår jag ifrån lärandemål,
det vill säga det som studenterna förväntas lära sig under kursen, för att kunna tolka
det avsedda innehållet i VFU – detta eftersom kursplanernas innehållsbeskrivningar
ofta är vaga och mycket kortfattade.
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Anders P.J. Linder, ”Kulturarvet runt på åtta veckor”, Svenska Dagbladet, Ledare, 26 mars 2006,
s. 4.
276
I materialet har alla kursplaner som innehåller VFU i kombination med svenskämnesinriktade
kurser beaktats, även om kurserna också innehållit inslag av andra ämnen.
277
Dessa kallade jag för integrerings- och samverkansdiskursen, den akademiska tillämpnings- och
omsättningsdiskursen och den löftesrika diskursen.
278
Modellen återfinns under rubriken Dokument: Genomförande, urval och analys.
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Precis som i det förra kapitlet används en diskursanalytiskt orienterad metod och
teori, i kombination med professions- och kunskapsteoretiskt inriktad teori. I kapitel
1 ges en beskrivning av diskursteori, inriktad på forskning i relation till mitt
avhandlingsarbete. I det här kapitlet lyfter jag endast fram några perspektiv som är
relevanta utifrån det material som ska analyseras och diskuteras. Analysen skiljer sig
från den som gjordes i det förra kapitlet på så vis att jag gör en diskursanalytiskt
orienterad uttolkning av samtliga lärosätens utsagor i form av urskiljbara mönster,
vilka återges som kortare exempel. I den delen av analysen arbetar jag till viss del
deduktivt. Vid läsning av det empiriska material som rörde innehållsskrivningar fann
jag att ett flertal av de mönster andra forskare iakttagit återfanns även i mitt material.
Jag valde att namnge ett par av de professionsdiskurser jag fann utifrån dessa
forskares resultat, men definierade diskurserna själv. Mer om detta följer längre fram.
I föreliggande kapitel gör jag också några nedslag för att visa hur enskilda lärosäten
uttrycker professionsperspektiv i styr- och policydokument.
I det följande avsnittet förutsätts läsaren ha tagit del av avsnitten En diskursanalytisk utgångspunkt, Kodning, analys och tolkning samt Om forskarens roll och
forskningens villkor. Detta innebär att jag endast kortfattat redogör för aspekter av
den diskursanalytiskt influerade ram jag använder i relation till det empiriska material
som analyseras i detta kapitel.

Diskursanalysens möte med övriga teoretiska utgångspunkter
Ett antagande är att utbildning inte är en neutral zon. Med Foucaults synsätt är
utbildningssystemet ett sätt att behålla eller ändra ett system, och den makt och
diskurs man inom ett utbildningssystem försöker att erövra är den produktiva mikromakt som återfinns i relationer mellan människor. Också i talet om professioner kan
ett maktperspektiv ses, då ”talen om lærere eller læger som profession ikke siges
meningsfuldt uden at reletere sig til de andre, og ofte mere dominerende diskurser,
som påvirker og gennemtrevler professionen, eksempelvis markeds-, moderniseringseller kønsdiskursen”.279 Daniel Sundberg lyfter fram att diskursbegreppet har en
förändringsdimension som exempelvis läroplansteorins kodbegrepp saknar och att det
”inbegriper en mer dynamisk syn på hur kultur, språk och samhälle samspelar”. 280
Detta gör diskurs användbart för mig, då jag vill belysa hur olika faktorer påverkar
279

John Kreisler och Leif Moos, ”Dominerende diskurser i talen om professioner”, Nordisk
Pedagogik, Nordic Educational Research, Nr 04 2006, s. 285f.
280
Sundberg, ”Läroplansteori efter den språkliga vändningen”, s. 17.
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skrivningar som rör VFU. Några användbara begrepp att utgå ifrån lånas från
Fairclough, som bland annat föreslår analys av interdiskursivitet, intertextuella kedjor
och villkor för diskursiv praktik.281
Om man utifrån Foucaults synsätt accepterar att makt produceras i alla mellanmänskliga relationer, att den inte behöver vara negativ, och att den ger upphov till
motmakt, erkänner man ett värde i att undersöka och analysera makten nedifrån och
upp, och inte bara tvärtom. Det kan exempelvis ske genom granskning av texter som
reglerar maktförhållanden i förhållande till kunskapssyn.282 För mitt vidkommande
betyder detta att dokument på en praxisnära nivå är lika viktiga att analysera som
övergripande styrdokument.
I avhandlingens andra kapitel diskuterades de dominerande diskurser som, utifrån
diskursordningen teori och praktik, kan urskiljas i styr- och policydokument som rör
VFU. En uppfattning som kunde urskiljas i mina resultat, liksom i övrig forskning, är
att kunskap betraktas som föränderlig och att den blir allt mindre gripbar:
I detta flöde, när pluralismen och rörligheten ökar och när det blir allt svårare att
förutsäga vad som kommer att vara giltigt i morgon, blir konsekvenserna för oss
som arbetar inom utbildningssektorn komplicerade. Vi ska utbilda för en morgondag, som vi inte själva kan föreställa oss.283

Det är inte nog med att dagens kunskapssyn är komplex – den är också, som SvenEric Liedman skriver i sin bok, Ett oändligt äventyr. Om människans kunskaper,
införlivad i en människas identitet, livsstil och omvärldsförståelse.284 Burr hävdar att
det inte är möjligt att betrakta någon kunskap som självklar eller objektiv. Detta medför att omvärlden i ett socialt hänseende alltid kommer att konstrueras diskursivt
genom sociala sammanhang, i interaktion med andra.285 Utifrån dessa resonemang går
det alltså inte att särskilja kunskap från det vi värderar som gott och rätt. ”Våra
värderingar bygger på och är beroende av kunskap och erfarenheter.”286
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Fairclough, Discourse and Social Change, s. 232f.
Jfr Boel Englund & Jan Svensson, ”Sakprosa och samhälle”. I: Teoretiska perspektiv på
sakprosa, Boel Englund & Per Ledin (red.), Lund: Studentlitteratur, 2003, s. 76.f.
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Carl-Gustaf Carlsson, Per Gerrevall & Astrid Pettersson, Bedömning av yrkesrelaterat kunnande,
Stockholm: HLS förlag, 2007, s. 11f. För vidare diskussion om lärarkårens identitet i en
föränderlig tid, se exempelvis Andy Hargreaves, Läraren i det postmoderna samhället, Lund:
Studentlitteratur, 1998 och Andy Hargreaves, Läraren i kunskapssamhället: i osäkerhetens
tidevarv, Lund: Studentlitteratur, 2004.
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Sven-Eric Liedman, Ett oändligt äventyr. Om människans kunskaper, Stockholm: Albert
Bonniers förlag, 2001, s. 6f.
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Burr, Social Constructionism, s. 12.
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Carlsson, Gerrevall & Pettersson, Bedömning av yrkesrelaterat kunnande, s. 14.
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Om det nu inte går att peka på speciella kunskaper som i någon mån är objektiva
och i den bemärkelsen äkta eller fasta, ter det sig rimligt att försöka att få kännedom
om vilka slags kunskaper och kvaliteter som värderas i lärarstudenternas inriktningsVFU och således kan knytas till föreställningar om professionen.
Härnäst kommer jag att gå in mer specifikt på professions- och kunskapsteoretiska
perspektiv, främst vad det gäller bedömning av kunskap.

Professionsteoretiska perspektiv
En professionell domän kan definieras som ett socialt kontrakt mellan professionen
och samhället. Professionen får monopol och kontroll över vissa områden av yrkesutövandet mot att kårens arbete kvalitetssäkras genom exempelvis licenser.287
Professionsyrken baserar verksamheten på vetenskaplig forskning och har således
nära anknytning till högre formell utbildning, främst universitetsutbildning. 288 Inom
kåren delas en gemensam värdegrund i ambitionen att hålla god kvalitet i arbetet,
men också för att kunna definiera vad som inte kan anses vara ett godtagbart arbete.
Ylva Hasselberg beskriver det paradoxala i att de formella utbildningskraven ökar,
medan det blir allt svårare att definiera den ”egentliga sakliga kompetensen”,
exempelvis hos lärare. Det kan medföra svårigheter att ”skilja ut vad som är undermålig yrkesutövning”, menar hon. 289
Några knivskarpa gränser angående vad som kan betraktas som en profession finns
inte. Det kan dock ur ett maktperspektiv vara relevant att beakta indelningen mellan
så kallade klassiska professioner och semiprofessioner. De klassiska professionerna
grundades under 1800-talet, men har en ännu längre historia, medan semiprofessioner
har grundlagts under efterkrigstiden och är tydligt kopplade till statens välfärds- och
trygghetssystem och till organiserade fackförbund. Semiprofessioner, till vilka läraryrket räknas, har på senare tid införlivats i universitetsvärlden genom forskningsöverbyggnad och längre institutionaliserad utbildning. De har, i förhållande till klassiska
professioner, lägre autonomi och mindre specialiserad utbildning.290 Ett annat
287

William M. Sullivan, “Medicine under threat: professionalism and professional identity”,
Canadian Medical Association Journal, Mars, 7, 162 (5), 2000, s. 673. Se även s. 673ff.
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Thomas Brante, ”Vad är en profession? – Teoretiska ansatser och definitioner”, Vetenskap för
profession, Borås: Borås universitet, 2009, s. 30ff. För en diskussion om profession i relation
till diskurser, se även Kreisler och Moos, ”Dominerende diskurser i talen om professioner”, s.
281–286.
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Ylva Hasselberg, Vem vill leva i kunskapssamhället? Essäer om universitet och samtiden,
Hedemora/Möklinta: Gidlunds förlag, 2009, s. 17.
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Fortsätter på nästa sida.
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karaktäristiskt drag hos semiprofessioner är den spänning som går mellan den
akademiska kontra den praktiska sidan: ”Samtliga ämnen innehåller personer som
menar att det är väsentligt att ständigt förbättra och öka teorianknytningen, utvidga
forskningen inom ämnet och så vidare, och å andra sidan personer som menar att det
är den praktiska yrkeserfarenheten som är den bas på vilken ämnet ifråga måste
vila.”291
Lärarutbildningen har, enligt Tomas Englund, både ett kunskaps- och demokratiuppdrag.292 Det innebär att båda dessa uppdrag måste få utrymme och genomslagskraft i styrdokumenten. Flera forskare, däribland Ulf Schüllerqvist, Ann Quennerstedt
och Tomas Englund har dock sett en förskjutning i utbildningspolitiska texter, som
från att ha uttryckt lärarprofessionen som ett projekt om jämlikhet, medborgarskap
och jämställdhet nu uttalar sig om en profession som kräver kostnadseffektiva och
kvalitativa lösningar.293
Den västerländska vetenskapstraditionen betonar inte praktisk kunskap, menar
bland annat Bengt Molander. Det finns en stark tro på att vårt samhälle ska upplysas
och moderniseras via vetenskapen, som kännetecknas av en ökad verbalisering och
teoretisering. Ideologiskt kom, menar Molander, Högskolelagen från 1977 att bli
startskottet för förhoppningen om ett vidgat vetenskapligt kunskapsbegrepp. Detta
har dock mestadels lett antingen till att den praktiska kunskapen upplösts eller till att
praktik och vetenskap om praktikområdet isolerats från varandra.294 Ingela Josefson
skriver att den akademiska traditionen haft och har ”problem med att förhålla sig till
andra kunskapsformer än den akademiska. De teoretiska delarna av utbildningen
utökades på den beprövade erfarenhetens bekostnad.” Ett möte mellan praktik och
teori har varit svårt att finna, enligt Josefson.295 Eskil Franck menar dock att det
akademiska företrädet balanserats genom att många yrkesutbildningar nu ges inom
högskolans uppdrag. ”Praktiken intar en annan och mer framträdande roll” genom
den verksamhetsförlagda utbildningens förändrade karaktär.296
han, om typiska tillfälliga attribut och gradskillnader som just nu gör en signifikant skillnad.
Brante, ”Vad är en profession? – Teoretiska ansatser och definitioner”, s. 30ff.
292
Tomas Englund, ”Lärarutbildningsutvärdering utan visioner”, Insänd till Svenska Dagbladet
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Stockholm: HLS Förlag, 2005.
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VFU är numera ofta integrerad i andra kurser och om dessa är godkända tycks man
betrakta de krav som ställs på lärarkunnande som uppnådda, medan man tidigare
hade större fokus på den lärarskicklighet som visade sig i handling.297 Fokus tycks
alltså ha flyttats från handlingar i yrkespraktiken till en lärarskicklighet som
studenterna uttrycker retoriskt. Propositionen En förnyad lärarutbildning är dock
tydlig med att relationen mellan VFU och HFU ska leda till att studenterna kan
relatera ämneskunskaperna till lärprocesser och urval av ämnesstoff. Vidare betonas
den fördjupade kunskapen om betingelser för lärande i inriktningarnas VFU.298 VFU
torde alltså utmana balansgången mellan teoretiska och praktiska kunskaper.299
Som jag nämnde i kapitlets inledning har en del studier gjorts om professionsmodeller i lärarutbildningen. Catharina Andersson, som studerat tankemodeller i
grundskollärarutbildningen från 1988, vidareutvecklade ett par paradigmbegrepp
utifrån utbildningsfilosofi och forskningsresultat om olika traditioner i lärarutbildningen. Hon konstruerar fyra lärarutbildningsparadigm: det traditionellt yrkesinriktade paradigmet, det progressiva, kritiska–sociala paradigmet, det akademiska
paradigmet och det personlighetsutvecklande paradigmet.300 Anders Råde utgår ifrån
de två dominerande, det traditionellt yrkesinriktade och det akademiska, i en studie
om akademisk kontra praktisk tradition i kursplaner för examensarbeten, men kallar
dem istället för traditioner. Han finner att det finns en viss dominans för den
akademiska traditionen. Rådes undersökning är i ett första steg kvantitativt inriktad
och eftersom tillvägagångssättet skiljer sig från mitt används inte hans definitioner.301
Lena Fritzén & Joakim Krantz benämner två av de diskurser de finner i talet om
lärarprofessionen den yrkespraktiska diskursen och den akademiska diskursen. Deras
studie visar att den yrkespraktiska diskursen dominerar, men att den utmanas av såväl
den akademiska som den bedömningspraktiska under 2000-talet. Detta medför
förändringar i professionssträvandena. 302
297

Carlsson, Gerrevall &Pettersson, Bedömning av yrkesrelaterat kunnande, s. 65.
Prop., 1999/2000:135, s. 19f.
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Anders Råde, ”Akademisk och yrkesinriktad tradition i kursplanerna för lärarutbildningens
examensarbete”, Didaktisk Tidskrift, Jönköping: Jönköping University Press, 2010, s. 140. Råde
menar dock att det sannolikt finns mycket av direkt yrkesförberedande moment i VFU, även om
teori och praktik där ska integreras.
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Uppsala: Uppsala Studies in Education, Uppsala universitet, 1995.
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Med utgångspunkt i dessa studier, och med mitt empiriska material i åtanke, lånar
jag Anderssons tankemodeller/paradigm, men använder dem självständigt och i
överförd bemärkelse som diskurser. De möjliggör en grov kategorisering av mitt
material och kommer av den orsaken att utgöra en preliminär ram för analys av
diskurser inom diskursordningen lärarprofession.303

Kunskaps- och organisationsteoretiska perspektiv
Aristoteles gjorde redan på 300-talet f. Kr. en indelning mellan vetenskapligtteoretiska och praktiska kunskapsformer.304 Denna dualistiska kunskapssyn verkar
vara seglivad, kanske för att det kan uppfattas som praktiskt att enkelt kunna
definiera kunskapsformernas olikheter. Som vi såg i kapitel 2 kan denna indelning
fortfarande iakttas även om materialet visar att ett närmande av kunskapsformerna
uttrycks som önskvärt. Vad en blivande lärare behöver kunna för att praktisera sin
yrkesroll omförhandlas ständigt och kommer genom politiska beslut, marknadskrafter
och ideologisk övertygelse att ges olika uttryck i styr- och policydokument. Lärarrollen handlar inte bara om att förmedla kunskap, utan om en förmåga att skapa
personliga möten. Den förväntningen uttrycks klart i propositionen En förnyad lärarutbildning, som föregick lärarutbildningen 2001. Läraren måste förtjäna sin lärarroll
och sin auktoritet:
Auktoritet är något man skaffar sig i en demokratisk process. Läraren måste
därför bli en samarbetspartner som erhåller sin position genom förtroende, lyhördhet och ett utvecklat etiskt handlande […]. En sådan miljö kan skapas av lärare
som får respekt både i kraft av sitt kunnande och genom sin personlighet.305

I en sådan kontext blir olika kunskapsformer inte bara uttryck för ett kunnande, utan
också för olika personlighetsdrag och sociala förmågor som lärare har eller förväntas
utveckla och integrera i sin professionella kunskapsbas. Inte oväntat möter denna
beskrivning av olika kunskapsformer ett behov av att språksätta olika kvaliteter eller
kunskaper som ska bedömas.
I det andra kapitlet diskuterades vad Linde kallar för values education, det vill säga
en utbildning som fokuserar sociala värden såsom empati, förmåga att lyssna och att
leva i ett mångkulturellt samhälle och som riskerar att uttryckas som dogmer i styrdokument. Jonas Frykman menar att skolan prioriterar en del ”terapeutiska värden”,
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som att eleven ska lära känna sig själv.306 Det yttersta syftet med skolan är alltså,
enligt Frykman, att eleverna ska ”lära sig vilka de är, inte vad de kan bli”.307 Lindes
tolkning av detta är att ”skolan på något sätt totaliserar eleven och dennes personliga
växt i stället för att begränsa sig till elevens lärande av överenskommet lärostoff”.308
Är då detta fokus på personlig växt något som avspeglas i lärarutbildningen, där
elevers lärande och utveckling utgör ett centralt kunskapsstoff för studenten, men där
det som bedöms är knutet till lärarstudenten och dennas kvalifikationer?
I diskussionen om bedömning i utbildningen talas det ibland om att studenterna får
signaler om vad de bör lägga sin energi på genom bedömningssystemet.309 Med tanke
på det klara styrningssambandet torde det vara viktigt att diskutera såväl mätsäkerhet
som relevans, men detta görs sällan inom högre utbildning.310 I en undersökning av
examinationsförfarandet vid några svenska högskolor konstateras att det i ”högskoleoch universitetsvärlden finns liten plats att kvalitetssäkra examinationerna”.311 Lärarprogrammet examinerar ofta på mer komplexa sätt än vid vanlig tentamen, visar
undersökningen, men detta medför också fler kvalitetsproblem.312 I synnerhet gäller
den här kritiken bedömning i yrkessituationer:
Kritiken kan hänföras till att gälla både validitets- och reliabilitetsproblem. De
begrepp som används är komplexa och därför svårpreciserade och svåra att
avgränsa. Är man inte klar över vad det är som ska bedömas i en yrkessituation,
kan det komma att råda en betydande variation i vad olika bedömare faktiskt gör
till föremål för bedömning.313

Den dualistiska synen på akademiska kontra praktiska kunskapsformer inom lärarutbildningen har belysts av flera forskare, däribland Josefson, som använder
begreppen påståendekunskap och förtrogenhetskunskap för dessa kunskapsdimensioner; de teoretiska och de praktiska.314 I analysen används begreppen, men
306
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Publishing House, 1999, s. 89ff. Se också Hegender, som bland annat använder begreppen
Fortsätter på nästa sida.

82

PROFESSIONSDISKURSER I VFU

jag gör till viss del en distinktion mellan begreppet förtrogenhetskunskap och göramål. Jag uppfattar att förtrogenhetskunskap ofta formuleras i termer av ”veta hur man
gör”-kunskaper, som i exemplet ”visa förmåga att”, medan göra-målen saknar
kvalitativa ansatser.
För att komma åt såväl praktiska som teoretiska kunskapsdimensioner används allt
oftare begreppet kompetens. Det talas till exempel om ”training and learning for
competence” när man beskriver yrkesutbildning. Kompetensbegreppet integrerar
alltså teori och praktik, men tar sin utgångspunkt i det praktiska handlandet.”315
Begreppet innefattar, förutom vetande och kunnande, rådande, situerade, villkor.316
De beskrivningar av vad som ska bedömas, så kallade standarder, som kommit att
bli allt vanligare internationellt, bygger på ett mål- och kunskapsrelaterat system med
i förväg överenskomna krav. Systemet ställer ”krav på en mer professionell bedömning av prestationer”.317 I lärarutbildningen, som i andra yrkesutbildningar, syftar
vanligen bedömningen till att fastställa om studenterna når de mål och kravnivåer
som ställs för att de ska kunna få sin yrkesexamen.318 Det vanliga är också att
bedömningen av VFU åtminstone retoriskt görs på grundval av vad som skett i en
autentisk yrkespraktik, det vill säga under den verksamhetsförlagda utbildningen.
Frågor om varför man ska bedöma, hur bedömningen ska gå till, vad den ska innehålla, vem som ska bedöma och när bedömningen ska göras har stor betydelse för
resultatet, på så vis att bedömningen kan få olika fokus beroende på vad som ställs i
förgrunden.
Carl-Gustaf Carlsson, Per Gerrevall och Astrid Pettersson menar att en bedömning
som syftar till att bedöma yrkeslämplighet ställer höga krav på att bedömningen
”verkligen fångar upp det som är centralt i yrket och att bedömningen görs
verklighetsnära och under rättvisa och tillförlitliga villkor”.319 Om det istället är en
diskussion om studentens utvecklingsområden som står i centrum är valet av innehåll
viktigt, eftersom det då kan handla om en mer strategisk bedömning av särskilda
kunskapsområden.320 Hegenders studie visar att detta är den vanligaste formen av
bedömning när studenten besöks under sin VFU och man har ett bedömningssamtal.321 Om man ansluter sig till synen på lärande och utveckling som kontextuellt
påståedekunskap och procedurkunskap för att beteckna kunskapsformerna. I: Mellan akademi
och profession, s. 64f.
315
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betingat följer förstås ett anspråk på att bedömning bör utföras i autentiska sammanhang, både när det gäller uppgifter som bedöms och sammanhangen vari uppgifter
utförs.322 I analysen kommer jag att beakta de olika bedömningsaspekterna för att se
om och i så fall hur de korresponderar med olika diskurser.
Ett problem som är särskilt förknippat med professionsinriktad akademisk yrkesutbildning torde vara att det är olika kunskapsformer som ska bedömas. Detta kan
kräva fler än en bedömningsmodell.323 Konkret innebär detta att den betygssättande
universitetsläraren som regel har flera olika bedömningsunderlag, exempelvis
muntliga och skriftliga, som ska vägas samman och generaliseras. Ofta finns det
också muntliga eller skriftliga utsagor från lärarutbildare i verksamheten som ingår i
underlaget. Brister i underlagens innehåll och form kan förstås äventyra en säker och
pålitlig bedömning, om mål och kriterier tolkas på olika sätt. Hegender konstaterar att
en del områden i bedömningsdokument överhuvudtaget inte berörs vid trepartssamtal, där man istället fokuserar procedurkunskap som handlar om ”sociala,
relationella, emotionella och omhändertagande aspekter av lärares arbete utifrån
kunskap-i-praktiken”.324
I mitt arbete är inte mätsäkerhet eller kvalitetssäkring centralt. Däremot finns det
skäl att granska hur innehålls- och målformuleringar uttrycks, för att se om de ger
upphov till olika diskursiva tolkningar.

Innehåll i VFU i relation till professionsdiskurser
I det följande kommer jag att visa hur det uttryckta innehållet i VFU diskursivt kan
samlas i ett antal skilda sätt att positionera lärarprofessionen. Dessa kan föras till
olika professionsdiskurser. I materialet urskiljs sex diskurser, varav de två första
handlar om hur man språkligt konstruerar ”studenten” och dennas kunskapsutveckling. De övriga fyra presenteras översiktligt och utgör en grund för vidare
analys. I det nästföljande avsnittet relateras dessa till de professionsdiskurser som
framträder när man även beaktar bedömningsaspekter.

322

Carlsson, Gerrevall & Pettersson, Bedömning av yrkesrelaterat kunnande, s. 53.
Ibid., s. 32.
324
Hegender, Mellan akademi och profession, s. 68.
323

84

PROFESSIONSDISKURSER I VFU

Den ambitiösa studenten kontra den ovilliga studenten
Det samexisterar två skilda diskursiva sätt att språkligt konstruera studenten i relation
till vad denna ska lära sig och göra under sin VFU. I det första, som jag kallar för den
ambitiösa studenten, förutsätts studenten vara nyfiken och utvecklingsbenägen,
medan denna i den andra diskursen, den ovilliga studenten, snarast verkar betraktas
som en bekväm smitare. I det sistnämnda fallet måste således, som vi ska se, lärosätet
förtydliga studentens skyldigheter.
När det gäller beskrivningar av den ambitiösa studenten rör det sig ofta om vad
studenten förväntas göra eller hur denna förväntas uppträda under sin studietid. Det
kan till exempel röra sig om att man uppmanar studenten att delta i skolverksamheten/vara en tillgång för partnerområdet även utanför VFU-perioderna.325 Vid ett
lärosäte förutsätts studenten lägga minst 60 timmar lärararbete på sin partnerskola,
men kompenseras enbart för 40 av dessa timmar. Protester angående detta förväntas
inte: ”Vi uppmanar våra studenter att lägga ner ett stort engagemang på att skapa ett
gott samarbete med partnersområdets representanter. [---] Det finns ingen övre gräns
när det gäller ambition och omfattning för den individuella VFU:n.”326
Att studenten ska vara till nytta för verksamheten är ett ledmotiv. I ett fall förutsätts
studenten under sin senare studietid kunna gå in och vikariera för sin VFU-lärare
under pågående VFU. Detta scenario knyts till VFU-lärarens möjligheter att själv
delta i någon kurs som ges vid lärosätet.327 Studenter kan nog generellt sett tycka att
det är roligt och spännande att få vikariera, men detta förfaringssätt skiljer sig från
övriga lärosätens ståndpunkt att VFU förutsätter handledning och att studenter därför
inte får räkna eventuella vikariat som VFU.
Diskursen den ambitiösa studenten kan också framträda i beskrivningar som tyder
på förväntade egenskaper hos lärarstudenten: ”Du som söker inriktningen är fylld av
lust och glädje inför språkets strukturer och litteraturens mångfald – något som du
vill dela med dina elever.”328 En särställning inom området förväntade egenskaper har
beskrivningar som knyts till kreativitet, idérikedom, lust och stimulans. Det finns
många exempel på mål- och innehållsformuleringar som pekar på att studenten ska
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kunna skapa kreativa lärmiljöer och på så vis ”stimulera barns kreativitet och upptäckarglädje”.329
Dylika exempel återfinns så gott som uteslutande i dokument för lärarutbildning
mot yngre åldrar. Det förefaller alltså inte vara viktigt att retoriskt styra den blivande
läraren mot att skapa kreativa miljöer och ett lustfyllt lärande om denna ska arbeta
med lite äldre elever – vilket naturligtvis inte hindrar att de gör det ändå. På vilket
sätt detta diskursivt kan påverka inställningen hos såväl lärarstudenten som de
blivande eleverna återkommer jag till i kapitlets slutdiskussion.
I det förra kapitlet diskuterades den löftesrika diskursen. Ett visst släktskap med
den här diskursens möjlighets- och utvecklingsanspråk finns även i diskursen den
ambitiösa studenten. Vid ett lärosäte uttrycker man exempelvis att studenten under
sin VFU ska erbjudas ”möjligheter att få egna erfarenheter av och ansvar för eget
pedagogiskt arbete och egen undervisning”.330 Här kan man givetvis fundera över
formuleringen ”ges möjlighet” som på intet sätt är förpliktigande för studentens
räkning, men där man sannolikt räknar med att studenten ska ge sig i kast med
uppgiften. Jag konstaterar att det i diskursen finns många exempel på formuleringar
som ger en positiv bild av studenten. Möjligtvis kan man säga att denna syn
balanseras upp genom en kontrasterande diskurs.
I diskursen den ovilliga studenten framställs en student som behöver klara direktiv,
ofta i form av punktlistor. Det kan till exempel gälla att studenten uppmanas att
framföra önskemål om genomförande av VFU ”på kvalitativa grunder och inte enbart
efter vilken skola som ligger närmast din bostad”.331 Vanligare är dock mildare
skrivningar som tydliggör förväntningar på att studenten ska ansvara för kontakter
med partnerskolan, ansvara för egna lektioner, delta i alla förekommande arbetsuppgifter etcetera.332 Diskursen implicerar alltså väntade problem men också en uppfattning om att dessa problem kan åtgärdas redan innan de uppstått. Man uppmanar
till exempel lärarutbildare att diskutera förväntningar på studenten beträffande hur
dessa ska vara föredömen för elever, bland annat ifråga om rutiner, klädsel och språkbruk.333 Det ska dock sägas att dessa förutspådda problemområden inte alltid knyts
329
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till brister hos studenten utan ibland också förutspås uppstå exempelvis på grund av
bristande information.334
Förväntningar på studenten, såväl positiva som negativa, hänger samman med ett
slags göra-kultur som präglar synen på vad studenten ska utföra under VFU. Närmast
ska jag visa hur man uttrycker olika slags förväntningar på innehåll och mål i VFU
och hur de korresponderar med diskursiva sätt att framställa professionsperspektiv.

Den traditionellt yrkesinriktade diskursen
I målformuleringarna ser det vid en första anblick ut att finnas en stark dominans för
så kallade göra-mål, som beskriver vad studenten ska göra under sin VFU. Jag
definierar dessa formuleringar som diskursiva uttryck för den traditionellt yrkesinriktade diskursen, eftersom de är starkt verksamhetsanknutna. Det kan handla om
att intervjua lärare, att planera och genomföra ett visst antal lektioner, att auskultera
hos olika lärare ett visst antal timmar, att iscensätta boksamtal i större eller mindre
grupp etcetera. I många styrdokument är den typen av mål dominerande.335 Jag skiljer
dock dessa göra-mål från förtrogenhetskunskapsmål, eftersom de senare ofta
formuleras explicit i termer av ”veta hur man gör”-kunskaper, som i exemplet ”visa
förmåga att”. Göra-målen, som saknar kvalitativa ansatser, är istället formulerade
som om studenten redan vet hur man gör och helt enkelt bara ska utföra dem, som i
följande exempel. Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 planera, genomföra och utvärdera undervisning inriktad mot medier och
ungdomskultur
 planera, genomföra och dokumentera en intervju.336
Indirekt kan naturligtvis formuleringen inbegripa att studenten, under kursens gång,
ska lära sig att planera, genomföra och utvärdera/dokumentera såväl undervisning
som en intervju, men målen utmärker sig ändå med att implicera denna lärandefas.
Liknande formuleringar återfinns i innehållsbeskrivningar där det ter sig självklart att

Våren 2009, s. 9. Daterad 2009-01-08.
Högskolan i Jönköping, VFU Guide för HLK-läraren, våren 2008, s. 4.
335
Se till exempel Södertörns högskola, Kursplan, Språk och litteratur för blivande svensklärare A,
30 hp. Fastställd 2007-11-14 och Högskolan i Borås, Kursplan, Lärare för grundskolans senare
år/Svenska med didaktisk inriktning I, 30 hp. Fastställd 2008-08-22.
336
Högskolan i Borås, Kursplan, Lärare för grundskolans senare år/Svenska med didaktisk
inriktning II, 30 hp. Fastställd 2008-08-22.
334
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studenten plötsligt har lärt sig ett önskat kursinnehåll bara genom att ha exponerats
för det:
I mötet med ungdomslitteratur, moderna romaner, novellistik, dramatik och lyrik
utvecklas studenternas förmåga att själv tolka och ta ställning till litteratur liksom
kompetensen att arbeta med skönlitteratur tillsammans med elever och att
stimulera elevers intresse för litteratur och språk.337

I citatet återfinns begreppet kompetens – här ifråga om att arbeta med skönlitteratur
och stimulera elevers språk- och litteraturintresse – vilket implicerar att studenten
övar sådana aktiviteter i ett skolsammanhang. Det framgår emellertid inte av
formuleringen, som snarast indikerar att studenten, genom att själv läsa och tolka
skönlitteratur, kommer att kunna arbeta professionellt med skönlitteratur och därtill
göra det på ett stimulerande sätt. Naturligtvis kan man försvara skrivningen med att
dylika, mycket kortfattande texter kan tvinga fram en trängsel i innehållsbeskrivningarna som därmed blir svårbegripliga. Jag menar dock att just den här
typen av formuleringar även kan vittna om att lärandeprocesser är både svårformulerade och svåra att mäta. Det är troligt att en rutinerad lärare med sin
erfarenhet kan bedöma sådana processer, men de är svåra att uttrycka i korta
formuleringar. I sådana fall kan det vara så att formatet omöjliggör beskrivningar
som på ett tillfredsställande sätt visar vad studenten förväntas göra och hur det ska gå
till.
Inledningsvis skrev jag att de så kallade göra-målen föreföll dominera vid en första
analys. Om vi lämnar min distinktion mellan göra-mål och förtrogenhetsmål och
istället använder Josefsons definition av begreppen visar det sig att förtrogenhetskunskapen retoriskt råder över påståendekunskapen i innehålls- och målbeskrivningarna. Eftersom jag räknar mål uttryckta i förtrogenhetskunskaper till den
traditionellt yrkesinriktade diskursen medför det att denna verkar dominerande över
den akademiska diskursen vid analys av enskilda mål eller innehållsbeskrivningar.
Liknande resultat visar även Hegenders studie.338
Jag ska visa några exempel på hur de övriga diskurserna aktualiseras i dokumenten.

337

Södertörns högskola, Kursplan, Språk och litteratur för blivande svensklärare A, 30 hp.
Fastställd 2007-11-14.
338
Hegender, Mellan akademi och profession, s. 65. Hegender använder dock begreppet
procedurkunskap.

88

PROFESSIONSDISKURSER I VFU

Den akademiska diskursen
Den akademiska diskursen uttrycks, precis som diskursen i kapitel 2, genom
formuleringar som indikerar en akademisk bas som ska tillämpas i undervisning eller
dylikt. Det kan handla om förmågan att relatera befintlig kunskap på vetenskapens
område till lärarens vardagsarbete339 eller att ”ha kopplat ämnesteorier till lärande och
undervisning under verksamhetsförlagd utbildning”.340 Till den här diskursen räknar
jag även formuleringar som uttrycker påståendekunskap, det vill säga kunskap om
något, som i följande exempel: ”Kunskap om kultur, värderingar, generationer,
identitetsbildningar, språk och livsstilar är i det här sammanhanget centrala kunskapsområden.”341
Som tidigare nämnts dominerar den traditionellt yrkesinriktade diskursen över den
akademiska diskursen om man ser till innehålls- och målbeskrivningar. Den sistnämnda är dock betydligt mer utbredd än de följande diskurserna.

Den personlighetsutvecklande diskursen
Den personlighetsutvecklande diskursen visar sig i flera olika dokumenttyper och
fokuserar personliga egenskaper eller personlig utveckling. Det kan exempelvis
begäras att studenten ska kunna ”visa förmåga till innovativt lärande och en beredskap att fortlöpande ta till sig nya teorier och erfarenheter, möta förändrade verksamhetsmässiga förutsättningar i takt med den dynamiska utvecklingen av samhället” och
”visa förmåga till personligt ansvarstagande”.342 Diskursen kan också komma till
uttryck genom en vision om hur studenten ska utvecklas i en viss riktning, som i
följande exempel:
Den verksamhetsförlagda utbildningen är ett led i de lärarstuderandes personliga
yrkesförberedelser. Därför ska de lärarstuderande under vfu-perioden få prova på
självständigt arbete utan närvaro av den lokala lärarutbildaren. […] LLU är
ansvarig för utformningen av den studerandes självständiga arbete utifrån den
termin i lärarutbildningen som den studerande går samt dennas personliga
läggning och mognad. En anställd på skolan ska finnas tillgänglig för den
studerande om något oförutsett skulle inträffa.343
339

Högskolan i Borås, Kursplan, Svenska m didaktisk inriktning III, version 2,0, 30 hp. Fastställd
2008-08-19.
340
Högskolan i Kalmar, Kursplan, Svenska och matematik för barn, 1–30 hp. Fastställd 2007-11-20.
341
Södertörns högskola, Informationsblad, Interkulturell lärarutbildning mot grundskolans senare
år och gymnasiet, 270–330 hp. Uppdaterad 2008-11-18.
342
Högskolan i Jönköping, Utbildningsplan Lärarutbildning 180–330 hp, s. 2. Reviderad 2007-1017.
343
Umeå universitet, Avtal för den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). Daterad 2007-05-07.
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Diskursen är inte ovanlig även om den inte kommer till uttryck lika ofta som de två
dominerande diskurserna, den traditionellt yrkesinriktade och den akademiska
diskursen. Detta har jag anledning att återkomma till längre fram i kapitlet.

Den progressiva, kritiska- sociala diskursen
Den progressiva, kritiska-sociala diskursen kan urskiljas bara i något enstaka
exempel. Att jag ändå räknar den som en diskurs beror på att det diskursiva innehållet
så radikalt skiljer sig från övriga diskursers. Det som inbegrips är en implicit
förväntning på lärarens framtida arbetsinnehåll.
I en kurs ska till exempel studenten få förståelse för hur olika vägar kan leda till
erfarenhet och kunskap. Innehållet i kursen tyder dock på ett kursinnehåll som står
tämligen långt utanför ett traditionellt svenskämne och som av den anledningen kan
betraktas som progressivt. Det finns också antydningar om ett djupare socialt
engagemang. I innehållsbeskrivningen finns följande formuleringar: ”Innehåll:
tematisk orientering efter den enskildes individuation och socialisering”. Delkurs 1
fokuserar bland annat på områden som språkutveckling, personlig integritet, familjeförhållanden och syskonrelationer. Delkurs 2 behandlar gruppspråk, drogproblem,
fritidsaktiviteter, mobbning, segregation och så vidare, och delkurs 3 inriktar sig på
resandet och mötet med det annorlunda, ekonomiska omvälvningar, språk som
brygga och klyfta, global miljö etcetera.344 Såväl relation till svenskämnet som till de
fältstudier som ingår i kursen är i det här fallet inte helt uppenbara, om vi bortser
ifrån de tydligt språkliga områden som nämns. Det är med andra ord troligt att lärosätet vill utmana den gängse föreställningen om vad en svensklärare är och gör.

Interdiskursivitet
I materialet urskiljs samtliga diskurser när man betraktar innehålls- och målbeskrivningar på ”bredden”, det vill säga från alla i det empiriska materialet ingående
lärosäten. Om man däremot läser innehålls- och målbeskrivningar från ett visst lärosäte, och isolerar dem från andra lärosätens, framträder ett lite annat mönster. Många
lärosäten har nämligen skrivit in mål som anknyter till flera diskurser i en och samma
kursplan eller i ett och samma dokument. Vi ska se närmare på några illustrerande
exempel på hur olika diskurser samlas i interdiskursiva textkluster. De kursiverade
344

Högskolan i Kalmar, Kursplan, Svenska – Språkets redskap IV, 91–120 hp. Fastställd 2007-0321.
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partierna visar hur jag tolkar de interdiskursiva mönstren i relation till de nämnda
professionsdiskurserna. I en kursplan som behandlar barn, språk och miljö i förskola
och förskoleklass ska studenten efter avslutad VFU-kurs kunna:





analysera praktiken med hjälp av de teoretiska begrepp kursen innefattar [den
akademiska diskursen]
designa, genomföra, värdera och dokumentera ett arbetsområde där matematik,
naturvetenskap och språk integreras [den traditionellt yrkesinriktade diskursen]
reflektera kring och analysera sitt eget språk [den personlighetsutvecklande
diskursen]
sammanfatta och utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt reflektera över
kursinnehållet [den akademiska diskursen].345

I några fall visar sig också flera diskurser i en enda målformulering, som i det
följande exemplet, där studenten efter avslutad kurs ska kunna ”planera, genomföra
och utvärdera skriv- och läsundervisning med utgångspunkt i teorier, styrdokument
och beprövad erfarenhet”.346 Studenten ska ha skaffat sig en yrkespraktisk grund för
undervisning, men denna grund ska också ha förankrats såväl akademiskt som yrkespraktiskt.
Som nämnts visar sig interdiskursivitet i många dokument och allra tydligast blir
det om man granskar övergripande dokument som utbildningsplaner och
informationsskrifter av policykaraktär. Möjligtvis kan det bero på att det kan ha
ansetts viktigt att tillmötesgå politisk reglering i form av exempelvis regeringsdirektiv och propositioner i den typen av texter, medan kursplaner kan ha författats av
lärarutbildare som hållit vissa, mer yrkesinriktade, perspektiv på läraryrket högre.
Vid Linköpings universitet beskrivs exempelvis i utbildningsplanen en akademisk
professionsutbildning, vilket innebär att
den i sig förenar två system och två traditioner. […] Genom studier på Lärarprogrammen tillägnar sig studenterna akademiska kunskaper inom flera ämnen.
De ska samtidigt fördjupa och delvis förändra de kunskaper […] om lärande,
samhälle och ledarskap som de har sedan tidigare. […] Hela utbildningen ska
därför präglas av målet för den studerande – att tillägna sig och växa in i
lärarprofessionen. […] Studenten ska också öva sig i att vara lyhörd för problem
och frågeställningar som formuleras i olika utbildnings- och undervisningsmiljöer,
i samhället och i kontakt med vårdnadshavare. Kännetecknade för en utbildning
som leder till yrkesexamen är en helhet, ett tydligt mål mot vilken alla ingående
delar strävar.347
345

Högskolan i Kalmar, Kursplan, Barnet, språket och miljön i förskola och förskoleklass, 31–60hp.
Fastställd 2008-12-18.
346
Umeå universitet, Kursplan, Barns tal-, skriv- och läsinlärning II, 15 hp. Ej fastställd.
347
Linköpings universitet, Utbildningsplan Lärarprogrammet i Linköping och Lärarprogrammet i
Fortsätter på nästa sida.
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Vid det här lärosätet har man namngett det kunskapsområde som studenterna
tillägnar sig lärarkunskap, vilket inbegriper tre samvarierande delar: didaktiskt
kunnande, ämneskunnande och vetenskapligt kunnande. En progression i lärarkunskap innebär dock inte bara en utveckling av dessa samvarierande kunskapsdelar
utan också om en ”alltmer fördjupad insikt om relationen dem emellan. I praktiken
utgör de en odelbar helhet.”348 Flera lärosäten har formulerat liknande texter, om än
mer kortfattade, som alltså inrymmer fler än en diskurs, kanske med ambitionen att
jämställa yrkespraktisk och akademisk kunskap. Detta kan tolkas som om VFU
retoriskt har fått en uppgradering genom det retoriska uttrycket.349
Materialet ger inga indikationer på att vetenskap diskursivt har ett företräde framför
den praktiska kunskapen. I Rådes undersökning visade han att den akademiska
traditionen hade ett visst företräde framför den traditionellt yrkesinriktade. Sannolikt
berodde detta på att han undersökte kursplaner för examensarbetet istället för, som i
den här undersökningen, dokument som handlar om VFU. Omvänt är det föga förvånande att den traditionellt yrkesinriktade diskursen är dominerande i mitt material
med tanke på att det är VFU som undersöks.
I nästa avsnitt undersöker jag bedömningsaspekterna i VFU för att se om och i så
fall på vilket sätt de diskursiva professionsperspektiven förändras.

Bedömning av VFU i relation till professionsdiskurser
Det innehåll som ska bedömas i VFU ger en tydlig indikation på vilken slags lärare
man vill dana genom lärarutbildningen. Det är också, som tidigare nämnts, en direkt
styrmekanism vad det gäller studenternas inlärning.
Jag ger i det här avsnittet en bild av vad som bedöms i svenskinriktningarnas VFU,
hur bedömningen går till, vilka examinationsformer som brukas och vilket betygssystem som används. Slutligen reflekterar jag över det VFU-innehåll som av någon
anledning inte bedöms.
I avsnittet visar jag hur de tidigare nämnda professionsdiskurserna delvis uppgår i
andra, förändrade diskurser när bedömningsfrågor relateras till andra, förändrade
diskurser, när bedömningsfrågor relateras till professionsdiskurserna. Jag kommer
även att relatera det följande till resultat i kapitel 2.
Norrköping, Fastställd 2008-11-18, Lärarprogrammets lokala mål, s. 4f.
Linköpings universitet, Utbildningsplan Lärarprogrammet i Linköping och Lärarprogrammet i
Norrköping. Fastställd 2008-11-18, Lärarprogrammets lokala mål, s. 7.
349
Se exempelvis Uppsala universitet, Växjö universitet och Örebro universitet.
348
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Den dominerande diskursen som urskilts i det empiriska materialet benämns den
personligt kompetenta (svensk)läraren. Den samexisterar med diskursen det svårgripbara svenskämnet. I båda diskurserna har ämnesrelationen retoriskt tonats ned.
Vad det kan bero på diskuterar jag i analyserna.

Den personligt kompetenta (svensk)läraren
Såväl den traditionellt yrkesinriktade diskursen som den personlighetsutvecklande
diskursen återfinns i, och uppgår interdiskursivt i en diskurs som jag benämner den
personligt kompetenta (svensk)läraren. I diskursen har svenskämnet och den
akademiska basen en svag roll. I innehållstexterna om VFU hade den akademiska
diskursen ett tämligen starkt fäste, men när texter om bedömning granskas tonas
alltså den diskursen ned till förmån för den personlighetsutvecklande diskursen. Detta
kan tänkas bero på att materialet till stor del består av andra texter än studiehandledningar. Om sådana i högre grad hade kunnat samlas in och analyseras hade
sannolikt den akademiska diskursen tydliggjorts genom konkretiseringar av kursplanernas mål, samt betygskriterier med kopplingar till pågående kurs.
Ett tydligt mönster vid granskning av såväl kursplaner som övriga bedömningsdokument är istället att man fokuserar allmänna lärarförmågor även vid inriktningsVFU, trots att utbildningsplanerna förespråkar en tydlig ämnesanknytning i
inriktningarnas VFU, jämfört med den VFU som ligger i det allmänna utbildningsområdet.350 Det är möjligt att ämnesanknytningen förutsätts genom det faktum att
studenterna, åtminstone i utbildningen mot senare år och gymnasiet, placeras hos
VFU-lärare som undervisar i det valda ämnet. Detta hindrar dock inte att studenten
kan få tillbringa en stor del av sin VFU åt att följa VFU-läraren i ett andra ämne. För
lärare mot yngre år kan i stort sett alla ämnen ingå i en VFU-lärares tjänst vilket
givetvis innebär att studenten har VFU i fler ämnen än i svenska. Med andra ord kan
det vara svårt att formulera mätbara mål med ämnesanknytning – framför allt i
utbildningen mot yngre åldrar. Det verkar emellertid inte vara det enda skälet till att
man formulerar sig vagt ifråga om de ämnesmål som ska mätas.
En viktig omständighet i sammanhanget är att man vid många lärosäten har någon
form av VFU-enheter där gemensamma bedömningskriterier för alla inriktningar
skrivs. I dessa kriterier nämns inga specifika ämnen, av den orsaken att de är
formulerade för att passa alla ämnen/inriktningar. I en del fall finns ingen direkt
koppling mot ämnesstoff eller ämneskunskaper ens i inriktningarnas bedömnings350

Jfr Hegenders resultat. Han visar att man tenderar att bedöma företrädesvis sociala förmågor för
kunskap-i-praktik. I: Mellan akademi och profession, s. 67ff.
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kriterier, men möjligtvis förutsätts ämnesanknytning implicit i följande exempel.
Studenten ska ”kunna analysera och bedöma (och ge respons på) enskilda
barns/elevers lärande inom ett kunskapsområde utifrån uppställda mål”351 [min
kursivering]. Förmodligen avses ett kunskapsområde som har relevans ifråga om
ämnet, men detta sägs alltså inte explicit, vilket öppnar för möjligheter att ägna sig åt
helt annat än ämnescentrerat och ämnesdidaktiskt stoff under den verksamhetsförlagda utbildningen.
En tänkbar förklaring till att ämnesanknytning inte alltid tydliggörs i lärandemål för
VFU skulle också kunna kopplas till den tidigare nämnda värdediskussionen. Lärosäten kan i bedömningsformulären sägas uttrycka en ambition om att VFU inte enbart
ska utveckla nya kunskaper utan också ska vara ett personligt projekt för studenten,
vilket illustreras i följande exempel, där studenten sägs bedömas i följande
avseenden: ”Värderingsförmåga och förhållningssätt – Identitet, Kunskap och
förståelse, Färdighet och förmåga – kommunikation.”352 Det faktum att studenten på
samma blankett, i slutet av VFU-perioden, ska värdera sina insatser stärker ytterligare
tolkningen. Självvärderingar – ibland även kallade loggböcker – är vanligt förekommande och beskrivs som underlag för att tydliggöra studentens starka sidor samt
utvecklingsområden, men också som underlag för att denna ska kunna visa om
han/hon kan reflektera över sig själv och sin insats som social och pedagogisk
ledare.353 Den sistnämnda skrivningen förtjänar en utläggning. Vad betyder det
exempelvis att reflektera över sig själv? I vilket avseende då? Förväntas en yrkesmässig koppling? För studenten kan denna texttyp givetvis också få andra konsekvenser, eftersom det inte är säkert att denna kan skriva reflekterande texter på en
nivå som är i paritet med förmågan till reflektion. Det gäller förvisso alla skriftliga
examinationer, men en eventuell oförmåga ställs på sin spets i ett sammanhang där
det är en yrkesmässig kunskap som sägs bedömas.
Förväntningen på att studenten utvecklat en godtagbar självinsikt och reflektionsförmåga aktualiserar den personlighetsutvecklande diskursen. Detta kan möjligtvis
bero på att man formulerat sig för att möta propositionens förväntningar på lärarens
personlighet.354
Som jag nämnde i den inledande texten om diskursen kan man säga att såväl den
traditionellt yrkesinriktade som den personlighetsutvecklande diskursen är starkt
351

Luleå Tekniska Universitet, Bedömningsformulär för andra inriktningen, nivå 3.
Uppsala universitet. Dessa beskrivs i Lära till lärare, vt 2008, men återfinns i formuläret i
punktform.
353
Luleå Tekniska Universitet, Bedömningsformulär för Verksamhetsförlagd utbildning (VFU),
Inriktning.
354
Prop.,1999/2000:135, s. 8.
352
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verksamma här. Det svenskämne, eller de svenskämnen, som ligger till grund för
inriktningens VFU är dock mycket nedtonat, åtminstone retoriskt.355 Istället fokuseras
allmänna lärarförmågor och personlighetsutvecklande färdigheter. Jag återkommer
till detta i kapitlets slutdiskussion.

Det svårgripbara svenskämnet
Diskursen det svårgripbara svenskämnet tydliggör relationellt samhörighet med ett
svenskämne, men ämnet blir svårgripbart, eftersom skrivningarna som regel är vaga.
Skrivningarna innehåller alltså beröringspunkter med svenskämnet, men vare sig
ämnesinnehåll eller specifik ämneskonception uttrycks.356 Skrivningar kan
exempelvis handla om att VFU ska ”bidra till att studenterna relaterar ämneskunskaperna till lärprocesser och urval av ämnesstoff”.357 Bedömningskriterierna
saknar en explicit koppling till vilken slags ämneskunskap eller vilket ämnesstoff
som avses, även om ämnesanknytningen förutsätts. Det torde vara enkelt att koppla
något slags ämnesstoff till lärprocesser. Med andra ord utlovas inte något som kan bli
svårt att uppfylla i verksamheten.
Ett annat exempel på ett svårgripbart ämnesanknutet mål handlar om att studenten
ska ”omsätta goda och relevanta kunskaper i ämnen/ämnesområden så att alla
barn/elever lär och utvecklas”.358 Om vi bortser ifrån svårigheten att mäta att alla barn
och elever verkligen lärt och utvecklats under inflytande av lärarstudenten, infinner
sig också ett tänkbart problem att definiera vad som kan räknas till goda och
relevanta ämneskunskaper. Detta löser man ofta med att i kursplanerna specificera
vilka ämnesområden som är relevanta i just den kurs vari VFU ingår. Det kan
exempelvis handla om att studenten ska ”medvetet samt utifrån litteratur- och språkdidaktiska teorier välja skönlitteratur som befrämjar och vidgar elevernas språk- och
kunskapsutveckling”.359 Till skillnad från exemplen på hur studenten förväntas
utveckla sin (yrkes)identitet, självinsikt och reflektionsförmåga tyder snarast den här
skrivningen på att man framhåller den akademiska diskursen genom anknytning till
teori som bas för handlandet.
355

Jämför med Palos analys av hur olika svenskämnen diskursivt kommer till uttryck i
högskoleförlagda kurser. I: Svenskläraren som vision och konstruktion, kommande 2013.
356
För diskussioner om ämneskonceptioner, se exempelvis Lars-Göran Malmgren,
Svenskundervisning i grundskolan, 2 uppl., Lund: Studentlitteratur, 1996.
357
Luleå Tekniska Universitet, Handbok för lärarutbildningen, s. 5. Daterad 2008-08-30.
358
Högskolan i Borås, Bedömningskriterier för godkänd verksamhetsförlagd utbildning, VFU 3,
inriktningstermin 2. Fastställd 2006-06-15.
359
Högskolan i Borås, Kursplan, Lärare för grundskolans senare år/Svenska med didaktisk
inriktning II. Fastställd 2008-08-22.

95

VÄXELSPEL MED FÖRHINDER

I en del fall blir kursplanernas lärandemål mer detaljerade eller specifika, både vad
det gäller ämnesområde och omfång av exempelvis undervisning i helklass. Efter
VFU ska studenten kunna: ”planera och genomföra undervisning vid minst sex
undervisningstillfällen för alla barn [samt], planera, genomföra och analysera en
intervju gällande barns läs- och skrivutveckling.”360 Även om man försökt att
specificera antalet undervisningstillfällen samt ämnesområden som ska fokuseras, är
innehållet i det svenskämne/de svenskämnen som ska gestaltas tämligen otydligt och
svårgripbart. Det förefaller alltså finnas en utmaning i att förtydliga och konkretisera
allmänt hållna VFU-mål eller kriterier i kursplanerna och/eller i studiehandledningar.
Särskilt problematiskt verkar det vara att hitta ett gemensamt professionsspråk som
också inbegriper ämnesanknytning. Ett exempel utgörs av begreppet progression,
som ju ska prägla utbildningen som helhet, inriktningens olika delkurser och det
yrkesmässiga lärandet. Begreppet är mångtydigt och verkar tolkas på ett flertal olika
sätt inom yrkeskåren. Åtminstone hanteras det i skrivningarna på olika sätt vid lärosätena.
En del lärosäten tydliggör progressionen genom generella bedömningskriterier som
knyts till alltmer avancerade mål vid respektive VFU-period.361 Vid ett annat lärosäte
verkar progression uppfattas i kvantitativ bemärkelse, då man angett att studenten
efter avslutad kurs ”har gjort fler erfarenheter än i tidigare VFU av att leda den
pedagogiska verksamheten”.362
I de flesta fall anges inga kunskapsnivåer på bedömningsblanketterna. Där är det
med andra ord inte möjligt att, utifrån blanketterna, avgöra en kunskapsmässig
progression. VFU-läraren får ibland formulera sig fritt utifrån ett antal punkter eller
huvudområden – inte sällan ett ganska stort antal.363 För denna, som ska bedöma
studentens prestationer, samt för studenten, kan det vara värdefullt att få konkreta
exempel på vad som ska fokuseras, men detta sker onekligen åtminstone retoriskt på
bekostnad av djup och progression. Många lärosäten har dock formulerat olika nivåer
i kriterierna för respektive inriktnings-VFU. På så vis kan ändå någon form av
progression vad gäller studentens utveckling i yrkesrollen sannolikt uppnås.

360

Högskolan i Borås, Kursplan, Lärare för grundskolans tidigare år med inriktning svenska,
matematik och engelska I, 30 hp. Fastställd 2009-01-08.
361
Se exempelvis Högskolan i Borås, Bedömningskriterier för godkänd verksamhetsförlagd
utbildning, VFU 2, inriktningstermin 1 och AUO 3/ inriktningstermin 3. Fastställda 2006-06-15.
362
Högskolan i Jönköping, Kursplan, Svenska språket och litteraturen 1-30 hp. Fastställd 2008-0104.
363
Se bland annat Högskolan i Kalmars underlag för bedömning av den verksamhetsförlagda
utbildningen, som innehåller sju huvudområden vilka i sin tur konkretiseras i trettiotalet
punkter.
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Skälet till att jag så pass utförligt uppehåller mig vid det problematiska begreppet
progression är att det är ett bra exempel på hur ett bristande professionellt språk kan
medföra att diskursen det svårgripbara svenskämnet stärks. Progression rör förstås
inte enbart ämneskunskaper utan i hög grad även den övriga socialiseringen till
lärare. Jag har dock valt att placera in begreppsproblematiken i den här diskursen,
eftersom den även innefattar andra begrepp, som ämnesdidaktik, ämneskunskap
etcetera.
Svårigheten att formulera bedömningskriterier som tydliggör kunskapsnivå, ämneskunnande och progression i VFU avspeglas också i betygssättningen. Det
dominerande mönstret är att studenten enbart kan få U eller G på VFU. 364 Detta
hindrar som regel inte att studenten kan få ett högre betyg i den delkurs som VFU
ingår i, men momentet VFU skiljs alltså ut från den övriga kursen genom att enbart
kunna generera ett G i betyg. Som jag ser det är det en indikation på att man har svårt
att bedöma hur väl studenten har presterat på sin VFU och därmed att garantera en
rättssäker bedömning. Det finns dock många exempel på hur man försöker att öppna
för ett högre betyg i VFU genom att sätta ett högre betyg om den skriftliga
examinationsuppgiften håller VG-nivå.365
Det är uppgifter som studenten examineras på av HFU-läraren, kursledaren eller
examinatorn, och som alltså inte innebär någon bedömning från VFU-läraren i verksamheten. Till skillnad från de vagt formulerade lärandemålen kan VFU-uppgifter
beskrivas mycket konkret. Det kan exempelvis röra sig om att studenten ska kartlägga var ett barn befinner sig läsutvecklingsmässigt enligt ett lässchema, eller ge bra
exempel på hur läraren startar lektioner, hur läraren skapar en god pedagogisk
stämning och hur undervisningen individualiseras. Vidare ska studenten hålla ett boksamtal medan en kurskamrat dokumenterar detta och slutligen ska studenten genomföra en barnintervju.366 Vanligast är att studenten examineras på en portfölj, en logg
eller en VFU-rapport – ofta i kombination med en muntlig insats.367 Här kan vi se att
man knyter det högre betyget till lärosätets bedömning. Å ena sidan riskerar ämneskopplingen bli otydlig om kursläraren inte är lärarutbildare i svenska. Å andra sidan
kan ämneskopplingen tydliggöras genom en kurslärare i svenska – möjligtvis med

364

Se exempelvis Linköpings universitet, Underlag för bedömning av tillämpade sociala och
didaktiska lärarförmågor under Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och Högskolan i
Jönköping, VFU Guide för lärare och arbetslag, vt 2008.
365
Se exempelvis Luleå Tekniska Universitet, Bedömning av verksamhetsförlagda utbildningen.
366
Luleå Tekniska Universitet, Instruktion VFU-uppgifter, S005S Grundläggande
skriftspråksinlärning.
367
Se exempelvis Högskolan i Borås, VFU-portfölj, dokumentation av verksamhetsförlagd
utbildning. Daterad 2008-11-10.
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risk att den yrkespraktiska förankringen undermineras. I båda fallen exemplifieras en
bedömning som gått från handling i praktik till en retoriskt uttryckt kunskap.
Det är, som jag tidigare berört, vanligt att VFU-läraren i bedömningsformuläret
enbart kryssar i om studenten har eller inte har uppnått målen, om VFU-läraren samtycker eller inte samtycker till att målen har uppnåtts, eller om man rekommenderar
att studenten godkänns eller ej.368 Ett stort ansvar vilar således på VFU-läraren som i
den här varianten av bedömningsformulär inte kan välja någon mindre avgörande
bedömningsformulering. Det ger dock en god hjälp åt examinator att faktiskt bedöma
om en student uppfyller kriterierna på en godkänd nivå – såvitt man kunnat samsas
om avgörande begreppsdiskussioner.
Det är svårt att, med utgångpunkt i det empiriska materialet, säga något om hur det
delade bedömningsansvaret uppfattas av studenten. Det kommer jag dock in på i
kapitel 4. Ett försiktigt antagande kan emellertid göras redan här: Studenten kan
komma att uppfatta att ämneskunskaper kopplas samman med HFU-kurserna medan
de allmänna lärarkunskaperna hör VFU till. Detta kan sannolikt nyanseras beroende
på hur en eventuell VFU-uppgift eller VFU-uppföljning konstrueras.
Flera lärosäten gör också besök hos sina studenter och det verkar vanligt att man
kopplar samman besök från lärosätet med en rättssäker bedömning.369 Ännu vanligare
är dock att man framhåller värdet av att förstärka bedömningsunderlaget.370
I några fall är det svårt att avgöra vem som ska examinera ett innehåll och hur det
ska ske. I en kursplan anges exempelvis vilka lärandemål som ska uppnås genom
VFU. Det ser dock ut som om de även examineras genom andra prov i HFU.371
Måhända ska just det betraktas som en ambition att integrera teori och praktik i alla
sina delar. I de fall VFU läggs som egna moment tydliggörs ibland ämnesanknytningen och bildar därmed broar mellan ämnesteori, ämnesdidaktik och
praktiskt lärararbete.372 Det är dock inte lika tydligt hur integreringen relationellt,
strukturellt och hierarkiskt ser ut när VFU integreras i andra kurser eller kursmoment.
Den tydliga integrerings- och samverkansdiskurs som dominerade i materialet som
analyserades i det förra kapitlet, och som var retoriskt mycket övertygande, visar sig
368

Detta exemplifieras av Södertörns högskola, Bedömningsunderlag för verksamhetsförlagd
utbildning, Ht 2008, samt Högskolan i Borås, Omdöme. Verksamhetsförlagd utbildning –
Lärarprogrammet.
369
Se exempelvis Högskolan i Kalmar, Handbok för verksamhetsförlagd utbildning samt
Högskolan i Jönköping, VFU Guide för Studenter, s. 3. Daterad våren 2008.
370
Se till exempel Högskolan i Halmstad, VFU-handboken, s. 15 och Högskolan Väst, VFUhandbok, Lärarprogrammet 210–270 hp, 2008–2009, s. 8.
371
Högskolan Kristianstad, Kursplan, ISS12L, Lärande genom tematiska arbetsformer – språk och
skapande 1, 30 hp. Fastställd 2008-12-15.
372
Se exempelvis Högskolan i Gävle, Kursplan, Svenska i lärarutbildningen LP 90, 22,5 hp.
Fastställd 2008-05-27.
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vara splittrad om man ser till bedömningsformuleringarna. Ambitionen att integrera
teori och praktik genom samverkan finns nog, men det delade ansvaret för studenten
visar sig vara svårt att överbrygga, inte minst när det gäller bedömning av lärandemål. Detta diskuterar jag, utifrån ett antal lärarutbildares och svensklärarstudenters
utsagor, vidare i kapitel 4.
Jag har kunnat konstatera att det i många avseenden och generellt sett finns svårigheter med att definiera de kompetenser eller kunskapsområden som studenterna ska
utveckla eller lära sig under VFU.373 I synnerhet verkar detta gälla ämnesförankrade
mål. Naturligtvis finns det undantag. Materialet är divergent, inte minst därför att jag
inte haft åtkomst till alla bedömningsdokument som används. Några tendenser kan
dock urskiljas. Det faktum att VFU i så hög grad tycks vara svårt att reglera, såväl
vad det gäller faktiskt innehåll som vad som ska examineras, kan vara en konsekvens
av att så många parter är inblandade. Den samsyn om vad en blivande lärare behöver
lära sig, och som är nödvändig för att kunna garantera innehåll och bedömning, kan
sannolikt inte förutsättas mellan alla aktörer. Många lärosäten arbetar dock, att döma
av dokumentation av VFU-aktiviteter, aktivt med att skapa mötesplatser och forum
för diskussioner mellan främst VFU-lärare och HFU-lärare, alternativt mentorer. En
sådan mötesplats kan utgöras av de handledarutbildningar som en del lärosäten
erbjuder.

Vad mäts inte och varför? En reflektion över det icke mätbara
Ett område som särskilt utmanar bedömningssystemet utgörs av kunskapsområden
som studenter förväntas undersöka och lära sig något om, men som inte klart uttryckt
examineras.374 I några av de instruktioner som studenter får framgår att det rör sig om
utbildningsmoment som är särskilt viktiga att inte glömma bort i en lärarutbildning,
exempelvis läroplansarbete, elevvårdsarbete (så som att ta del av mobbningsplan,
handlingsplan och krisplan) och föräldrasamverkan. Dit hör även att diskutera
sekretess, ta reda på hur verksamheten är organiserad och hur man arbetar med
individuella utvecklingsplaner, klassråd, uppföljning av närvaro/frånvaro och
aktiviteter utanför skola/förskola. Det faktum att alla områden vid några lärosäten ska
prickas av på ett dokument, kallat exempelvis checklista eller VFU-journal, tyder på
373

Hegender konstaterar att kunskapsmålen i lärarutbildningen är mångtydiga, vaga och svåra att
härleda till en kunskapsteoretisk grund. Se Henrik Hegender, ”Lärarutbildningars kunskapsmål
för verksamhetsförlagd utbildning: Ett ’mischmasch’ av teori och praktik”, Pedagogisk
forskning i Sverige, årg 12 Nr 3, 2007, s. 199ff.
374
Se till exempel Högskolan i Halmstad, Checklista – VFU. Daterad 2008-08-11. Se även
Karlstads universitet, Informationstext, Övergripande utbildningsmoment under din
verksamhetsförlagda utbildning.
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att dokumenten ska uppfattas som någon form av bedömningsunderlag, men på vilket
sätt det i så fall examineras sägs inte. Formuleringar som ”kan utgöra underlag för
samtal och ligga till grund för ett gemensamt lärande” ger ingen klarhet i ett
examinationshänseende. 375
Det finns även andra typer av uppgifter som studenten ska göra eller skriva, men
som inte tycks vara en del av det betygsgrundande underlaget. Det kan röra sig om så
kallade individuella studieplaner som ska innehålla mål för varje VFU-period.376
Dessa mål ska följa med studenten inför nästkommande VFU-period och ligga till
grund för studentens eget lärande, eller möjligtvis diskuteras på något sätt i
anslutning till VFU.
De läraraktiviteter som omnämns i sammanhanget är svåra att mäta och det är
möjligt att läraraktiviteterna uppfattas så pass perifera i förhållande till examensmålen att man valt att inte examinera dem i någon kurs, och istället lagt dem utanför
poänggivande kurser. Detta går dock inte att avgöra utifrån det empiriska materialet.
En rimlig tolkning är att även kursansvarig eller examinator har problem med att
klargöra vilken roll dessa områden och läraraktiviteter har i ett examinationshänseende. Som en konsekvens av detta kan bedömning av VFU åtminstone vad det
gäller dessa områden anses bristfällig ur rättssäkerhetssynpunkt.

Sammanfattande diskussion: Professionsdiskurser i
svensklärarutbildning
Dåvarande utbildnings- och kulturministern Leif Pagrotsky hävdade att lärarstudenter
hade lägre arbetsinsats och sämre kunskapskontroll än andra universitetsstudenter.377
Han fick medhåll från folkpartiets Lars Leijonborg, Jan Björklund och Ulf Nilsson,
som föreslog att man skulle lägga ned lärarhögskolan och i stället satsa på
universiteten.378 Åtta år senare, 2013, finns inte längre några lärarhögskolor i Sverige,
men diskussioner om kvalitets- och examinationsfrågor är fortfarande livaktiga och
lärarutbildningen alltjämt ifrågasatt.379
375

Karlstads universitet, Informationsblad, Övergripande utbildningsmoment under din
verksamhetsförlagda utbildning. Daterad 2006-03-02.
376
Se exempelvis Högskolan i Jönköping, VFU Guide för Studenter, s. 3. Daterad våren 2008.
377
Leif Pagrotsky, ”Jag accepterar inte de låga kraven på lärarstudenter”, Dagens Nyheter, Debatt,
19 mars, 2005.
378
Lars Leijonborg, Jan Björklund & Ulf Nilsson, ”Lägg ned Lärarhögskolan och satsa på
universiteten”, Dagens Nyheter, Debatt, 20 mars, 2005.
379
Det finns inga autonoma lärarhögskolor, men Umeå universitet har behållit namnet
Lärarhögskolan.
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Lärarutbildningen, som semiprofession, utmärks av lägre autonomi och mindre
specialiserade utbildningar än de klassiska professionerna.380 Med det i åtanke skulle
talet om vetenskapens inflytande över samhällsutvecklingen ha stor inverkan på lärarutbildningens utformning, inte minst som forskningsöverbyggnaden vid lärarutbildningen är en tämligen ny företeelse. Forskningsöverbyggnadens innehåll är
dessutom inte givet på samma sätt som i de etablerade ämnena/utbildningarna, framhåller Franck: ”Inom de akademiska professionsutbildningarna finns dessutom ofta
en spänning mellan förväntningar på att de, å ena sidan, ska ge yrkesrelevanta färdigheter och att de, å andra sidan, ska uppfylla kraven på vetenskaplig förankring.”381
Ytterligare en faktor som kan förväntas influera lärarutbildningens innehåll är den
politiska debatten, med dess tilltro till akademisk kunskap. Detta kan, påpekar man i
propositionen inför 2001 års lärarutbildning, i sin tur knytas till den försvagade
auktoriteten hos läraren, som nu måste ”förtjäna sin egen roll – och därmed sin
auktoritet”.382 Förväntningarna på lärarutbildningen är alltså höga när det gäller olika
professionsperspektiv. De blivande lärarna måste vara personligt rustade för att möta
eleverna, men de måste också ha goda akademiska kunskaper för att vinna auktoritet.
Hur ser då talet om svensklärarprofessionen ut i styr- och policydokument som rör
den verksamhetsförlagda utbildningen?
Som nämnts har diskursordningen lärarprofession använts som utgångspunkt för
analysen. Mot bakgrund av diskursordningen kan flera sam- och parallellverkande
professionsdiskurser urskiljas. Inte överraskande beror resultatet till viss del på hur
man analyserar och tolkar materialet, men det är bara en förklaring. En annan, starkt
bidragande orsak, är det spänningsförhållande mellan teori och praktik som råder i en
semiprofession,383 och som kan ge utslag i formuleringarna, inte minst i policydokument som inte är juridiskt bindande på samma sätt som styrdokumenten.
När det gäller den personligt kompetenta (svensk)läraren kan vi konstatera att den
framhåller studenten som en ambitiös, kreativ individ som är en tillgång i sitt partnerområde. Den här bilden av studenten kan kopplas samman med den ambitiösa
studenten, men också i någon mån med den löftesrika diskursen samt med den
personlighetsutvecklande diskursen. Studenten förutsätts vara inställd på ett livslångt
lärande, på att samarbeta med aktörer i och utanför skolan samt besitta personliga
egenskaper som stimulerar elevernas lärande.

380

Brante, ”Vad är en profession? – Teoretiska ansatser och definitioner”, s. 15ff.
Högskoleverket, Utbildning på vetenskaplig grund – röster från fältet. Tematiska studier,
Rapport 2006:46 R, 2006, s. 21.
382
Prop., 1999/2000:135, s. 8.
383
Brante, ”Vad är en profession? – Teoretiska ansatser och definitioner”, s. 30ff.
381
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I en annan, relativt sparsamt uttryckt, diskurs, den ovilliga studenten, betraktas
snarast studenten som ett presumtivt problem. Det är här viktigt att påpeka studentens
skyldigheter, men det impliceras också en misstro mot att studenten gör kloka val och
att denna har förmåga att tolka arbetslivets normer på ett passande sätt. En fråga som
infinner sig är om samma typ av frågor väcks i andra utbildningar eller om lärarutbildningen i detta avseende intar en särställning. Vad skulle det i så fall bero på?
Den enda rimliga förklaring jag kan tänka mig är att blivande lärare kan ha, eller
anses ha, svårt att skilja på sina olika roller – eller positioneras på olika sätt i
utbildningens olika delar. I HFU-kurser betraktas de som studenter medan de i VFUkurserna förväntas uppträda som lärare.384 Om detta är ett faktum skulle det snarast
indikera en brist i HFU, nämligen att inte tillräckligt väl förbereda studenterna för
den kommande yrkesrollen och även i de ämnesteoretiska kurserna ge dem goda
möjligheter att utveckla en yrkesidentitet. En tydligare och mer omfattande ämnesdidaktisk utgångspunkt skulle sannolikt kunna hjälpa studenten att växla mellan dessa
två roller.385
Som nämnts är dock talet om den ambitiösa studenten hegemoniskt i så gott som
alla VFU-dokument. Detta kan knytas till den göra-kultur jag menar dominerar.
Viktigt är dock att påpeka att många av de målformuleringar som uttrycker göra-mål
också kräver ett visst mått av mognad och ansvar. I ett flertal fall finns alltså även
inslag av en värdekultur. I innehålls- och målbeskrivningar för VFU finns inte
särskilt många inslag som ger vid handen att studenten på ett djuplodande vis ska
analysera, reflektera eller problematisera olika yrkesområden eller yrkesidentiteter. I
de fall detta skrivits in som krav är det mestadels i de så kallade VFU-uppgifterna,
det vill säga i de examinationsuppgifter som examineras vid lärosäten. Det tycks
alltså som om VFU är en arena för att träna, tillämpa, utveckla och omsätta olika
kunskaper och egenskaper.386 HFU verkar fortfarande reserveras för de mer
resonerande inslagen i lärarutbildningen, samt för den tydliga ämnesförankringen.
Styrdokumenten är generellt vaga och innehållsligt kortfattade när det gäller såväl
innehåll som förväntade studieresultat i kurser med VFU. Det är en grannlaga uppgift
för lärosäten att formulera vad studenterna ska göra under sin VFU, utan detaljerad
kunskap om och insyn i de olika skolornas verksamheter. Eftersom styrdokumenten
är juridiskt bindande finns förstås en risk att utlova något eller förvänta sig något som
studenten inte kommer att kunna erbjudas eller uppnå. Detta får dock till följd att mer
384

Ibland ”elever” i egna utsagor. Se kapitel 4 för en diskussion om detta.
Med HFU-lärare avses i detta fall alla inblandade lärare från lärosätet, inte enbart kursledare i
kurser med VFU.
386
Jfr Liedman som menar att kunskaper idag är inlemmade i livsstil, erfarenheter och omvärdssyn.
I: Ett oändligt äventyr, s. 6f.
385
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eller mindre standardiserade (ofta göra-)formuleringar används frekvent, inte minst i
kursplaner. Att studenten efter avslutad VFU-kurs ska kunna planera, genomföra och
utvärdera undervisning är en mycket vanlig formulering. Implicit uttrycker den att
den blivande läraren måste vara tillräckligt driven för att planera en undervisningssituation, tillräckligt kompetent och säker för att genomföra undervisning och tillräckligt reflekterande för att kunna utvärdera resultatet av undervisningssituationen.
Dessa önskvärda egenskaper är inte ämnesanknutna, möjligtvis med undantag för
genomförandet av undervisning, som åtminstone för äldre elever torde vara liktydigt
med någon form av ämnesförankring.
Skrivningen säger dock inget om exempelvis förmåga att möta eleverna och
kommunicera ett visst ämnesinnehåll med dem, eller om förmågan att lära sig något
av utvärderingen. Den säger heller inget om hur väl studenten lyckas med något av
inslagen. Även i de fall ämnesanknytning formuleras i målen är den i de flesta fall
vid. Man talar till exempel om att studenten ska genomföra språkutvecklande undervisning eller att undervisningen ska inriktas mot skönlitteratur. När det gäller ämneskompetens går det alltså inte att, utifrån den typen av innehållsbeskrivning, finna
redskap för att säkerställa studentens förmågor ifråga om olika eller mer detaljerade
ämnesinnehållsliga områden. Inriktningarna ska, enligt propositionen En förnyad
lärarutbildning,387 fokusera just ämnet och ämnesdidaktiken, men detta menar jag
inte tydliggörs tillräckligt väl. Detta får till följd att den dominerande enskilda
diskursen i materialet visar sig vara den traditionellt yrkesinriktade diskursen.
Diskursen karaktäriseras av professionsbeskrivningar som är ”hands on” och yrkesorienterade, ofta formulerade i göra-aktiviteter så som de nämnda. Det finns också en
stark koppling till förtrogenhetskunskaper, det vill säga kvaliteter som visar att
studenten har inlemmat någon yrkespraktisk kunskap i sin handlingskompetens.
Dominansen för yrkespraktiska inslag i inriktningsdokument kan möjligtvis härledas
till det gamla praktikbegreppet, som inte på samma sätt som VFU betonade växelspelet mellan teori och praktik.
Propositionen betonar att läraren måste fungera som en samarbetspartner, en person
som ska förtjäna och erövra sin yrkesroll genom lyhördhet, förtroende och ett etiskt
handlande.388 Detta kan givetvis också influera VFU i riktning mot värden och
handlingar hellre än aktiviteter som kan uppfattas som ämnesteoretiska, exempelvis
analys och problematisering av ett ämnesinnehåll.
Den akademiska diskursen, som i innehållsbeskrivningarna såg ut att vara tämligen
vanlig, förlorar terräng vid analys av vad som ska bedömas. Möjligtvis kan diskursen
387
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anses så grundmurad att den inte ens behöver formuleras. Diskursen kommer till
uttryck genom att man indikerar en akademisk bas som ska tillämpas eller omsättas i
undervisning samt kunskap om något – ofta uttryckt i ämnesteoretiskt inriktade mål.
När det gäller innehållet i dessa kunskaper är de, som nämnts, ofta vagt ämnesanknutna i styrdokumenten, medan studiehandledningar ofta är mer konkreta. Där
kan ämnesområde, relation till ämnesteori och ämnesdidaktik ofta beskrivas mer i
detalj.
Skärpta krav på lärarutbildningen har genomsyrat retoriken i partipolitik, från Högskoleverkets sida, i expertutlåtanden och regeringsdirektiv och, inte minst, i den
mediala debatten. Detta har å ena sidan sannolikt resulterat i att lärosäten försvarar
sin vetenskapliga status. Å andra sidan visar tidigare forskning att akademin och
vetenskapen haft ett företräde jämfört med de yrkespraktiska inslagen. 389 Eftersom
min undersökning inte omfattar lärarutbildningen som gavs innan 2001 är det svårt
att förhålla sig till de eventuella skärpningar som uttrycks. Däremot kan jag
konstatera att den akademiska diskursen retoriskt inte dominerar över den
traditionellt yrkesinriktade diskursen och den personlighetsutvecklande diskursen i
de VFU-kurser som gavs inom svensklärarutbildningarna år 2009, när materialet
samlades in.
I den personlighetsutvecklande diskursen ingår innehålls- och målbeskrivningar
som med Lindes ord skulle kunna definieras med begreppet values education, det vill
säga uttrycker mål för personlig utveckling eller personliga egenskaper. Om man
räknar sådana mål till de allmändidaktiska, torde de i första hand ingå i lärarutbildningens allmänna utbildningsområde, alternativt knytas tätare mot ämnesdidaktiska och inriktningsspecifika skrivningar. Mitt material visar inte att någon
sådan distinktion gjorts. Det är dock logiskt att den typen av mål återfinns i
inriktningarnas dokument, eftersom det handlar om egenskaper och förmågor som
sannolikt betraktas som avgörande för yrkesutövningen och som man av den
anledningen inte vill förbise. En annan orsak att man betonar dem kan vara att såväl
propositionen som den mer allmänna debatten omkring läraruppdraget fokuserar
lärarens personliga egenskaper, som ett led i att förtjäna sin auktoritet.
Särskilda egenskaper som lyfts fram och bidrar till diskursiva mönster är förmågan
att skapa kreativa miljöer och att stimulera elevernas lärande. Detta tycks emellertid
förknippas med lärarutbildning mot tidigare år. När det gäller utbildning för undervisning mot äldre åldrar försvinner den typen av formuleringar. Utan att bli alltför
spekulativ skulle jag vilja lyfta fram de risker detta kan innebära. Det kan te sig som
om läraren ska vara kreativ om denna arbetar med yngre år. Elever lär sig dock inte
389
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nödvändigtvis något även om läraren är kreativ. Sedan kan det te sig som om läraren
har ett annat uppdrag om denna ska undervisa äldre elever. Det faktum att man
diskursivt inte styr lärare mot äldre år i riktning mot att skapa stimulerande lärandemiljöer kan få konsekvenser för såväl utformning av undervisning som för synsätt på
elever och lärandemiljöer. Kanske kan det till och med implicit styra äldre elevers
syn på sitt eget lärande, om de uppfattar att kreativa och stimulerande lärandemiljöer
hör yngre elever till.
Den progressiva, kritisk-sociala diskursen förekommer ytterst sparsamt. Den
relativa frånvaron av diskursen skulle eventuellt kunna tyda på att det demokratiuppdrag som Englund menar att lärarutbildningen har, fått stå tillbaka för andra, mer
kunskapsorienterade mål.390 Några säkra slutsatser beträffande detta går dock inte att
dra utifrån materialet.
Analysen visar att det finns två, delvis parallella, bedömningssystem som kopplas
samman med skilda ansvarsområden. Det ter sig som om skolverksamheterna,
åtminstone retoriskt, i första hand bedömer de mer allmänna lärarkompetenserna, de
som kan knytas till göra-kulturen samt values education. Detta impliceras framför allt
i bedömningskriterier för VFU, men också i de mycket vagt hållna ämnesanknutna
mål som finns inskrivna i innehållsbeskrivningar och målformuleringar. De ämnesanknutna och ämnesdidaktiska kompetenserna verkar i första hand bedömas vid lärosätena, inte minst genom de så kallade VFU-uppgifterna. Det är problematiskt,
eftersom ämneskunskaper under inriktningarnas VFU ska knytas till lärprocesser och
urval av ämnesstoff. Man kan förstås argumentera för att detta går att mäta i muntliga
eller skriftliga uppgifter, men det kompliceras ändå genom utbildningskrav på att
studenter ska tillämpa eller omsätta ämneskunskaper. Vidare är det mestadels helt
avhängigt HFU-lärare hur VFU-uppgiften konstrueras och bedöms, vilket betyder att
tolkningen av vad som är ett centralt kursinnehåll och vad som anses viktigt att
studenterna lär sig är förhandlingsbart.
Innehållsbeskrivningar om VFU har alltså i materialet från 2009 riktats mot mer
yrkespraktiska inslag. Återigen kan detta bero på att jag analyserar just VFUdokument. Det är troligt att den akademiska diskursen är starkare i HFU-kurserna.
Det sägs att man inom lärarkåren, liksom i andra professioner, delar en gemensam
värdegrund, dels för att hålla god kvalitet i arbetet, dels för att definiera när man inte
kan anse att ett arbete har utförts på ett bra sätt.391 Frågan är om VFU är ett
instrument för att säkerställa en god kvalitet i arbetet. Flera studier visar att man i den
praktiska delen av sjuksköterskeutbildningen är benägna att godkänna studenter ”om
390
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det är möjligt, och ibland oavsett skälen för det”.392 I Sverige kritiserades lärarutbildningen i Högskoleverkets utvärdering (2005), där man fastslog att var fjärde
lärarstudent inte borde ha fått sin lärarexamen. Detta kopplades dock inte primärt
samman med VFU, utan med examinationsformer och bristande forskningsanknytning.393 Med andra ord verkar det finnas skäl att fundera över om studenter
bedöms på ett rättvisande sätt.
Lärosäten har en skyldighet att upprätta åtgärdsplaner i det fall en student uppvisar
brister vid VFU och om sådana rutiner fastställts.394 Man kan emellertid tänka sig att
det är lätt att fria hellre än fälla, eftersom kriterierna är vaga och kan ge upphov till
osäkerhet beträffande vad som ska bedömas. Det faktum att vissa icke mätbara
kunskapsområden i VFU på något sätt ska bockas av, men ändå inte tydliggörs i ett
examinationshänseende stöder en sådan tolkning. Slutligen kan det vara lättare att fria
än att fälla då man vill slå vakt om studenten, som bara har två tillfällen att bli
examinerad i VFU.
Med detta i åtanke kunde man anta att det är VFU-läraren som har det huvudsakliga bedömningsansvaret vid VFU, eftersom denna har störst erfarenhet av och
insyn i den gemensamma värdegrunden för skolverksamheten. Så är det emellertid
inte, åtminstone inte juridiskt, eftersom examinator bedömer måluppfyllelsen.395
Det ser, som jag tidigare nämnt, ut som om VFU-läraren och HFU-läraren har delat
upp ansvaret för bedömningen på så vis att VFU-läraren ansvarar för att bedöma om
studenten kan anses agera tillräckligt professionellt för att växa in i yrkesrollen, om
denna klarar sig i verksamheten på en godtagbar nivå och om denna har deltagit i alla
verksamhetsaktiviteter. Det är också VFU-läraren som ansvarar för att notera
närvaron, vilket i bedömningsmallarna är det i särklass vanligaste inslaget. Närvaron
i sig verkar på många håll vara det som utgör det viktigaste betygsunderlaget.
När det gäller HFU-lärares insatser är de tvetydiga. De står ofta bakom
instruktioner och dokumentation som används vid VFU men har ändå en nedtonad
roll under VFU – fram till examination.396 Det är nämligen tydligt formulerat att
392
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HFU-lärare har skyldighet att examinera studentens prestationer under VFU. Detta
får ibland kritik. Bland annat kritiserar Paula Örn att man ”i mycket liten utsträckning
examinerar studenternas förmågor genom att observera vad de gör”. Detta kan till
och med, menar Örn, leda till oklarheter huruvida studenterna har klarat kursplanernas mål.397
Här förefaller det alltså finnas en stor tilltro till att VFU-läraren kan kompensera för
HFU-lärarens bristande insyn, men frågan är hur man gör för att tillförsäkra sig att
studenten har nått målen. Bedömningsunderlagen är vanligtvis övergripande och de
kan överlag knappast ge underlag för en nyanserad och differentierad
(betygs)bedömning.398 Kanske är det av den anledningen som VFU-uppgifter blir så
viktiga. Det verkar nämligen vara så att man på de flesta håll baserar högre betyg på
den – kanske för att kompensera den bristande insynen och förmågan att bedöma
studentens yrkespraktiska kunskaper kvalitativt. Ett alternativ, som skulle kunna bli
mer rättvisande om yrkespraktiska kunskaper ska mätas, är besök i studenternas
klassrum, vilket givetvis är en resursfråga. I de fall lärosäten besöker sina studenter
under VFU, verkar det ofta kopplas samman med ett rättvisande bedömningsunderlag, men kan fylla många syften (se kapitel 4).
Bedömningen kan potentiellt sett utveckla lärande, om den som bedöms själv är
aktiv i bedömningsprocessen.399 Eftersom examinationen styr studentens inlärning
bör detta förstås kunna vändas till något positivt: ”Och genom att återkoppla och följa
upp de moment där examinationen visar på brister kan man ytterligare förbättra inlärningen. Det förutsätter dock att examinationen blir en naturlig del av inlärningsprocessen.”400
Dessa faktorer talar för att bedömningssamtal, men även självvärderingar och andra
muntliga examinationsuppgifter av samma karaktär, skulle medföra en större
potential för inlärning och kanske även i vissa fall för en nyanserad bedömning. Det
verkar emellertid som om de skriftliga examinationsuppgifterna dominerar, inte minst
i relation till högre betyg än G. Hur väl studenten än har fungerat i verksamhet kan
detta således inte ge ett högre betyg och detta tyder på att lärosätet hävdar tolkningsföreträde vad gäller högre betyg. En del lärosäten har dock vinnlagt sig om att den
skriftliga uppgiften avspeglar de erfarenheter som studenten har gjort på sin VFU,
genom att påpeka att texten ska vara personligt hållen, att ämnesområdet ska
problematiseras utifrån konkreta situationer och erfarenheter från klassrumsarbetet
397
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och alltså inte bli alltför teoretiserande.401 Med andra ord eftersträvas ett visst
teoretiserande av praktik, men också praktiserande av teori.
Det är dock inte bara relationen mellan teoretisk och praktisk kunskap som ger upphov till svårighet att bedöma VFU. Det tycks som om arten av bedömning också kan
förtydligas. Syftar bedömningen till att klargöra om studenten har tillräckliga
kunskaper och färdigheter för att arbeta som lärare, eller syftar den till att studenten
ska få en bedömning som hjälper denna att utvecklas mot de efterfrågade professionskraven? De flesta bedömningsunderlag innehåller både summativa och formativa
inslag, även om det sistnämnda mestadels förekommer i form av en kort fritext med
utvecklingsråd. Vid några lärosäten har man dock systematiserat tankarna om hur
bedömningen ska göras:
Det är viktigt att den studerande får tydlig information om när och hur bedömningen sker. Bedömning av tillämpade sociala och didaktiska lärarförmågor kan
inte på samma sätt som viss annan kunskap bedömas vid ett enstaka och i tid
avgränsat examinationstillfälle. I stället handlar det om att fastställa rimliga
tidsperioder för såväl övning som prövning/bedömning.402

I ett flertal dokument får den som bedömer studenten vägledning om hur bedömningen ska utföras och vad den ska syfta till. Liknande material kan hjälpa inblandade
lärarutbildare att rikta sökarljuset mot rätt slags bedömning beroende på vad den ska
syfta till. Detta förutsätter också att lärarutbildare har den samsyn på lärande,
lärarkvaliteter och begrepp som jag tidigare berört. Att tillsammans diskutera vad
man menar med nyckelbegrepp som progression, ämneskunskap, ämnesdidaktik och
många andra bärande begrepp skulle kunna vara ett första steg mot denna samsyn.
Många lärosäten och partnerområden arbetar med att hitta arenor för samtal om
sådana här frågor, jämte mer praktiskt orienterade frågor. När det gäller ansvarsområden för de olika lärarutbildarna finns en potentiell möjlighet att se över VFUlärarnas ansvarsområde, inte minst i ett rättssäkerhetssammanhang. De bedömningsmallar som finns ger, enligt min mening, sällan ett tillräckligt gott underlag för
differentierad betygssättning. Jag menar också att det just under VFU bör finnas
utrymme för att värdera läraraktiviteter/kompetenser som kanske inte kommer till
uttryck i studentens skriftliga produktion. Detta skulle kräva att VFU-läraren bättre
fick redogöra för sin uppfattning om studentens verksamhetsförlagda tid, vilket i sin
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tur skulle utjämna balansen ifråga om de olika lärarutbildarnas ansvar för studentens
utbildning.
På samma sätt som det verkar vara svårt att formulera och garantera innehållet i
VFU, verkar det vara svårt att mäta innehållet i densamma. Hur man än laborerar
med organisation av VFU, utbildning av VFU-lärare, ökat samarbete mellan
inblandade parter, tydliggöranden av standarder och en mängd policydokument som
ska reglera VFU, förefaller det önskade innehållet, de önskade kompetenserna, inte
gå att fullt ut fånga och definiera i bedömningsunderlagen. Viljan att skapa
standarder och på så vis konsensus i bedömningarna förefaller, åtminstone för
områden som hör till VFU, leda till att en del viktiga läraraktiviteter manövreras ut.
Det förefaller också vara så att en del av dessa läraraktiviteter av olika skäl inte låter
sig mätas. På det rent praktiska planet kan det vara så att studenten gör sin VFU
under en period då det inte förekommer exempelvis läroplansarbete eller någon
särskild föräldrasamverkan, men det är rimligtvis också besvärligt att mäta sådana
aktiviteter.
Om bedömning av VFU kan anses vara kvalitets- och rättssäkert är en delvis annan
fråga. Jag nöjer mig med att peka på det faktum att det komplexa svenskläraryrkets
innehåll ställs på sin spets när det gäller innehållet i VFU och att de bedömningsstandarder som har gjorts som regel är svårmanövrerade, både för att det är svårt att
fånga in allt som en blivande svensklärare enligt lärosäten och yrkesverksamma
lärare behöver lära sig, och för att det av organisatoriska skäl kan vara svårt att
garantera ett visst, och omfattande, innehåll under VFU, eftersom skolverksamheterna är så olika till sin karaktär. Det ska dock sägas att många lärosäten i
samarbete med kommunernas partnerområden lagt ned mycket tid, kunskap och
engagemang på att försöka skapa nödvändiga riktlinjer för vad som ska bedömas, när
det ska ske och hur det ska ske.
Sammanfattningsvis visar materialet att ett närmande av kunskapsformerna teori
och praktik har skett på ett retoriskt plan. Hur professionsperspektiv ska tydliggöras i
styrdokument är dock en fråga som kräver ytterligare analys och kvalitetsarbete.
Utifrån det analyserade materialet ser det ut som om studenterna även i inriktningarna
får goda möjligheter att utveckla en personligt kompetent läraridentitet. Den
svenskläraridentitet som ska utvecklas ter sig däremot svagare.
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4. TALET OM VFU: NEDSLAG VID TRE LÄROSÄTEN
När studenterna vid en amerikansk läkarutbildning började sin utbildning, möttes de
av följande budskap: ”Vi vet att ungefär hälften av det innehåll ni lär er under
utbildningen kommer att vara inaktuellt när ni kommer ut i yrkespraktik, men vårt
problem är att vi tyvärr inte vet vilken del detta gäller.”403 Riktigt så frankt tror jag
inte att någon uttalat sig om svensk lärarutbildning, men det verkar ändå, utifrån mina
tidigare resultat, råda viss osäkerhet om vad utbildningen ska innehålla, inte minst
ifråga om VFU.
Detta kapitel belyser hur VFU konstrueras i utsagor om VFU utifrån hur lärarutbildare och svensklärarstudenter vid tre lärosäten uttrycker sig om definiering,
organisering och reglering ifråga om innehåll i och bedömning av VFU. Det relateras
sedan till en diskussion om positionering. Dessutom undersöks professionsperspektiv
i respektive lärosätes styr- och policydokument för att undersöka vilka diskurser som
kan urskiljas.
Diskursordningen den blivande läraren är satt för att kunna ringa in diskurser som
är verksamma i talet om studentens professionsutveckling, i huvudsak den utveckling
som förutsätts ske inom VFU.
Det empiriska materialet skiljer sig ifrån det jag använt i avhandlingens andra och
tredje kapitel, eftersom jag här använder transkriberade intervjuer jämte dokument
från tre lärosäten. I båda fallen analyseras de dock som ”text” och med samma
modell för dokumentanalys som jag använt tidigare.404
I kapitlet används samtliga analytiska nivåer: regelnivå, såsom direkta påbud eller
skall-satser, ideologisk nivå, som avspeglar människo- eller kunskapssyn i
dokumenten, och ämnesnivå, det vill säga skrivningar som behandlar
ämnen/ämnesområden direkt eller indirekt. Såväl intern som extern verksamhetsnivå
berörs, liksom innehållsnivå, som uttrycker vad studenten ska göra under sin VFU.
På samma sätt som i de förra kapitlen undersöks innehållsbeskrivningar, syftesbeskrivningar, bedömningskriterier etcetera, i dokument och utsagor. För att komma
åt mer övergripande professionsanspråk samt positionering av VFU undersöks även
hur VFU förhåller sig till ämnesinnehåll, ämnesdidaktik och allmänpedagogik.
I det följande avsnittet redogör jag endast kortfattat för aspekter av den diskursanalytiskt influerade ram jag använder i kapitlet. Läsaren bör därför vara förtrogen
med den information som återfinns under rubrikerna En diskursanalytisk utgångs-
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punkt, Kodning, analys och tolkning samt Om forskarens roll och forskningens
villkor.

Diskurs, profession och organisation: Teoretiska utgångspunkter
I princip används i detta kapitel samma teoretiska utgångspunkter som i det förra
kapitlet. Jag påminner kort om dem och kopplar dem till det specifika användningsområdet i det här kapitlet. Där jag finner det nödvändigt lyfter jag in kompletterande
teoretiska resonemang.
Som jag varit inne på i tidigare kapitel betraktar jag diskurs som både
konstituerande och konstituerad: ”Discourses do not just reflect or represent social
entities and relations, they construct or ’constitute’ them. 405 Mellan dessa
konstituerande och konstituerade funktioner råder, enligt Fairclough, ett dialektiskt
förhållande, som beaktas i en kritisk diskursanalys:
I see discourse analysis as “oscillating” between a focus on specific texts and a
focus on what I call the “order of discourse”, the relatively durable social
structuring of language which is itself one element of the relatively durable
structuring and networking of social practices. Critical discourse analysis is
concerned with continuity and change at this more abstract, more structural, level,
as well as with what happens in particular texts.406

I det här kapitlet utgår jag ifrån två delvis skilda perspektiv på hur diskurser verkar. I
ett mikroperspektiv betraktar jag diskurser som verksamma i sociala praktiker för att
synliggöra vissa uppfattningar, som i sin tur bidrar till formandet av sociala
handlingar och mönster. Vad lärarutbildare och studenter säger och vilka
konsekvenser dessa utsagor skulle kunna få i sociala och pedagogiska sammanhang
står alltså i blickfånget. Talet ses i det här avseendet som en aktiv handling i en
specifik kontext och alltså inte som en avspegling av en kognitiv process.407
Ett mer abstrakt förhållningssätt till diskurs har tillämpats i de tidigare kapitlen. I
makroperspektivet riktas intresset mot institutionaliserade föreställningar. Jag
intresserar mig för båda perspektiven; jag tar avstamp i ett mikroperspektiv vid
analys av språkbruk i intervjuutskrifter, och försöker samtidigt att säga något om de
verksamma diskurserna i ett makroperspektiv, dels med utgångspunkt i resultaten i
främst kapitel 3, dels med utgångspunkt i det empiriska material som analyserats. Att
405
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förena dessa perspektiv, där det ena tar sin utgångspunkt i diskurspsykologin och det
andra i mer poststrukturalistisk teori, inte minst ifråga om makt, anses vara fruktbart
av bland annat Sara Mills:
A concern for the relation between the individual interaction and the wider
discursive and social structure not only makes for a form of analysis which is
more complex and more finely nuanced, but also makes for an analysis which is
self-critical in terms of its own claims to ”truth”, and is aware of the dangers of
naively ascribing meanings to texts. It is this type of fusion of larger social
questions with smaller-scale analytical questions which holds the greatest
potential for future work in this field.408

Det har emellertid förts diskussioner om huruvida det är möjligt att förena analys av
mikro- och makrodiskurser. I diskussionerna har man ibland gjort en distinktion
mellan studier som riktas mot ett top-down-perspektiv respektive mot ett bottom-upperspektiv.409 I det förstnämnda perspektivet riktas uppmärksamheten mot att synliggöra makt och ideologi, bland annat genom analys av hur människor positioneras
diskursivt i social praktik. I bottom-up-perspektivet fokuseras istället människors tal
som diskursiva handlingar.
Det finns dock, menar Nigel Edley & Margaret Wetherell, en allt starkare strävan
att inkludera dessa två perspektiv som går att förstå som ”two sides of a central
paradox: people are simultaneously the products and the producers of discourse.”410
Eftersom mitt intresse riktas både mot lokala och globala nivåer (mikro- respektive
makroperspektiv) avser jag integrera dessa utgångspunkter. Ett par begrepp som
Fairclough föreslår för diskursanalysens konkreta genomförande används som
tankeram. Med begreppet tema avses textens mönster, bland annat ifråga om
frekvens. Med ords mening (word meaning) avser Fairclough nyckelord med generell
eller lokal signifikans. Slutligen fäster jag uppmärksamheten på metaforer, bildliga
omskrivningar, i utsagorna.411
En viktig distinktion mellan det sagda och det gjorda är på sin plats. Som jag varit
inne på betraktar jag intervjusvaren som situerade handlingar som inte nödvändigtvis
ger upphov till överensstämmande handlingar i den konkreta praktiken. Att jag inte
intresserar mig för om informanternas utsagor är sanna eller falska i bemärkelsen
”man gör som man säger att man gör” betyder inte att jag misstror dem. Istället
408
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fokuserar jag vilka diskurser som är verksamma i utsagorna för att förstå vilka
betydelsevillkor som diskurser sätter.412 I de aktuella intervjusituationerna är det inte
minst viktigt att fundera över hur mina frågor, som också vilar inom en diskursiv
ram, har påverkat informanternas utsagor, eftersom förförståelsen medverkar till en
diskursivt satt referensram som delas av oss.413
Diskussioner har också förts huruvida olika materialtyper, som intervjusvar och
dokument, kan och bör utgöra underlag för samma analys. Inom diskursanalysen ser
man inte detta som ett problem – tvärtom. Det blir ”istället fråga om att öppna upp
för de många materialtyperna, behandla dem på ett icke hierarkiskt sätt, samt ställa
andra sorters frågor”.414 Den vanliga frågan om naturligt förekommande kontra
insamlat material hamnar därmed också i en undanskymd ställning, även om man
som forskare ifråga om det insamlade materialet även måste analysera sin egen delaktighet i undersökningssituationen. Detta kan givetvis ge upphov till besvärliga
reflexiva frågor om hur mycket man som forskare egentligen har influerat
forskningen. Inget material anses dock, enligt Börjesson, stå närmare verkligheten än
något annat.415

Den blivande läraren: Formulerade professionsperspektiv
En rapport har visat att den blivande läraren, det vill säga studenten, har en diffus
uppfattning om huruvida forskningsanknytning bör prioriteras framför mer yrkesförberedande moment i utbildningen. ”Ofta sägs att ’praktik’ är viktigare än ’teori.’”416
Studierna betraktas som en väg till säkra arbetsförhållanden och studenterna efterfrågar ”’användbar’ kunskap som ’leder någonstans’, gärna praktikperioder, inte
’teori’ eller ’flum’”. Kontakten med eleverna, att göra, fokuseras, medan forskningsanknytning ses som kringkunskaper, som inte ger stöd i yrkesrollen. 417
En socialisering till lärare äger dock rum under lärarutbildningen. Annelis Jönsson
har jämfört en grupp blivande grundskollärare som får förhålla sig till problematiska
skolsituationer före och efter drygt halva utbildningstiden och studenterna visar högre
samsyn, utvecklad yrkesterminologi och ökat djup i diskussionerna efter halva
utbildningstiden.418 Vikten av att behärska en yrkesterminologi eller ett gemensamt
412
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yrkesspråk för att utveckla en profession och en läraridentitet har betonats av flera
forskare.419
Hur når då studenten en professionell, eller med Faircloughs ord, en social
identitet? Dan C. Lortie visar i sin klassiska studie att det som påverkar studenterna
allra mest är deras egna erfarenheter av skola. Studenterna tenderar att i lärarutbildningen i första hand ta till sig sådant som överensstämmer med deras egna skolerfarenheter och därmed grundlägger de sin lärarroll främst utifrån sin egen skolerfarenhet.420 Flera studier bekräftar dessa mönster.421 Senare forskning visar dock att
dessa resultat bör nyanseras. När det gäller utbildningens bidrag till socialisation
påpekar Jönsson att studenter tyckt att de genom utbildningen mognat, blivit mer
socialt medvetna och utvecklats personlighetsmässigt. De har också förändrat sin syn
på läraruppdraget och på kunskap.422
I en rapport framgår att lärarutbildningen från 2001 ökat viljan att arbeta som lärare
för 54 % av studenterna, medan den för 9 % hade minskat viljan.423 De flesta
studenter är nöjda med inriktningsstudierna, men utvärderingens författare pekar på
att ansvaret för den verksamhetsförlagda utbildningen behöver förtydligas.424 Ifråga
om VFU har studenter, i en annan utvärdering, påtalat brister i integrationen mellan
VFU och HFU på så vis att VFU inte gav perspektiv på det som behandlats i HFU.425
Eriksson problematiserar det faktum att den ”beprövade” VFU-erfarenheten inte
alltid ligger i linje med det ”nya” ämnesdidaktiska innehållet i HFU. Den ”starkt
styrande effekt” VFU kan få, om studenternas erfarenheter inte analyseras och
diskuteras i HFU, kan bidra till att utbildningen förmedlar motstridiga intentioner på
denna punkt. Studenter uppskattar när lärarutbildare gör konkretiseringar som hjälper
dem att förstå relationen mellan teoretisk kunskap och yrkesutövning.426
Ett antagande är att informanterna berättat om sina tankar och erfarenheter ur ett
professionsperspektiv – lärarutbildarna sannolikt i ännu högre grad än studenterna.
Detta är också anledningen till att jag teoretiskt har lyft fram det perspektivet. Ett par
419
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andra samverkande teoretiska perspektiv ska också nämnas helt kort, inte minst för
att de stödjer professionsperspektivet på olika sätt.
Eftersom jag vill försöka att förstå spänningen mellan profession och organisation
använder jag begreppet professionalism för att skilja mellan professionens logik och
organisationens logik. Då olika innebörder kan läggas in i begreppet kan styrningen
se olika ut, beroende på vem som har något att vinna på hur arbetet utförs. Yrkesprofessionalism bygger på professionens logik och bygger på professionell etik,
kunskap, tilltro från ledning, handlingsutrymme samt kollegialitet. Organisationsprofessionalism, däremot, bygger på en organisatorisk logik och baseras på
procedurer och regler – gärna i form av utvärderingar, auktoritativa beslut och en
standardiserad verksamhet.427
Dessa begrepp tydliggör spänningen mellan organisatoriska förhållanden och
professionell yrkesutövning. Julia Evetts menar att detta skapar en ny professionalism
med förtecken från organisationsprofessionalism.428
Som jag tidigare varit inne på kan läroplaner ses som praktiska överväganden
eller kompromisser mellan olika aktörers värderingar och synpunkter. Formuleringar
kan exempelvis vittna om skilda intentioner hos organisationen och de professionella.
Linde skriver att det sällan är renodlade teoretiska utgångspunkter som styr det som
hamnar i läroplanerna, utan snarare synpunkter och värderingar. Teoretiska utgångspunkter används, i den mån de föregår formuleringarna, eklektiskt, det vill säga
”formad från skilda teoretiska utgångspunkter”.429 Huruvida de demokratiuppdrag,
som bland annat Englund430 lyfter fram som nödvändiga i lärarutbildningen lyfts fram
i talet om VFU diskuteras också.
Jag använder, liksom i kapitel 3, begreppen påståendekunskap och förtrogenhetskunskap, dock med samma modifiering av förtrogenhetskunskap som i kapitel 3.431
Jag fann där att en stor del av lärandemålen, men också övriga styrande dokument,
uttryckte en göra-kultur, vilken jag alltså lägger till begreppet förtrogenhetskunskap.432 I begreppens användning ligger också en nyansering av kunskapsdimensionerna, som ska förstås som forskningsgrundade eller erfarenhetsgrundade.433
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Begreppet kompetens återfinns också i analysen och avser en integrering av teoretiska
och praktiska kunskapsdimensioner med utgångspunkt i ett praktiskt handlande.434 I
kapitel 3 redogör jag för att en del kvaliteter som bedöms snarast är att betrakta som
personlighetsdrag och sociala förmågor. Lindes diskussion om values education,435
det vill säga en värdemässig bas i utbildningssammanhang uppmärksammas även i
detta kapitel, liksom Frykmans antagande att skolan (här lärarutbildning) har blivit ett
slags terapeutiskt hemvist för att studenterna ska lära känna sig själva.436 För att
kunna sätta informanternas utsagor i samband med ett ämnesperspektiv försöker jag
att förstå om svenskämnet betraktas som ett paradigmatiskt ämne, med hög överensstämmelse ifråga om teoretisk grund i ämnet, eller ett icke paradigmatiskt ämne, där
enskilda lärare har stor handlingsfrihet ifråga om val av stoff.437

Ett traditionsrikt universitet
Göteborgs universitet ger svensklärarutbildning mot examen i grundskolans tidigare
år (Svenska för tidigare åldrar, grundnivå respektive avancerad nivå, 210/240 högskolepoäng), samt grundskolans senare år och gymnasieskolan (Svenska, 270/330
högskolepoäng).438 Utbildningen utlovar en ”akademisk och yrkesmässig
progression” som ska vara integrerad i alla delar. Studenten ska utveckla kunskaper
om ”villkor för lärande och undervisning, undervisningens ämnesinnehåll och
skicklighet i läraryrkets utövande”.439
Informanterna från Göteborgs universitet är de två lärarutbildarna, Britta och
Anders, samt fem studenter: Emma, Frida och Carina, som läser mot examen för
tidigare år, samt Gisela och Diana, som läser mot lärarexamen för senare
år/gymnasiet.440 De båda lärarutbildarna har mångårig erfarenhet av lärararbete i
skola och vid universitet och relativt färska erfarenheter av att arbeta i skolan. Nu är
de kursledare i svenskämneskurser och båda har didaktik som speciellt kompetensområde. Tre av informanterna studerar svenskinriktningar mot tidigare år. De två
senareårsstudenterna har läst samtliga inriktningsterminer som innehåller VFU.
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Organisering, reglering och positionering av VFU
Verksamhetsförlagd utbildning ska genomföras ”inom ramen för aktuell lärarexamen”. Lärosätet reserverar sig mot platsbrist i vissa områden och hänvisar till ett
kösystem för studenter som inte får en placering direkt.441 Detta ger å ena sidan VFU
en särställning, å andra sidan visar organisatoriska problem att det finns många
hinder mellan den övergripande kvalitativa ambitionen och lärarutbildarnas ambition
vad det gäller samverkan med skolverksamheten. Datorsystemet kan inte hantera
listor som visar var studenterna är placerade, vilket försvårar kontakten mellan kurslärare och VFU-lärare. Bara ”i enstaka fall om de inte är överlastade med arbete så
kan vi få en manuell sortering och då skicka ut inbjudningar”, säger Britta. Den här
svårigheten försöker man att lösa med att be studenterna vara budbärare.442
VFU läggs oftast ut i sammanhållna tvåveckorsperioder, förutom i introduktionskurserna då studenterna är ute i en vecka.443 Utlägget framgår dock inte i kursplanernas olika delkurser. Det faktum att man anger omfattning av VFU i högskolepoäng kan ses som ett sätt att undvika att tala om ett visst antal veckor garanterad
VFU, men det betyder förstås inte att det är så man använder tolkningsutrymmet.444
Anders anser att VFU, även om man även fortsättningsvis ska integrera teoretiska
och praktiska förhållningssätt, borde vara en egen kurs ”just för att visa […] att det är
viktigt. Därför får det en egen position också.”445 Uttalandet indikerar att VFU i
nuvarande form, som integrerad i andra kurser, inte får det utrymme, den position,
som den bör ha.
Studenterna har också synpunkter på upplägget, men de är inte alltid negativa.
Emma menar att det är skönt att perioderna är ganska korta, eftersom hon snabbt har
kunnat komma in i arbetet på samma skola, med samma klass och samma lärare.446
Gisela och Diana menar dock att längre perioder hade varit att föredra då de först i
slutet av perioden blivit bekväma i situationen och vågar göra anspråk på den platsen
som de behöver: ”Ibland så går det ju åt mycket tid till att bara förstå sig på den man
ska vara hos.447 Utsagan vittnar dock inte enbart om ett organisatoriskt problem – att
studenterna upplever sig behöva göra anspråk på sin plats i verksamheten. Det vittnar
441
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också om att VFU-lärarens undervisningsstil är något man behöver få tid till att ta
ställning till. Önskemål om åtminstone en längre period om tre veckor framförs av
flera studenter.448
Kritik framförs också från skolorna, när det gäller utlägg av VFU. VFU-lärarna
klagar exempelvis, säger studenterna, över att studenterna kommer strax innan jul
eller för nära inpå skolstart. Studenterna Frida och Carina uttrycker det till och med
som ”schismer mellan universitet och skola”.449
Vid Göteborgs universitet finns en omfattande VFU-organisation. En universitetsanställd VFU-ledare fungerar som länk mellan universitetet och VFU-områdena och
ska medverka till att VFU får det innehåll som kursplanerna föreskriver. VFUledarna stöttar och följer studenterna under utbildningstiden samt ordnar och
dokumenterar utvecklingssamtal.450 Det är också VFU-ledaren som ska inhämta
bedömningsunderlag vid VFU-besök. VFU-ledaren följer upp en grupp studenter
första onsdagen i varje månad, säger Anders, och ”då är det en tanke att VFU:n ska
finnas med hela utbildningen, så det är inte bara under VFU-veckan utan det ska
finnas med så att man kopplar på den motorn även när man har sin HFU som
student.”451 En så kallad VFU-samordnare är ansvarig för att hitta VFU-lärare, något
som rektorerna välkomnar som ett ekonomiskt tillskott, men verksamheten ibland
inte riktigt mäktar med.452 Slutligen finns förstås såväl HFU- som VFU-lärare med i
organisationen.453

Profession och bedömning – diskursiva uttryck
När jag frågar informanterna om syftet med VFU blir reaktionerna olika. Lärarutbildarna framhåller betydelsen av att studenterna knyter det ämnesteoretiska stoffet
till skolverklighet och omsätter det som de har lärt sig i HFU-kurserna, men också att
de blir mer intresserade av både ämnesteori och ämnesdidaktik genom de frågor som
de bär med sig från VFU. Detta växelspel ligger även i utbildningsplanens
formulerade uppdrag:
448
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Studenten ska också ges möjlighet att delta i andra för skolverksamheten centrala
aspekter, som till exempel konfliktlösning, lärarlagsarbete, arbete mot kränkande
behandling och värdegrundsfrågor, men också att reflektera över och kritiskt
granska relationen mellan teoretiska utgångspunkter och skolverksamhetens
faktiska genomförande.454

Värt att notera i sammanhanget är det tydliga perspektivet på det Linde kallar för
values education, det vill säga utbildningsfrågor som nära knyts till värden hellre än
stoff. Detta innebär, som jag ser det, att man framhåller vikten av att studenterna
utvecklar en läraridentitet, men inte specifikt en ämnesläraridentitet eller en identitet
som knyts mot ett eller flera ämnen.455
Distinktionen mellan VFU och HFU är på sätt och vis missvisande, menar Anders,
eftersom ”HFU:n är här, men man ska kunna prata om det som sker ute också, och
VFU:n är där, men den ska också kunna stödjas av någonting från HFU, det som är
från HFU:n. Och det är viktigt för studenterna att hitta det.” Samma lärarutbildare
framhåller också att han önskar att alla uppgifter studenterna gjorde i HFU skulle ha
”någon koppling till VFU:n, eller till praktiken”.456 Jag uppfattar detta som en
implicit kritik mot universitetets sätt att hantera ämnesdidaktiken, som en delvis
fristående del i utbildningen. Det är alltså inte givet att studenterna får ämnesdidaktik
i alla kurser.
När studenterna formulerar sig om vad som är viktigt med VFU går meningarna
isär. Några studenter framhåller hur skönt det är att få syssla med det konkreta lärarhantverket, ”något konkret som vi verkligen har nytta av ute i arbetslivet. Istället för
att mer kanske prata lite mer svävande om saker och ting.”457 Flera studenter talar om
hur värdet av VFU hänger samman med hur de blir bemötta av VFU-läraren – något
som är väldigt olika, delvis beroende på att VFU-lärarna inte alltid orkar ta sig an
lärarstudenter.458 Gisela menar att en del miljöer inte fungerar på ett bra sätt när hon
vill utmana sig själv och prova sådant hon fått lära sig i HFU-kurser: ”Därför så kan
det vara svårt med de här, och testa dem, ämnesteoretiska kunskaperna som man får
med sig av utbildningen om... ja, beroende på hur ens handledare fungerar och hur
miljön är i den klassen.”459 Några studenter tycks ha svårt att identifiera sig som
454
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lärare. De kallar nämligen sig själva för elever.460 Förvisso kan det vara ett
oreflekterat språkligt arv från gymnasietiden, men jag tolkar det som om studenterna
känner sig vilsna i den socialisationsprocess det innebär att gå in i lärarrollen. Bergöö
påpekar också att studenter tänker som studenter, inte som lärare, vilket HFU-lärarna
förutsätter.461 En student menar att universitetslärarna ställer för höga krav på självständighet hos studenterna och detta kan nog också tolkas som en önskan att få stanna
kvar i en elevroll.462
Emma berättar att en lärarutbildare har sagt att lärarstudenterna från början brukar
vara reserverade och mest observera, sedan ifrågasätta, och så småningom börja ta för
sig mer och mer för att i slutet av utbildningen våga säga: ”nej, men nu ändrar jag på
det här för jag tycker att det här är bättre”. Hon upplevde sig ha gått igenom precis
de stegen och tack vare sin VFU-lärare vågade hon ifrågasätta och utmana ordningen
i klassrummet: ”Och då så släppte hon och sa: ’Ändra nu så får vi se, liksom’ och det,
då kände jag att då såg hon nog på mig mer än, ja, som mer än en student, att jag var,
att jag höll på att bli färdig och att jag hade saker att komma med.”463 Även om inte
studenten uttrycker sig i termer av att utveckla sin yrkesroll är det tydligt att hon
identifierat sin egen yrkesutveckling och att hon ser VFU som betydelsefull för den
utvecklingen.
Att VFU är en viktig del av lärarutbildningen är alltså alla informanter överens om.
Däremot är det inte lika självklart vad VFU ska innehålla och vilka professionsperspektiv studenterna ska få genom VFU. Britta säger att man jobbar mycket för att
tydliggöra innehållet i kursplanerna, vilket inte alltid är så enkelt eftersom
verksamheterna innebär olika förutsättningar för studenterna. Det är, menar hon,
bekymmersamt att studenterna får så olikartad VFU:
Det är så förfärligt olika! Jag har studenter som får så mycket ut utav sin VFU,
som får ställa alla frågor, som får pröva allting, som uppmuntras till att pröva,
som får riktiga analyser av sina lektioner och så får jag studenter som, där en
förvirrad lärare på måndag morgon säger ”jaså, var det nu du skulle komma. Ja,
egentligen har jag inte lust med dig, men rektor har tvingat mig” och så vill de
inte besvära och fråga någonting. Så det är ett jättestort bekymmer att de får så
olika saker.464
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I kommentarmaterialet till utbildningsplanen ser det dock inte ut att finnas något
utrymme för olikheter. Man fastslår att lärarutbildningen ska ”främja de blivande
lärarnas möjligheter att utveckla en stark gemensam professionalitet och yrkesidentitet”.465 Hur denna gemensamma professionalitet och yrkesidentitet ska gestaltas
framgår inte, men jag tolkar skrivningen som att man framhåller det skolnära
perspektivet i utbildningen. Kanske kan det också tolkas som ett försök att använda
skolan som en ”temperaturmätare” för att leda lärarutbildningen i rätt riktning?
Anders berör det svårhanterliga uppdraget att definiera hur lärarutbildningen ska
gestaltas: ”Lärarutbildningen ska dels förbereda studenterna för den skola som är och
att de imorgon kan ta över den och fortsätta den […]. Samtidigt så ska de bli
innovatörer och kunna förändra skolan […] men hur vet vi inte.”466
Utbildningsplanen vittnar också om det svårfångade lärarutbildningsuppdraget, i
synnerhet ifråga om progressionen inom och mellan kurser. Progressionen ska
regleras i förhållande till utbildningens nivå och ska påvisas i djup och bredd, då den
”centrala lärarfärdigheten handlar om att kunna hantera läraruppdragets komplexitet
och kan beskrivas som cirkulär progression”.467 VFU innehåller tre typer av
arbetsmoment enligt studentinformationen: undersökande, deltagande och genomförande. VFU ska normalt läggas upp så att dessa former ”ger grund för en sammanhängande och progressiv utveckling av studentens förmåga att bedriva pedagogisk
verksamhet och att undervisa”.468 I kursplanen ska fördelningen mellan HFU och
VFU tydliggöras, och där ska progressionen tydliggöras i förhållande till kursen.
Allt detta görs också. Analyserna av kursplanerna visar att det är relativt enkelt att
uppfatta progression, både mellan delkurserna och mellan inriktningskurserna.
Progressionen visar sig i huvudsak i kvalitativa mått, genom mål som uttrycker allt
högre komplexitet. Till skillnad från den relativa frånvaron av ämnesanknytning som
jag skrev om i kapitel 3, har Göteborgs universitet en tydligt formulerad ämnesambition i alla delkurser. Svensklärarstudenterna ska exempelvis ”använda språkvetenskapliga, litteraturvetenskapliga och ämnesdidaktiska kunskaper” eller ”arbeta
med elevers utveckling av skrift- och talfärdigheter under ett flertal lektioner och därefter utvärdera projektet och utifrån analysen föreslå hur ett fortsatt språkutvecklande
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arbete skulle kunna läggas upp”.469 Förutom den ämnesmässiga anknytningen finns
mestadels en relation till vad jag tolkar som den tänkta examinationsuppgiften. Det
kan till exempel stå att studenten efter avslutad kurs ska kunna ”konstruktivt och
kritiskt, skriftligt och muntligt i dialog med andra, formulera erfarenheter och analys
av det lärande om och genom språk och litteratur som pågår i en viss skolmiljö”.470 I
det sistnämnda målet impliceras dessutom att studenterna, genom erfarenhetsutbytet,
ska föra tillbaka kunskap från skolverksamheten till ett mer teoretiskt sammanhang.
VFU ligger i så gott som alla typer av kurser och även i det sammanhanget skiljer
sig Göteborgs universitet från de resultat jag visade tidigare.471 Ifråga om den görakultur jag uppfattade i de övriga resultaten skiljer dock inte universitetet ut sig.
Tvärtom är målen, kanske på grund av att den tydliga ämnesanknytningen motiverar
många verb, starkt inriktade på vad studenterna ska göra: ”Studenten ska delta i
skolans verksamhet och undersöka elevers och lärares syn på barnlitteraturens och
barnkulturens roll i undervisningen. Studenten ska också genomföra litteratursamtal i
minst en elevgrupp.”472 Vissa lärosäten har frångått den här typen av preciserade
kurs- och skolrelaterade VFU-uppgifter, eftersom man menat att de stört planeringar i
skolverksamheten, men Göteborg håller fast vid dem.473
Vid Göteborgs universitet uttrycker man relativt tydligt definierade mål för VFU,
vilket förmodligen är en följd av att kursplaner kan omfatta över fem A4-sidor. Några
oklarheter finns dock, som i följande exempel: ”Perioden kan också innehålla undersökningar av vilken funktion delkursens analytiska verktyg har för lärare och/eller
elever i skolans språkutvecklande arbete”474 [min kursivering]. Min tolkning är att
kurslärarna i de fallen gör avvägningar utifrån vad man kan hinna med under HFU.
Hur detta hanteras i ett examinationshänseende är dock oklart.
Ansvaret för att bedöma och examinera VFU ligger på kurs- eller inriktningsansvarig som i sin tur ska ha tillgång till ett underlag från VFU-ledare och VFUlärare. VFU-ledaren gör ett besök i skolan åtminstone när det så kallade skarpa läget
infaller, det vill säga i första inriktningens andra termin.475 Då står yrkeslämpligheten
i centrum. Besöket är inte formaliserat, men Anders, som har VFU-ledaruppdrag,
uppger att han brukar lägga en timme på att vara i skolverksamheten med studenten
469
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och sedan ytterligare en timme på ett samtal – ofta ett trepartssamtal där även VFUläraren är med. Han har gjort ett slags protokoll, i vilket han dokumenterar vad han
ser och underlaget används sedan i samtalet. ”Man försöker att utgå från deras självupplevda erfarenheter och tankar och föreställningar”, säger Anders. Syftet är att det
ska bli ”en vettig diskussion både ur någon form av formativt bedömningssyfte och
ett summativt så klart”.476 I övriga terminer används ett formulär som VFU-läraren
fyller i. Där finns inga förväntningar på att man ska formulera sig i kvalitativa termer,
även om studenterna uppskattar sådana initiativ.477 VFU-ledaren tar del av detta
formulär, som i hög grad fokuserar närvaro, och samtalar sedan med studenten utifrån
en självvärdering, varpå ett sammanfattande omdöme med utvecklingsmål
formuleras. Alla steg syftar till att förse kursledaren med ett underlag att godkänna
eller underkänna studenten.
För att få ett högre kursbetyg måste studenten göra uppgifter som HFU-läraren
bedömer tillsammans med övriga underlag i kursen.478 Detta kan innebära att en
teoretiskt duktig student kan få ett VG, trots att denna inte hanterar den pedagogiska
verksamheten särskilt bra. Oftast brukar det dock vara så att studenten är ”ganska
vass i båda leden för att få VG”.479 Anders påpekar dock att studenterna ofta framhåller VFU som viktigare för lärandet än HFU och det vittnar även mina informanter
om. Detta är för övrigt en iakttagelse som även presenterats i ett danskt forskningsprojekt, men då handlar det om skolelevers inställning till lärande i yrkesämnen.480
Studenterna är överlag kritiska till att de blir bedömda av VFU-ledaren endast en
gång, vid det så kallade skarpa läget då yrkeslämpligheten bedöms, men också att de
inte kan få goda vitsord från VFU-läraren eller VFU-ledaren tillgodoräknade för ett
högre betyg: ”Det är trots allt verkligheten som räknas när vi kommer ut.” 481 En
student konstaterar med anledning av detta att ”det tas ingen hänsyn till […] hur
eleven sköter sig ute på VFU:n. Det är jättemärkligt. […] VFU väger inte upp”.482
Emma menar att VFU på så vis blir ”ett ställe där man ska utföra den bara, där man
får sitt material ifrån”.483 Lärarutbildarna är inte okritiska till förfaringssättet, men
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menar att så länge de inte får använda bedömningsblanketter i alla kurser går det inte
att bedöma VFU på något annat sätt.484 Det är
så otroligt orättvist hur mycket man får göra ute på sina skolor. […] Eftersom
förutsättningarna är så olika så kan jag inte bedöma, tycker jag, om någon är VGmässig eller inte på VFU:n. […] Det här är en brist i lärarutbildningen, att de
lokala lärarutbildarnas syn på studenterna och VFU-ledaren […] kan bara stjälpa,
men kan inte påverka så att studenten får ett VG.485

Genom det sätt man formulerar VFU-uppgifter på försöker lärarutbildarna att skapa
en brygga mellan ämnesteori och praktisk kunskap. Britta säger att hon ”vill ha så
mycket muntliga redovisningar som möjligt efter VFU för att de ska bidra till resten
av kursen”, men även för att bidra till diskussionen om vad lärarutbildningen
egentligen ska innehålla.486 Några studenter framhåller också värdet av den typen av
erfarenhetsutbyten.487 Emma lyfter fram en annan fördel med VFU-uppgiften. Hon
säger att den kan hjälpa studenten att få ”en konkret anledning till att göra anspråk på
lite lektionstid”.488 Det är förmodligen liknande erfarenheter som Britta och Anders
har i åtanke när de berättar att studenterna får olika förutsättningar under VFU.
För lärarutbildarna gäller det att formulera sig utifrån flera olika förutsättningar när
de konstruerar VFU-uppgifter, men också kursplaner. De framhåller att de inte enbart
får fokusera på klassrumsverksamheter, eftersom de inte kan examineras från lärosätet. Anders framhåller också att ”det måste finnas en viss elasticitet i själva VFUuppgiften: ’genomför så mycket som möjligt av detta’ … ’samla så många elevtexter
som du kan få in’”, eftersom förutsättningarna för studenterna är så olika. Han
berättar om VFU-uppgifter i vilka studenterna ska kombinera ett pedagogiskt arbete
med reflektioner som tar sin utgångspunkt i ämnesteori- och/eller didaktik: ”På det
sättet garanterar jag att de gör något på VFU:n, men jag ser ju inte det faktiska arbetet
med eleverna.”489 Här verkar det som om studenten som påtalade att VFU bara var en
plats att samla data på har en poäng i sitt resonemang.
Innehållsmässigt är det svårt att avgränsa vad studenterna ska kunna, menar
Anders. Allt som preciseras i exempelvis matriser riskerar också att per definition slå
ut annat, som också kan vara viktigt: ”Det skulle bli futtigt att säga ’han måste kunna
484
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hantera, ja... han måste kunna jobba med genus’… ja, men skulle det vara så framträdande? Det finns så mycket annat också. Eller ’de måste kunna individanpassa’.
Ja, de måste ju kunna kollektivanpassa också.”490 Det blir ofta endera ”lite yvigare
formuleringar med större tolkningsutrymme” eller konkretiserade väldefinierade
lärandemål och då finns risken ”att vi skjuter ut något annat också åt sidan”.491
Generellt förefaller skrivningarna för studenternas prestationer ambitiösa, i synnerhet som inriktningskurser ges på grundnivå. Exempelvis gäller det formuleringar som
att studenten ska göra ”fördjupade analyser av skolan som miljö för lärande och
genom språk och litteratur”.492 Vad som menas med fördjupade analyser är här oklart.
Är de fördjupade i förhållande till första terminens krav på analys, eller i förhållande
till nivån, som alltjämt är grundnivå?
Att många människor medverkar i bedömningen av studentens VFU kanske ska ses
som en kvalitetssäkring, men jag uppfattar det som problematiskt. Återrapporteringen
tycks fokusera närvaro och ger inte kursledaren några kvalitativa indikationer. Istället
examineras så kallade VFU-uppgifter. En ytterligare komplikation är att det alltid är
minst tre inblandade institutioner i varje kurs, en av dem med kursansvar.
Sammantaget verkar man vid Göteborgs universitet arbeta med att skriva tydligt
utformade dokument, men på flera punkter finns det, enligt min mening, utrymme för
tolkningar. Detta kan försvåra arbetet för de många parter som är inblandade i varje
kurs.

Det ambivalenta försvaret för praktik och teori
Lärarutbildarna talar med övertygelse om hur viktigt det är att integrera teoretiska
och praktiska inslag. Anders poängterar att hela den politiskt rådande pedagogiska
diskursen pekar mot just det.493 Båda lärarutbildarna försöker hjälpa studenterna att
skapa den nödvändiga bryggan mellan yrkesförankringen och de ämnesteoretiska
studierna, och de har båda egen skolerfarenhet att dela med sig av – något som uppskattas mycket av studenterna: ”Hon har ändå en väldigt bred, gedigen bakgrund som
lärare så hon vet ju vad hon pratar om.”494 Flera studenter betonar värdet av att lärar-
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utbildare tar sina exempel ”från verkligheten” så att de får en känsla för att ”det här
gjorde jag på riktigt en gång.”495
Med detta i åtanke är det något förvånande att studenterna snarast förstärker
skillnaden mellan VFU och HFU. De påtalar att ”det är i praktiken man lär sig” och
att det är någon slags drömnivå vid universitetet, som skiljer sig markant från
”verklighet därute”.496 En student påpekar att de är lyckligt lottade som får komma ut
”med en gång i verkligheten” i dagens lärarutbildning, jämfört med tidigare.497 I
studenternas argumentation finns en tydlig misstro mot den bild som de menar förmedlas av universitetslärarna: ”När de säger till en att ’tänk på teorierna, glöm aldrig
teorierna i det yrkesverksamma livet’ så känner man ju att nu ska jag bara hålla ihop
det här och ta mig igenom lektionen. […] Det är väl mycket så, man lär sig en sak,
men det är något helt annat ute i praktiken.”498 Det verklighetsnära perspektivet
saknas, menar den här studenten. Hon förknippar det överdrivna teoretiserandet med
ett universitetsfenomen och tror att mindre högskolor är bättre på att balansera de
teoretiska inslagen. Det är alltså tydligt att lärarutbildarnas ansträngningar för att
integrera teori och praktik inte fullt ut lyckas. Studenternas argumentationer visar en
positionering av VFU som för tanken till ett försvar för det praktiska. En student
säger till exempel att hon gärna skulle vilja ha mer VFU i utbildningen, men att detta
skulle kunna innebära minskad status för lärarutbildningen.499
En sak som tycks förstärka studenternas ambivalens är den implicit eller explicit
uttryckta misstro mot teoretiska kunskaper som förmedlas av VFU-lärarna.
Studenterna vittnar om att de möts med skepsis av trötta lärare som har en ”negativ
inställning till, men den typen av kunskapssyn kanske, som är mer aktuell för oss nu
så här i relation till de här nya forskningsrön […]. Det känns ibland som om man
måste ställa sig i någon slags försvarsställning när man kommer ut”.500 Det finns,
menar studenterna, en slags ironisk hållning som avspeglas i sättet att bemöta
studenternas teoretiska kunskaper och de uppgifter som de förväntas göra. En student
skrattar och berättar att hennes VFU-lärare frågat om inte genus är uttjatat, för att
nämna ett exempel.501 Emma tror att det egentligen är fråga om ett missförstånd när
lärarna tror att studenterna kommer med nya idéer från universitetet för när det
kommer till kritan är det kanske inte ”så himla annorlunda mot vad de lärarna som
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arbetar där gör”.502 Ändå är det förstås besvärligt att behöva försvara sig inför VFUlärarna, som studenterna för övrigt ser upp till.
Studenterna blir, som jag tolkar det, experter på att navigera mellan olika lärartyper
och också mellan olika ämneskonceptioner. Några studenter nämner exempelvis hur
svårt det är att ha universitetslärare utan skolerfarenhet som ska bedöma didaktiskt
hållna uppgifter: ”Den biten blev ju svårt för honom att förstå, varför eleverna inte
hade förstått instruktionerna inför skrivuppgiften och så där.”503 Det är dock inte bara
de olika lärartyperna och ämneskonceptionerna i HFU och VFU som studenterna
måste tackla. Det finns också, menar en student, stora skillnader i hur ämnet svenska
gestaltas på olika program i gymnasieskolan. Hon nämner att A-kursen i svenska ser
helt olika ut i två olika program. Mediaeleverna fick ett kreativt och undersökande
svenskämne, medan ”el-killarna” satt i liten grupp i klassrummet och ”han var väldigt
mycket mer framträdande läraren under de lektionerna när han var med de
killarna”.504 Studenten är inte kritisk till VFU-lärarens sätt att hantera de båda
klasserna utan framhåller bara svårigheten att balansera styrdokumentens krav på
likvärdighet med de olika elevgruppernas behov av anpassning. Studenterna blir, som
jag tolkar det emiriska materialet, tusenkonstnärer vad det gäller att anpassa sig.
Frågan är hur den anpassningen rimmar med förväntningar om att successivt växa in i
lärarrollen.

En högskola med lärarutbildningstradition
Malmö högskola har en gemensam utbildningsplan för lärarutbildning om 210/330
högskolepoäng. I den ingår inriktningen Svenska i ett mångkulturellt samhälle, 210
alternativt 270/300 högskolepoäng. Utbildningen integrerar en profilinriktad
utbildningsvetenskaplig bas i huvudämnet. De inledande kurserna om 75 högskolepoäng ligger på grundnivå och de avslutande kurserna (45 eller 75 högskolepoäng)
ligger på avancerad nivå.
Informanterna från Malmö högskola är till antalet fyra: lärarutbildarna Karin och
Lars, samt svensklärarstudenterna Josef och Hannes. Josef läser mot examen för
tidigare år och Hannes mot gymnasiet. Lärarutbildarna har stor erfarenhet av
undervisning i olika skolformer och inom lärarutbildningen. Båda är mentorer för
VFT (verksamhetsförlagd tid), som det kallas vid högskolan.
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Organisering, reglering och positionering av VFU
Utbildningsplanen betonar studentens ”förmåga att föra in forskningsfrågor i verksamheten och att göra verksamhetens frågor till föremål för forskning” och förmåga
att ”formulera och problematisera läraruppdraget” samt ”omsätta sin insikt i praktisk
handling”.505 I programbeskrivningen för huvudämnet svenska återkommer man till
relationen mellan den teoretiska utbildningsdelen och den verksamhetsförlagda, mer
praktiskt inriktade delen. Redan på grundnivå förutsätts studenten kunna exempelvis
analysera svenskundervisningen i praktiken och teoretisera densamma utifrån
modeller.506 Just därför läggs VFT ut i varje huvudämneskurs: ”Vi betraktar huvudämnesstudier och verksamhetsförlagd tid som delar av en helhet.”507 Det finns alltså
en tydlig ambition vad gäller yrkesförankringen, samtidigt som man strävar efter god
kvalitet i den akademiska utbildningen, bland annat genom att ”ämnena didaktiseras,
[det vill säga] riktas mot lärandefrågor.”508
Vid högskolan lägger man ut VFT som sammanhängande, ofta korta perioder om
två veckor, samt som fristående fältdagar. Omfattningen uttrycks i veckor, inte
poäng, och detta hindrar att man vid lärosätet laborerar med den faktiska tiden och
omfattningen. Detta är ett tecken på en stark positionering, liksom det faktum att man
lägger ut VFT i alla huvudämneskurser. Däremot kan den något lösa regleringen av
fältdagarna tala för en svagare position.
Fältdagarna ska, enligt informanterna, användas för kontinuerlig kontakt med
partnerskolan och insamling av empiri till de teoretiska studierna. Fältdagarna
regleras dock inte i form av lärandemål eller betygskriterier utan prickas av genom att
handledande lärare i verksamheten skriver in hur många fältdagar studenten gjort.
Fyra dagar per termin har lärosätet accepterat att man kvalitativt sett inte kan
garantera ett innehåll eller bedöma detsamma, annat än genom närvaro. Detta kan
förvisso också tyda på tillit till såväl lärarutbildare i verksamheten som till
studenterna. Om man granskar kursplanernas förväntningar på vilka examinationer
som ska göras, främst i kurser som innefattar VFT, kan man dock tänka sig att fältdagarna är ett sätt att frigöra tid till besök i partnerskolorna, mer för att inhämta
material att analysera i de ämnesteoretiska studierna än för att tillämpa teoretisk
kunskap i praktiken eller att ge möjlighet till undervisningsvana. Studenterna förstår
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syftet, men behovet av fältdagar ifrågasätts.509 Studenten Hannes menar att han självmant har kontakt med sin partnerskola oavsett fältdagarna.
Studenterna placeras, som nämnts, i partnerskolor, där de tillbringar all VFT och
där de ”följer pedagogerna/lärarna i arbetslaget under hela arbetsdagen.”510 Att man
väljer ett upplägg med en och samma partnerskola beror, står det, på att man vill ge
studenten ”möjlighet att utveckla färdigheter, kunskaper och insikter som avser hela
lärarrollen”.511 Mentorerna ser detta som en stor fördel och menar att samarbetet med
partnerskolorna fungerar bra.512 Efter många års mentorskap i samma partnerområden
säger de sig känna större delen av lärarkåren och genom detta har de också ett ökat
förtroende för VFT-lärarnas utlåtanden.513 I det fall den ansvariga VFT-läraren inte
kan erbjuda studenten så många undervisningstimmar i ämnet, försöker man att
tillsammans ordna med en biträdande VFT-lärare.514 De fördelar som såväl studenter
som lärarutbildare ser med partnerskolorna är dock kluvet, sett ur studenternas
perspektiv. Josef trivs på sin skola, men hade gärna provat att vara på andra skolor
också.515
Malmö högskola opererar med relativt fylliga kursplaner som anger ett flertal
lärandemål och noga beskriver kursens innehåll, arbetsformer och examinationsformer. Ändå finns inga specifika lärandemål eller kriterier inskrivna för VFT, och
innehållsligt pekar man för VFT:ns räkning bara mot kursens centrala innehåll och
perspektiv. Lärandemål för VFT återfinns i ett särskilt dokument, vilket jag återkommer till.
Lars berättar om när han deltog i en arbetsgrupp med ett antal personer från lärarutbildningen, representanter för olika skolformer och representanter utifrån, som
tillsammans skulle skriva riktlinjer för hur VFT skulle fungera i 2001 års lärarutbildning. Gruppen träffades under ett år och processade innehåll och genomförande.
Efter hand producerades text som gick ut på remiss. Även om många människor kan
och ska samarbeta i den typen av frågor menar Lars att det borde vara nödvändigt
med skolerfarenhet om man ska leda en sådan komplicerad verksamhet som VFT,
med alla inblandade skolor, alla perspektiv, alla krafter som drar åt olika håll.516
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Uttalandet går att tolka som om att Malmö högskola, åtminstone vid det tillfället,
vinnlade sig om att dels ta hänsyn till olika perspektiv och viljor, dels att lägga tid på
processen. Detta tolkar jag som att VFT har en stark position. Detta antagande stärks
av såväl lärarutbildarnas som studenternas stumma tystnad när jag frågar vad syftet
med VFT är. Efter en paus säger Lars att studenterna måste ”få lov att pröva hur det
är att vara lärare […] redan under lärarutbildningen. Annars skulle det vara omöjligt
att bedöma deras förmåga och […] för dem att själva fatta beslut. […] Alltså, de är ju
inte elever längre va, utan de är lärare när de är ute.517
Lars betonar alltså utvecklingen mot en yrkesidentitet, vid sidan av aspekter som
handlar om bedömning och yrkesval. Samma sak gör Hannes. Det är viktigt att
kontinuerligt få ställa sig frågan om läraryrket är det yrkesval man vill göra och
därigenom är VFT ”själva grundförutsättningen för allting”.518 Josef betonar istället
att högskolan är mycket teoretisk och det medför ett behov av att få ett praktiskt
perspektiv: ”Det är då man får den här rutinen från det verkliga livet, när man är ute
på praktik.”519 Utsagorna vittnar alla om den självklara status som VFT har, men
informanterna framhåller alltså lite olika skäl.

Profession och bedömning – diskursiva uttryck
Lärarutbildarna uppehåller sig en hel del vid de blivande lärarnas utveckling av en
yrkesidentitet. Karin framhåller vikten av att tränga in i sitt ämne och att relatera det
till elevernas lärande: ”Kärnan ligger ju i förståelsen av det egna ämnet och vilka
uttryck det tar sig i yrket, i professionen, när man står där och ska agera lärare och
vad som händer med eleverna.”520 Att Karin framhåller relationen mellan profession
och ämne kan bottna i att hon är mentor i en gymnasieskola. Lars menar nämligen att
studenter som utbildar sig mot de senare åren har en tydligare ämnesidentitet, än
studenter som utbildar sig mot de tidigare åren, vars primära identitet är att vara
lärare.521
Det är möjligt att undervisningen vid lärarutbildningen som helhet bidrar till att
studenterna formar sina olika yrkesidentiteter på olika sätt och kanske är det som
Lars säger ofrånkomligt att studenter som läser fler ämnen under kortare tid inte på
samma sätt upplever sig själva som ämneslärare. När lärarstudenterna berättar om
sina lärarerfarenheter är det dock den blivande tidigareårsläraren som framhåller
517
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ämnesteorins status: ”Men jag tror att de flesta lärare vill använda mer av de teorier
som de har lärt sig på lärarutbildningen, men att det av praktiska skäl inte alltid
går.”522 Den blivande gymnasieläraren kämpar med sin läraridentitet, men känner en
stark press att förena den med en ämnesläraridentitet: ”Jag måste ju kämpa på […]
och sen kommer då […] alla de här gurusarna i bakgrunden […]. Det viktigaste blir
lärarrollen. […] Högskolans förväntningar och mina egna förväntningar på mig går
inte riktigt ihop […]. Det här med verklighetsklyftan är det många som pratar om.”
Själva svenskämnet erbjuder dock, tycker Hannes, många möjligheter just för att det
”växer ut till att bli så stort.523 Den frustration som uttrycks handlar snarare om att
studenten är placerad i en socialt utsatt skola, där problem av andra slag än ämnesmässiga överskuggar hans ambitioner.
Det jag finner anmärkningsvärt är att ämnesrelationen uttrycks så oproblematisk
hos tidigareårsstudenten medan senareårsstudenten verkar känna en vånda över att
inte i tillräckligt hög grad relatera ämnesteorin till undervisningssituationen. Det kan
tyda på att den senare i högre grad har tillägnat sig ett ämnesdidaktiskt tänkande.
Karin berättar om hur hon systematiskt försöker att skola in sina mentorsstudenter i
ett ämnesdidaktiskt tänkande. Under de mentorsmöten hon har med dem tre gånger
per termin får studenterna allt ifrån konkret information om VFU, till träning i att
tolka utbildningens styrdokument:
På väg mot läraryrket, ja, som är vår bibel i det fallet och som faktiskt är ett
mycket bra häfte. […] Där finns naturligtvis lärandemålen och de måste tolkas.
[…] Sen har vi […] vår berömda matris Från novis till professionell och den har
visat sig vara ett utomordentligt dokument, både i relation till studenter och till
handledare […]. Studenterna kan alltså här se hur vi definierar progression […].
Och det som är oerhört viktigt […] är att man bygger upp ett gemensamt språk, ett
gemensamt tänkande utifrån denna Från novis till professionell.524

Karin ägnar alltså tid åt att hjälpa studenterna med tillägnandet av ett gemensamt
professionellt språk, men också ett ämnesdidaktiskt tänkande, både genom att de får
dela med sig av sina erfarenheter från VFT, och genom att be dem att presentera läromedel, lärandeteorier och ämnesteorier och ”problematisera dem i diskussion med
lärarna ute på skolorna”.525
Strategin från lärarutbildarnas håll uppfattas som positiv hos lärarstudenterna, men
Hannes uttrycker en viss frustration över att målen är desamma för alla studenter,
oavsett var de är placerade. Han upplever inte att han har ”högskolan i ryggen” om
522
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han misslyckas, exempelvis med att genomföra den planerade lektionen och han
betonar att lärarutbildningen innebär en skör process för studenten: ”Att bli lärare...
det tar lång tid liksom att komma in i rollen”.526 Även om han inte uttrycker det
explicit uppfattar jag att han önskar att det skulle finnas ett större utrymme att i lärarutbildningen problematisera själva lärarrollen.
Vad står det då i inriktningens kursplaner att studenterna ska kunna? En analys av
kursplanerna visar att skrivningar som denna inte är ovanliga: ”Utifrån erfarenheter
från den verksamhetsförlagda delen av utbildningen skärskådar studenten egen och
andras undervisning, förhållningssätt, antaganden och värderingar i frågor som rör
språkutvecklande läroprocesser.”527 Sammantaget förutsätter många kurser, såväl
med VFT som utan, att studenten ska genomföra intervjuer, observationer, skolundersökningar och liknande aktiviteter på fältet.
Till skillnad från den bild av frekventa göra-mål, som framträdde i kapitel 3 kan vi
här se att högskolan använder begrepp som ”kritiskt granska” och ”problematisera” i
anslutning till ett ämnesanknutet mål, som förvisso är tämligen opreciserat, men som
ändå verkställer kravet att inriktningar ska fokusera läroprocesser i förhållande till
ämnet. Vanligt är att två av tre mål inkluderar relation till ämnesteori eller ämnesdidaktik. De relativt sett enkla göra-målen är här exemplifierade genom genomförandebeskrivningar, medan citatet ovan visar på en ökad spännvidd och
komplexitet ifråga om vad som ska genomföras.
Huvudämneskurserna examineras av kursansvarig lärare och VFT av mentorn,
oavsett hans/hennes ämnesbakgrund. Båda lärarutbildarna gör besök hos studenter
med annan ämnesinriktning än de själva har. De ser inga större problem i att bedöma
studenternas kompetens. I några svårbedömda ämnen tar de emellertid hjälp av
antingen ämneskunniga kolleger eller VFT-lärarna.528 Karin säger att mentorerna
ofta läser in sig på centrala verk i den ämnesdidaktiska litteraturen som studenterna
använder för att förstå ämnet i förhållande till en bedömningskontext.529
När det handlar om bedömning av VFT har en intern diskussion förts under flera år
och att debatten varit omfattande vittnar en mängd dokument, daterade från 2002 och
framåt, om. Dels handlar det om hur man ska hantera bedömningsprocessen i VFT,530
dels om hur man ska uttrycka och examinera progression i densamma.531 Det
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officiella och bindande examinationsunderlaget heter, som tidigare nämndes av
Karin, Från novis till professionell.532 Det omfattar en allmän del med skrivningar
om lärandemål, bedömningsformer, progression och betygskriterier, samt en matris –
det egentliga materialet Från novis till professionell – som är indelad i kunskapsområden och nivåer. Vidare ingår blankett för omdöme om den verksamhetsförlagda
tiden, och slutligen en blankett för studentens utvärdering av sina insatser under VFT.
En översiktlig bild av materialet Från novis till professionell visar att lärandemålen
ska uttrycka utbildningens progression. Målen är indelade i tre olika utvecklingsområden, enligt följande formuleringar: a) Identitet – mot en egen praktisk teori och
därmed en läraridentitet b) Kunskap – mot en didaktisk medvetenhet och slutligen c)
Kommunikation – mot ett kommunikativt, demokratiskt ledarskap. Denna matrisen
illustrerar och konkretiserar de kvalitativa kunskaperna och nivåerna mellan novis
och professionell. VFT ska examineras kurs- eller terminsvis, beroende på utlägg, av
högskolementorn efter samråd med handledande lärare.
Examinationen består av fullgjord VFT, vilken dokumenteras genom att handledande lärare skriver ett omdöme på en särskild blankett. Vidare ska studenten
genomföra praktisk verksamhet som följs upp i samtalsform i ett trepartssamtal, eller
i annan konstellation. Slutligen examineras studenten genom individuellt samtal
och/eller seminarium, som baseras på studentens egen dokumentation.533 Det finns
dock enbart kriterier och lärandemål för den första terminen i utbildningen, den
avslutande terminen på grundläggande nivå och den avslutande terminen på
avancerad nivå. Dessemellan ska studenten ha uppvisat en tydlig utveckling mot
lärandemålen för avslutande terminer.534 VFT bedöms enligt en tregradig skala för
den första och sista terminen och enligt en tvågradig skala under mitterminen.
Som tidigare nämnts, anser Karin att materialet är utmärkt att arbeta utifrån, både i
kontakten med studenter och med VFT-lärare. Senareårsstudenten vittnar också om
att han är väl förtrogen med materialet när han berättar om den dokumentation han
själv ska bidra med inför bedömningen: ”Jag ska helt enkelt skriva ett identitetsmål,
ett kunskapsmål och ett kommunikationsmål och de ska vara kortsiktiga, det vill säga
de ska vara avprickningsbara efter VFT-perioden och jag känner ju att […] alla mål
jag personligen försöker att uppnå inom läraryrket, de är ju väldigt långsiktiga.”535
Hannes ger uttryck för en förståelse för hur progressionen i utbildningen ska
tiden i lärarutbildningen, Ht 2007.
Malmö högskola, Beslut, Den verksamhetsförlagda tiden: Progression, lärandemål och
bedömning. Reviderat 2007-09-11.
533
Ibid.
534
Ibid.
535
Intervju med Hannes.
532

134

TALET OM VFU

uttryckas. Han säger att ett enkelt mål som att lära sig alla namnen i en ny klass
skulle kunna accepteras den första terminen, men inte i tredje terminen. ”Den är för
enkel och för tunn utifrån där vi befinner oss nu.”536
Lars blir smått upprörd när progressionen i kursplanerna kommer på tal: ”Om man
läser kursplaner med de glasögonen så tror jag nog att man kan se att det finns en
sådan strävan. Men det är ju som sagt då retoriken. […] Bara för att det finns
progression i en kursplan behöver inte det innebära att det blir progression i
studentens lärande.537
Den problematiska progressionen försöker dock Lars att handskas med i sitt sätt att
konstruera VFU-uppgifter. Studenterna ska dokumentera något och i början blir det
mest deskriptivt, men efterhand vill han ha mer analys, eftertanke och teorikoppling.
Studenternas tankar besvarar han genom kommentarer, i vilka han försöker att ”lägga
nya perspektiv, problematisera, vara lite besvärlig, […] lite grand av den mer
distanserade reflektionen ’after action’ så att säga”.538
Från novis till professionell, det officiellt antagna och bindande underlaget för
bedömning och examination av VFT, är ett resultat av tidigare skrivningar, debatter
och diskussioner, men det är också problematiserat och kritiserat internt av Jan
Nilsson, lektor i svenska med didaktisk inriktning, och Liselotte Dahlbeck,
biträdande enhetsledare, BUS.539 Bland annat framhålls att studenterna inte i tillräckligt hög grad får tillfälle att dokumentera och analysera såväl den egna som
andras undervisning. Det handlar också om svårigheten att, med utgångspunkt i
verbalt formulerade påståenden, skaffa sig ett tillräckligt bra, omfattande och framför
allt nivellerat betygsunderlag för VFT:
Problemet är att man som mentor sällan har något mera substantiellt underlag för
att över huvud taget kunna avgöra om studenten nått denna nivå. Det underlag
som erbjuds är mentorns sparsamt förekommande besök (i de flesta fall en gång
per termin), vad studenten själv säger och vad handledaren säger.540

Man framhåller risken för fragmentisering av lärarkompetenser, som i matrisen
uttrycks med cirka 130 olika formuleringar. Rimligheten i att efter två till tre veckors
VFT kunna bedöma dessa 130 kompetenser ifrågasätts starkt; det finns en uppenbar
risk att man landar ”i en mera mekanisk avprickning av de olika kompetenserna.”
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Författarna till dokumentet ställer sig frågande till beslutsprocessen som föregick
uppgraderingen från ett diskussionsunderlag till offentligt underlag för bedömning av
VFT och argumenterar för att materialet kan vara ett, av flera möjliga, underlag för
bedömning och examination, men inte bör vara ett officiellt och bindande
dokument.541 Författarna har inte fått gehör för sin kritik utan dokumentet är alltjämt
bindande.
Klart är emellertid att materialet är omfattande och att det kräver en hel del arbete
att skatta alla kvaliteter och nivåer. Klart är också att det finns en risk för
”avprickning”. Komplexiteten i läraruppdraget blir synlig för såväl lärarutbildare som
för studenter, men går sannolikt inte fånga in och rama in, hur många nivåer och
kvaliteter man än anger i en matris. Malmö högskola har dock gjort ett försök att
systematisera och kategorisera denna komplexitet.
Lars uttrycker en frustration över att man försöker att i betygskriterer fånga in hela
den komplexa lärarrollen. Han menar att kriterier förvisso är bra att luta sig emot om
man måste underkänna en student, men att man ändå
skulle kunna tapetsera det här bygget med kriterier, men vi skulle ändå aldrig
kunna fånga in allt detta komplexa. […] Det är tolkningen som är svår, inte att
läsa betygskriterierna utan att tolka […]. Man måste lita på oss, att vi liksom har
en sådan erfarenhet, både som lärare och så småningom som lärarutbildare att vi
kan […] göra en […] mer kvalitativ bedömning. Betygskriterier och matriser är
någon slag mätande; ”har du kommit till ruta tre? Stämmer det på dig?” […] Man
blir ju rent prickig på hela kroppen när allting bara handlar om att mäta.542

Det är inte bara själva mätandet, konkretiserandet, eller förenklandet av lärarförmågor Lars kritiserar, utan också att tolkningen av dokumentet är omöjlig. Som
diskussionsunderlag kan det fungera, men inte som bedömningsunderlag, menar han:
”Det är alltså som att försöka fånga en levande ål med händerna. När man tror att
man har den så är den väck, liksom. Så ungefär. På en hög retorisk nivå.”543
Lars och Karin säger sig ha flera underlag för bedömningen: Besök i skolverksamheten, ett omdöme som handledarna skriver och en VFT-uppgift. Besöket
fungerar bra som underlag för bedömning, tycker lärarutbildarna. Även om en enda
lektion inte vittnar om allt studenten har lärt sig under hela sin VFT kan de ändå, i
samråd med VFT-läraren, och med kompletterande information från denna, få en god
uppfattning om studentens prestationer – även över tid. Samtidigt finns också
utrymme att problematisera besöken, menar Lars. För honom är val av innehåll en
541
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avgörande lärarkompetens och detta kan han egentligen inte bedöma vid sina besök,
eftersom det ofta är så att
studenten inte har så stort inflytande över val av innehåll utan det finns en
planering och den får de anpassa sig till […] och när jag då problematiserar
innehållsfrågorna med studenterna, vilket jag ofta gör, då är ju det samtidigt en
problematisering av handledarnas undervisning. Indirekt. […] Det finns den här
spänningen, det här spänningsfältet som studenten befinner sig i och det måste jag
ju väga in i min bedömning.544

I besöket ingår att delta när studenten undervisar eller håller i annan pedagogisk
verksamhet och föra ett trepartssamtal efteråt. Som stöd för samtalet använder Karin
en frågelista med sju, åtta punkter av typen "kände du att dina ämneskunskaper räckte
till?" "Vilka didaktiska val gjorde du i de och de situationerna?" Det viktigaste är att
det blir en dialog mellan samtliga parter, säger Karin.545

Dikotomin mellan teori och praktik kvarstår
Lärarutbildarna talar med övertygelse om hur viktiga VFT-upplevelserna är för
studenteras utveckling mot en professionell yrkesroll. Denna övertygelse delas av
studenterna. De sistnämnda betonar dock skillnaden mellan det lärande som sker vid
högskolan och det som sker i skolverksamheten. Hannes beskriver hur svårt det är att
överbrygga skillnaden, trots att han har den ambitionen: ”Jag tänker inte alls på
högskolan när jag är på VFT-skolan. Tyvärr, […] för det borde jag ju göra. Jag har
inte riktigt det med mig alls utan jag har helt andra saker.”546
Det är med andra ord problematiskt för studenterna att hitta en naturlig och förankrad koppling mellan HFU och VFT, trots lärarutbildarnas ambitioner, deras arbete
för att närma teori och praktik och svenskinriktningarnas målmedvetna strävan i kursplanerna. Lärarutbildarna är väl medvetna om denna dikotomi. Karin säger att de
försöker att ”hjälpa studenterna att förstå att det är inte så att teorin bor här och
praktiken bor där. […] Detta är ju också den verklighet som är grunden för en lärares
verksamheter och […] teorin finns på båda ställena och att praktiken måste föras in
här”.547 I grunden är det samma sak de sysslar med på HFU och VFT, menar hon:
”Studenterna fördjupar sina ämneskunskaper ute på VFT:n därför att de läser in stoff
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och de lär sig nya saker själv där. De tvingas […] att söka teoretiska förklaringsmodeller när de är ute på sin VFT.548
Studenterna talar om att den så kallade verkligheten hindrar lärarna på fältet att
tillämpa ämnesteorierna i undervisningen. Hannes använder begreppet politiskt
korrekt när han talar om högskolan. ”Där är det Malmgrens erfarenhetspedagogik
som är det som gäller och det är liksom sanningen.”549 Lars är till viss del inne på
samma sak som Hannes när han lite självironiskt skrattar och säger: ”Vi har ju vår
retorik. Ljuset kommer från lärarutbildningen – vi vet hur det ska vara och där ute
råder skymning och mörker, liksom.”550 Han är inne på en annan förklaringsmodell
när det gäller skillnaden mellan HFU-lärarna och VFT-lärarna: ”Alltså det finns ju
olika kulturer. […] Vi […] argumenterar för ett visst sätt att förhålla sig som lärare
och så säger andra lärare att ’men det går inte nu, eller längre, eller på den här skolan
eller med de här eleverna. Det gick kanske när du var lärare, men nu går det inte
längre.’”551
Jag önskar att jag fått tillfälle att fråga Hannes mer om hur teorier behandlas vid
högskolan kontra i skolverksamhet vid ett senare tillfälle. Han berättar nämligen att
han fått en ny VFT-lärare, som han har stort förtroende för och som är oerhört
kunnig, ”jätteengagerad” och ”jättemån” om honom. Hon är dessutom inläst på den
kurslitteratur studenterna har i kurserna, så Hannes säger att han definitivt kommer
att nyttja hennes kunskap till att koppla samman högskolestudierna med VFT, till
exempel genom att fråga henne: ”Hur använder du Olga Dysthe, […] hennes teori?
[…] Hon kanske säger så här att ’ja, jag tycker mycket av det hon säger är bra, men
mycket tycker jag också är skit, till exempel detta.’ Så skulle aldrig […] en
lärarutbildare säga på högskolan.”552 Kanske är sådana gemensamma och praktiknära
samtal om teorier, potentiellt sett, ett led mot att lyckas tydliggöra hur teori och
praktik förenas. Lars menar dock att det på flera sätt innebär problem för studenten
att lärarutbildarna har skilda kulturer:
Alltså de ska bedömas […] och då händer det ju inte sällan att de går ner i någon
slags intellektuell spagat. […] De vet budskapet härifrån, från kurslitteratur, och
så möter de kanske åtminstone delvis något annat där och mitt i den korselden ska
de stå och hantera den situationen. […] Alltså en ren överlevnadsstrategi tror jag
är för många studenter att de anpassar sig, för de ser ingen annan lösning och jag
vet det. Jag vet ju det.553
548
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Lars vittnar om att det inte bara är ett problem för studenterna att handskas med den
kulturella skillnaden, även om det är studenterna som drabbas av den. Han talar inte
om något sätt att överbrygga den, men det gör däremot Karin, även om hon delvis gör
det av andra skäl. Hon pratar om hur viktigt det är med ”kvalitativa höjningar av samverkan” mellan verksamheterna, om tillfällen för möten – inte minst för att diskutera
hur bedömningskriterierna fungerar, för att diskutera hur omdömen ska fyllas i och
för att skapa ett gemensamt yrkesspråk.554

Ett universitet i förändring
Lärarutbildningen vid Stockholms universitet har genomgått stora och genomgripande förändringar. Hösten 2009, när materialet till denna avhandling samlades in,
uttryckte sig lärarutbildaren Nora så här:
Allting är nytt. […] Från liksom alla organisationsnivåer till utbildning. […]
Omorganisation hos oss och så var det fysisk flytt och sen var det en ny lärarutbildning […] och ny organisation i staden och i skolorna. […] Alla kurserna är
nya och har skrivits om, dels Bolognaanpassats, dels ny sjugradig betygsskala i
stället för tregradigt plus att det är nya kurser och nya studiegångar.555

2009 hade delar av lärarutbildningen flyttat från Konradsberg till campus i
Stockholm och ett intensifierat samarbete med övriga inblandade institutioner
påbörjats. Bland annat höll man tillsammans på att ta fram en ny inriktning, Svenska/
svenska som andraspråk i mångfaldens skola, medan de gamla fasades ut.
Jag har intervjuat fyra informanter från Stockholms universitet – två lärarutbildare,
Nora och Per, samt två svensklärarstudenter, Maria och Olivia. Både Maria och
Olivia läser svenska mot senare år/gymnasiet. 556 Lärarutbildarna har båda lärarbakgrund och är anställda som adjunkter vid universitetet. Båda undervisar sedan
flera år i ämnesdidaktik och arbetar med VFU i sina respektive partnerområden.
Vid Stockholms universitet utbildas svensklärare i inriktningen Svenska/svenska
som andraspråk i mångfaldens skola mot förskoleklass, grundskolans tidigare år,
grundskolans senare år och gymnasieskola, 90/330 högskolepoäng. De uttryckta
554
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inriktningsambitionerna om att förankra ämnet i lärprocesser ges egentligen inget
utrymme i utbildningsplanen. Området ”kunskap och förståelse” ska till exempel
innefatta ”kunskap och ämnets eller ämnesområdets vetenskapliga grund”, relevanta
metoder och aktuella forskningsfrågor. Dessutom ska studenten visa kunskap om
lärande och undervisning, läs- och skrivinlärningens betydelse för elevers kunskapsutveckling samt betydelsen av ett jämställdhetsperspektiv.557 Som vi ser ligger tonvikten på kunskap i ämnet och kunskap om lärande och undervisning i olika
formuleringar. Det relationella sambandet mellan dessa tydliggörs inte.

Organisering, reglering och positionering av VFU
All VFU läggs ut som sammanhängande. Fältstudier används ibland för att få
studenterna att besöka skolor i syfte att samla någon form av material, men då har det
inte räknats som poänggivande VFU. Totalt sett är båda lärarutbildarna missnöjda
med den bristfälliga regleringen av VFU. ”Det finns en oerhörd frihet i det som inte
har varit särskilt bra. Den enda begränsning som finns är att i en inriktning ska det
alltid finnas minst en period som är minst fem veckor.”558 Det betyder att de andra
VFU-perioderna kan vara två eller tre veckor. Per säger lite uppgivet: ”Jag fattar inte
[…] hur det blev så här, för att det är ju hemskt alltså. Vi vet ju att studenter och
lokala lärarutbildare liksom entydigt säger färre och längre perioder.”559 Detta
bekräftas av båda lärarstudenterna som menar att av de ”praktikperioder” de haft har
de längre varit att föredra.560 Nora framhåller att utbildningen inte blivit så sammanhängande på alla plan: ”Det är väl också en grej att när kurserna skapas medan de går
eller strax innan. Det är ju när första kullen gått igenom, det är då man ser en hel del
som man måste åtgärda.” Den här processen kostar mycket energi, säger Nora, men
hon tror ”att utbildningen är bättre nu.”561
Parallellt med de organisatoriska förändringarna arbetade man också med att ta
fram ett omfattande VFU-material som skulle träda i kraft under våren 2010.562 I
ljuset av det som kommer att genomföras tycker Per att det befintliga materialet som
rör VFU är rätt mediokert. I bästa fall står det i kursplanerna något om teorier och
557
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begrepp som ingår i HFU, ”sen så finns det kanske något förväntat studieresultat som
handlar om att de ska kunna undervisa och planera, genomföra och utvärdera undervisning. […] I bästa fall. I sämsta fall – ingenting. Och då kan man ju egentligen inte
underkänna studenten utifrån den personens agerande på fältet”.563
Båda lärarutbildarna har i varierande grad varit med och tagit fram inriktningskurserna. Processen beskrivs som komplicerad, både för att lärarprogrammet
samtidigt skulle revideras från grunden och för att flera inblandade institutioner
skulle enas om utformningen av kurserna. I början hade Per ambitionen om samarbete i någon form av lärarlag, men fick överge den tanken till förmån för ”mer av
de här legoklossarna, liksom, där de olika institutionerna hade olika delkurser – av
praktiska skäl, inte av pedagogiska”.564 Initialt funderade man i innehållsliga termer:
Vad behöver en svensklärare? Hur skapa progression? Vad göra med VFU? I den
processen handlade det mycket om att försöka att förstå de olika ämnesrepresentanternas sätt att uttrycka sig. Per nämner litteraturvetenskap som ett
exempel: ”Alltså, motsvarar de litteraturvetenskapliga studierna de litteraturkunskaper som ställs på gymnasielärarna utifrån de kursplanerna? Eller inte? En del
sådana diskussioner hade vi. […] Vi kanske hade andra åsikter än littvet.” Han säger
att detsamma förmodligen gällde andra institutioners synpunkter på deras kurser. Det
hela handlade om att ta ”myrsteg […] mot en ännu mer relevant […] utbildning i
svenskämnena”.565
Nora tror att de egentligen var ganska överens om vad studenterna behövde få med
sig, men att de olika ämneskulturerna förde med sig olika sätt att se på hur de skulle
få det.566 Så småningom, när det skulle bestämmas vilka institutioner som skulle ge
de olika delkurserna, kom det verkliga eldprovet med ”mindre samarbete och mer
rävspel och mer bevakande av positioner och revir”.567 Ett sätt att försöka få en större
del av poängen blev för alla inblandade institutioner att på olika sätt hänvisa till
grundskolans och gymnasieskolans kursplaner. Utifrån deras olika intresseområden
försökte man att vända och vrida på dem, så att de skulle passa deras intressen, säger
Per. Examensmålen hade dock, som han minns det, en nedtonad roll i processen.568
En möjlig förklaring till att det blev ett sådant revirtänkande är den kulturella
skillnad som Nora var inne på. Andra möjliga förklaringar kan vara ekonomiska och
resursmässiga aspekter, samt givetvis tidspress. Per tycker att en hel del tankar om
563
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progression gick om intet i slutfasen och att man istället ”rann tillbaka till gamla
kurser, att de här delkurserna i rätt hög grad avspeglar gamla kurser i alla fall”.569
Thavenius menar att en sådan additiv reform, där ny text fogas till de gamla utan att
utbildningen tänks igenom från grunden, ofta görs vid försiktiga förändringar av en
verksamhet.570 Sådana förändringar kan också vara resultatet av kompromisser
mellan inblandade.
Att jag så pass utförligt beskrivit arbetsprocessen vid Stockholm universitet beror
på att den kan förklara en del av de resultat jag fått, men också på att den visar hur
organisation och reglering, eller brist därpå, direkt speglas i VFU-verksamheten och i
positioneringen av densamma. De problem lärarutbildarna beskrivit återkommer i
studenternas utsagor om rörig struktur och oklar information. En student, Maria,
uttrycker en besvikelse över att hon sett fram emot att få läsa pedagogik och didaktik,
men att mycket har ”fallit platt” genom irrelevanta inslag, bristande struktur, många
inblandade institutioner och behandling av samma stoff i flera kurser. Dessutom har
förankringen ”i lärares situationer och lärandesituationer” varit bristfällig, menar
Maria. Hon nämner att universitetet ändrade upplägg under sommaren så att
studenterna trodde sig veta vad de skulle läsa under hösten, men så blev det alltså
inte. ”Det har varit lite skakigt så den här terminen”, säger hon.571
Lärarutbildare vid Stockholms universitet har arbetat för att både lärarutbildningen
som helhet, och den verksamhetsförlagda utbildningen, ska stärkas och förbättras. Att
man parallellt arbetat med att ta fram ett omfattande och kvalitativt VFU-material
som bland annat innefattar obligatoriska och resurskrävande trepartssamtal tyder på
att VFU har en relativt sett stark position.

Profession och bedömning – diskursiva uttryck
Hur ser det då ut i den nämnda inriktningens kursplaner som innehåller VFU?
VFU läggs, som tidigare resultat visat, mestadels ut i språkutvecklingskurser samt
kurser med fokus på läs- och skrivinlärning eller läs- och skrivutveckling.
Inriktningarna har en förhållandevis tydlig ämnesanknytning, även i inriktningen mot
tidigare år. Ämnesdidaktisk teori ska exempelvis användas vid planering av undervisningsförlopp i svenska som förstaspråk och svenska som andraspråk gällande ”läsoch skrivinlärning samt språk-, läs- och skrivutvecklande undervisning i de tidiga
569
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skolåren”.572 Ämnesförankringen tydliggörs även genom det faktum att studenten förväntas ta hjälp av läromedel och språkanalysverktyg.
Det förefaller som om lärosätet velat betona såväl ämne som ämnesdjup i relation
till övriga, mer generella lärarkompetenser. Dessa relateras i sin tur ofta mot värdegrundsfrågor, som i följande exempel, där studenten utifrån ”gjorda erfarenheter” ska
”kritiskt granska och problematisera sitt förhållningssätt, sina antaganden och sina
värderingar i frågor som rör läs- och skrivpedagogik och språkutvecklande läroprocesser.” Som vi ser ligger tonvikten på generell lärarkompetens, kopplad till
ämnet och den del av ämnet som kursen handlar om. Trots att kursen ligger på grundnivå ska studenterna behärska en del mer komplexa förmågor som att ”kritiskt
granska och problematisera.”573
Min tolkning är att de uttryckta ambitionerna om ämneskunskaper och ämnesdjup i
förhållande till lärprocesser tagits på allvar, åtminstone i kursplanernas retorik. VFU
bedöms enbart i betygsskalan U eller G, men de uppgifter som ingår bedöms
tillsammans med det övriga kursinnehållet.
Den starka positioneringen av VFU som jag var inne på i det förra avsnittet återkommer när jag talar med informanterna, framför allt lärarutbildarna. Per tror att
VFU är den del av lärarutbildningen som ”gör störst avtryck i studenterna” och som
mest kommer att forma studenten vad det gäller hans eller hennes agerande som
yrkesverksam lärare. Just därför är det, menar han, så viktigt med samarbetet mellan
verksamheten och universitetet, ”så att det som vi gör här har relevans och att
studenten får en möjlighet att koppla det han eller hon gör här med det som han eller
hon gör i skolan” samt sedan ta med frågor tillbaka till lärosätet.574
Maria tycker att VFU är bra främst för att det är viktigt ”att få prova på att undervisa”, men också för att försöka att ”hitta någon slags lärarroll”.575 När Olivia får
berätta om sin syn på VFU blir hon mångordig. Hon menar att det är under VFU man
får en helhetsbild av vad det vill säga att vara lärare ifråga om planering och genomförande av enskilda lektioner, större projekt – om VFU-periodens omfattning tillåter
det – och av att delta i hela verksamheten. VFU ger ”en insikt om hur man kan
använda allt det här teoretiska som man får med sig från de olika ämnesinstitutionerna […] och få ner det till ett hanterbart stoff att lära ut.” Dessutom har
hon ”blivit säkrare på sin lärarroll”.576
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Maria framhåller värdet av att tidigt i utbildningen få ”börja bearbeta lärarrollen”,
men poängterar att det också innebär en begränsning att vara så osäker på ämneskunskaperna. Hon föredrar att göra VFU när hon känner sig säkrare på sig själv och i sin
språkbehärskning.577 Den skola hon gör sin VFU på är ”en av Stockholms
populäraste skolor så det är väldigt studiemotiverade elever […]. Jag kan få
koncentrera mig på att undervisa det jag ska och […] inte lika mycket kanske behöva
behandla det sociala, problematiska som kan uppstå i ett klassrum”. 578 Hon är
medveten om att hon måste lära sig även den delen av läraryrket, men är glad att få
öva sig i lugn och ro.
När Per berättar om sin syn på de blivande lärarnas behov är det andra kompetenser
som ställs i förgrunden. Han menar att det är viktigt att studenten lär sig att bli ”ja,
den här klyschan, den reflekterande praktikern” som förmår ”kunna utveckla sig, att
kunna se kritiskt på egen och andras verksamhet” på ett konstruktivt sätt.” Detta tror
Per att man kan bädda för genom att använda didaktisk forskning ”så att det inte bara
blir fråga om reproduktion av det som fältet gör, utan att man också utmanar bilden
man får från fältet” på ett sätt som är nyanserat och rimligt. På samma sätt behöver
studenten förhålla sig till de campusförlagda kurserna. Att närma dessa delar ser Per
som en utmaning inom lärarutbildningen: ”Jag förutsätter ju och tycker att det är
viktigt att de didaktiska kurserna har och examinerar all VFU, men sen är det ju
också frågan om hur ämnesinstitutionernas kurser kan förhålla sig till VFU:n och
skolverksamheten.”579 Per menar, som jag tolkar det, att VFU måste kopplas ihop
med ämnesdidaktiska inslag, men också att den stora stötestenen kan vara övriga
ämnesinstitutioners inställning till studentens utveckling mot en professionell yrkesidentitet.
Både Per och Nora arbetar med de didaktiska kurserna i vilka VFU ingår, och båda
har således erfarenhet av hur man handskas med bedömningsfrågorna. De uttrycker
med emfas hur svårt det har varit att examinera VFU, inte minst som det ibland har
fattats direkt anknytning till VFU i kursplanerna. I studiehandledningarna har det ofta
funnits instruktioner för en uppgift som studenten ska göra under sin VFU, men det
är inte samma sak som lärandemål för VFU, betonar Nora.580 Per säger att också i de
fall det funnits lärandemål har de ibland fått lov att examinera samma lärandemål
flera gånger, eftersom den verksamhetsförlagda utbildningen varit indelad i flera
korta perioder i kurser som följer på varandra. ”Det är ju som att gå nian två gånger”,
säger han. ”Men det är liksom en konsekvens av att vi har för många små puttesnutt577
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perioder och dessutom kan man aldrig liksom på två eller en vecka se om studenten
har uppnått de här målen.”581 Det faktum att ämnesinstitutionerna har examinerat
VFU är en annan brist, menar Per, eftersom ”de rena professionsfrågorna: ledarskap,
kommunikation och det här, det är inte deras […] primära kompetensområde”.582
Nora summerar hur VFU har fungerat i termer av bristande kontroll, uppföljning
och kontinuitet. Det har inte varit obligatoriskt med besök under studentens VFU,
även om en del institutioner har gjort sådana. Det har också förekommit olika
kriterier för bedömning. I bästa fall har underlaget utgjorts av examinationsuppgifter,
besök och uppföljning. De examinationsuppgifter som studenterna har gjort har oftast
handlat om att, i samråd med VFU-läraren, planera ett avsnitt av ett antal lektioner
och att skriftligt och muntligt reflektera över dessa i relation till teori. 583 Per tror dock
att utvecklingen går ifrån de specifika förväntningarna i form av boksamtal i liten
grupp och dylika formuleringar till mer öppna och generella förväntningar.584
Det är problematiskt att bedöma de skriftliga uppgifterna, säger Nora. Studenterna
kan vara duktiga på att reflektera och knyta an till teori, men man ”ser ju egentligen
inte hur det gått”.585 Olivias beskrivning av den skriftliga VFU- uppgiften bekräftar
Noras tankar:
Det som bedöms är ju hur man beskriver vad man har gjort och hur man knyter
det till den kurslitteratur man har haft angående didaktik. Så att det har ju hängt
väldigt mycket på att man kan uttrycka det man har gjort på ett bra sätt. […] Det
har ju känts som att man kan få […] pluspoäng om man uttrycker det på ett sätt
som man förstår att betygssättande lärare skulle uppskatta, och inte kanske […]
hur det praktiska på VFU:n har fungerat och om man har lyckats utföra lektioner
och knutit an till elever och så att säga lyckats med det här man kanske gör
dagligen som verksam lärare.586

Olivia menar således att man som student kan vinna på att försöka att utröna vad
lärarutbildaren ”vill ha” och att uttrycka sig väl.
Nora säger att man kan se att några studenter har genomfört ”fantastisk undervisning, för rapporten säger så”.587 Rapporten fylls i av VFU-läraren och beskrivs av
Per som ”vansinnig”, eftersom ingen har förstått hur den ska användas. Det har varit
svårt att ta ställning till den då det inte har framgått var VFU-läraren har lagt

581

Intervju med Per.
Ibid.
583
Intervju med Nora.
584
Intervju med Per.
585
Intervju med Nora.
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Intervju med Olivia.
587
Intervju med Nora.
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ribban.588 Som en konsekvens därav har man under flera år haft väldigt få underkännanden.589
När Olivia beskriver dokumentet säger hon att VFU-läraren ska fylla i om hon har
full närvaro, om hon uppfyllt det hon ska ha gjort utifrån frågeställningar som
”eleven, eller studenten har under sin VFU-period fått ökade insikter i svenskans
didaktiska problem", och så får de fylla i hög grad, i låg grad eller till viss del i
sådana här rutsystem och så har de eventuellt fått lämna en frivillig egen
kommentar.” För Olivia har det fungerat bra med handledningen, men hon önskar
ändå att hon fått en bedömning genom besök från lärarutbildningen: ”Det är ju
väldigt synd att det inte är standardiserat.”590
Olivias kritik delas av lärarutbildarna. Per jämför de tämligen graverande nackdelar
som rapporterna medfört med de besök som man nu fått möjlighet att genomföra och
som under våren 2009 gjordes i en studentgrupp om femton studenter. Där fick fem
studenter ombesök ”därför att prognosen var inte att de självklart skulle klara VFU:n,
uppnå målen under de fem veckorna. Och av de fem så var det sen två som fick göra
om hela VFU:n nu under hösten och det ser ut som att de kommer att klara sig”.591
Båda lärarutbildarna framhåller värdet av att besöka studenterna i skolverksamheten, och det av flera skäl. Studenten har fått individuell handledning och HFUläraren har fått lyssna på både studenten och VFU-läraren: ”Det har ju varit otroligt
viktiga besök […] jag förstår ju studenternas behov på ett helt annat sätt”, säger
Nora.592
Per säger också att det bör bli ett betydligt bättre underlag för examination än det
varit tidigare: ”Nu har man liksom bäddat verkligen för att studenten ska kunna samla
på sig frågor, att frågorna verkligen ska komma från verksamheten i det här samtalet
[…] så att det här samtalet också verkligen får […] den formativa aspekten, och inte
bara den summativa.”593

På önskelistan: En levande ämnesdidaktik
Betydelsen av att integrera teoretisk och praktisk kunskap är något som framhålls av
såväl lärarutbildare som studenter vid Stockholms universitet. Informanterna verkar

588

Det har dessutom, säger Per, förekommit förfalskningar av den nämnda rapporten, som studenter
själva fyllt i och lämnat in.
589
Intervju med Per.
590
Intervju med Olivia.
591
Intervju med Per.
592
Intervju med Nora.
593
Intervju med Per.
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också vara överens om hur man kan uppnå en ökad förståelse för hur dessa
kunskapsområden hänger samman, nämligen genom ämnesdidaktik.
Maria uttrycker en besvikelse över att man inte systematiskt behandlar
ämnesteoretiskt och utbildningsvetenskapligt stoff i ett (ämnes)didaktiskt perspektiv.
Hon nämner genus som ett exempel, men påpekar att det gäller allt som ingår i
utbildningen. Det Maria efterlyser är kunskap
om hur man praktiskt arbetar med genus i klassrummet, hur man ska applicera det
i sin egen undervisning, hur man kan förhålla sig till elever… Ja, mer så än att det
bara blir att man man går in i djupet på teorier. […] Det är jätteintressant också,
men för att det ska bli användbart måste man kunna praktisera det också.594

Maria är ute efter mer än de vanliga ”metodtipsen” på vad man kan göra under en
lektion – hon talar om förhållningssätt till elever och om hur ett stoff blir
användbart.595 Nora lyfter också fram betydelsen av ämnesdidaktik och funderar över
om det plötsligt har blivit ”nästan fult” att diskutera hur teoretiskt ämnesstoff kan tas
i bruk i undervisning. Vissa kurser är mycket teoretiska, säger Nora, och i förhållande
till dem ”blir ju praktiken väldigt praktisk”. I de didaktiska kurserna försöker de att
låta studenterna ”pröva på det som vi undervisar om så att de liksom genomlever
saker och ting på något sätt”.596 Det är sannolikt något sådant som Maria efterlyser.
Hon säger nämligen att det man lär sig på lärarutbildningen lätt ”hamnar utanför den
praktiska verksamheten”, även om hon ser det som självklart att hon måste tillägna
sig ämnesteorin också.597
Bristen på didaktisk koppling generellt tas även upp i en rapport, där Bergöö
påtalar att studenter inte ges ”möjlighet att diskutera skillnaden mellan teorier och
strategier för undervisning”.598 Hur teorierna ska levandegöras och gestaltas i undervisning är dock ingen självklarhet för studenterna.
Per har funderat mycket på hur upplägget i lärarutbildningen skulle bli optimalt.
Han undrar om de pedagogiska och didaktiska frågorna hela tiden ska finnas för
ögonen, parallellt med ämnesteorin, när man läser till svensklärare, eller om man
”ibland bara ska få borra ner sig i språk och litteratur, försvinna där, och […] kanske i
slutet av delkursen […] fundera över ’vad har det här för konsekvenser för under594

Intervju med Maria.
Jfr Eriksson, som kommer fram till att studenterna inte söker en idé eller metod, utan behöver
många olika sådana, som kan anpassas till den komplexa skolkontexten. I: Om teori och praktik
i lärarutbildning, 2009, s. 241.
596
Intervju med Nora.
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Intervju med Maria.
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Kerstin Bergöö, Yrke, ämne, forskning – en lärarutbildning på tre ben. Kristianstad: Kristianstad
Academic Press, Högskolan Kristianstad, 2009, s. 21.
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visningen? Eller vilken roll kan det här momentet spela i skolan?’” Han skulle vilja
driva frågan om att ”de didaktiska övervägandena fanns mer levande i
ämneskurserna”, så att utbildningen blev mer professionsinriktad. En av studenterna
poängterar att de didaktiska inslagen tenderar att försvinna ju längre man kommit i
utbildningen, samtidigt som hon tycker att ”ju närmare slutet av utbildningen man
kommit, desto större behov har man känt av att förankra det i verkligheten, i skolan.”
I hennes inriktning får de inte göra VFU i termin 3 och 4, eftersom det räknas som ett
fördjupningsår.599
När studenterna beskriver relationen mellan HFU och VFU återkommer den
dikotomi som jag hört om vid andra universitet och som även lyfts fram i en rapport:
”Särskilt bland lärarstudenter händer också att disputerade lärares undervisning ställs
mot praktikers – det vill säga lärare direkt från skolan – erfarenhet. Återigen ser vi
hur studenter beskriver en klyfta mellan vetenskaplighet och professionalitet.” 600
Olivia säger att ”den syn på vad som går att göra inom ramen för en normal svensk
högstadieskola är lite utopiska och inte så nära verkligheten, så det känns som att de
inte riktigt tänker på hur det kan se ut en måndagmorgon i ett högstadieklassrum”. 601
Sannolikt förstärks den här uppfattningen genom de yrkesverksamma lärarna som,
enligt henne, ofta avfärdar ämnesteorin som studenterna har med sig: "Men allt det
där ni får lära er att man ska göra, det finns det inte tid till."602 Hennes slutsats blir att
svenskämnet i skolan är verklighetsanpassat till skillnad från det utopiska svenskämne som förmedlas i HFU.
Noras förhoppning om att studenterna under sin VFU ska få hjälp att relatera till
det som de lärt sig under HFU, uppfylls inte på alla plan. Det verkar alltså som om
Noras tankar om att HFU och VFU ”ska bidra med samma saker […] fast […] från
olika perspektiv och vinklingar” inte inlemmats i studenternas ämneskonceptioner.603
Detta skulle möjligtvis kunna förklaras utifrån Bergöös konstaterande att ”handledarna går miste om möjligheten att bli aktiva deltagare i lärarutbildningen. De får
inte möjlighet att tillsammans med högskolans lärarutbildare och de studerande träda
ut ur sin praktik och analysera och diskutera den”.604
Per säger att det är viktigt att verksamheterna har ett gott utbyte av varandra.
Ambitionen är att ha en ”verklighetsnära utbildning”, samtidigt som studenterna lär
sig att bli ”den reflekterande praktikern” med didaktiska redskap att ”ifrågasätta sitt
599

Intervju med Maria.
Högskoleverket, Utbildning på vetenskaplig grund, s. 48.
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handlande” och ”att kunna fortsätta att utvecklas som lärare”.605 Att man nu får
examinera VFU igen ser lärarutbildarna som en öppning till bättre kontakt med
skolorna och lärarna.

Organisationens betydelse för professionsdiskurserna – en
diskussion
I detta kapitel har jag analyserat styr- och policydokument samt intervjumaterial från
tre lärosäten. Materialet har analyserats i ett mikroperspektiv, där jag intresserar mig
för språkbruk i utsagorna, och ett makroperspektiv, där jag pekar på hur diskursiva
praktiker samspelar med institutionaliserade föreställningar.
Det följande avsnittet inleds med en diskussion om hur organisation och reglering
avspeglas i talet om VFU. Därefter visar jag vilka dominerande diskurser jag kunnat
urskilja i det empiriska materialet, samt hur de diskuser jag skrivit om i tidigare
kapitel förhåller sig till dessa. Med utgångspunkt i diskursordningen den blivande
läraren, och med ambitionen att analysera det empiriska materialet på samtliga
analytiska nivåer, kommer inte oväntat så gott som alla de tidigare nämnda
diskurserna till uttryck.
Resultaten visar att man retoriskt ansträngt sig för att närma teori och praktik. I
avhandlingens andra kapitel visade jag att integrerings- och samverkansdiskursen
uppnådde hegemonisk status utifrån det material som analyserades. Samtliga lärarutbildare jag talat med bekräftar diskursen på så vis att de försöker att hjälpa
studenterna att integrera olika kunskapsformer.606 De betonar också vikten av samverkan, både internt och externt. Det framkommer dock att brister ifråga om reglering
och organisation av lärarutbildningen får stora konsekvenser för hur VFU organiseras
och positioneras. Det kan röra sig om att datasystemet inte medger listor på vilka
VFU-lärare som handleder vilka studenter. Det kan också handla om stora
omorganisationer och omstruktureringar som slukar så gott som all energi hos HFUlärarna. Slutligen kan det röra sig om interna maktanspråk mellan olika inblandade
institutioner.
Några av de konsekvenser som dessa brister leder till är bristande kontakt med
verksamheten, ofta med den följd att studenterna måste agera budbärare, eftersom
man inte kan kontakta handledarna själv. När omorganisationer har pressat fram för
605
606

Intervju med Per.
Jfr Jedermark som framhåller viken av att studenterna förstår samspelet mellan skolverksamhet
och teoribildning inom området. I: Lärarutbildningens olika undervisningspraktiker, s. 207.
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snabba förändringar har det exempelvis inneburit att samma lärandemål examinerats
två gånger, då VFU delats in i kortare perioder, men ändå bedömts utifrån samma
målformuleringar. Man har dessutom under dessa korta perioder haft svårt att
bedöma om studenten verkligen har nått målen eller ej. Interna maktanspråk har lett
till att VFU ibland bedöms av ämneslärare, utan kunskap om läraryrket som
profession – något som både lärarutbildarna och studenterna uppfattar som negativt.
De interna maktanspråken har inte bara betytt kompromisser ifråga om vilka
institutioner som ger kurserna i vilka VFU ingår, utan också kompromisser ifråga om
målformuleringar och innehållsbeskrivningar. De sistnämnda har med Lindes ord
blivit eklektiska.607
Lärarutbildarna upplever mer eller mindre svåra organisatoriska förhållanden i
arbetet. Bäst förefaller det fungera vid Malmö högskola, där ingen av lärarutbildarna
ger uttryck för att det skulle föreligga några större problem med styrning och
organisering. Däremot påtalas även vid Malmö högskola oklar styrning och oklart
beslutsfattande, exempelvis beträffande det dokument som kom att bli ett officiellt
bedömningsdokument.
Samtliga lärosäten lägger ut VFU som sammanhängande perioder. Malmö
högskola räknar även några reglerade fältdagar samt några mentorsdagar som VFU.
Göteborgs universitet har vikt första onsdagen i varje månad för VFU-arbeten av
olika slag. Båda lärosätena uttrycker en förhoppning om att detta ska hjälpa studenten
att behålla en förankring i verksamheten även under längre perioder av ämnesstudier.
Talet om VFU vittnar om en stark positionering. Samtliga informanter talar med
emfas om hur viktig VFU är för den blivande läraren. Såväl styr- som policydokument pekar i samma riktning. Det faktum att VFU ingår i andra kurser samt som
regel enbart ger betyget U eller G kan dock peka på en svagare position. Det är med
stöd i det övriga kursinnehållet ett högre kursbetyg kan uppnås. För att bedöma VFU
används flera olika typer av betygsunderlag och hanteringen av dessa kan vara
problematisk. Återrapporteringen av VFU-besök och bedömningsdokument ger en
begränsad kännedom om studentens kvalitativa förmågor, varför examination av
VFU kan vara ett problemområde. I ett styrningshänseende blir spänningen mellan en
yrkesprofessionalism, med hög tilltro till kunskapen hos de professionella, och en
organisationsprofessionalism, där organisatoriska auktoritativa beslut överskuggar de
professionella, tydlig.
Utifrån det empiriska material som analyserats i detta kapitel kan tre dominerande
diskurser urskiljas: Den personligt kompetenta (svensk)läraren, det svårgripbara
svenskämnet (dessa skrev jag även om i kapitel 3) samt Diskursen om ”verklighets607

Linde, Det ska ni veta!, 2 uppl., s.122.
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klyftan”. I de tre diskurserna har övriga diskurser som jag beskrivit i kapitel 2 och 3
uppgått, vilket jag ska visa med några exempel.608 Naturligtvis kan man egentligen
inte tala om att en diskurs har uppgått i en annan – det är en tankemässig interdiskursiv konstruktion för att förklara hur diskurser kan förlora terräng i ett maktförhållande eller, som här, när ett annat material analyseras.

Den personligt kompetenta (svensk)läraren
Diskursen den personligt kompetenta (svensk)läraren är dominant vid analys av styroch policydokument, men återfinns också i omfattande grad i informanternas utsagor,
det vill säga i talet om den blivande läraren. Diskursen kännetecknas av ett starkt
fokus på allmänna lärarförmågor och personliga kvaliteter. Eftersom jag analyserar
VFU i relation till svenskämnet gör jag en distinktion mellan yrkesidentiteter som
lärare och svensklärare.
I diskursen kan aktualiseringar av flera tidigare nämnda diskurser ses. I talet om
studenten återfinns exempelvis den ambitiösa studenten som diskursiv konstruktion,
medan man i talet om vad den blivande läraren behöver kunna ofta betonar sådana
kvaliteter och förmågor som jag definierade i den traditionellt yrkesinriktade
diskursen. Fokus på yrkespraktik, inte sällan i form av göra-mål (förtrogenhetskunskap) kan ses främst vid Göteborgs universitet, men även vid de andra lärosätena.
Kontakten med eleverna, att göra, fokuseras av studenterna, medan forsknings- och
teorianknytning ses som mer sekundära.609
Inte förvånande återfinns drag av den personlighetsutvecklande diskursen här.
Betoningen på formativ bedömning, självvärdering och reflektionsförmåga är stark,
liksom betoningen på värden, exempelvis demokratiska sådana. Diskursen kommer
också till uttryck i informanternas utsagor om värdekonflikter eller om kunskap som
inte låter sig fångas i matriser eller bedömningsunderlag. Två av lärarutbildarna
nämner explicit att den lärarprofessionen de vill hjälpa studenterna att utveckla är den
reflekterande praktikern.
Den löftesrika diskursen uppfattar jag som tämligen nedtonad i det här materialet,
med undantag av hur studenterna betonar nyttan av lärarutbildningen och hur de
statusmässigt kan bli attraktiva på arbetsmarknaden.
Som jag visat ligger fokus i diskursen på lärarkvalifikationer, inte på ämnesmässiga
sådana. Values education610 har stor genomslagskraft i diskursen. Att studenten måste
608

Undantag görs för den progressiva, kritiska- sociala diskursen samt diskusen den ovilliga
studenten som inte återfinns där, men som heller inte kan betraktas som vanliga.
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lära känna sig själv för att utveckla sin yrkesidentitet, eller med Faircloughs ord, sin
sociala identitet, är tydligt. De blivande lärarna ska, genom utbildningen, få redskap
att förvalta och reproducera, men också att förändra och vara innovatörer.
Diskursen synliggör en överordning av praxis, att göra och att vara, Jedemark
påpekar dock att denna överordning av praxis är svårförenlig med andra krav på
lärarutbildningen, ifråga om vetenskaplighet och forskningsanknytning.611
Teoretiska kunskaper har dock en svag ställning i diskursen. Några lärarutbildare är
inne på att det kan vara svårt att veta vad studenterna egentligen behöver kunna i
framtiden och att det av den orsaken är svårt att formulera exakta kunskaper att
uppnå.

Det svårgripbara svenskämnet
I diskursen det svårgripbara svenskämnet blir talet om svenskämnet också talet om
det bristande samförståndet ifråga om ämnet. Den akademiska tillämpnings- och
omsättningsdiskurs som jag diskuterat avhandlingens andra kapitel och den
akademiska diskurs som diskuterades i det förra kapitlet har sin givna plats här.
Relationen till de akademiska svenskämnena är nämligen självklar – det är bara
frågan om hur den ska uttryckas. I kapitel 3 fann jag att diskursen ofta finns uttryckt i
så kallade påståendekunskaper i kursmål och betygskriterier och att ämnesförankringen ofta var vagt uttryckt. Relationen till den akademiska sfären är dock inte
oproblematisk och diskursen är, jämfört med diskursen den personligt kompetenta
(svensk)läraren mindre dominant och diffust uttryckt.
Det ter sig, utifrån det empiriska material som ingått i kapitlet, som om det
diskursivt rör sig om olika svenskämnen – ett som stannar i HFU-kurserna och ett
annat som utövas i skolverksamheten. I de ämnesteoretiska kurserna tas ämnesstoffet
för givet, enligt informanterna. Studenterna lär sig ämnesteorier och relevanta
begrepp för att studera och tränga in i ämnet. Den vetenskapliga statusen är hög och
ifrågasätts sällan och detta föranleder vissa maktkonflikter gentemot ämnesdidaktik,
allmändidaktik och pedagogik. Orientering mot vad skolämnet innehåller och hur det
iscensätts i klassrumssituation brister. Den problematisering av praxis, som Jedemark
efterfrågar,612 kommer inte till uttryck i informanternas utsagor.
Vid de tre lärosäten som använts för analys i detta kapitel är det bara ett, Malmö
högskola, som uttalat ambitionen att didaktisera all ämnesteori i huvudämnet, det vill
säga att försöka göra den skolrelevant. Alexandersson pekar dock i sin utvärdering på
611
612
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att detta bara delvis lyckats. Det finns, menar han, fortfarande en innehållsmässig
konflikt mellan den vetenskapliga och det yrkesrelevanta innehållet. 613 Processen att
skapa huvudämnen beskrivs i en utvärdering i termer av hur olika traditioner och synsätt genomsyrat arbetet. Ska exempelvis huvudämnen vara nya ämnen istället för
kopior av skolämnen eller akademiska ämnen? I skapandet av huvudämnena fanns
ambitionen att se samspelet mellan skolämnen, forskning, samhälle och elevers
behov.614 Det ter sig alltså som om svenskämnena, åtminstone i förhållande till
varandra, är icke paradigmatiska.
De lärarutbildarna som intervjuats den här undersökningen, uttrycker generellt en
önskan om att ämnesdidaktiken ska integreras i, eller till och med utgöra en bas i,
utbildningen. De vittnar dock om svårigheter att exempelvis enas om hur innehållet i
HFU kan relateras till ett yrkeskunnande och till VFU-kurser.
Även om det fortfarande finns problem att överbrygga ifråga om huvudämnet
svenska vid Malmö högskola, förefaller det ännu besvärligare att hitta funktionella
lösningar vid de övriga lärosätena. Vid de övriga lärosätena betonas ämnesdidaktikens relevans, men organisatoriskt ligger ämnesdidaktiken delvis separerad
från ämnesteorin.
Samtliga studenter talar, kanske som en konsekvens av detta, om ett mycket
teoretiskt svenskämne som är svårt att omsätta i yrkespraktiken. De försöker att
navigera mellan olika ämneskonceptioner, dels i sina HFU-kurser, dels vid VFU, när
de tar del av olika ämneskonceptioner i olika program eller hos olika VFU-lärare.
Vitsen att lära sig om ett ämne som man sedan inte förstår hur man ska praktisera
ifrågasätts starkt. En student efterlyser en tydligare och mer frekvent ämnesdidaktik, i
synnerhet mot slutet av utbildningen då hon känner ett ökat behov av att förstå hur
ämnet kan gestaltas i verksamheten.615 Samtidigt avancerar istället den teoretiska
nivån och kontakten med verksamheten minskas genom utebliven ämnesdidaktik och
VFU.
I kapitlets inledning skrev jag om en amerikansk läkarutbildning som gick ut med
budskapet att hälften av utbildningsinnehållet skulle vara irrelevant när studenterna
tar examen, men att man tyvärr inte kunde överblicka vad.616 Om detta uttalande
skulle ha relevans även i svensklärarutbildningen kunde det möjligtvis förklara
613
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att gå från studenter till lärare med bristande ämnesdidaktisk kompetens. Se också Gustavsson,
som konstaterar att det är osäkert om lärarutbildningen i tillräckligt hög grad förbereder för
läraryrket. I: Motstånd och mening.
616
Carlsson, Gerrevall & Pettersson, Bedömning av yrkesrelaterat kunnande, s. 21.
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situationen. En svensklärare ska per definition vara duktig i ämnet svenska. Om man
stöder sig på traditionen blir studenten förhoppningsvis just det. Jag menar dock att
den ämnesdidaktiska aspekten måste få en framskjuten plats, hur osäker den blivande
skolverksamheten än ter sig – och kanske just därför. Teoretiseringens betydelse för,
och samband med, blivande lärares tänkande och praktiska handling är sannolikt
ännu större i ett samhälle i förändring.

Diskursen om ”verklighetsklyftan”
Trots alla ansträngningar att integrera olika kunskaper och verksamheter i lärarutbildningen betonar samtliga studenter skillnaden mellan HFU och VFU. Jag väljer
fördenskull att kalla diskursen för diskursen om ”verklighetsklyftan”. Metaforen
”verklighetsklyfta” användes för övrigt av en lärarstudent i en av intervjuerna.617 I
diskursen återfinns i studenterna utsagor ett starkt försvar för det praktiska och
konkreta – kanske som en konsekvens av att teorin i en del kurser är väldigt teoretisk,
som en lärarutbildare uttryckte det.618 Även om lärarutbildarna inte uttryckligen
försvarar det praktiska och konkreta utan snarare fokuserar på problematisering och
reflektion är diskursen lika verksam i deras uttalanden.
Samtliga lärarutbildare talar om att distinktionen mellan HFU och VFU egentligen
inte finns. Det som sker vid VFU ska stödjas i HFU. Det som sker i HFU ska ha
betydelse för VFU. Under VFU fördjupas ämneskunskaperna genom inläsning och
undervisning och studenterna tvingas dessutom att söka teoretiska förklaringsmodeller, säger en lärarutbildare.619 Förbindelsen mellan ett vetenskapligt
förhållningssätt och en pedagogisk praktik måste vara tydlig. Inger Erixon Arreman
pekar på att lärarutbildares dubbla perspektiv, ”som innefattar både praktik och teori,
och förhållandet däremellan”, kan ha stor betydelse för framtida lärarutbildningsreformer.620 Nilsson påtalar också vikten av att lärarutbildarna förstår sitt uppdrag:
Further to this, in order to close the “zipper” between theoretical knowledge […]
and practical knowledge, teacher educators must be able to clearly demonstrate
not only that theories, ideas, and research taught in teacher education programs
are evident in the practice of teachers, but also how the theoretical knowledge is
actually linked to practice.621
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Intervju med Hannes.
Intervju med Nora.
619
Intervju med Karin.
620
Inger Erixon Arreman, Att rubba föreställningar och bryta traditioner. Forskningsutveckling,
makt och förändring i svensk lärarutbildning, Umeå: Umeå universitet, 2005, s. 160.
621
Nilsson, Learning to Teach and Teaching to Learn, 2008, s. 104.
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De intervjuade lärarutbildarna vet dock att det finns svårigheter för studenterna att
överbrygga denna klyfta och försöker på olika sätt att hjälpa dem med socialiseringsprocessen. Ett sätt är att försöka bygga upp ett gemensamt professionsspråk och ett
gemensamt tänkande.622 Detta ligger i linje med forskning som visar att detta är en
viktig faktor för yrkessocialisation. 623 Ett annat är att arbeta för ett kvalitativt gott
samarbete mellan verksamheterna, både för att diskutera bedömningsfrågor, och för
att skapa ett gemensamt yrkesspråk för att benämna sådant som rör de studenter de
gemensamt ansvarar för.624
Lärarutbildarna är inte ovetande om den diskrepans som studenterna uppfattar. En
lärarutbildare påpekar hur lärarutbildningens retorik vittnar om en nästintill självgod
inställning, där lärarutbildningen har någon slags patent på kunskapen.625
I studenternas språkbruk är ordet ”verklighet” synonymt med skolverksamhet. Alla
studenter använder ordet. Ord som drömnivå, utopi och politisk korrekthet används
om den kunskap som förmedlas via HFU och som skiljer sig markant från en
”verklighet därute”.626 Den kulturella skillnad mellan lärosäten och skolverksamhet,
som kan identifieras i materialet, förstärker diskursen om ”verklighetsklyftan”.
Studenterna säger att de måste försvara sina ämneskunskaper och sin tro på att dessa
kunskaper går att omsätta när de gör sin VFU. De måste dessutom försvara sitt yrkesval.627 Samtidigt vittnar de om att VFU-läraren kan betyda väldigt mycket för dem
när det gäller socialiseringen från elev till lärare och när det gäller att förstå ämnesstoffets relevans för undervisningen. VFU-lärarna har alltså en stark position i den
här diskursen.
Lärarutbildarna ser det problematiska i att bedöma studenternas prestationer under
VFU – till och med när de gör besök i verksamheten – eftersom prestationerna ofta är
ett resultat av VFT-lärarens planering och studentens anpassning. En lärarutbildare
menar att studenterna inte sällan går ner i en slags intellektuell spagat, genom att
försöka anpassa sig till båda lärarutbildarnas respektive budskap.628 Det ansvar som
ligger hos båda lärarutbildarna, HFU-lärare och VFU-lärare, behöver tydliggöras, inte
minst vad det gäller sambandet mellan teoretisering av och undervisning i ämnet.
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Se intervju med Karin.
Se Colnerud & Granström, Respekt för läraryrket, 2002, Del II. Se också Jedemark,
Lärarutbildningens olika undervisningspraktiker, s. 205.
624
Se exempelvis intervju med Karin, Per och Nora.
625
Intervju med Lars.
626
Intervju med Emma.
627
Jfr Erikssons diskussion om att VFU-lärares motstånd i det här avseendet snarast kan cementera
föråldrad kunskap. I: Om teori och praktik i lärarutbildningen, s. 238.
628
Intervju med Lars.
623
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Slutligen kan en reflektion vara på sin plats. Det är möjligt att dikotomin som
understryker ”verklighetsklyftan” till stor del beror på språkbruket. Den frekventa
användningen av orden ”inne” (vid HFU) och ”ute” (vid VFU), liksom de respektive
lärarutbildarnas bruk av orden ”vi” i förhållande till ”dem” kunde ge stöd åt ett sådant
antagande. Det kan dock inte bekräftas utifrån det här empiriska materialet.
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5. VFU – EN DISKURSIV KORSELD?
I detta avslutande kapitel diskuteras de olika delresultaten i förhållande till varandra.
Jag fördjupar också analysen och diskuterar och problematiserar områden på en mer
övergripande nivå än i respektive kapitels diskussioner.
I kapitel 2 analyserades olika sätt att diskursivt definiera, organisera och reglera,
VFU. Genom analysen synliggjordes hur VFU positioneras, internt och externt.
Resultaten visar att man vid alla lärosäten är måna om att framhålla betydelsen av att
samverka och integrera teoretisk och praktisk kunskap, inte minst genom VFU. Detta
är förvisso inte förvånande, eftersom det är ett klart uttryckt regeringsdirektiv.
Integrerings- och samverkansdiskursen har en hegemonisk ställning i förhållande
till andra diskurser. I kapitlet visar jag några textexempel, men i stort sett alla övergripande styrdokument, såsom utbildningsplaner och avtal, samt policydokument av
typen VFU-handböcker, formulerar visioner om hur denna samverkan och integrering
ska se ut. Ideologiskt uttrycker man att samverkan och integrering ska hjälpa
studenterna i deras personliga tillväxt, men också ge dem en arbetsmarknadsmässig
status. Diskursen är sannolikt ett resultat av den direkta och indirekta styrning som
propositioner och regeringsdirektiv ger uttryck för.629 I propositionen En förnyad
lärarutbildning formuleras exempelvis kravet på att i lärarutbildningsreformen 2001
integrera teori och praktik i lärarutbildningen för att ge studenterna den nödvändiga
förberedelsen för arbetslivet. 630
En annan, tydligt urskiljbar diskurs, med släktskap till Integrerings- och samverkansdiskursen, kallar jag för den löftesrika diskursen. I diskursen framhålls
meningserbjudanden, utveckling och arbetsmarknadsmässig nytta – för såväl
studenter som för verksamhet och universitet. Lärarutbildningen sägs utbilda lärare
utifrån det komplexa läraryrket, men också för det komplexa och föränderliga samhälle vi lever i. Diskursen genomsyras av en övertygande politisk retorik som vetter
mot marknadsföring, men som sannolikt också försöker att rita in lärarutbildningens
och den verksamhetsförlagda utbildningens plats på samhällskartan. Även denna
diskurs kan kopplas samman med regeringsdirektiv och förväntade examensmål.
Båda diskurserna lyfter fram önskvärda sociala egenskaper hos de blivande lärarna,

629

Jfr Eriksson som pekar på att de politiska intentionerna om bland annat växelverkan mellan
teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet framträder både i lokala dokument och lärarutbildares
undervisningsstrategier, om än inte oproblematiskt. I: Om teori och praktik i lärarutbildningen,
s. 234–243.
630
Relationen mellan teori och praktik problematiserades dock inte, enligt Eriksson. I: Om teori och
praktik i lärarutbildning, s. 234ff.
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samt pekar på värden som lärarna ska förvalta och gestalta, men utan att problematisera dessa värden och egenskaper.
I det explicita retoriska uttrycket får den tredje diskursen, den akademiska tillämpnings- och omsättningsdiskursen, en något nedtonad roll. Sannolikt beror detta på att
den är förgivettagen, både för att lärosätet organiserar utbildningen och bär examinationsansvaret, och för att jag undersöker just VFU. Det förefaller alltså vara så att
man, kanske genom det statligt sanktionerade önskemålet om att närma teori och
praktik, i något högre grad har lyft fram andra kvaliteter och kompetenser än de
akademiska. Den akademiska basen uppfattar jag dock som grundmurad i flera
sammanhang, i synnerhet sådana som har med organisation att göra. Normativa
skrivningar som ger vid handen att lärarutbildningen, som en autonom enhet i sig
själv, ska förankras ”i konkreta och praktiska erfarenheter”,631 ger också stöd för en
sådan tolkning. Diskursen kommer inte bara till uttryck i övergripande dokument som
utbildningsplaner, utan även i kursplaner och studiehandledningar. Mestadels sker det
genom formuleringar så som tillämpa eller omsätta något i praktisk undervisning,
men även genom andra uttryck som kan kopplas samman med ett vetenskapligt
tänkande. Diskursen kan möjligtvis ses som ett resultat av en försanthållandets
ideologi i vilken den akademiska diskursen mer eller mindre manifest uttrycks som,
eller kan tolkas som, viktigare än den praktiska kunskapen.
Som jag nämnde är det främst ifråga om reglering och organisering som VFU
tappar terräng vid jämförelse med HFU. Det finns olika sätt att betrakta vilken
position VFU har relativt HFU. Intresset för att formulera VFU externt är stort, vilket
resulterat i en mycket stor mängd sidodokument som ska bidra till reglering av VFU.
Det exakta regelverk som omgärdar VFU ifråga om närvaro, veckoarbetstid och
handlingsprogram vid eventuella underkännanden ger också intrycket av en stark
position. Det finns dock mycket som talar för en svagare positionering av VFU:
Skrivningar är ofta vaga när det gäller innehåll och betyget stannar oftast vid ett G
räknat på det faktiska genomförandet av VFU. Det faktum att HFU inte behöver vare
sig regleras, rättfärdigas eller motiveras på samma sätt som VFU medför en stark
positionering för HFU. VFU är alltså relativ i förhållande till HFU vad det gäller
form, innehåll och bedömning.
De förväntningar som staten ställer upp för lärarutbildningen förutsätter en starkt
förankrad och positionerad VFU, såväl vad gäller externa relationer som interna.
Externt betonas integrering av praktiska och teoretiska kunskaper, vilket förutsätts
ske genom samverkan mellan skolverksamhet och lärosäten. Internt har
positioneringen också en stor betydelse. En analys av vilka kurser som innehåller
631

Högskolan i Halmstad, VFU-handboken, s. 9.
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VFU visade att VFU som regel ingår i språkligt orienterade kurser eller i kurser av
typen läs- och skrivinlärning eller läs- och skrivutveckling.632 I de sistnämnda
exemplen gäller det kurser i inriktningar mot de yngre skolåren. När kurser med
litterär inriktning innehåller VFU är det vanligtvis sådana som innehållsligt fokuserar
barn- och ungdomslitteratur, populärlitteratur, modern litteratur och berättande.
Varför exempelvis litteraturhistoriskt inriktade kurser inte i samma utsträckning
som språkligt inriktade kurser innehåller VFU kan jag inte säkerställa med utgångspunkt i mitt material. En möjlig förklaring skulle kunna vara att språkvetenskapligt
inriktade kurser inte ifrågasätts på samma sätt som litteratur, som traditionellt förknippats med bildning snarare än nytta, funktionalitet och mätbarhet.633 En sådan
tolkning skulle möjligtvis kunna stärkas genom att se på hur styrdokumenten i grundoch gymnasieskola har förändrats i riktning mot praktisk tillämpning av framför allt
mätbara kunskaper, inte minst ifråga om språkligt orienterade mål, samtidigt som ett
nytt och konkretiserat betygssystem i sex grader införts. 634 Det kan således röra sig
om en allmän utbildningstrend, där arbetsmarknadsmässig nytta ställs i förgrunden
och där denna nyttoaspekt spiller över på ämneskonceptioner på alla utbildningsnivåer. Naturligtvis kan även andra tolkningar vara rimliga.
Av tradition är litteraturtillägnelse, åtminstone i en estetisk bemärkelse, något som
inte lärs in och av den orsaken skulle det vara naturligt att hellre lägga VFU i kurser
som erbjuder studenterna att öva något handfast. Magnus Persson har, i sin genomgång av handböcker om konsten att läsa litteratur, visat att litteraturläsning förknippas bland annat med estetiska, existentiella värden och enskild aktivitet.635 Dessa
aktiviteter kan knappast anses vara högt prioriterade i dagens skolverksamhet.
Slutligen av utlägg av VFU vara en konsekvens av interna maktförhållanden, i
vilka olika intressegrupper eller företrädare för akademiska ämnen fått gehör för sina
krav, antingen de rör sig om att få lov lägga VFU i kurser eller att inte behöva göra
det. De senaste årens diskussioner om att legitimera litteraturens vara skulle kunna ge
stöd för en tolkning att man velat undanta i synnerhet litteraturhistoriskt inriktade
kurser för att bevara disciplinens identitet.636
Konsekvensen blir att studenterna, i synnerhet om de läser svenska mot senare år,
skulle kunna riskera att få en bristfällig relation mellan litteratur, sådan den under632

De sistnämnda har ofta ett språkligt inriktat innehåll.
Se exempelvis Persson, Varför läsa litteratur?, 2007.
634
Annbritt Palo & Lena Manderstedt, ”Texter, språk och skrivande med utgångspunkt i de nya
kurs- och ämnesplanerna i svenska”, Educare, 2011:1, Tema: Svenska med didaktisk inriktning.
Malmö, Lärarutbildningen, Malmö högskola, 2000.
635
Magnus Persson, ”Boken om böcker i medieåldern”, Tidskrift för litteraturvetenskap, 2008:3–4,
2008, s.142f.
636
Malmgren & Nilsson, Litteraturläsning som lek och allvar, s. 246f.
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visas under HFU, och det praktiska litteraturarbetet i skolverksamhet.637 I förlängningen kan detta få konsekvenser för både skönlitteraturens och övrig fiktions
ställning i skolämnet svenska – särskilt som de nya styrdokumenten betonar
(mätbara) formella, färdighetsbaserade samt historiskt orienterade aspekter av
litteraturen.638 För att tydliggöra svenskämnets centrala innehåll och förenkla
bedömning av detsamma har man i den nya läroplanen, Läroplan för grundskolan,
förskoleklassen och fritidshemmet 2011, (Lgr11), formulerat värdegrundsmål i en
allmän del, skild från det centrala innehållet och kunskapskraven. Avsikten är att
lärare ska använda båda delarna i sin undervisning, om än det alltså bara är det
centrala innehållet som bedöms.
Ett antagande som förefaller högst rimligt är att studenter, om de inte får tillräckligt
stöd i hur man undervisar litteratur under sin VFU, kan få svårt att själva undervisa
både om och genom litteratur, i synnerhet om de heller inte genom ämnesdidaktik fått
iscensätta egna undervisningsidéer under HFU. Förvisso finns inget direkt samband
mellan den kurs VFU ligger i och den undervisning studenterna får delta i eller ta del
av i skolverksamhet – det är alltså fullt möjligt att studenterna får iscensätta litteraturundervisning under sin VFU. Med tanke på att en del studenter måste åberopa sin
examinationsuppgift för att kunna göra anspråk på undervisningstid motiveras dock
en utläggning om tänkbara konsekvenser, om än hypotetiska sådana.
Annette Evald har i sin avhandling om mål och föreställningar om litteratur och
läsning hos lärare visat att det har varit svårt för mellanårslärare att arbeta med
litteratur, särskilt med ett värdegrundsperspektiv. Lärarna ger tydligt uttryck för
strävan att arbeta tematiskt med skönlitteratur, men har svårigheter ”att med hjälp av
de begreppsliga redskap och teoretiskt underbyggda lärarambitioner de har med sig in
i praktiken, gestalta en sådan litteraturpedagogik som de själva önskar.” Istället har
läsningen tjänat som redskap för att öva läs- och språkfärdigheter.639 Detta trots att
Evalds målgrupp bland lärarna, åtminstone hypotetiskt sett, är den som fått mest
träning i litteraturarbete genom VFU. Med de nya kurs- och ämnesplanerna, där
verksamhetens övergripande mål i form av exempelvis värdegrunds- och demokrati637

Se Erikssons konklusion om att studenterna i huvudsak förväntar sig att HFU-lärare tydliggör
relationen mellan undervisningsinnehållet i HFU och yrkesförankringen. I: Om teori och
praktik i lärarutbildningen, s. 242.
638
Stefan Lundström, Lena Manderstedt & Annbritt Palo. ”Den mätbara litteraturläsaren – en
tendens i Lgr 11 och en konsekvens för svensklärarutbildningen”, Utbildning & Demokrati.
Tidskrift för didaktik och utbildningspolitik, Nr 2, 2011.
639
Annette Ewald, Läskulturer. Lärare, elever och litteraturläsning i skolans mellanår. Malmö:
Malmö studies in educational sciences No. 29, Lärarutbildningen, 2007, s. 374ff. Citatet
återfinns på s. 375. Se också Kathleen McCormick som kritiserat lärarutbildningen för att inte
skola in blivande lärare i ett kritiskt, pedagogiskt litteraturarbete. I: The Culture of Reading and
the Teaching of English, Manchester: Manchester University Press, 1994.
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uppdrag lagts i en egen del, kan det bli ännu svårare att genomföra sådan undervisning. När det gäller multimodala texter är den nämnda risken ännu större. VFU
ligger så gott som aldrig i kurser med huvudsakligt fokus på medier.
Som jag nämnde är organisatoriska parametrar centrala i förhållande till hur VFU
kan positioneras, men också genomföras. Alla typer av styrning korsas i och ger
utslag i VFU. Regelstyrningen råder genom anvisningar eller order från överordnande nivåer. Resultatstyrningen specificerar en godtagbar standard ifråga om
betyg och andra utvärderingsresultat. Ramstyrning reglerar exempelvis antal dagar
som VFU ska genomföras. Målstyrningen råder exempelvis i form av betygskriterier
som den målstyrde ska agera i riktning mot. Dessa styrningsmekanismer ger förstås
anledning till vissa dilemman, i vilka styrning och organisatoriska förhållanden råder
över, eller utmanas av, pedagogiska ambitioner. De dominerande diskurser som jag
diskuterat tidigare kan sägas ge uttryck just för sådana pedagogiska ambitioner. De
utmanas dock av reglerande och organisatoriska förhållanden som sipprar ner till
verksamhetens lokala nivåer. De diskursiva mönster som kan iakttas kan kanske
förklaras med att organisationsprofessionalism är överordnad yrkesprofessionalism i
de nämnda dokumenten.
I avhandlingens tredje kapitel analyserar jag hur professionsdiskurser påverkas av
pedagogiska ambitioner, i form av innehållsliga aspekter av VFU, men också av
reglering i form av bedömning och betygssättning. När innehållet i styr- och policydokument som gäller VFU analyseras, framträder ett antal diskurser varav den
traditionellt yrkesinriktade diskursen dominerar. Innehållet riktas mot starkt yrkesförankrade aktiviteter, ofta tämligen ”hands-on” göra-aktiviteter eller förtrogenhetskunskaper som visar att studenten inlemmat någon form av yrkespraktisk kunskap i
sin kompetens. Tonvikten på det yrkespraktiska inslaget kan möjligtvis härledas
tillbaka till den så kallade praktiken, där växelspelet mellan teoretisk och praktisk
kunskap inte på samma sätt betonades. Den kan också bero på att yrkespraktiska
procedurkunskaper traditionellt fokuserats vid bedömning av VFU.640
När det kommer till examinationsansvar är lärosätet suveränt som myndighetsutövare, trots att examinerande personer inte alltid har en god uppfattning om hur de
yrkesförankrade aktiviteterna genomförts av studenten.641 Detta medför att den
direkta yrkesförankringen och ämnesrelationen tonas ned i skrivningar som rör
bedömning av VFU – sannolikt för att möjliggöra examination trots bristande insyn i
VFU.

640
641

Se Hegender, Mellan akademi och profession, s. 68.
Se intervjuer med lärarutbildarna i kap. 4.
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Den akademiska diskursen är verksam om än inte lika dominerande som den
traditionellt yrkesinriktade diskursen. Ämneskompetensen formuleras dock vagt och
det ter sig som om det är svårt att säkerställa måluppfyllelse ifråga om detaljerade
ämnesområden.642 Slutligen är den personlighetsutvecklande diskursen, med fokus på
studentens personliga egenskaper och sociala förmågor, verksam.643 Inriktningarna
ska, enligt propositionen En förnyad lärarutbildning,644 fokusera just ämnets och
ämnesdidaktikens relation till lärandeprocesser, men detta krav synliggörs enligt min
mening inte tillräckligt väl i styrdokumenten.
I talet om VFU samsas många pedagogiska ambitioner från stat, enskilda lärosäten,
skolverksamheter och studenter. De många aktörernas röster aktualiseras i både övergripande dokument och i innehållsbeskrivningar av vad VFU är och ska innehålla,
men också vem studenten är, retoriskt uttryckt.
I materialet framträder två olika diskursiva sätt att konstruera studenten. Det
vanligaste är att framställa denna som den ambitiösa studenten, som med stort
engagemang ger sig i kast med det blivande yrkets utmaningar. Den ovilliga
studenten behöver däremot regelverk och förmaningar ifråga om exempelvis klädsel
eller vanor. Båda sätten att konstruera studenten kopplas samman med vad man förväntar sig av dem under VFU.
De nämnda diskurserna är tämligen oproblematiska att urskilja i materialet, men de
utmanas när bedömningsaspekter läggs till i analysen. Då förskjuts innehållet
diskursivt mot två andra diskurser. Här kan en del aspekter sannolikt förklaras
genom den organisatoriska korselden.
I den dominerande diskursen, den personligt kompetenta (svensk)läraren, står
sociala egenskaper och personlighetsutvecklande färdigheter i centrum.645 I den
betonas ett gott lärarämne, väl rustat för att möta den dagliga verksamheten i skolan.
Ämnesidentiteten är dock svag.646 En något anmärkningsvärd detalj är att det, bland
de uttryckta önskvärda lärarförmågorna, betonas att lärare mot yngre skolår behöver
vara kreativa och ha förmåga att skapa stimulerande och kreativa lärandemiljöer. I
skrivningar som riktar sig mot lärare för äldre elever återfinns bara något enstaka
exempel på en liknande skrivning. Det är, med utgångspunkt i det nämnda, alltså så
642

Se Eriksson, som pekar på examinationskravens överordnade ställning i VFU. I: Om teori och
praktik i lärarutbildningen, s. 244f.
643
Hegender m.fl. har iakttagit den vikt man tillskriver sociala, omhändertagande lärarförmågor vid
bedömning av VFU. I: Mellan akademi och profession, s. 68.
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Prop., 1999/2000:135, s. 19.
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Jfr Hegender, Mellan akademi och profession, s. 68.
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Resultatet hade möjligtvis förändrats om ett ännu större antal studiehandledningar hade kunnat
samlas in. I dem hade sannolikt relationen mellan aktiviteter, ämne och bedömning varit
starkare.
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att man talar mer om kreativitet och kreativa lärmiljöer i lärarutbildning som riktar
sig mot yngre elever.
Dessa diskursiva mönster skulle, potentiellt sett, kunna medföra att lärare mot
yngre skolår uppfattar att kreativitet på något sätt skulle garantera elevernas/barnens
lärande. Det faktum att skrivningarna nästan helt saknas i inriktningsdokument mot
äldre år kan möjligtvis också få konsekvenser för hur både HFU-lärare och blivande
lärare utformar sin undervisning och sin syn på lärandemiljöer. I förlängningen
kanske detta till och med kan speglas i hur elever ser på sitt eget lärande, om de uppfattar att stimulerande lärandemiljöer och kreativitet hör yngre elever till.
I den andra diskursen, det svårgripbara svenskämnet, tydliggörs visserligen ämnesrelationen, men det är svårt att få något grepp om ämnet. Det faktum att vare sig
ämnesinnehåll eller ämneskonception uttrycks tydligt beror sannolikt på att det är
svårt att garantera vilket undervisningsinnehåll studenterna möter i skolverksamheten. Det förefaller också rimligt att tänka sig att det även är ett resultat av
att det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta. Interna maktkonflikter om de akademiska
disciplinernas relation till svensklärarutbildningen, maktkonflikter om svenskämnet
som studenterna bär med sig från lärosätet till verksamheten, och skolinterna maktkonflikter omkring svenskämnet är sannolikt starkt bidragande orsaker till ämnets
retoriska otydlighet.647 Detta kan också bero på att skolämnet svenska är ett så kallat
icke paradigmatiskt ämne, det vill säga att det inom ämnet finns en stor personlig
frihet för den enskilda läraren att gestalta ämnet i undervisning, till skillnad från
paradigmatiska ämnen, som har tydligt accepterade begrepp och teorier som bas för
undervisning.648
Bedömning av VFU är ett omdiskuterat område. Vad studenten förutsätts lära sig
ger tydliga signaler om vad som är värt att rikta uppmärksamheten mot, men också
om vilken slags lärare som ska danas genom lärarutbildningens VFU. Sett till de
presenterade resultaten kan det te sig som om de blivande lärarna i första hand måste
vara personligt kompetenta. Ämnesexpertisen uttalas åtminstone inte på ett tydligt
sätt. Om detta beror på att VFU i ett bedömningshänseende är problematiskt betyder
det återigen att reglering och organisering överskuggar pedagogiska ambitioner. Det
finns visserligen ”liten plats att kvalitetssäkra examinationerna” vid lärosäten,649 men
kan detta vara den fullständiga förklaringen till att bedömningsaspekterna förskjuter
647

Jfr Alexanderssons slutsats om att huvudämnen, som svenska, vid Malmö högskola utformats för
att uppfattas som ”legitima akademiska ’ämnen’, bland annat för att kunna förankras inom
akademin.” De ska dock innehållsmässigt likna skolämnet svenska. I: Huvudämnet – tes eller
syntes, s. 16.
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För ytterligare begreppsdiskussion, se Linde, Det ska ni veta!, 2 uppl., s. 10.
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Wedman, Wahlgren & Franke-Wikberg, Examination med kvalitet, s. 56.
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diskurserna? Detta kan jag inte med säkerhet uttala mig om, även om jag kan göra
några antaganden.
Det första antagandet är att läraryrket som semiprofession är utsatt för den
spänning som går mellan den akademiska och den praktiska delen av yrket. 650 Ifråga
om VFU ser det ut som om forskningsöverbyggnad och vetenskaplig förankring är
svår att samsas om, som en konsekvens av juridiskt bindande reglering samt olika
förhållningssätt till skolämnet svenska.
Det andra antagandet är att detta dilemma löses så pragmatiskt som det går att lösa,
genom en outtalad uppdelning av bedömningsansvaret. Ämnesanknutna och ämnesdidaktiska kompetenser verkar i första hand bedömas vid lärosätet, vanligtvis genom
olika typer av VFU-uppgifter.651 Där kan kurslärare/examinator välja att utifrån sina
egna ämneskonceptioner bedöma vilket ämnesinnehåll som helst inom ramen för
aktuell kurs. I skolverksamheten bedömer VFU-läraren om studenten agerar
tillräckligt professionellt samt om denna har deltagit i alla verksamhetsaktiviteter.
VFU-läraren noterar också studentens närvaro, vilket är det mest frekventa inslaget i
bedömningsdokumenten. På många håll verkar närvaron utgöra det viktigaste – och
ibland det enda – bedömningsunderlaget från verksamheten. HFU-lärarna står ofta
bakom handledarbrev, studiehandledningar, bedömningsunderlag och bedömningskriterier, men ter sig ändå som skuggestalter fram till examinationen av VFU. Det
faktum att examinationen ofta sker utan någon form av observation har skett har fått
kritik.652 Jag återkommer till det lite längre fram.
Ett tredje antagande är att studenten implicit kan koppla samman ämneskunskaperna med HFU-kurserna och HFU-lärarna, medan mer allmänna lärarkunskaper knyts till VFU. Det faktum att det finns många läraraktiviteter som inte
mäts, men som i någon mån kontrolleras, visar att det finns en trängsel av allmänna
professionsaktiviteter i VFU.653 Detta skulle potentiellt sett kunna problematisera
studentens utveckling mot en lärare med stark ämnesidentitet.
Ett fjärde antagande är att det, trots en stark vilja att skapa standarder och konsensus i många bedömningsformulär, är svårt att formulera och garantera ett visst innehåll i VFU. Önskade kompetenser – inte minst ämnesmässiga sådana – är också svåra
att precisera, svåra att mäta och svåra att samsas om, såväl internt som externt.
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Se Brante, ”Vad är en profession? – Teoretiska ansatser och definitioner”, s. 30ff.
Eriksson menar att VFU-lärarnas uppdrag ifråga om teoretiskt kursinnehåll inte tydliggjorts i
reformeringen av lärarutbildningen 2001. Hon efterlyser ekonomiska och organisatoriska
förändringar för att tydliggöra detta, inte bara begreppsförnyelse. I: Om teori och praktik i
lärarutbildning, s. 242.
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Se till exempel Örn, Vad är VFU i lärarutbildningens VFU, 2006.
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Se Hegender, Mellan akademi och profession, exempelvis s. 68.
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Den retoriskt mycket övertygande integrerings- och samverkansdiskurs, som
dominerade resultaten i avhandlingens andra kapitel, blir alltså splittrad på mer lokala
nivåer. Ambitionen att integrera praktisk och teoretisk kunskap är sannolikt lika stor,
men de organisatoriska förutsättningarna tvingar fram andra diskursiva mönster, som
retoriskt ser ut att medföra att svenskämnet förblir på lärosätet medan lärarrollen
danas vid VFU.
Förändras nu dessa resultat om man lägger till informanternas utsagor och om man
ser till dokument som skrivits vid deras lärosäten? Innan jag går in på vad analysen
visat vill jag peka på några viktiga ramar för tolkningen.
Ur ett diskursanalytiskt hänseende kan man säga att det finns en begränsad
repertoar av tänkbara berättelser som informanterna kan delge, eftersom dessa är
diskursivt satta.654 Situationen underlättas knappast av att åtminstone lärarutbildarna
delar intresset för VFU och ämnesdidaktik med mig. Vi kan således omedvetet ha
hamnat i en slags konsensusresonemang, där samförståndet underförstått har lett till
ett ännu mer begränsat språkligt handlingsutrymme för informanterna. Risken torde
dock inte vara större än i andra kvalitativa undersökningar.
De tre lärosäten som representeras i materialet valdes ut med anledning av att det
handlar om stora och delvis olika miljöer. Jag ville se om och i så fall hur dessa
miljöer färgande av sig i utsagorna. Stockholms universitet har genomgått
omvälvande omorganiseringar med en sammanslagning av universitetet och den förra
Lärarhögskolan. Malmö högskola har en stark lärarutbildningstradition och representerar dessutom en högskola. Göteborgs universitet bidrar med en traditionsrik
akademisk miljö där lärarutbildningen är starkt förankrad och examinerar ett stort
antal lärarstudenter. Dessa tre lärosäten bidrar alltså med en del olikheter, men också
med många likheter. Det går dock inte att tala i termer av att de på något sätt skulle
representera alla lärosäten som ger lärarutbildning. Lika lite kan informanternas
utsagor sägas vara generaliserbara. Däremot bidrar miljöer och utsagor till de
diskursiva mönster som ska diskuteras.
Antalet informanter kunde ha varit fler. Det finns dock inte mycket som talar för att
resultatet hade blivit radikalt annorlunda. Möjligtvis hade informanter vid fler lärosäten kunnat bidra med nyanseringar ifråga om tolkningen, men även i den frågan är
jag tveksam till om resultaten hade förändrats nämnvärt. Däremot hade en annan typ
av lärarutbildare sannolikt gett en annan bild. Samtliga informanter är nämligen
ämnesdidaktiker alternativt mentorer och alla har ett uttalat intresse för VFU-frågor.
Om jag istället talat med ämnesteoretiker med begränsad kunskap om VFU och skol-
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Börjesson, Diskurser och konstruktioner, s. 81ff.
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frågor hade resultatet i vissa avseenden kunnat bli annorlunda. Det kunde dock inte
motiveras utifrån avhandlingens syfte.
Min relativt sett höga grad av förförståelse har både varit till hjälp och till besvär i
avhandlingsarbetet. Jag har exempelvis trott mig kunna förstå utsagor genom dessa
erfarenheter, men också hela tiden fått vara på min vakt mot att tolka utsagorna med
utgångspunkt i dem. Det kan heller inte uteslutas att såväl mina frågor som
informanternas svar har styrts av de diskurser vi gemensamt är en del av, just genom
våra gemensamma erfarenheter. Genom att visa hur tolkningen får stöd i textexempel
försöker jag dock att lämna till läsaren att bedöma rimligheten i mina tolkningar.
I det fjärde kapitlet undersöks diskurser i ett mikroperspektiv, det vill säga
diskurser som är verksamma i sociala praktiker och som formar sociala handlingar.
Jag riktar också intresse mot ett makroperspektiv, det vill säga mot
institutionaliserade föreställningar.655 Med andra ord förenar jag ett bottom-upperspektiv, där avsikten är att fokusera människors tal som diskursiva handlingar,
med ett top-down-perspektiv, där avsikten är att synliggöra makt och ideologi.656
Analyserna som inriktas på respektive lärosäte är inte särskilt anmärkningsvärda.
Det finns förvisso sådant som skiljer lärosätena åt, men ännu mer som förenar dem.
Skillnaderna bottnar mestadels i organisatoriska faktorer, vilket jag ska visa genom
att först ge en bild av respektive lärosäte – främst av vad som skiljer dem åt - och
sedan diskutera de övergripande resultaten i termer av diskursiva mönster.
Vid Göteborgs universitet är studentvolymen i lärarutbildningen stor. Detta kan
möjligtvis förklara att informanterna vittnar om en del organisatoriska svårigheter,
såsom att i rätt tid placera ut alla studenter i rätt verksamhet, att få åtkomst till listor
över var studenterna är placerade, att placera studenter under terminstider som passar
skolverksamheten etcetera. Det finns en omfattande VFU-organisation med många
inblandade personer som sköter kontakter och bedömning. Ämnesdidaktik får
studenterna i en del kurser, men inte i alla.
En sak som enbart poängteras vid Göteborgs universitet är att studenterna får så
olika innehåll i VFU beroende på hur de tas emot i skolverksamheten och hur mycket
undervisning de får genomföra. Det förefaller vara så att många skolor är ”mättade”
vad det gäller att ta emot studenter och detta får naturligtvis konsekvenser för en del
studenter, som hamnar i kläm mellan lärosätets förväntningar och verksamhetens
realiteter.
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Se exempelvis Mats Alvesson, Postmodernism och samhällsforskning, Malmö: Liber, 2003, som
för ett resonemang om språkbruk i mikro-respektive makroperspektiv.
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Edley & Wetherell, “Jockeying for position: The construction of masculine identities”, s. 205. Se
även Erikssons användning av begreppen. I: Om teori och praktik i lärarutbildningen, s. 64f.
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Det verkar, vid analys av kursplaner samt i tolkning av informanternas utsagor,
finnas ett starkt fäste för att studenterna ska ”göra” saker under sin VFU och således
finns många så kallade göra-mål. Kanske är detta en konsekvens av att skolverksamheten inte alltid låter studenterna delta i och vara en del av det dagliga arbetet, om det
inte klart uttrycks i juridiskt bindande dokument. En student framhåller exempelvis
att det är en fördel att få en VFU-uppgift som ska genomföras, eftersom den innebär
”en konkret anledning till att göra anspråk på lite lektionstid.”657 Det är kanske också
med anledning av detta man preciserar mål av typen att studenten ska genomföra
litteratursamtal i minst en elevgrupp.
Palo har undersökt svensklärarkonstruktioner i utbildnings- och kursplaner. Hon
konstaterar att svensklärarutbildningen i Göteborg balanserar profession, akademisk
kunskap och didaktik i sina utbildnings- och kursplaner. Det överordnade i den
konstruktion hon kallar för den funktionella svenskläraren är just funktion. Konstruktionen är bärare av en mer traditionell uppfattning av svensklärare, som ger
ungefär lika stort utrymme åt svenska språket och litteraturvetenskap, och där ämnesdidaktik ska ingå i båda delarna.658 Analysen av det material som rör VFU vid samma
lärosäte bekräftar den bild Palo ger, även om tonvikten i kursmål och kriterier som
relateras mot VFU riktats ännu mer mot förtrogenhetskunskaper.
Göteborgs universitet har en tydligt uttryckt ambition att i det så kallade skarpa
läget göra en bedömning av yrkeslämplighet. Detta sker i form av ett besök i första
inriktningens andra termin. Även om yrkeslämpligheten står i centrum finns
ambitioner att föra diskussioner med både ett formativt och summativt syfte.
Studenterna är kritiska till att de enbart blir bedömda under detta enda besök,
eftersom goda vitsord från VFU-läraren inte påverkar betyget under övriga VFUperioder.
Det är, med ett undantag, enbart studenter vid Göteborgs universitet, som kallar sig
själva för ”elever”. Vad det står för är svårt att fastställa. Möjligtvis känner sig dessa
studenter mer som elever än som lärare under sin VFU med anledning av att det kan
vara problematiskt att få göra anspråk på undervisnings- och handledningstid. En
annan anledning kan vara att man i HFU-kurser inte i tillräckligt hög grad fokuserar
den blivande lärarrollen. En sådan tolkning får stöd av att studenterna påtalar hur
problematiskt det är när universitetslärare utan skolerfarenhet bedömer didaktiskt
hållna uppgifter. De får sådana gånger inte något stöd i att försöka tolka de
situationer de upplevt. Det empiriska materialet medger dock inga säkra belägg
beträffande detta.
657
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Intervju med Emma.
Palo, Svenskläraren som vision och konstruktion, kommande 2013. Palo har undersökt
kursplaner som ingår i HFU-kurser.
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Malmö högskola är det enda av de tre lärosätena som lägger ut VFT (verksamhetsförlagd tid) i varje huvudämneskurs. VFT och huvudämnesstudier betraktas som
delar av en helhet. Man har därför didaktiserat alla huvudämneskurser, det vill säga
riktat dem mot lärandefrågor. VFT läggs ut i partnerskolor, vilket de intervjuade
lärarutbildarna, som även är mentorer, ser som en fördel. De känner lärarna på
skolorna väl efter flerårigt samarbete och tack vare det kan de ha ett stort förtroende
för VFT-lärarnas utlåtanden. Utbildningen ger intryck av att vara genomtänkt och väl
förankrad. Exempelvis ger ingen av informanterna något uttryck för att
organisatoriska faktorer lägger hinder för yrkesutövningen. En av lärarutbildarna
beskriver arbetsprocessen när man skulle ta fram lärarutbildningen 2001, som en
lång, men intressant process med många representanter från olika skolformer och
verksamheter.
Högskolan skiljer sig från de övriga lärosätena genom ett obligatoriskt
bedömningsmaterial, som kallas för Från novis till professionell.659 Det är ett
omfattande material med lärandemål, bedömningsformer, betygskriterier, med mera.
Det innehåller också en matris som är indelad i olika kunskapsområden och nivåer
för att tydliggöra progression. En omdömesblankett, samt en blankett för studentens
utvärdering av sina insatser under VFT ingår också. Materialet är omdiskuterat
internt. En av lärarutbildarna tycker att det är ett utmärkt material att arbeta utifrån
medan den andra tycker att det är problematiskt av flera skäl, inte minst för att det är
så omfattande och svårtolkat. Materialet tycks dock ha sin grund i en kvalitativ och
ambitiös debatt och även om komplexiteten i läraruppdraget inte kan täckas in i en
dylik matris har man i alla fall gjort ett försök att systematisera detta komplexa.
Vid Malmö högskola gör en mentor besök under studentens VFT. Även om
mentorerna själva har en annan ämnesinriktning än många av de studenter de
bedömer tycker de generellt att det fungerar bra. Vid problem att bedöma studenterna
konsulterar de antingen en kollega som ämnesexpert eller VFT-lärarna. Besöket ger
dem som regel en god bild av studentens prestationer, även över tid. Det finns
emellertid en del problem i fråga om bedömning, bland annat för att studenterna ofta
ärver sina VFT-lärares planeringar. Diskussioner om studentens val blir i sådana fall
således indirekt en diskussion om VFT-lärarens val.
En av lärarutbildarna framhåller att de kulturella skillnader som finns mellan skolverksamheten och lärosätet, där båda parter hävdar sin rätt, får konsekvenser för
studenterna som måste anpassa sig på ett nära nog omöjligt sätt för att få bra betyg.
Denna kulturella skillnad försöker man att överbrygga genom samverkan, där man
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bland annat diskuterar hur bedömningskriterierna fungerar och hur omdömet ska
fyllas i. Det gemensamma yrkesspråket för samarbete om studenterna är en viktig
utgångspunkt.660
De interna och externa diskussionerna om VFT verkar ha genererat en tämligen
stabil grund, såväl pedagogiskt som organisatoriskt. Det är kanske därför lärarutbildarna inte uppehåller sig vid organisatoriska hinder, utan talar exempelvis om
utveckling mot en yrkesidentitet, yrkesval, ett gemensamt professionsspråk och
relationen mellan studentens huvudämne och elevernas lärande.
Studenterna talar uteslutande om goda erfarenheter av VFT och av sina VFT-lärare
och verkar i och med detta få utrymme att fundera över yrkesidentitet, yrkesval och
ämnesval. Intrycket är att dessa studenter, som förvisso bara är två till antalet, har
grundlagt ett ämnesdidaktiskt tänkande, även om den faktiska undervisningssituationen ibland tar över sådana ambitioner.
Enligt Palo har Malmö högskola en tydlig positionering som genomsyrar svensklärarutbildningen. Hon kallar sin konstruktion för den flerkulturellt inriktade svenskläraren. Av de tre lärosäten som lyfts fram här är Malmö högskola, enligt Palo, det
enda som har en svensklärarkonstruktion som rör ämnesinnehållet.661 Det kanske inte
kan uteslutas att detta entydiga perspektiv, som genomsyrar huvudämnet svenska,
kan bidra till att studenterna får ett påtagligt ämnesdidaktiskt tänkande genom att
konfronteras med en tydlig ämnesidentitet.
Ändå är det, som vid de övriga lärosätena, svårt för studenterna att uppfatta helheten i utbildningen. Studenterna, i synnerhet den ena, verkar dock vara medveten
om problemet och arbetar för att integrera utbildningens delar i sin yrkesidentitet.
Vid Stockholms universitet tar de organisatoriska hindren nära nog över i
berättelserna om verksamheten. Det har, enligt informanterna, varit en mycket
omvälvande tid för lärarutbildarna: fysisk flytt, nya samarbeten med universitetets
institutioner, nya inriktningar, ny studiegång och så vidare. Att Lärarhögskolan
slagits ihop med universitetet har inneburit ett slitsamt arbete, bland annat med att
utforma den nya inriktningen Svenska/svenska som andraspråk i mångfaldens skola.
En av lärarutbildarna berättar att ambitionerna om lagarbete så småningom rann ut i
sanden, allteftersom processen med att skriva kursplaner och bestämma vilka
institutioner som skulle ge respektive kurs fortgick. Även om man nog var tämligen
överens om vad studenterna behövde få med sig, skilde sig uppfattningen om hur det
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Intervju med Karin.
Palo, Svenskläraren som vision och konstruktion, kommande 2013.
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skulle ske mellan olika institutioner. I slutänden blev många av de uttryckta
ambitionerna bara försiktiga revideringar av ett gammalt kursinnehåll.662
Det är svårt att med säkerhet säga hur denna försiktiga revidering beslutades när nu
ändå så mycket annat ändrades. En orsak kan vara att inblandade parter kompromissade. En annan orsak kan vara att de teoretiska grunderna, genom interna maktanspråk, skilde sig så tydligt åt att de tvingat fram målformuleringar och innehållsbeskrivningar eklektiskt på ett ogenomtänkt sätt.663 En tredje orsak skulle kunna vara
att det stora flertalet inblandade var relativt nöjda med tidigare formuleringar.
Det har dock utförts ett mycket stort VFU-arbete vid universitetet under den här
tiden. Man har tagit fram ett omfattande VFU-material, likt det Malmö högskola
använder, och man har infört obligatoriska trepartssamtal. Materialet togs dock inte i
bruk förrän våren 2010 och ingår därför inte i min studie.
Trots alla problem med att skapa den nya inriktningen menar lärarutbildarna att den
kvalitativt är bättre än de äldre inriktningarna. Dessa har på grund av bristande
reglering medfört stora kvalitativa problem för lärarutbildarna. Exempelvis har de
inte kunnat underkänna studenters VFU där kursmål för VFU saknats eller varit
oanvändbara. VFU-rapporten har inte kunnat användas som underlag, eftersom den
varit så illa formulerad att ingen begripit hur den ska användas. Korta VFU-perioder i
samma kurs har ibland inneburit att man examinerat samma mål två gånger.664 Det är
också problematiskt att bedöma skriftliga uppgifter, som förvisso visar hur väl
studenten kan uttrycka sina reflektioner och sin teorianknytning, men som likväl inte
visar något om hur det fungerat under studentens VFU.665 2009 examineras VFU i de
didaktiska kurserna och man har infört besök under VFU, men lärarutbildarna
påpekar ändå att det också ur ett kvalitativt perspektiv handlar om hur ämnesinstitutionernas kurser kan förhålla sig till VFU och skolverksamhet.
Ingen av informanterna vid de övriga lärosätena betonar på samma sätt som
informanter från Stockholms universitet vikten av ämnesdidaktik – förmodligen som
en följd av att vare sig studenterna eller lärarutbildarna varit nöjda med omfattning
och reglering av den. Att ämnesdidaktik kan ge ökad förståelse för hur kunskapsområden i lärarutbildningen hänger samman verkar alla parter vara överens om.
Det faktum att studenterna vare sig får VFU eller ämnesdidaktik i
fördjupningskurserna i termin 3 och 4 kritiseras också, eftersom behovet av
yrkesförankring uppfattas som större ju längre in i utbildningen studenterna kommer.
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Palo konstaterar i sin undersökning att Stockholms universitet ger en svensklärarutbildning som delas mellan konstruktionerna den akademiska svenskläraren och
den demokratiska svenskläraren. Dessa samexisterar genom en positionering i både
akademi och demokrati.666 Möjligtvis kan en sådan tolkning tyda på att andra delar i
utbildningen fått företräde framför ämnesdidaktiska.
Informanterna vid Stockholms universitet visar tydligt hur organisatoriska faktorer
direkt påverkar innehåll i och utformning av VFU. De didaktiska och pedagogiska
ambitionerna är dock minst lika starka hos lärarutbildarna där som hos lärarutbildare
vid de andra lärosätena.
Som tidigare nämnts finns det, trots de olika miljöerna vid respektive lärosäte, ändå
fler likheter än olikheter. De kulturella olikheter som jag lyft fram nyanserar visserligen respektive lärosätes bidrag till de gemensamma diskurser jag urskilt, men de
förändrar dem inte. Alla lärarutbildare framhåller vikten av att integrera teori och
praktik och att samverka externt och internt. Med andra ord stöds den dominerande
diskurs jag diskuterat i kapitel 2 av såväl övergripande dokument som av lärarutbildarnas utsagor. Vid alla lärosäten vittnar talet om VFU om en stark positionering
så till vida att man framhåller hur viktigt det är med VFU för studentens utveckling
av en läraridentitet. Samtidigt påvisas en hel del problem med bedömningsfrågorna
och totalt sett verkar det som om lärosäten kan skaffa sig en begränsad kännedom om
kvalitativa förmågor hos eller prestationer av studenten.
Tre dominerande diskurser kan urskiljas i informanternas utsagor samt i dokument
från de tre lärosätena: den personligt kompetenta (svensk)läraren, det svårgripbara
svenskämnet samt diskursen om ”verklighetsklyftan”. I de tre diskurserna har övriga
diskurser som jag beskrivit i kapitel 2 och 3 interdiskursivt uppgått. De återfinns
alltså som spår, men har uppgått i nya, mer dominanta mönster, sannolikt som ett
resultat av att jag här i huvudsak fokuserat informanternas tal om VFU, det vill säga
en mikronivå. De två förstnämnda diskurserna har jag redan diskuterat och man kan
säga att de resultat jag fått i kapitel 4 stöder tolkningen jag lagt fram i kapitel 3.
Att det empiriska material som användes i kapitel 4 stöder tidigare tolkningar beror
troligtvis på att lejonparten av den analyserade empirin: kursplaner, policydokument
som VFU-handböcker, bedömningskriterier och transkriberade intervjuer, opererar på
samma hierarkiska nivå som empirin i kapitel 3. I lärarutbildarnas yrkesmässiga
vardag är de nämnda dokumenten införlivade och närvarande. Lärarutbildarna kan till
och med ha skrivit liknande dokument själva – och har också gjort det i flera fall.
Med andra ord är det logiskt att resultaten diskursivt liknar varandra.
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Genom en annan analytisk nivå, som grundar sig på informanternas utsagor, framträder dock, som nämnts, en ny diskurs. Den impliceras genom frekventa skrivningar
främst i olika dokument om att integrera teori och praktik och att arbeta för ökad
samverkan mellan HFU och VFU, men den uttrycks aldrig på samma sätt som i det
här empiriska materialet. I det följande ska jag därför enbart uppehålla mig vid
diskursen om ”verklighetsklyftan”.
Diskursen om ”verklighetsklyftan” är starkt verksam i samtliga informanters
utsagor. Alla är medvetna om dikotomin mellan teoretiska och praktisk kunskap.
Medan lärarutbildarna framhåller vikten av att integrera dessa, i grunden oskiljbara
delar, talar studenterna om hur svårt det är att överbrygga dessa kunskapsområden.
Diskursen rymmer något av ett försvar för det praktiska. I Erikssons undersökning
menar studenterna att det är för mycket begärt att VFU-lärarna ska kunna diskutera
det innehåll de möter i HFU.667 Kanske finns ett samband mellan försvaret för det
praktiska och den attityd som Eriksson skriver om. Studenterna verkar anse att VFUlärare har andra arbetsuppgifter och att HFU-innehållet inte tillhör de arbetsuppgifterna.
Alla informanter är eniga om att VFU är av avgörande betydelse för studenternas
väg mot läraryrket och de flesta talar om vad VFU tillför. Nästan alla betonar också
vad VFU ger och som inte HFU kan ge. Möjligtvis skulle det implicit eller explicit
uttryckta försvaret för det praktiska kunna härledas till en så kallad big discourse – en
dominerande diskurs som är svår att frigöra sig ifrån.668 Det är naturligtvis svårt att
argumentera för att detta försvar för det praktiska inte har sitt rättmätiga utrymme,
men sett mot det faktum att den akademiska diskursen ter sig tämligen försvagad på
lägre hierarkiska nivåer i dokument som rör VFU, kan det vara värt att diskutera.
En studie visar att examinatorer vid sjuksköterskeutbildningen underkänner 1 % av
studenterna på VFU, kontra 10 % vid HFU.669 Hur det ser ut vid lärarutbildningen
finns, mig veterligt, ingen statistik på, men sannolikt underkänns långt färre studenter
i VFU än i HFU. Vad detta beror på är svårt att säga. Lärarutbildarna har varit inne
på att bedömningsunderlagen alternativt kursmålen inte varit tillräckligt bra för att ge
redskap för underkännande, men också att VFU-lärarna inte vill stjälpa något för
studenterna.670 Hegender visar att lärarutbildare lägger in personliga erfarenheter av
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att vara lärare i bedömningen av VFU istället för att enbart se till kriterierna. 671 Dessa
utsagor skulle kunna ses som ett försvar för det praktiska. Varför skulle då det
praktiska, i termer av VFU, behöva försvaras, kan man fråga sig.
En formell aspekt är förstås att man som regel bara får göra om VFU två gånger
och en annan att studenten riskerar studieuppehåll vid förnyad VFU. Inblandade
lärarutbildare väger förmodligen in sådana faktorer. Men är det allt? Kan det också
vara en konsekvens av att den statliga styrningen under lång tid betonat att teori och
praktik bättre måste knytas samman? Elisabet Hedlund pekar på att den pedagogiska
och vetenskapliga diskursen ”ingår som en del av en politisk rationalitet. Där
funktioner och praktiker skapar sätt att samordna och neutralisera skillnader”.672 Ett
sådant neutraliserande av diskurserna skulle kunna vara en konsekvens av att lärarhögskolorna flyttat in hos universitet och högskolor och att detta tydliggjort
slitningarna, men samtidigt försöken att neutralisera dessa, som i försöken att
diskursivt närma teoretisk och praktisk kunskap.
I alla händelser är det klart att studenterna inte till fullo uppfattar lärarutbildarnas
ansträngningar för att dessa kunskapsformer ska integreras. Tvärtom betonar alla
studenter skillnaden mellan den så kallade verkligheten och den så kallade utopiska,
politiskt korrekta och flummiga teoretiska värld som är lärosätet. En orsak till detta
kan spåras i det motstånd till teoretisk kunskap som de upplever sig mötas av ”i
verkligheten”. VFU-lärare ifrågasätter inte bara deras yrkesval utan också den
teoretiska kunskapen, vilken ofta avvisas som oanvändbar i skolan.
I utredningen En hållbar lärarutbildning påtalas att VFU ska ses som en mötesplats
och den ömsesidiga misstänksamheten och viljan att korrigera varandra som råder
mellan lärarutbildning och skola måste upphöra: ”För i en akademisk yrkesutbildning
ska det inte finnas en ’riktig’ och en ’felaktig’ tolkning av hur lärararbetet ska
bedrivas. Här har lärarutbildning och skola ett gemensamt ansvar för att överbrygga
de motsättningar som fortfarande kan finnas mellan ’teori’ och praktik’”.673
Det är tydligt att medan åtminstone de vidtalade lärarutbildarna arbetar för att
skapa samhörighet, samverkan och ett gemensamt professionellt språk mellan skola
och lärosäte, så finns, enligt studenternas utsagor, inte samma ambition hos alla
VFU-lärare. Kanske kan talet om verklighetsklyftan till viss del tillskrivas en yrkessocialisation som studenterna tillägnar sig genom företrädesvis VFU-lärarna.674 Sam671
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tidigt måste det framhållas att flertalet studenter är mycket nöjda med sina VFUlärare. Det finns dock indikationer på att VFU-lärares kompetens varierar, och att
deras erfarenheter av studenternas prestationer inte tas tillvara av HFU-lärarna.675
De påtalade bristerna ifråga om samverkan mellan VFU- och HFU-lärare är dock
inte isolerade till den nivån. Högskoleverkets reformuppföljning och kvalitetsbedömning visar att motsättningar är svårast att överbrygga på mellannivå, mellan företrädare för exempelvis inriktningar, och från kommunens sida skolledare. På den
nivån behöver det goda och nära samarbetet stärkas ”för att verksamheten skall få
stabilitet och delaktigheten skall kunna öka.”676
En kärnfråga som måste ställas är om studenterna uppfattar de ideologiskt
dominanta försöken att åtminstone retoriskt integrera teori och praktik som ett sätt att
värdera praktiken högre än teorin. Detta skulle i så fall medföra att man öppnat för en
försvagning av teorins ställning i studenternas värdering av sin utbildning. Inflödet
från VFU – särskilt genom de signaler som VFU-lärare ger – skulle potentiellt sett
kunna öka kraven på att teorin blir mer nyttoinriktad och ändamålsenlig. I så fall kan
försöket att närma praktik och teori bli ett led i en större tendens, i vilken lärosäten
arbetsmarknadsanpassas och utbildning prioriteras framför bildning.
Den relativt sett svaga ämnesidentiteten i skrivningar som rör VFU skulle kunna
stärka en sådan värdering. Om det svenskämne som studenterna får med sig från
HFU inte uppfattas som användbart i VFU,677 kan nyttan med ämnesteorin ifrågasättas. Det gör också studenterna, som är påtagligt missnöjda med den höga teoretiska
nivån i HFU-kurserna. Är då framgångsreceptet att sänka den teoretiska ambitionen i
lärarutbildningen? Det tror jag inte och det verkar inte heller informanterna förespråka.
Studenterna talar om ett teoretiskt svenskämne som är svårt att omsätta i yrkespraktisk handling. Det är den kunskapen som verkar efterlysas, i en del fall implicit
och i andra explicit.678 Samtliga lärarutbildare, som ju är ämnesdidaktiker, menar att
den ämnesdidaktiska förankringen måste vara tydlig och frekvent i lärarutbildningen,
men det är bara Malmö högskola som didaktiserat alla kurser i huvudämnet.
delger sitt yrkeskunnande i handledningssituationer. Se Vetenskapsrådet, Resultatdialog
2012,Vetenskapsrådets rapportserie 7:2012, Stockholm: Vetenskapsrådet, 2012.
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Hur svenskämnet, eller svenskämnena, i HFU-kurserna kan tydliggöras i förhållande till verksamheten är, menar jag, centralt om man vill utbilda lärare med både
lärar- och ämnesläraridentitet. Det sistnämnda betraktar jag som en nödvändighet
även hos lärare mot yngre år, som ju ansvarar för att grundlägga viktiga färdigheter i
svenska, men också en positiv språksyn.
Propositionen framhåller att det behövs forskning som problematiserar förhållandet
mellan akademiska discipliner och skolämnen.679 SOU 2008 pekar på att universitetsämnen bör studeras så att dessa blir yrkesrelevanta för lärare.680 Det empiriska
materialet i den här undersökningen visar att dessa statligt uttryckta ambitioner inte
medfört att lärarutbildningen generellt sett lyckats vad svenskämnet anbelangar. Det
ter sig tvärtom som om det diskursivt finns minst två svenskämnen – ett som stannar i
HFU-kurserna och ett annat som praktiseras i skolverksamheten. Lägg till detta de
många ämneskonceptionerna som studenterna möter, i HFU-kurser av olika slag och i
VFU. De bidrar förmodligen till en retorisk otydlighet. Det är dock inte enbart
universitetsämnen som behöver förtydligas i förhållande till verksamhetsuppdraget.
Bergöö framhåller att den vaga kopplingen mellan de högskole- och
verksamhetsförlagda studierna medför problem att i HFU bearbeta dokumentation
från VFU.681 De ämnesdidaktiska utmaningarna är med andra ord mångfacetterade.
Det är förstås inte givet att en mer omfattande och levande ämnesdidaktik i HFUkurserna skulle medföra att studenterna såg annorlunda på ämnesteorin. Det är, med
utgångspunkt i en diskursiv tolkning, till och med troligt att det inte är möjligt, så
länge som diskursen om ”verklighetsklyftan” ter sig så stark.
Jag uppfattar dock att studenterna vid Malmö högskola har ett ämnesdidaktiskt
tänkande som i viss mån saknas hos de övriga – trots att de i lika hög grad som de
övriga studenterna påtalar ”verklighetsklyftan”. Jag kan också säga att det är
studenter vid Stockholms universitet som tydligast efterlyser ämnesdidaktik, eftersom
de upplever sig sakna tillräcklig omfattning av en sådan. En av studenterna vittnar
exempelvis om hur VFU-läraren hjälpt henne att tolka kursmål och omsätta dem till
ett lektionsinnehåll. Sådana aktiviteter skulle kunna äga rum även i HFU, men ingen
av studenterna nämner att de fått praktisera dylika kunskaper under HFU.
Ett levande- och tydliggjort svenskämne skapas som sagt inte med nödvändighet
genom ämnesdidaktisk förankring. Det är nödvändigt med en diskussion om vad
teoretisk kunskap egentligen är och vad den ska tjäna till. Det är också nödvändigt
679
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med en diskussion om hur studenternas VFU-erfarenheter kan tas tillvara i HFUkurserna. I de diskussionerna måste yrkesverksamma lärare delta. Per Lindqvist och
Ulla-Karin Nordänger har kommit fram till att lärares yrkesspråk är ett metaforiskt,
målande språk.682 Det betyder att de inte använder samma begrepp som används inom
forskningen, vilket i sin tur leder till ett vardagsspråk som inte kopplas samman med
de frågor som ställs inom forskningen och lärarutbildningen. Mitt material visar att
VFU kan ses som en arena för ett sådan begreppsmässigt dilemma.
Att i högre grad integrera VFU-lärare och andra yrkesverksamma lärare i lärarutbildningen ser jag som en nödvändighet av fler skäl, bland annat rättssäkerhetsmässiga. Jag har visat hur ett begrepp som progression används med helt skilda
utgångspunkter i styr- och policydokument, och det är bara ett av många exempel på
hur ett gemensamt professionsspråk behöver diskuteras fram för att man ska vara
överens om hur och på vilka grunder studenterna ska bedömas i VFU. Det behövs
också en diskussion om hur den beprövade erfarenheten ska möta den ämneskunskap
som förmedlas i HFU. Eriksson påtalar risken för att studenter inte blir de
”förändringsagenter” som man vill utbilda, om de inte har egen eller indirekt
erfarenhet att använda i mötet med erfarenheterna från VFU. Då kan VFU istället
leda till reproduktion av VFU-lärarens sätt att undervisa.683
För att en diskussion om innehåll, ämnessyn och bedömning ska kunna komma till
stånd, behövs mötesplatser där inblandade aktörer i VFU-sammanhang kan träffas.
Det kan röra sig om handledarutbildningar, seminarier, samarbetsprojekt och, som
Thavenius föreslår, ”reflexionsarenor”.684 Franck föreslår att skolverksamheter skulle
kunna knytas till lärarutbildningsinstitutioner för ökat utbyte mellan verksamheterna:
”Lärarna i lärarutbildningen skulle få en direkt och naturlig tillämpningsarena, medan
lärarna i skolan skulle få forskningsanknytning till sin dagliga gärning.685 Besök i
verksamheten kan också ses som mötesplatser. De besök i verksamheten, som
lärarutbildarna har beskrivit förtjänsterna med, har inte bara visat sig ge ett gott stöd
för en relativt rättssäker summativ bedömning, utan har också gett lärarutbildarna
indikationer om vilka behov studenterna har, vilken stöttning de behöver och vilken
typ av formativ bedömning de bör få. Besöken har också gett lärarutbildarna
möjlighet att samla frågor från verksamheten. Med andra ord har de gett upphov till
rika möjligheter för en koppling tillbaka till HFU-kurserna.
682
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Några reflektioner får avsluta den här diskussionen. Jag vill framhålla de
ideologiska visioner och ambitioner som diskursivt delas mellan styr- och policydokument och lärarutbildarnas utsagor. Det visar sig dock att ideologin får ge vika för
pragmatiska lösningar och kompromisser – tidsmässiga, ekonomiska samt status- och
resursmässiga – när organisationen inte stöttar ideologin. De utbildningspolitiska
implikationerna blir inte större eller bättre än den organisatoriska styrningen tillåter
dem att bli. De dominerande diskurser som är verksamma i talet om VFU existerar i
andra institutionaliserade föreställningar och över institutionsgränser, i vissa fall som
intertextuella referenser, i andra fall interdiskursivt. De är också verksamma i enskilda informanters föreställningar, och var det även i mina egna.
När jag påbörjade det här avhandlingsarbetet bar jag, kan jag så här i efterhand se,
med mig en föreställning, en för-dom, om att VFU var styvmoderligt behandlat i jämförelse med HFU. Indirekt var jag nog bärare av ett försvar för det praktiska. Nu är
jag inte lika säker på att det praktiska behöver försvaras. Däremot tror jag att innehållet i VFU tydligare behöver diskuteras och regleras i förhållande till HFU och att
HFU tydligare behöver diskuteras och regleras i förhållande till VFU.
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SUMMARY
Individual higher educational institutions have a mandate to interpret the task of
teacher training, expressed in the Higher Education Act and the Swedish National
Agency for Higher Education's regulations, and to use these as the basis for
composing programme and course syllabi. Furthermore, higher educational
institutions have responsibility for conducting the training programmes, as well as for
ensuring that the goals have been attained, through supervision and assessment. This
involves, for example, taking responsibility for examinations in all parts of the
programmes, despite one part, the work placements, being conducted in the school
setting and thus, for the most part, outside of the physical supervisory range of the
higher educational institutions. This means that the organisational, legislative,
qualitative and practical conditions that apply to work placements are different from
those which apply to university-based education. In the studies and evaluations
which have taken place, the connections to subject are limited. There is therefore
justification for a study that illuminates, problematises and discusses the professional
specialisation segment of the teacher training programme for Swedish teachers.
In this thesis, Växelspel med förhinder. Skärningspunkter i verksamhetsförlagd
svensklärarutbildning, [An Imperfect Exchange: Points of divergence in teacher
training programmes for Swedish teachers]
the primary goal is to improve our
knowledge of how work placements are construed in the policy and management
documents of specialisation programmes for Swedish, as well as in the statements of
a number of teacher educators and student teachers of Swedish. How the higher
educational institutions express themselves on the question of work placements and
the different ways there are of organising and regulating work placements is
investigated and then related to how work placements are considered in relation to
university-based education and to schools. The study also shows how the content and
assessment of work placements may be connected to professional discourses. By
highlighting the connection and dominant relationship between discursive expression
for the teaching profession, the importance of various dimensions of knowledge to
the development of professional identity may be revealed.
The empirical data was gathered in 2009, that is to say at a time during which the
teacher training programme of 2001 was under criticism and the subsequent teacher
training reforms were imminent. The data is limited, however, to concerning only the
teacher training programme which came into force in 2001 and comprises
management and policy documents concerned with work placements in the
programmes with specialisation in Swedish, as well as transcribed interviews. The
documents have been collected from 22 higher educational institutions which train
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teachers of Swedish and a total of fifteen informants have been interviewed: Six
teacher educators and nine student teachers of Swedish. Their statements supplement,
exemplify and provide greater depth to the analysis of the documents. The informants
work or study at three higher educational institutions, which were selected because
they are large and somewhat varied environments.
In the analyses, several research topics have contributed to a theoretical basis and
an an analytical focus. The theory has functioned as a tool within which meaning can
be discovered and with which data can be categorised. A discourse analytical basis,
inspired, above all, by Norman Fairclough's critical discourse analysis, but also by
Michel Foucault, permeates the work. One basis is that discourse contributes to
reproducing, but also to changing, the way we talk about and behave in the world.
By analysing the use of language in a certain context, for example, work placements
within teacher training programmes, the competing discoursed may be revealed.
Other theoretical perspectives and concepts have been plucked from curriculum
theory, professional theory, epistemology and organisational theory.
Discourse analysis has functioned as a theoretical basis; however, since this
contributes to a fundamental outlook and attitude to patterns of speech in statements,
it has also been used as a method. Discourse analytical perspectives have been
combined with a model for document analysis. The model allows documents to be
analysed at various hierarchical levels. It also makes it possible to analyse different
levels within the same document. Content level, subject level, ideological level,
internal institutional level, external institutional level and regulatory level. Analysis
of these levels demonstrates how the discussion about work placement is construed in
different types of statement.
In chapter 2, various ways to discursively define, organise and regulate work
placements, and thus rate the importance of the role of work placement, both
internally and externally, were analysed. Criticism has been directed at work
placement within the teacher training programme of 2001, with regard to issues
relating to, for example, organisation, regulation, information and participation.
The results demonstrate that all of the higher educational institutions are careful to
emphasise the importance of collaborating and integrating theoretical and practical
knowledge, not least, through work placements. The integration and collaboration
discourse has a hegemonic status in relation to the other discourses, which expresses
visions of how this collaboration and integration should look. It is ideologically
expressed that collaboration and integration should help the students to grow as
individuals, but also provide them with a status in the labour market. This discourse
is probably a result of the direct and indirect control expressed in propositions and
governmental directives.
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Another, clearly defined discourse is the promising discourse. In this discourse,
development, benefit to the labour market and offers of meaning are emphasised - not
only for the students, but also for the institution and the university. Teacher training
programmes are said to educate teachers based on the complex role of a teacher and
the changing society in which we live. The discourse is permeated by a persuasive
political rhetoric which looks towards marketing, but which probably also attempts to
describe the position in society of both teacher training and work placement. This
discourse may also be linked to governmental directives and expected degree goals.
To both of these goals are connected two different ways to linguistically construe
'the student', in relation to what they should learn and what they should do during the
course of their work placement. The ambitious student is expected to be curious,
creative, hard-working and keen to develop; whilst the student from the other
discourse, the unwilling student, seems to be conveniently regarded as a comfortable
shirker. In the latter case, the higher educational institution must, consequently,
clarify the student's obligations.
A third discourse, the academic application and renewal discourse, is given,
explicitly put, a somewhat subsidiary role. This is probably a result of it being taken
for granted, both because the higher educational institution has responsibility for the
training programme and the examinations, and because it is the discussion regarding
work placement that is being investigated. It would also appear that, perhaps as a
result of the state-sanctioned desire to bring theory and practice together, qualities
and skills other than the academic have been emphasised to a somewhat greater
extent. The academic basis is present, however, in many contexts, especially those
that relate to organisation and regulation.
There are various ways to regard the position which work placement has in relation
to university-based education. The interest, externally, in the design of work
placements is great, which results in a large quantity of additional documentation
which seeks to contribute to the regulation of work placement. There are,
nevertheless, many who talk about a diminished role for work placement. These texts
are often vague in terms of content and the final grade given to the actual realisation
of work placement is often a simple pass. The fact that university-based education is
not required to be regulated, justified or motivated in the same way as work
placement conveys the strength of the role of university-based education. Work
placement, consequently, has the same relationship to university-based education
with regard to design, content and assessment.
The expectations that the State places on teacher training programmes presuppose
that work placement is well-established and has a strong role, with regard to both its
internal and external relationships. Externally, the integration of practical and
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theoretical knowledge is emphasised, which is supposed to take place through
collaboration between schools and higher educational institutions.
Internally, the relative strength of the roles is also of great importance. Work
placement is included mainly in language-oriented courses, or in courses for
prospective teachers of basic reading and writing and reading and writing
development. When courses with a literary specialisation include work placement, it
is usually those courses which deal with literature for children and adolescents,
popular literature, modern literature and narrative. One possible explanation for why
courses with a literary historical specialisation, for example, seldom involve work
placement, may be because courses with a linguistic specialisation are not called into
question in the same way as literature, which has traditionally been associated with
education rather than usefulness, functionality and measurability. It may, thus,
revolve around a general educational trend, in which relevance to the labour market is
prioritised and these beneficial aspects spill over into the manner in which particular
subjects are perceived at all educational levels.
The fact that work placement is included in certain types of course may also be the
result of internal power relationships in which the demands of different interest
groups or advocates of academic subjects have gained a sympathetic ear - whether
this involves getting work placement included in courses or making sure that it is not
required. Discussions in recent years about legitimising the value of literature should
provide support to an interpretation in which courses with a literary historical
specialisation have, in particular, been chosen to be excluded in order to preserve the
identity of the discipline. The consequence is that the students, especially if they
study Swedish for the later years, risk developing a deficient relationship between
literature, such as that which is taught in university-based education, and the practical
work with literature that takes place in schools. In the long term, this may have
consequences for the status of literature and fiction in the school subject Swedish.
All types of management cross into and are expressed in work placement. These
management mechanisms, of course, provide reasons for various dilemmas in which
management and organisational conditions prevail over, or are defied by, pedagogic
ambitions. The dominant discourses, which were discussed earlier, may be said to
express just such ambitions. They are challenged, however, by regulatory and
organisational conditions which trickle down to the local level. The discursive
patterns which can be observed may, perhaps, be explained by organisational
professionalism having been placed above vocational professionalism in those
documents.
In chapter 3, an analysis is provided of the ways in which professional discourses
are affected by pedagogic ambitions in the form of content-specific aspects of work
placement, but also by regulation in the form of assessment and grading. When the
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content of management and policy documents concerning work placement is
analysed, a number of discourses stand out; of these, the traditionally vocationallyspecialised discourse is the dominant one. The content is oriented towards activities
which are firmly rooted in a vocational context. The emphasis on practical vocational
elements may possibly be derived from the 'practical', in which the interplay between
theoretical and practical knowledge is not emphasised in the same way. This may
also be due to practical vocational knowledge traditionally having been focused on
the assessment of work placement.
The academic discourse is also involved, although not as dominantly. Subject
competence is, however, vaguely formulated and it appears as if it is hard to ensure
that goals are met when it comes to detailed subject areas. Finally, the personal
development discourse, with its focus on the students' personal qualities and social
abilities, is active.
It is fairly unproblematic to distinguish between these discourses in the data, but
they are challenged when the assessment aspect is added to the analysis. In the texts
about work placement, there is agreement between the State, individual higher
educational institutions, schools and students about many pedagogic ambitions.
When it then comes to responsibility for examinations, the higher educational
institution has sovereignty as the body which exercises public authority, even though
the examiners do not always have a good understanding of how the vocationallyrooted activities have been conducted by the student. This leads to the toning down of
the direct vocational basis and the subject relationship in texts which relate to the
assessment of work placement, probably in order to facilitate examination, despite a
lack of insight into work placement. Instead, the content is displaced by two other
discourses.
In the dominant discourse, the individually competent (Swedish) teacher, social
qualities, proficiencies which develop the personality and general teaching abilities
are central. It is here that a potentially good teacher, well equipped to meet the dayto-day tasks in school, is rhetorically emphasised. The subject identity within the
subject of Swedish is, however, weak. A somewhat remarkable detail is that, amongst
the abilities of a teacher that are said to be desirable, it is emphasised that teachers of
the earlier school years are required to be creative and have the ability to build
stimulating and creative teaching environments. Equivalent descriptions are
completely absent in texts which focus on teachers of older pupils. Thus, it is possible
that creativity and creative teaching environments are discussed more in teacher
training programmes that are focused on younger pupils. This has the potential to
lead to a perception amongst teachers of the earlier school years that creativity should
guarantee that the children/pupils learn. The fact that similar texts are not found in
specialisation documents for the later years may potentially also have consequences
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for how both university-based teacher educators and trainee teachers formulate their
lessons and their view of educational environments.
In the second discourse, the elusive subject of Swedish, the subject relationship is
certainly clarified, but it is hard to get a clear grasp of the subject. The fact that
neither content nor conception of the subject are expressed clearly is probably
because it is hard to guarantee which educational content the students will be
presented with in the school environment. Desired skills, not least those which are
relevant to the subject, are also hard to define, measure and agree on, both internally
and externally. Internal power conflicts about the relationship of the academic
disciplines to the education of teachers of Swedish, power conflicts about the subject
of Swedish which the students carry with them from the higher educational institution
into the school and power conflicts about the subject of Swedish within the school
itself probably contribute greatly to the subject's lack of rhetorical clarity.
What the students expect to learn provides clear signals about what it is worth
directing the attention to, but also about what type of teacher should be shaped
through the teacher training programmes work placements. In terms of the results
which are presented, it may seem as if the trainee teachers must, primarily, be
individually competent. Subject expertise is, at any rate, not expressed in a clear way.
If this is because work placement is problematic from the point of view of
assessment, then it means, once again, that regulation and organisation overshadow
pedagogic ambitions.
On the question of work placement, it appears that research superstructure and
academic foundations are hard to agree on; this is a consequence of legally binding
regulations, as well as the different attitudes to the school subject Swedish. In
particular, this applies in relation to the traditional academic subjects of Swedish.
This dilemma appears to be solved pragmatically, through an implicit division of the
responsibility for assessment. The subject-linked and didactic competences appear,
primarily, to be assessed by the higher education institution, usually through various
types of work placement reports, whilst professional performance and involvement in
occupational activities is assessed in school. The supervisor also takes note of the
student's attendance, which often appears to be the most important, and sometimes
the only, basis for assessing performance in the occupational setting. The student
may, through this division, come to couple together subject knowledge with the
university-based course, while more general teaching knowledge is linked to work
placement. This could, potentially, problematise the development of the student into a
teacher with a strong subject identity.
The rhetorically, very convincing integration and collaboration discourse thus
disintegrates on a more local level. The ambition to integrate practical and theoretical
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knowledge is probably just as strong, but the organisational conditions bring
alternative discursive patterns to the fore.
In chapter 4, the analysis of the informant's statement is presented. In this section,
discourses are examined in a micro-perspective, as is applied to social practices and
which as such form social actions, as well as in a macro-perspective, i.e. as
institutionalised concepts. In other words, a bottom-up perspective, the intention of
which is to focus people's speech as discursive actions, is united with a top-down
perspective, the intention of which is to reveal power and ideology.
Three dominant discourses can be discerned. The individually competent (Swedish)
teacher, the elusive subject of Swedish, as well as the discourse about 'the reality
gap'. In these three discourses there are traces of the other discernible discourses, but
they have become part of new, more dominant patterns, probably as a result of it
mainly being the informants' discussion of work placements, i.e. a micro-level, which
is analysed. The two discourses listed first have already been discussed, and it could
be said that the results are supported by the analysis in chapter 4. This may be
because the empirical data which was analysed, course plans, policy documents such
as work placement handbooks, assessment criteria and transcribed interviews, operate
at the same hierarchical level as the empirical data in chapter 3. These documents are
part and parcel of the teacher educators' day-to-day professional lives. The teacher
educators may even have written similar documents themselves, and have also done
this in several cases. In other words, it is logical that the results are discursively
similar.
Nevertheless, a new discourse, the discourse about 'the reality gap', appears
through another analytical level, based on the statements of the informants. This is
implied through frequently occurring texts, primarily in various documents about
integrating theory and practice and about working towards increased collaboration
between university-based education and work placement, but it is never expressed in
the same way as in this empirical data.
The discourse about 'the reality gap' is strongly active in all of the informants'
statements. All informants are in agreement that work placement is of crucial
importance within the students' path towards the teaching profession. Nearly all of
them emphasise that which is offered by work placement, and that this is something
that cannot be provided by university-based education. All are aware of the
dichotomy between theoretical and practical knowledge. While teacher educators
draw attention to the importance of integrating these basically inseparable parts, the
students talk about how hard it is to bridge these areas of knowledge. The discourse
constitutes something of a justification for the practical. Considering the fact that the
academic discourse appears to be rather weakened at the lower hierarchical levels in
the documents which concern work placement, this may be worth noting.
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Despite the teacher educators' efforts to integrate the knowledge forms, all of the
students emphasise the difference between the 'reality' and the 'utopian', politically
correct and wishy-washy world constituted by the higher educational institution. One
reason for this may be traced to the opposition to theoretical knowledge which they
experience in school. Supervisors not only question their professional choice, but also
their theoretical knowledge, which is often dismissed as of no use in school. It is
clear that while, at any rate, the teacher educators questioned work to create
solidarity, collaboration and a shared professional language between school and the
higher educational institution, not all supervisors, according to the statements of the
students, share the same ambition. At the same time, it must be emphasised that a
large number of students are very satisfied with their supervisors and stress the
importance of the supervisors with regard to understanding knowledge of the
subject's relationship to teaching.
A core question, which must be raised, is whether the students are aware of the
ideologically dominant attempt to integrate, at least rhetorically, theory and practice
as one way to raise the value of the practical above that of the theoretical. This
should, in that case, lead to a weakening of the theory's position in the students'
evaluation of their education. The inflow from work placement, especially through
the signals which supervisors give, should, potentially, increase the demand that
theory should become more benefit-oriented and purposeful. In which case, the
attempt to bring together practice and theory becomes one part of a larger tendency,
in which higher educational institutions are adapted to the labour market and training
is prioritised ahead of education.
The relatively weak subject identity, in the texts which concern work placement,
should strengthen such an evaluation. If the subject of Swedish, which the students
take with them from university-based education, is not perceived as useful in work
placements, then the benefit of the subject theory may be questioned. The students
talk about a theoretical subject of Swedish which is hard to implement in practical
vocational activities. It is this knowledge which should be sought by them. How the
subject of Swedish or the subjects of Swedish in university-based courses may be
clarified in relation to the occupation is central if teachers are to be trained who have
both a teacher identity and subject teacher identity.
The proposition, a sustainable teacher training, emphasises that there needs to be
research which problematises the relationship between academic disciplines and
school subjects, and the Swedish Government Official Report from 2008 stressed the
importance of university subjects being structured so that they become more
vocationally relevant for teachers. The results indicate that these governmental
ambitions have, in general, not led to teacher training succeeding, with regard to the
subject of Swedish. A vital and well-defined subject of Swedish is not necessarily
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created through a foundation in subjective didactics. It is, however, necessary to have
a discussion on what theoretical knowledge actually is and what purpose it should
serve. It is also necessary to have a discussion about how the students' experiences of
work placement may be utilised in the university-based courses. In these discussions,
teachers who are currently working in the profession must also take part. Integrating
teachers, to a greater extent, into teacher training programmes is desirable for several
reasons, including from a legislative perspective.
The visits to schools, the benefits of which the teacher educators have described,
have not only been shown to provide support for the relatively legislatively secure
summative assessment, but have also given teacher educators indications about the
requirements the students have, what kind of support they require and what type of
formative assessment they should receive. The visits have also provided teacher
educators with the opportunity to collect questions from the schools. In other words,
they have given rise to increased opportunities for connecting back to the universitybased courses.
In conclusion, it is the ideological visions and ambitions, which are discursively
shared between management and policy documents and teacher educators statements,
which are emphasised. However, it turns out that ideology may give way to
pragmatic solutions and compromises, with regard to temporal and economic factors,
as well as status and resources, when the organisation does not support the ideology.
The implications for education policy will not become larger or better than the
organisational management allows them to be.
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KÄLLOR
Materialförteckning, empiriskt material
*Förteckningen innehåller, i det fall sådan framgår, fastställande-, daterings- eller
uppdateringsinformation. Stavning och utformning följer lärosätets.

Göteborgs universitet
Utbildningsplan


Utbildningsplan för Lärarprogrammet 180–330 hp. Daterad 2008-06-23.

Kursplan
 LSV 110, Svenska för blivande lärare, grundkurs, 30 hp. Gäller från vt 09.
 LVS 210, Svenska för blivande lärare, fortsättningskurs, 30 hp. Gäller från vt 09.
 LSK 110, Svenska för tidigare åldrar för blivande lärare, grundkurs, 30 hp. Gäller från vt 09.
 LSK 230, Svenska för tidigare åldrar för blivande lärare, fortsättningskurs, 30 hp. Gäller från vt 09.
VFU-material och övrigt informationsmaterial
 Informationsblad, VFU-bedömning – bedömningsformulär. Daterat 2008-10-25.
 VFU-bedömning, Steg 1: VFU-ledarens bedömning. Fastställd 2009-09-23.
 VFU-bedömning, Inriktning 1, steg 2. Studentens självvärdering. Daterad 2008-09-24.
 VFU-bedömning, Inriktning 1, steg 2. VFU-ledarens bedömning. Daterad 2008-10-25.
 VFU-bedömning, Steg 4: VFU-ledarens bedömning. Fastställd 2009-09-23.
 VFU-bedömning, Steg 4: Studentens självvärdering. Fastställd 2009-09-23
 Nyhetsbrev, VFU-nytt, Nr 1/08.
 Nyhetsbrev, VFU-nytt, Nr 2/08.
 Nyhetsbrev, VFU-nytt, Nr 3/08.
 Nyhetsbrev, VFU-nytt, Nr 4/08.
 Nyhetsbrev, VFU-nytt, Nr 5/08.
 Nyhetsbrev, VFU-nytt, Nr 1/09.
 Studentinformation, Verksamhetsförlagd del av utbildningen, ht 2008.
 Lärarprogrammet 180–330 högskolepoäng, VFU-ledare, information, vt 2009.
 Informationsskrift, Lärarprogrammet 180–330 hp, 08/09.
 Plan för handläggning när student riskerar att inte nå målen för VFU. Daterad 2008-09-05.
 Anvisningar för VFU-ledares besök hos studenter under den verksamhetsförlagda utbildningen.
Daterad 2005-11-19.
 Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning inom Lärarprogrammet vid Göteborgs universitet.
Gäller för studenter som är antagna från och med höstterminen 2007.
 Verksamhetsförlagd utbildning inom Lärarprogrammet vid Göteborgs universitet.
Studentinformation. Gäller för studenter antagna från och med höstterminen 2007.

Högskolan i Borås
Utbildningsplaner
 Utbildningsplan, 210 hp, Fastställd 2008.
 Utbildningsplan, 270 hp, Fastställd 2008-02-25.
Kursplaner
 Lärare för grundskolans senare år/Svenska med didaktisk inriktning I, 30 hp. Fastställd 2008-12-02.
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Lärare för grundskolans senare år/Svenska med didaktisk inriktning II, 30 hp. Fastställd 2008- 0822.
Svenska med didaktisk inriktning III, 30 hp. Fastställd 2008- 08- 19.
Lärare för grundskolans tidigare år med inriktning svenska, matematik och engelska I, 30 hp.
Fastställd 2009-01-08.
Lärare för grundskolans tidigare år med inriktning svenska, matematik och engelska II, 30 hp.
Fastställd 2008-09-30.
Grundläggande perspektiv på svenska, matematik och engelska III, 30 hp. Fastställd 2008-08-19.

VFU-material och övrigt informationsmaterial
 Bedömningskriterier för VFU 2, inriktningstermin 1. Fastställda 2006-06-15.
 Bedömningskriterier för VFU 3, inriktningstermin 2. Fastställda 2006-06-15.
 Bedömningskriterier för VFU, inriktningstermin 3. Fastställda 2008-05-19.
 Handbok för Verksamhetsförlagd utbildning, inklusive bilagor. Högskolan i Borås. Fastställd 200712-17.
 Utskick, VFU-länken, informationsblad. Daterad januari och april, 2009.
 Information om observationer, intervjuer och enkäter (för datainsamling under VFU). Daterad 200409-08.
 Information till föräldrar om observationer, intervjuer och enkäter utförda av lärarstuderande vid
Högskolan i Borås. Daterad 2007-12-18.
 Information till studenter angående observationer, intervjuer och enkäter med barn/elever. Daterad
2008-01-18.
 VFU-uppgift för SVDI1, Textens uppbyggnad och funktion.
 Kurshandbok, kursen Textens uppbyggnad och funktion.
 Policydokument för VFU i områdeslag i Lärarutbildningen vid Borås högskola.
 Faktablad, Verksamhetsförlagd utbildning. Uppdaterad 2008-03-03.
 Informationsblad, VFU-trappan.
 Informationsblad, VFU-portföljen. Daterad 2008-11-10.
 Informationsblad, Verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Uppdaterad: 2008-03-03.
 Faktablad, Utlägg, VFU. VT-09.
 Omdömesblankett, KLS- VFU.
 Omdömesblankett, Verksamhetsförlagd utbildning – Lärarprogrammet.
 Utvärdering av VFU-lärarutbildningsdagen 2008-04-16. Daterad: 2008-05-21.
 Närvaroblankett, VFU.

Högskolan Dalarna
Utbildningsplan


Lärarprogrammet 180–330 hp. Reviderad 2008-09-04.

Kursplan
 Pedagogiskt arbete II, Svenskdidaktik för grundskolans senare år och gymnasieskolan, 30 hp.
Fastställd 2007-02-12.
 Pedagogiskt arbete II, Svenskdidaktik för förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskolans
tidigare år, 30 hp. Fastställd 2007-02-12.
 Pedagogiskt arbete II, Språk- och lekdidaktik för förskola, förskoleklass och grundskolans tidigare
år, 30 hp. Fastställd 2007-11-22.
VFU-material och övrigt informationsmaterial
 Avtal gällande partnersamverkan för lärarutbildning och skolutveckling mellan [lärosätets
utelämning] och Högskolan Dalarna.
 Informationsblad, Verksamhetsförlagd utbildning.
 Informationsblad, Individuell VFU a.
 Informationsblad, Individuell VFU b.
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Informationsblad, Lärarprogrammet – Svenska 210/270 hp. Kontrollerad 2009- 01-02.
Informationsblad, Lärarprogrammet, 210/330 hp.
Informationsblad, Exempel på lärararbete.
Guide för verksamhetsförlagd utbildning (VFU-guide), vt 2009.

Högskolan i Gävle
Utbildningsplan



Utbildningsplan Lärarprogrammet 210–270/300 hp. Reviderad 2008-04-01.
PM angående inriktningar som ingår i lärarprogrammet 210–270/300 hp. Bilaga 2 till
utbildningsplan. Reviderad 2007.

Kursplan
 Svenska i lärarutbildningen A, inriktning (vfu), 30 hp. Fastställd 2008-03-04.
 Svenska i lärarutbildningen LP90, 22,5 hp. Fastställd 2008-05-27.
VFU-material och övrigt informationsmaterial
 Utdrag ur PM. Den verksamhetsförlagda delen i lärarutbildningen vid Högskolan i Gävle.
Uppdaterad 2008-05-27.
 Informationsblad, Svenska. Uppdaterad 2008-12-29.
 Informationsblad, Verksamhetsförlagd utbildning.
 Studentinformation, Verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Daterad 2008-05-22.
 Kvalitetskriterier för mottagande av lärarstuderande. Daterad 2007-05-14.
 Individuell studieplan för VFU. Inriktning tidigare år, sv/eng, sv/ma, sv/so.
 Bedömningsunderlag för praktiskt lärararbete inom den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU.
 Studiehandledning, kurs Svenska med didaktisk inriktning II.

Högskolan i Halmstad
Utbildningsplan



Lärarprogrammet – inriktning svenska: Språk, kultur och litteratur, 270–330 hp. Fastställd 2009-0327.
Lärarprogrammet – inriktning Språk, kommunikation, lek och lärande 210 hp. Fastställd 2008-1028.

Kursplan
 Språk, kommunikation, lek och lärande för undervisningsomr [sic!] förskola/förskoleklass/fritidshem
(1–30), 30 hp. Fastställd 2009-06-04.
 Språk, kommunikation, lek och lärande för undervisningsomr [sic!] förskola/förskoleklass/fritidshem
(31–60), 30 hp. Fastställd 2009-10-06.
 Svenska: Språk, kultur och litteratur för lärare (1–30), 30 hp. Fastställd 2008-11-17.
 Svenska: Språk, kultur och litteratur för lärare (31–60), 30 hp. Fastställd 2008-06-16.
 Svenska: Språk, kultur och litteratur för lärare (61–90), 30 hp. Fastställd 2008-11-17.
 Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom ramen för Språk, kommunikation, lek och
lärande 31–60 hp i lärarutbildningen, vt 2009. Daterad 2009-03-31.
VFU-material och övrigt informationsmaterial
 Informationsblad, VFU-placeringar. Senast publicerad 2009-08-14.
 Checklista – VFU. Daterad 2008-08-11.
 Närvaro-/omdömesblankett för VFU inom första [sic!] inriktningen 31–60 hp [sic!], ht 09.
 Närvaro-/omdömesblankett för VFU inom andra [sic!] inriktningen 31–60 hp, ht 09.
 Närvaro-/omdömesblankett för VFU inom Läs- och skrivutveckling, ht 09.
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VFU-handboken.

Högskolan i Jönköping
Utbildningsplan


Utbildningsplan, Lärarutbildning 180–330 hp. Reviderad 2007-10-17.

Kursplan
 Läs-, skriv- och matematiklärande, 30 hp. Reviderad 2009-05-25.
 Svenska för tidiga skolår, 30 hp. Reviderad 2008-12-09.
 Svenska språket och litteraturen, 1–30 hp. Fastställd 2008-01-04.
 Svenska språket och litteraturen, 31–60 hp. Reviderad 2009-06-09.
VFU-material och övrigt informationsmaterial
 Informationsblad, Bedömning, betyg och examination.
 Informationsblad, Grundskolans tidigare år, allmän ingång.
 Informationsblad, VFU FAQ – vanliga frågor om VFU – verksamhetsförlagd utbildning.
 Informationsblad, Individuell utvecklingsplan VFU.
 VFU Guide för studenter, vt 2008.
 VFU Guide för HLK-läraren, vt 2008.
 VFU Guide för lärare och arbetslag, vt 2008.
 Bedömningsunderlag, Inriktnings-VFU, 1-30 hp.
 Informationsblad, VFU-info för lärarstudenter.
 Överenskommelse angående samarbete inom den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen.
 Informationsblad, Lärarprogrammet.
 Informationsblad, Svenska språket och litteraturen.

Högskolan i Kalmar
Utbildningsplan
 Lärarexamen 210/300 hp. Reviderad 2008-08-22.
Kursplan












Barnet, språket och miljön i förskola och förskoleklass, 1–30 hp. Fastställd 2008-12-18.
Barnet, språket och miljön i förskola och förskoleklass, 31–60 hp. Fastställd 2008-12-18.
Svenska för grundskolans tidigare år, 30 hp. Fastställd 2009-03-19.
Svenska för grundskolans tidigare år I, 30 hp. Fastställd 2008-09-18.
Svenska för grundskolans tidigare år II, 30 hp. Fastställd 2008-09-18.
Svenska – språkets redskap I, 30 hp. Fastställd 2007-11-20.
Svenska – Språkets redskap III, 61–90 hp. Fastställd 2007-11-20.
Svenska – Språkets redskap IV, 91–120 hp. Fastställd 2007-03-21.
Svenska, grundskolans senare år I, 1–30 hp. Fastställd 2009-01-29.
Svenska och matematik för barn 1–30 hp. Fastställd 2007-11-20.
Svenska och matematik för barn 31–60 hp. Reviderad 2008-06-24.

VFU-material och övrigt informationsmaterial
 Informationsblad, Barnet, språket och miljön. Daterad 2009-02-09.
 Informationsblad, Svenska för grundskolans tidigare år. Daterad 2009-01-31.
 Informationsblad, Grundskolans senare år/Gymnasiet. Daterad 2009-06-24.
 Informationsblad, Lärarutb.möten [sic!] för inriktningar och allmänt utbildningsområde.
 Handbok för verksamhetsförlagd utbildning.
 Planeringsunderlag för VFU, ht 09.
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Underlag för bedömningen av den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU).
Avtal, Verksamhetsförlagd utbildning. Daterad 2001.

Högskolan Kristianstad
Utbildningsplan
 Ej åtkomst.
Kursplan
 ISV11L, Svenska I, 30 hp. Fastställd 2009-02-04.
 ISV21L, Svenska II, 30 hp. Fastställd 2009 – 04-16.
 SSV61L, Svenska III, 30 hp. Fastställd 2009-02-04.
 SSV30, Svenska III, 30 hp. Fastställd 2009-02-04.
 SSV60, Svenska III, 30 hp. Fastställd 2009-02-04.
 ISS12L, Lärande genom tematiska arbetsformer – språk och skapande I, 30 hp. Fastställd 2008-1215.
 ISS22L, Lärande genom tematiska arbetsformer – språk och skapande II, 30 hp. Fastställd 2009-0615.
VFU-material och övrigt informationsmaterial
 Informationsblad, Hitta ditt program. Barnets lärande – lärarens roll, svenska/samhällsvetenskap.
 Informationsblad, Hitta ditt program. Lärarutbildning – äldre barn och ungdomar – Svenska, 180
poäng [sic!].
 Informationsblad, Hitta ditt program. Lärarutbildning – äldre barn och ungdomar – Svenska, 270 hp.

Högskolan i Skövde
Utbildningsplaner



Lärarprogrammet för skolår F–3 – natur, språk och digitala lärmiljöer. Fastställd 2009-05-15.
Lärarprogrammet för skolår F–6 – matematik, naturvetenskap, svenska och digitala lärmiljöer, 210
hp. Fastställd 2009-01-08, samt reviderad version från 2009-05-15.

Kursplan
 Svenska för blivande lärare med inriktning mot tidiga åldrar A22. Fastställd 2009-04-17.
VFU-material och övrigt informationsmaterial
 Informationsblad, Lärarprogrammet för skolår F-6 – matematik, naturvetenskap, svenska och
digitala lärmiljöer, 210 hp.
 Informationsblad, VFU – verksamhetsförlagd utbildning. Uppdaterad: 2008-12-19.
 Formulär för utvärdering av den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). Daterad 2009-02-11.
 VFU: Den verksamhetsförlagda delen i lärarutbildningen. Information och riktlinjer för studenter
och lärarutbildare (inklusive bilaga). Fastställd 2007- 05-02.
 Informationsblad, Beskrivning av läraryrkets komplexitet. Daterad 2007-07-01.
 Terminsschema, utlägg VFU, vt 2009 och ht 2009.
 Informationsblad, Vanliga frågor om VFU. Uppdaterad 2009-05-12.
 Ramavtal, VFU i Skaraborg. Uppdaterad 2009-05-26.

Högskolan Väst
Utbildningsplan



Utbildningsplan Lärarprogrammet 210–330 hp med ämnesinriktning. Fastställd 2008-05-20.
Lärarprogrammet 195 hp med inriktning mot barn- och ungdomsvetenskap avsedd för undervisning i
förskola, förskoleklass, grundskolans tidigare år och fritidshem. Fastställd 2008-02-26.

193



Lärarprogrammet 210-240 hp med inriktning mot barn- och ungdomsvetenskap. Fastställd 2008-0520.

Kursplan
 Lärande och undervisning i fritidshem, förskoleklass och grundskolans tidigare år, 30 hp. Reviderad
2009-06-23.
 Barns skriftspråksutveckling I, 15 hp. Reviderad 2008-05-21.
 Skriftspråk och matematik i förskoleklass och grundskolans tidigare år, 30 hp. Reviderad 2009-0623.
 Barnet i matematikens och skriftspråkets värld, 15 hp. Reviderad 2008-12-15.
 Svenska för lärare, Seminarieserie I, 4,5 hp. Fastställd 2007-03-07.
 Svenska för lärare, Seminarieserie II, 3 hp. Fastställd 2004-04-14.
 Svenska för lärare, Yngre litteratur samt ungdomslitteratur, 15 hp. Fastställd 2007-03-07.
 Svenska för lärare, Textproduktion, textanalys och textbedömning, 7,5 hp. Fastställd 2007-03-07.
 Svenska för lärare, Språkets bruk och struktur, 15 hp. Fastställd 2007-03-07.
VFU-material och övrigt informationsmaterial
 Informationsblad, Frågor och svar om VFU.
 Minnesanteckningar från konferens VFU samordnare [sic!]. Daterad 09-03-05.
 Terminsschema med förslag på utlägg för VFU, vt 2009 och ht 2009.
 VFU-handbok. Lärarprogrammet 210–270 hp. Institutionen för Individ och samhälle. 2008-2009.

Karlstads universitet
Utbildningsplan


Utbildningsplan, Lärarprogrammet 180–330 hp. Fastställd 2007-06-11.

Kursplaner
 Svenska, lärarinriktad kurs för grundskolans senare år samt gymnasieskolan, 30 hp. Kod: S3GCL3
Fastställd 2007-05-31.
 Svenska, lärarinriktad kurs för grundskolans senare år samt gymnasieskolan, 30 hp. Kod: LVGBLS.
Fastställd 2007-05-31.
 Svenska, lärarinriktad kurs för grundskolans senare år samt gymnasieskolan, 30 hp. Kod: S3GALS.
Reviderad 2008-02-19.
 Svenska och matematik i samspel, 30 hp. Fastställd 2007-06-18.
 Svenska och matematik för blivande lärare inom grundskolans tidigare år, 30 hp. Fastställd 2007-0618.
VFU-material och övrigt informationsmaterial
 Informationsblad, Lärarutbildningen. Uppdaterad 2008-12-03.
 Intyg för deltagande i VFU
 Självskattning, VFU. Daterad 2004-06-01.
 Övergripande utbildningsmoment under din verksamhetsförlagda utbildning. Daterad 2006-03-02.
 Studentinformation – verksamhetsförlagd utbildning – vfu. Daterad 2006-09-09.
 Handbok, Verksamhetsförlagd utbildning – VFU.
 Ansvarsområden inom den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU).
 Avrådan av student – Handläggning. Daterad 2005-01-27.
 Terminsschema med utlägg av VFU, vt 2009 och ht 2009.
 Studentinformation i kursen Den textskapande människan. Daterad 2008-06-26.
 Instruktion, VFU-uppgift, Den textskapande människan. Daterad 2008-09-01.
 Instruktion II, ovan nämnda kurs. Daterad 2008-09-29.
 Handledarbrev, Den textskapande människan. Daterad 2008-09-01.
 Kursdokument S3GALS.
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Linköpings universitet
Utbildningsplan
 Utbildningsplan för Lärarprogrammet i Linköping och Lärarprogrammet i Norrköping. Beslutad
2008-11-18.
 Utbildningsplan för Lärarprogrammet i Linköping. Ingen datering.
Kursplan











Den fortsatta skriftspråkliga och matematiska utvecklingen (31–40p), 10 p [sic!] Daterad 2008-0317.
Den fortsatta skriftspråkliga och matematiska utvecklingen (46–60hp), 15 hp. Daterad 2009-08-12.
Barns språk- och begreppsutveckling med avseende på läsning, skrivning och matematik (1–15 hp),
15 hp. Daterad 2009-06-17.
Barns språk- och begreppsutveckling med avseende på läsning, skrivning och matematik (16–30
hp), 15 hp. Daterad 2009-06-17.
Svenskämnet i teori och praktik (46–60 hp), 15 hp. Daterad 2009-06-17.
Språkbeskrivning (31–60 hp), 15 hp. Daterad 2009-06-17.
Litteratur och skola (11–20 hp), 15 hp. Daterad 2009-06-17.
Litteratur och skola (16–30 hp), 15 hp. Ej daterad.
Barns och ungdomars språk, a (1–15 hp), 15 hp. Daterad 2009-06-17.
Barns och ungdomars språk, b (1–15 hp), 15 hp. Daterad 2009-06-17.

VFU-material och övrigt informationsmaterial
 Underlag för samtal om och bedömning av lärarstudentens arbete under verksamhetsförlagd del av
inriktningen, kurs 4.
 Underlag för bedömning av tillämpade sociala och didaktiska lärarförmågor under
Verksamhetsförlagd utbildning a.
 Underlag för bedömning av tillämpade sociala och didaktiska lärarförmågor under
Verksamhetsförlagd utbildning b.
 Underlag för bedömning av tillämpade sociala och didaktiska lärarförmågor under
Verksamhetsförlagd utbildning c.
 Informationsblad, Instruktion för bedömning av tillämpade sociala och didaktiska lärarförmågor
under verksamhetsförlagd utbildning (VFU).
 Kurshandledning, Svenskämnet i teori och praktik 9SV241/Svenskämnets villkor och
förutsättningar, LISVB1, 15 hp, vt 2009.
 Informationsblad, Mentorsutbildningar som ges av Lärarutbildningens kansli i Linköping.
 Informationsblad, Beröm och kritik för lärarutbildningarna.
 Kontrakt mellan SAM/student för VFU i Pedagogiskt arbete I.
 Kontrakt mellan SAM/student för VFU i Pedagogiskt arbete II.
 Kontrakt mellan SAM/student för VFU i Pedagogiskt arbete III.
 Kontrakt mellan SAM/student för VFU i inriktning.
 Informationsblad, Inför en VFU-period. Uppdaterad 2009-06-03.
 Samarbetsavtal mellan kommun/skola och Lärarprogrammet i Linköping avseende
verksamhetsförlagd utbildning. 1 juli 2007–30 juni 2008.
 Terminsschema med utlägg av VFU, ht 2008 och vt 2009.
 Informationsblad, Lärare i grundskolans tidigare år, 240 hp. Uppdaterad 2009-01-28.
 Informationsblad, Välkomna till Inriktning Svenska 60 hp. Uppdaterad 2009-01-08.

Luleå tekniska universitet
Utbildningsplan


Utbildningsplan för Svenska för grundskolans tidigare år, 210–240 hp. Fastställd 2007-09-19.
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Utbildningsplan för Svenska för grundskolans senare år (och gy), 270–330 hp. Fastställd 2007-0929.

Kursplan
 Barns och ungdomars språkliga och litterära utveckling, 30 hp. Fastställd 2007-08-27.
 Det vidgade textbegreppet, 30 hp. Fastställd 2007-11-01.
 Grundläggande skriftspråksinlärning, 15 hp. Fastställd 2007-04-27.
 Språk- och läsutveckling ur ett helhetsperspektiv, 15 hp. Fastställd 2007-08-27.
 Läs- och skrivutveckling, 15 hp. Fastställd 2009-03-12.
 Barnlitteratur och barnkultur, 15 hp. Fastställd 2009-03-12.
VFU-material och övrigt informationsmaterial
 Handbok för lärarutbildning. Daterad 2008-08-30.
 Informationsblad, Bedömning av den verksamhetsförlagda utbildningen.
 Klassificering av bedömningskriterier vid VFU.
 Bedömningsformulär för Verksamhetsförlagd utbildning (VFU).
 Riktlinjer vid samarbetsproblem och vid tveksamhet inför bedömning av VFU.
 Dokumentation av underkänt studieresultat vid VFU.
 Handledarbrev.
 Instruktion för VFU-uppgift i kursen Grundläggande skriftspråksinlärning, Vt 10.

Malmö högskola
Utbildningsplan
 Lärarutbildning 210/330 hp. Fastställt 2009-09-16.
Kursplan
 Att bli lärare. Fastställd 2008-05-06.
 Barns tal-, läs- och skrivutveckling i ett flerspråkigt perspektiv, 15 hp. Fastställd 2007-03-28.
 Barns textvärldar, 15 hp. Fastställd 2008-11-13.
 Barns språkanvändning och språkutveckling, 15 hp. Fastställd 2008-11-13.
 Språk, socialisation och lärande, 15 hp. Fastställd 2008-11-12.
 Språkutvecklande läroprocesser, 15 hp. Fastställd 2008-11-13.
 Moderna texter i en föränderlig värld, 15 hp. Fastställd 2008-05-23.
 Analys och dokumentation av språkutveckling, 15 hp. Fastställd 2007-03-28.
 Ungas textvärldar, 15 hp. Fastställd 2008-11-13.
 Kultur, identitet och samhälle, 15 hp. Fastställd 2007-10-02.
 Globalt berättande, 15 hp. Fastställd 2007-03-28.
 Äldre texter i nutida belysning, 15 hp. Fastställd 2007-11-14.
 Berättande utan gräns, 15 hp. Fastställd 2007-10-02.
 Språk och samhälle i förändring, 15 hp. Fastställd 2009-01-19.
VFU-material och övrigt informationsmaterial
 Beslut, Den verksamhetsförlagda tiden: Progression, lärandemål och bedömning. Från novis till
professionell. Reviderad 2007-09-11.
 Omdöme om den verksamhetsförlagda tiden (VFT) – studenter antagna fr o m ht 2007.
 Förslag till bedömningsprocessen i VFT – strukturskiss för en huvudämnestermin med VFT.
 Integration och progression av den verksamhetsförlagda delen av utbildningen. Internt arbetsmaterial
författat av Jan Nilsson. Daterad 2005.
 Matrisen ”Från novis till professionell”. Internt arbetsmaterial författat av Liselotte Dahlbeck och
Jan Nilsson. Daterad 2008-10-31.
 Förslag på hantering av bedömningsprocessen i VFT:n. Daterad 2002-08-21.
 Informationsblad, Verksamhetsförlagd tid – VFT.
 Dokumentation av studieresultat, VFT. Daterad 2008-10-17.
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Progression i lärarutbildningens verksamhetsförlagda tid. Daterad 2005-04-07.
Informationshäfte, Svenska i ett mångkulturellt samhälle.
På väg mot läraryrket. Den verksamhetsförlagda tiden i lärarutbildningen, ht 2007.

Mittuniversitetet
Utbildningsplan


Utbildningsplan för Lärarutbildning 210–330 hp. Fastställd 2008-08-29.

Kursplan
 Svenska språket GR (A) Inriktning språk och kultur: Svenska språket, 19,5 hp. Giltig från 2009-0830.
 Litteraturvetenskap GR (A) Inriktning språk och kultur: Barn och ungdomslitteratur [sic!], 19,5 hp.
Giltig från 2009-08-30.
 Svenska språket GR (A) Inriktning Svenska, 30 hp. Giltig från 2009-08-30.
 Litteraturvetenskap GR (A) Inriktning Svenska, 30 hp. Giltig från 2009-08-30.
VFU-material och övrigt informationsmaterial
 Informationsblad, Stöd för bedömning av student. Verksamhetsförlagd utbildning (Vfu).
 Bedömningsunderlag, Vfu-bedömning i lärarutbildning
 Underlag för den studerandes egenvärdering av sin verksamhetsförlagda utbildning.

Mälardalens högskola
Utbildningsplan



Utbildningsplanens planeringsdel för Lärarprogrammet 210–330 hp. Beslutad 2008-11-27.
Utbildningsplan för Lärarprogrammet, Svenska 270 hp. Fastställd 2008-11-13.

Kursplan
 Svenskämnets didaktik 1 7,5 [sic!] hp. Fastställd 2007-11-02.
 Svenskämnets didaktik 1 b 7,5 [sic!] hp. Fastställd 2008-08-01.
 Språkutvecklingsdidaktik 2 9 [sic!] hp. Fastställd 2007-08-31.
 Språkutvecklingsdidaktik 1 6 [sic!] hp. Fastställd 2007-08-31.
 Svenskämnets didaktik 2 7,5 [sic!] hp. Fastställd 2007-11-02.
 (Att lära sig tala, läsa och skriva 12 hp. Fastställd 2007-11-02). Anknyter till VFU.
 (Läs- och skrivprogression 4,5 hp. Fastställd 2007-11-02). Anknyter till VFU.
VFU-material och övrigt informationsmaterial
 Handbok för verksamhetsförlagd utbildning – VFU.
 Informationsblad, Lärarprogrammet Svenska.
 Informationsblad, Språk och språkutveckling, a. Uppdaterad 2008-08-11.
 Informationsblad, Språk och språkutveckling, b. Uppdaterad 2008-08-11.
 Informationsblad, Svenska. Uppdaterad 2008-12-19.
 Avtal för partnersamverkan för skolutveckling och lärarutbildning mellan Mälardalens högskola och
XXX-skolan/kommun [sic!]. Daterad 2009-08-18.
 Terminsschema med utlägg av VFU, vt 2009 och ht 2009.
 Till handledare och studenter. Information angående VFU i inriktningarna.
 Informationsblad, Lärarutbildning vid Mälardalens Högskola.
 VFU-uppgift, Svenskämnets didaktik 1,5 poäng [sic!]. HSV 115.
 VFU-uppgift: Lärportfölj i lärarprogrammet vid Mälardalens högskola.
 Normavtal för partnersamverkan för skolutveckling och lärarutbildning mellan Mälardalens
högskola och förskolor och skolor i regionen från och med hösten 2009.
 Informationsblad, Verksamhetsförlagd utbildning – VFU.
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Stockholms universitet
Utbildningsplan


Utbildningsplan för lärarprogrammet 90–330 hp. Fastställd 2008-0618.

Kursplan










Svenska/svenska som andraspråk i mångfaldens skola I, skolår F–6, 30 hp. Ändrad 2009-05-11.
Svenska/svenska som andraspråk i mångfaldens skola I, skolår 5–9 samt skolår 7–9 och
gymnasieskolan, 30hp. Ändrad 2009-05-11.
Svenska/svenska som andraspråk i mångfaldens skola II, skolår 5–9 samt skolår 7–9 och
gymnasieskolan, 30 hp. Fastställd 2009-06-03.
Didaktiska perspektiv på läs- och skrivutveckling, 30 hp. Fastställd 2008-08-22.
Svenska med didaktisk inriktning I, 30 hp. Fastställd 2008-07-02.
Svenska med didaktisk inriktning II, 30 hp. Ändrad 2009-05-06.
Språk och språkutveckling II, 30 hp. Fastställd 2008-08-20.
Grundkurs i läs- och skrivpedagogik, 15 hp. Ändrad 2009-01- 14.
Språk och lärande, 15 hp. Fastställd 2008-06-26.

VFU-material och övrigt informationsmaterial















Studiehandledning, Svenska /svenska som andraspråk i mångfaldens skola I, skolår 5–9 samt skolår
7–9 och gymnasieskolan, 30 hp. Vt 2009.
Informationsblad, Vfu-information för studenter. Uppdaterad 2009-06-10.
Informationsblad, Lärarprogrammet, 210–330 hp. Uppdaterad 2009-01-20.
Informationsblad, Svenska, språkutveckling och lärande.
Terminsschema, utlägg VFU, vt 2009.
Informationsblad, Basgruppsarbete och tidigare frånvaro.
Informationsblad, A-Ö om VFU.
Informationsblad, Frågor och svar om VFU. Uppdaterad 2009-05-27.
Informationsblad, VFU-information för samarbetspartners med flera. Uppdaterad 2009-06-11.
Verksamhetsförlagd utbildning – guide för arbetslag och lärare, ht 2008.
Verksamhetsförlagd utbildning – guide för arbetslag och lärare. Komplettering Vt 2009.
VFU-rapport, Delkurs 3, Didaktiska perspektiv på språkutveckling.
Studiehandledning, Kursinformation med litteraturförteckning, Svenska med didaktik inriktning I,
30 hp. Vt 2009.
Studiehandledning, Svenska/svenska som andraspråk i mångfaldens skola I, skolår F–6, 30 hp. Vt
2009.

Södertörns högskola
Utbildningsplan


Interkulturell lärarutbildning mot grundskolans senare år och gymnasiet, 270–330 hp. Giltig från ht
2007.

Kursplan
 Natur, språk och kultur, A, 30 hp. Giltig från ht 2008.
 Natur, språk och kultur, B, 30 hp. Giltig från ht 2008.
 Natur, kultur och barnkultur, C, 30hp. Giltig från ht 2008.
 Språk och litteratur för blivande svensklärare A, 30 hp. Giltig från vt 2008.
 Språk och litteratur för blivande svensklärare B, 30 hp. Giltig från ht 2008.
 Språk och litteratur för blivande svensklärare – fördjupande specialisering med examensarbete, 30
hp. Giltig från vt 2008.
 Litteracitet i språk och matematik, 30 hp. Giltig från vt 2009.
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VFU-material och övrigt informationsmaterial
 VFU-information för studenter. Januari 2009.
 Informationsblad, Vad är VFU. Uppdaterad 2009-01-28.
 Informationsblad, Frågor och svar om VFU. Uppdaterad 2008-09-24.
 Informationsblad, PO-dagar och Basgruppsdagar. Uppdaterad 2008-12-18.
 Terminsschema med utlägg av VFU, vt 2009.
 Handledarbrev, Ämnesdidaktik. Daterad 2008-06-16.
 Studiemanual för delkursen Skolämnet svenska 4,5 hp, vt 2009.
 Studiemanual, Språkstimulerande undervisning, 7,5 hp, ht 2008.
 Samverkansavtal om den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen. Kompletteringsavtal.
Daterad 2003-12-05.
 Informationsmaterial om kursen Natur, kultur och barnkultur C, 30 hp.
 Information om Natur, språk och Kultur A-terminen (NSKA) på lärarprogrammet vid Södertörns
högskola. Daterad 2008-11-04.
 Studiemanual för delkursen (förkortad version) Ämnesintegrerad didaktik, 15 hp. Vt 2009.
 VFU-uppgift, Interkulturell lärarutbildning mot förskola, förskoleklass och grundskolans tidigare år,
210 hp. Vt 2009.
 Bedömningsunderlag för verksamhetsförlagd utbildning, Språk och litteratur för blivande
svensklärare. Ht 2008 och vt 2009.
 Studiemanual Språkstimulerande undervisning, 7,5 hp. Ht 2008.
 Studiemanual Språk och litteratur för blivande svensklärare, 30 hp.
 Informationsblad, Beskrivning av professionsutveckling inom lärarutbildning.

Umeå universitet
Utbildningsplan
 Ej åtkomst
Kursplan
 Lärande och undervisning i Svenska, matematik och engelska, 30hp. Fastställd 2003-01-14.
 Att arbeta i grundskolans tidigare år, 30 hp. Fastställd 2002-06-13.
 Barns tal-, skriv- och läsinlärning II, 7,5 hp [Arbetsmaterial?].
 Läs-, skriv- och språkutveckling II, 15 hp. Fastställd 2006-10-04.
 Vidgat språkbegrepp, 7,5 hp. Fastställd 2006-12-04.
 Svenska 3. Barns och ungdomars läsning och skrivande, 30 hp. Fastställd xxx [sic!].
 Svenska IV, 30hp. Reviderad. Giltig från 2008-06.
VFU-material och övrigt informationsmaterial
 Digital VFU-handbok. Läsåret 2008/2009.
 Studiehandbok på webben för lärare i Fritidshem, Förskola/förskoleklass, Grundskolans tidigare år.
Antagna 2008/2009. Kontrollerad 2008-06-10.
 Avtal för den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). Daterad 2007-05-02.
 Protokollsanteckningar – Avtal för den verksamhetsförlagda utbildningen. Daterad 2007-05-07.
 Tillägg VFU-avtal. Daterad 2009-01-29.
 Bedömningsunderlag för verksamhetsförlagd utbildning (VFU).
 Handläggning av underkännande i samband med VFU/PRAKTIK. Daterad 2007-04-26.
 Närvarorapportering – verksamhetsförlagd utbildning.
 Informationsblad, Verksamhetsförlagd utbildning. Uppdaterad 2009-06-11.
 PM – Att arbeta i grundskolans tidigare år, 15 hp (studiehandledning). Daterad 2008-12-13.
 Handledarbrev, kurs Svenska IV, Vt 2009.
 Studieguide, Svenska IV, moment 3, 15 hp, v 09.
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Uppsala universitet
Utbildningsplan
 Utbildningsplan för Lärarprogrammet, 330 högskolepoäng. Reviderad 2008-01-24.
Kursplan
 Språk och matematik i tidiga skolår B, 30 hp. Inrättad 2007-03-20.
 Svenska 2, 30 hp. Reviderad 2007-03-20.
VFU-material och övrigt informationsmaterial















Informationsblad, Lärarprogrammet 210–330 högskolepoäng, Svenska.
Informationsblad, Lärarprogrammet 210–330 högskolepoäng: Svenska och matematik i tidiga
skolår.
Informationsblad, Kursuppgift/VFU-uppgift, vt 2009.
Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämndens riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning (VFU).
Tredje upplagan.
Terminsöversikt för utlägg av VFU, vt 2009.
Omdöme om den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU).
Underlag för KLU-bedömning, Språk och matematik för tidiga skolår B.
Handledarbrev, Språk och matematikundervisningens praxis, 10 p, Vt 2007.
Studiehandledning, Språk och matematik i tidiga skolår B, Ht 2009.
Studiehandledning, Språk och matematikundervisningens praxis, 15 hp, Ht 2009.
Kursuppgift 17/VFU-uppgift.
Information om VFU-dagbok/portfolio.
Examinationsuppgift 2 – litteraturprojekt i VFU-klassen.
Informationsblad om den kommunala lärarutbildarens uppgifter i kurs.

Växjö universitet
Utbildningsplan


Utbildningsplan, Lärarutbildningsprogrammet, 270–33 hp. Reviderad 2008-06-03.

Kursplan
 Svenska och matematik för skolans tidigare år, 60 hp. Beslutsdatum 2008-02-13.
 Svenska och engelska för skolans tidigare år, 60 hp. Beslutsdatum 2008-02-13.
 Svenska för de tidiga åren, 30 hp. Beslutsdatum 2008-02-13.
 Svenska för de mellersta skolåren, 30 hp. Beslutsdatum 2007-01-09.
 Inriktning svenska för grundskolan, 90 hp. Beslutsdatum 2007-12-12.
 Inriktning Svenska för grundskolans senare år och gymnasieskolan I, 60 hp. Beslutsdatum 2007- 1212.
 Inriktning Svenska för gymnasieskolan III, 30 hp. Beslutsdatum 2007-01-09.
VFU-material och övrigt informationsmaterial
 Informationsblad, Lärarutbildningsprogrammet, Svenska (grundskolans senare år/gymnasiet).
 Inriktningsinformation, Lärarutbildningsprogrammet, 210–330 hp.
 Informationsblad, Verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Uppdaterad 2009-08-14.
 VFU, Verksamhetsförlagd utbildning, Vad som förväntas av dig som student och [sic!]vad du kan
förvänta dig av din VFU.

Örebro universitet
Utbildningsplan


Lärarprogrammet, 210–330 högskolepoäng. Fastställd 2008-11-24.
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Kursplan
 Svenska för lärare, avslutande kurs, tidigare år, 30 hp. Ändrad 2009-03-06.
 Svenska för lärare, fortsättningskurs, senare år/gymnasiet, 30 hp. Ändrad 2009-03-26.
 Svenska för lärare, avslutande kurs, senare år/gymnasiet, 30 hp. Ändrad 2009-03-26.
 Svenska för lärare, avslutande kurs, senare år/gymnasiet, avancerad nivå, 30 hp. Inrättad 2009-0302.
VFU-material och övrigt informationsmaterial
 Informationsblad, Lärarprogrammet med inriktning svenska. Uppdaterad 2008-08-25.
 Informationsblad, Utgångspunkter för de studerandes placering i verksamhetsförlagd utbildning
(VFU) – sammanställd information.
 Informationsblad, Till studerande som läser lärarprogrammet, VFU-samordnare för kännedom,
VFU-lärare för kännedom. Gäller från vt 2008.
 Ramavtal för Verksamhetsförlagd utbildning inom lärarutbildningen – VFU.
 VFU-guiden – lärarutbildning.
 Underlag för bedömning av verksamhetsförlagd utbildning. Kurser: Svenska för lärare,
fortsättningskurs, senare år/gymnasiet, Svenska för lärare, avslutande kurs, tidigare år, Svenska för
lärare, avslutande kurs, senare år/gymnasiet.
 Studiehandledning för lärare, avslutande kurs, tidigare år, 30 hp. Ht 2008.
 Studiehandledning, Svenska för lärare, fortsättningskurs, senare år/gymnasiet, 30 hp. Ht 2008.
 Studiehandledning, Svenska för lärare, avslutande kurs, senare år/gymnasiet, 30 hp. Ht 2008.
 Studiehandledning, Svenska för lärare, avslutande kurs, senare år/gymnasiet, avancerad nivå, 30 hp.
 Informationsblad, Samverkansområden.
 Samverkansdokument för regional samverkan kring verksamhetsförlagd utbildning inom
lärarutbildningen. Örebro universitet och kommunerna i regionen. Ht 08-Vt 09.
 Terminsschema med VFU-utlägg, vt 2009 och ht 2009.

Otryckta källor
Intervju med Anders, lärarutbildare vid Göteborgs universitet, november 2009.
Intervju med Britta, lärarutbildare vid Göteborgs universitet, november 2009.
Intervju med Carina, svensklärarstudent vid Göteborgs universitet, november 2009.
Intervju med Diana, svensklärarstudent vid Göteborgs universitet, november 2009.
Intervju med Emma, svensklärarstudent vid Göteborgs universitet, november 2009.
Intervju med Frida, svensklärarstudent vid Göteborgs universitet, november 2009.
Intervju med Gisela, svensklärarstudent vid Göteborgs universitet, november 2009.
Intervju med Hannes, svensklärarstudent vid Malmö högskola, november 2009.
Intervju med Josef, svensklärarstudent vid Malmö högskola, januari, 2010.
Intervju med Karin, lärarutbildare vid Malmö högskola, november 2009.
Intervju med Lars, lärarutbildare vid Malmö högskola, november 2009.
Intervju med Maria, svensklärarstudent vid Stockholms universitet, januari 2010.
Intervju med Nora, lärarutbildare vid Stockholms universitet, november 2009.
Intervju med Olivia, svensklärarstudent vid Stockholms universitet, november 2009.
Intervju med Per, lärarutbildare vid Stockholms universitet, november 2009.
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BILAGOR
Bilaga 1: Intervjuguide, lärarutbildare
Lärarutbildaren
• Bakgrund, yrkesmässig, titel etc.
• Berätta om din roll (som VFU-ansvarig) i svensklärarutbildningen.
• Hur ser ditt uppdrag ut?
• Har du hand om bedömning och betygssättning?
Organisation av VFU
• Beskriv hur VFU:n är organiserad
• Sammanhållen/referens
• När i utbildningen
• Nyckelpersoner/ansvarsområden
Kursplaner och studiehandledningar
• Har du varit med och formulerat kursplaner för VFU:n i ”din inriktning”?
• I så fall – vilka tankar präglade arbetet?
• Vilka skrev?
• Enbart personer från lärosätet? Studenter? VFU-lärare i
verksamheten?
• Hur valdes de ut?
• Vad styrde processen?
• Dokument? Guider?
• Vilka och varför?
• Ramfaktorer?
• Ekonomi/avtal
• Organisation?
• Lärosätets och kommunernas
• Vem eller vilka och vad bestämmer hur kursplanen ska utformas (form,
innehåll, språk)?
• Finns någon form av remissinstans innan fastställandet?
Om nej – har du varit med och formulerat en ev. studiehandledning?
• I så fall – vilka tankar präglade arbetet?
• Vem eller vilka skrev?
• Vilka tankar fanns kring ev. examinationsuppgifter?
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• Vad styrde processen?
• Dokument? Guider?
• Vilka och varför?
• Ramfaktorer?
• Ekonomi/avtal
• Organisation?
• Lärosätets och kommunernas
• Vem eller vilka och vad bestämmer hur studieplanen ska utformas (form,
innehåll, språk)?
Övergripande frågor
• Vad är syftet med VFU, enligt din uppfattning?
• Hur ser du på innehållet i VFU:n – vad får studenterna?
• Hur vill du beskriva relationen mellan lärosätet och skolverksamheten?
• Ansvarsområden
• Vad ska respektive verksamhet bidra med?
• Progression och profession
• Hur ser du på progressionen i inriktningen?
• Hur ser du på kursplanernas formuleringar kring progressionen ifråga
om VFU:n?
• Hur väl anser du att kursplanernas formuleringar visar
progressionsnivån i VFU
• Hur ser du på det kursplanerna skriver om innehållet i VFU:n?
• Tydlighet?
• Vilken slags innehåll?
Betyg och bedömning
• Hur bedöms och betygssätts studenternas VFU?
• Av vem eller vilka?
• Vad bedöms?
• Fungerar bedömningen tillfredsställande även om någon annan skrivit
kursplanen?
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Bilaga 2: Intervjuguide, student
Lärarstudenten
• Inriktning
• Hur länge har du läst i inriktningen?
• Organisering av VFU
• Hur mycket VFU har du haft i inriktningen?
• I vilka verksamheter har du gjort VFU?
• Hur var VFU:n utlagd?
• Vad tycker du om utlägget av VFU?
• Var i utbildningen ligger VFU:n?
• Vad tycker du om det?
• Vad är viktigt med VFU, enligt din uppfattning?
Innehåll i VFU:n
• Vad anser du att du lärt dig under VFU:n?
• Din roll under VFU:n
• Handledarens roll
• Har handledningen fungerat?
Betyg och bedömning
Hur har din VFU bedömts och betygssatts?
• Närvaro
• Bedömningsdokument
• Besök i verksamheten
• Vem besöker?
• Varför?
• Hur går ett ev. bedömningssamtal till?
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• Uppgifter från lärosätet
• karaktär på uppgiften/uppgifterna
• Vem eller vilka har bedömt och betygssatt VFU: n?
• Vad bedöms, enligt din uppfattning?
Övergripande frågor
• Vad bidrar lärarutbildarna i skolverksamheten med?
• Vad bidrar lärarutbildarna vid lärosätet med?
• Hur skulle du beskriva synen på svenskämnet i svensklärarutbildningen här på
lärosätet och i skolan/skolorna där du gjort VFU?

• Hur ser du på förhållandet mellan teori och praktik när det gäller VFU?
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