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Sammanfattning
I april 2014 fick Universitetskanslersämbetet (UKÄ) i uppdrag av regeringen att
genomföra en särskild uppföljning av den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU)
inom lärar-och förskollärarutbildningarna. Uppdraget redovisas i föreliggande
rapport. Uppföljningen omfattar samtliga lärosäten med examenstillstånd för de
aktuella utbildningarna. Till stöd i sitt arbete med uppföljningen har UKÄ haft en
referensgrupp bestående av sex lärosätesrepresentanter. Referensgruppen har bland
annat varit UKÄ behjälplig i framtagandet av de kvalitetsaspekter som utgör själva
navet i uppföljningen nämligen innehåll, organisation och genomförande,
examination och kvalitetssäkring samt handledning. Inför arbetet med uppföljningen
har UKÄ, tillsammans med referensgruppen, även genomfört hearings med
företrädare för samtliga lärosäten som ingår i uppföljningen, Skolverket, SKL,1
Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet Student och Lärarnas
Riksförbunds studerandeförening.2
Det empiriska materialet i uppföljningen utgörs av ett frågeformulär och en
fördjupningsstudie. Fördjupningsstudien har genomförts vid sex lärosäten och
omfattar dels enkäter, dels platsbesök med intervjuer. Referensgruppen har haft en
mycket central roll inför och under platsbesöken.
Av uppföljningen framgår att lärosätena har lagt ner betydande resurser på att
kvalitetssäkra den verksamhetsförlagda utbildningen och att den verksamhetsförlagda
utbildningen överlag fungerar betydligt bättre nu än tidigare granskningar och
uppföljningar har visat.3 Inte minst det faktum att studenterna är påfallande nöjda med
sin verksamhetsförlagda utbildning kan ses som ett tecken på detta. Andra påtagliga
förändringar till det bättre är att den verksamhetsförlagda utbildningen numera ofta
utgörs av egna kurser med fastställda kursplaner, explicita lärandemål och tydligt
beskrivna examinationsformer. Ytterligare en positiv förändring är att lärosätena, i
syfte att synliggöra hur den verksamhetsförlagda utbildningen bidrar till progression i
hela utbildningen, har utarbetat olika former av progressionsmatriser, VFU-guider
eller motsvarande där lärandemål i respektive kurs preciseras och relateras till
examensmålen. I uppföljningen framkommer också att lärosätenas samverkan med
huvudmännen på det hela taget fungerar väl och är reglerad i avtal. Huruvida
lärosätena också följer upp avtalen med huvudmännen kontinuerligt framgår dock
inte tydligt av lärosätenas redovisningar. UKÄ menar att det är av yttersta vikt att
avtalen regelbundet blir föremål för uppföljning, eftersom dessa reglerar
ansvarsförhållandet mellan lärosätena och huvudmännen och därmed har bäring på
kvaliteten på den verksamhetsförlagda utbildningen. Samverkan sker i en rad olika
forum och på skilda nivåer i VFU-organisationen. Både samverkan och
kvalitetssäkringen i övrigt underlättas av det faktum att lärosätena har utvecklat
administrativa stödsystem, exempelvis gemensamma databaser, för administrativ
hantering och kommunikation gällande den verksamhetsförlagda utbildningen. UKÄ

1

Sveriges Kommuner och Landsting.
Även Friskolornas riksförbund och Sveriges förenade studentkårer (SFS) var inbjudna men dessa medverkade ej.
3
Högskoleverkets rapportserie 2005:17 R, Högskoleverkets rapportserie 2008:8 R, Skolverket: Den verksamhetsförlagda delen
av lärarutbildningen (VFU), Förläggning av olika verksamhetsformer och betydelsen för kompetensutveckling och rekrytering
av personal, Lärarförbundet 2008: Hur ser lärarstudenterna på sin VFU?
2
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noterar att det på några lärosäten har skapats mellannivåer i VFU-organisationen.4 I
uppföljningen framkommer att dessa mellannivåer ibland får till följd att VFUhandledare och VFU-lärare/examinator inte träffas och att studenter i vissa fall blir
informationsbärare mellan skolverksamheter och lärosäten. Ur ett
rättssäkerhetsperspektiv ser UKÄ vissa risker med ett sådant förfarande.
I jämförelse med tidigare utvärderingar och uppföljningar av lärarutbildningen, visar
föreliggande studie att VFU-handledarna nu i betydligt större utsträckning är behöriga
i skolformer och ämnen som är relevanta i förhållande till den utbildning studenterna
går.5 Vidare framkommer att VFU-handledarna har lång erfarenhet både av yrket och
av att vara VFU-handledare. Däremot är bristen på VFU-handledare som har
genomgått någon form av handledarutbildning stor; särskilt prekär är situationen i
gymnasieskolan där endast en liten del av VFU-handledarna har handledarutbildning.
Detta kan medföra svårigheter att bedöma studenternas prestationer i förhållande till
VFU-kursernas lärandemål, vilket enligt UKÄ är allvarligt då detta riskerar att
undergräva rättssäkerheten för studenterna. Bristen på VFU-handledare med
handledarutbildning, identifieras i de SWOT-analyser6 som ingår i uppföljningen som
en svaghet eller ett hot mot den verksamhetsförlagda utbildningen av majoriteten av
lärosätena. Flertalet lärosäten framhåller också att den verksamhetsförlagda
utbildningen är kostnadskrävande och många lyfter i SWOT-analyserna de
ekonomiska förutsättningarna för den verksamhetsförlagda utbildningen som ett hot.
Uppföljningen visar att anmärkningsvärt få studenter blir underkända på sin
verksamhetsförlagda utbildning, något som UKÄ ställer sig frågande till. För
lärosätenas del bör den låga andelen underkända i den verksamhetsförlagda
utbildningen mana till eftertanke och ytterligare analys. Andra faktorer som
framkommer i uppföljningen, och som kan inverka negativt på den
verksamhetsförlagda utbildningen, är att det råder brist på behöriga lärare i vissa
ämnen. Detta får till konsekvens att studenter inte alltid får göra verksamhetsförlagd
utbildning i alla ämnen.
Trots att flera av de brister som konstaterats i tidigare utvärderingar och uppföljningar
av lärarutbildningen har åtgärdats och kvaliteten på den verksamhetsförlagda
utbildningen är avsevärt mycket bättre än förut, konstaterar UKÄ att en del
förbättringsområden kvarstår. UKÄ rekommenderar regeringen att ersätta det
nuvarande ersättningsystemet med ett nytt, liknande det som används för
vårdutbildningarna. Vidare rekommenderar UKÄ regeringen att införa ett särskilt
handledarlyft för att öka andelen VFU-handledare med handledarutbildning samt att
permanenta Lärarlyftet II för att öka andelen behöriga lärare. Vad gäller UKÄ:s
rekommendationer till lärosätena omfattar dessa bland annat krav på
handledarutbildning för VFU-handledare samt fortsatt kvalitetssäkring av
examination av den verksamhetsförlagda utbildningen. Slutligen rekommenderar
UKÄ huvudmännen att bland annat ge VFU-handledare bättre förutsättningar att
inom ramen för ordinarie arbetstid genomgå handledarutbildning och delta i andra
kompetenshöjande aktiviteter som lärosätena erbjuder.

4

Exempel på sådana mellannivåer är tjänster som är placerade mellan VFU-handledare och VFU-lärare/examinatorer och som
innehas av så kallade koordinatorer, fältmentorer eller liknande.
5
I tidigare utvärderingar och uppföljningar av den verksamhetsförlagda utbildningen har bland annat framkommit att många
studenter inom lärarutbildningen inte fått VFU-plats inom rätt skolform och/eller i ämnen som varit relevanta i förhållande till
inriktningen på den utbildning som studenterna gått. Se vidare fotnot 2.
6
SWOT är en förkortning av de engelska orden strengths, weaknesses, opportunities och threats. I denna studie används de
svenska benämningarna, d.v.s., styrkor, svagheter, möjligheter och hot.
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Uppdraget
Regeringen gav i april 2014 Universitetskanslersämbetet (UKÄ) i uppdrag7 att följa
upp hur genomförandet av den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) har
förändrats och utvecklats efter att de nya examensordningarna för förskollärare,
grundlärare och ämneslärare trädde ikraft i januari 2011. I uppföljningen ska enligt
regeringsuppdraget hänsyn tas till den kritik som framfördes när det gällde
genomförandet av den verksamhetsförlagda utbildningen inom den tidigare
lärarutbildningen som reformerades 2001. I utredningen ska även
förbättringsområden kunna identifieras.

Bakgrund
Den tidigare lärarutbildningen reformerades 2001 och utvärderades av
Högskoleverket 2004/058 samt 2007/08.9 En särskild granskning av den
verksamhetsförlagda utbildningen gjordes av Skolverket 200710 och den
verksamhetsförlagda utbildningen har även berörts i rapporter producerade av
lärarnas fackliga organisationer.11 Alla dessa rapporter pekade på bristande samarbete
mellan lärosätena och kommunerna, felaktiga placeringar av studenter avseende både
åldersgrupper och ämnen samt otydlig progression. Bristande samarbete mellan
högskola och skolverksamheter resulterade bland annat i att de uppgifter studenterna
hade med sig från lärosätet ofta inte passade in i schemat under studentens VFUperiod med mera.
En enkät som vände sig till nyligen utexaminerade lärarstudenter genomfördes inom
utredningen Hållbar lärarutbildning.12 Utredningen resulterade i en omfattande
förändring i examensordningen som trädde i kraft höstterminen 2011. Av enkäten
framgick att studenterna, i alltför många avseenden, kände sig otillräckligt förberedda
för yrket. Sämst förberedda ansåg sig studenterna vara för prov och bedömning,
utvecklingssamtal, lokalt utvecklingsarbete, läs- och skrivutveckling samt
användande av IKT.13 Detta bekräftades även i en långtidsstudie (LÄST),14
genomförd vid Karolinska institutet, som speglade studenternas uppfattning i slutet av
utbildningen samt efter visst antal år i yrket. En motsvarande studie av sjuksköterskor
(LUST)15 visade, bland annat, att lärarstudenterna kände sig sämre förberedda än
blivande sjuksköterskor. Det är viktigt att påpeka, vilket inte minst framgår i de två
utvärderingarna och uppföljningen av ifrågasatta examenstillstånd som
Högskoleverket genomförde 2009, liksom i de andra rapporterna, att situationen när
det gäller den verksamhetsförlagda utbildningen successivt har blivit bättre även om
en hel del arbete fortfarande återstod.

7

Bilaga 1. Regeringsuppdraget.
Högskoleverkets rapportserie 2005:17 R.
9
Högskoleverkets rapportserie 2008:8 R.
10
Skolverket: Den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen (VFU). Förläggning av olika verksamhetsformer och
betydelsen för kompetensutveckling och rekrytering av personal.
11
Lärarförbundet 2008: Hur ser lärarstudenterna på sin VFU?
12
SOU 2008:109 En hållbar lärarutbildning.
13
Informations- och kommunikationsteknik.
14
Hutell, D. Lost in transition? A Study of Newly Graduated Teachers Experiences During the Initial Period of Employment,
Karolinska institutet.
15
LUST - en Longitudinell Undersökning av Sjuksköterskors Tillvaro.
8
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Genomförande av uppdraget
Samtliga lärosäten som idag har examenstillstånd att utfärda de nya examina har
prövats för dessa rättigheter på examensnivå, ämnesnivå och inriktning. Prövningen
grundades på lärosätenas förutsättningar för att bedriva den planerade verksamheten,
även avseende verksamhetsförlagd utbildning, med hög kvalitet. Inom ramen för det
aktuella regeringsuppdraget, som fokuserar uteslutande på den verksamhetsförlagda
utbildningen, ska UKÄ utveckla kvalitetsaspekter för förutsättningar och processer i
verksamheten fem år efter prövningarna.
Dessa kvalitetsaspekter har utarbetats utifrån relevanta nationella examensmål och
den tidigare framförda kritiken. Till sin hjälp i detta arbete har UKÄ haft en
referensgrupp bestående av Anders Arnqvist (Karlstads universitet, Uppsala
universitet), Per-Henrik Holgersson (Kungl. Musikhögskolan i Stockholm), Yvonne
Larsson (Högskolan Väst), Gun Lundberg (Umeå universitet), Anita Norlund
(Högskolan i Borås) och Håkan Sollervall (Malmö högskola, Linnéuniversitetet). I
rekryteringen av referensgrupp har hänsyn tagits till könsfördelning, erfarenhet av
olika examina inom lärar- och förskollärarutbildningen samt regional spridning.
Därutöver har, för att säkerställa kontinuitet, tre av medlemmarna i referensgruppen
tidigare deltagit i examenstillståndsprövningar av lärarutbildningar. Utöver arbetet
med kvalitetsaspekterna, har referensgruppen även varit delaktig i de intervjuer och
samtal som fördes i samband med platsbesöken vid de lärosäten som ingick i
fördjupningsstudien.
I två hearings, en med representanter för samtliga berörda lärosäten och en med
representanterna för Skolverket, SKL och de lärarfackliga organisationerna,
diskuterades samt förankrades kvalitetsaspekterna. Friskolornas riksförbund och SFS
var inbjudna men deltog inte. Kvalitetsaspekterna utgår dels från de nationella
examensmålen för respektive lärarexamen och inriktning, dels från de tidigare
påpekade bristerna. Dessa har tillsammans med ett antal kvantitativa frågor samlats i
ett frågeformulär16 riktat till samtliga berörda lärosätena.17 I formuläret fick de även
genomföra en SWOT-analys.
För att få en tydligare bild av hur den verksamhetsförlagda utbildningen bedrivs
genomfördes en fördjupad studie som inkluderade platsbesök18 med ett flertal
intervjuer vid sex lärosäten, tre universitet och tre högskolor.19 Nitton av de berörda
lärosätena anmälde intresse att delta i den fördjupade studien på frivillig basis. Vid
urvalet har hänsyn tagits till geografiska aspekter, utbildningsvolym och
utbildningens organisation vid lärosätet samt att ett lärosäte som bedriver
utbildningen inom det konstnärliga området skulle vara representerat.20 Vid dessa
lärosäten genomfördes även enkäter med studenter21 som hade avslutat en VFUperiod under den första halvan av vårterminen 2015 samt VFU-handledare22 i
förskola eller skola.
Dessa tre tillvägagångssätt att få kunskap om hur den verksamhetsförlagda
utbildningen genomförs vad avser relevant placering, innehåll och progression,
16

Se bilaga 2. Frågeformulär.
Av 28 lärosäten som erbjuder lärarutbildningen ingår 27 då Högskolan i Skövde har endast tillstånd att utfärda
yrkeslärarexamen som inte omfattas av uppdraget.
18
Se bilaga 3. Exempel på schema för platsbesök.
19
Göteborgs universitet, Stiftelsen Högskolan i Jönköping (fortsättningsvis benämnd Högskolan i Jönköping), Konstfack,
Linköpings universitet, Luleå tekniska universitet och Malmö högskola.
20
Se bilaga 6. Brev till rektorer, slutgiltig förfrågan om deltagande i fördjupningsstudien.
21
Se bilaga 4. Enkät till studenter.
22
Se bilaga 5. Enkät till VFU-handledare.
17
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processer kring handledning och examination samt andra kvalitetssäkrande rutiner
med mera, har gett UKÄ ett bra underlag för att genomföra uppdraget i ett samarbete
mellan utvärderings- och analysavdelningen.

Avgränsningar och förklaringar
1. Enkäter har gått ut till studenter som har avslutat en VFU-period under den
första halvan av vårterminen 2015. Enkäten till VFU-handledare har skickats
till dem som har handlett studenter under läsåret 2014/15. Det finns ingen
koppling mellan studenter och VFU-handledare i materialet, annat än att
handledarna har anlitats av samma lärosäte som studenterna var registrerade
vid.
2. Följande definitioner används: VFU-handledare är den lärare som handleder
studenten i skolan eller förskolan, VFU-lärare är den lärare vid lärosätet som
ansvarar för VFU-kursen och examinerar studenterna,
huvudman/skolhuvudman är ett samlingsnamn för kommuner,
kommunalförbund, landsting, företag eller organisationer som driver
grundskola eller gymnasieskola.
3. Följande förkortningar används: årskurs i skola (åk), läsår (lå), höstrespektive vårtermin (ht, vt), högskolepoäng (hp), verksamhetsförlagd
utbildning (VFU), kompletterande pedagogisk utbildning (KPU),
utbildningsvetenskaplig kärna (UVK)
4. Begreppen övningsskolor respektive övningsförskolor avser de
skolverksamheter som ingår i försöksverksamheten med övningsskolor och
övningsförskolor. Projektet syftar till att höja kvaliteten i den
verksamhetsförlagda utbildningen inom lärar- och förskollärarutbildningarna.

Rapportens disposition
I det avsnitt som närmast följer, Hur organiseras och genomförs den
verksamhetsförlagda utbildningen? redovisas lärosätenas svar på frågorna i del 2 av
frågeformuläret. Frågorna i denna del av undersökningen är kvalitativa och fokuserar
på tre kvalitetsaspekter, nämligen innehåll, organisation och genomförande samt
handledning. Därpå redovisas i avsnittet Enkät till studenter och VFU-handledare
resultaten av den webbenkät som ingår i fördjupningsstudien. Enkäten riktade sig till
både studenter som nyligen avslutat en VFU-period och VFU-handledare som nyligen
handlett en student. Detta avsnitt följs av en SWOT-analys där lärosätena har
uppmanats att värdera styrkor, svagheter, möjligheter och hot kopplade till den
verksamhetsförlagda utbildningen med utgångspunkt i de tre kvalitetsaspekterna.
I nästföljande avsnitt, Några iakttagelser, redovisas en del av de iakttagelser som
både referensgruppen och UKÄ har gjort med utgångspunkt i lärosätenas enkätsvar
och den fördjupade studien. Rapporten avslutas med avsnitten Goda exempel följt av
Övergripande slutsatser och rekommendationer. Det sistnämnda avsnittet riktar sig
till såväl regeringen som till lärosätena och huvudmännen och de rekommendationer
UKÄ här lämnar grundar sig på vad som framkommit i uppföljningen i sin helhet.
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Hur organiseras och
genomförs den
verksamhetsförlagda
utbildningen?

Enligt 2011 års examensordning ska den verksamhetsförlagda
utbildningen i förskollärarexamen omfatta 30 högskolepoäng, förlagd
inom relevant verksamhet.
I yrkeslärarexamen, ämneslärarexamen och grundlärarexamen ska
den verksamhetsförlagda utbildningen omfatta 30 högskolepoäng
inom relevant verksamhet och ämne.
Av de ämnes- och ämnesdidaktiska studierna i ämneslärarexamen
ska 15 högskolepoäng utgöra ämnesrelaterad verksamhetsförlagd
utbildning. Detsamma gäller för grundlärarexamen med inriktning mot
arbete i förskoleklass och årskurs 1-3 samt för grundlärarexamen
med inriktning mot arbete i årskurs 4-6.

Som tidigare nämnts i rapportens inledande avsnitt tar denna uppföljning fasta på den
verksamhetsförlagda utbildningen inom de nya lärar- och förskollärarutbildningarna i
2011 års examensordning.2324
I föreliggande avsnitt redovisas, på en övergripande nivå, lärosätenas svar på det
frågeformulär som UKÄ har skickat till samtliga lärosäten med lärar- och
förskollärarutbildning. Redovisningen är strukturerad utifrån de tre kvalitetsaspekter
som frågeformulären fokuserar, nämligen




innehåll, organisation och genomförande
examination och kvalitetssäkring
handledning.

Med utgångspunkt i dessa kvalitetsaspekter har lärosätena dels lämnat vissa
kvantitativa uppgifter, dels beskrivit hur de arbetar med att säkerställa de aktuella
kvalitetsaspekterna inom ramen för den verksamhetsförlagda utbildningen.
Huvudfokus är här de frågor som återfinns i del 2 av frågeformuläret och som är av
kvalitativ art.25
23

I bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100)
Yrkeslärarexamen ingår inte i uppdraget.
25
Se frågeformuläret i bilaga 2.
24

9

UKÄ RAPPORT 2015:24 • Uppföljning av den verksamhetsförlagda utbildningen inom lärar-och
förskollärarutbildningarna

Innehåll, organisation och genomförande
Inom denna kvalitetsaspekt har lärosätena bland annat besvarat frågor om innehåll
och progression i den verksamhetsförlagda utbildningen, förekomst och omfattning
av övningsskolor, egna försöksverksamheter, modellskolor, partnerskolor med mera, i
VFU-avtalen. Andra frågor som ryms inom denna kvalitetsaspekt är hur lärosätena
ser på kontinuitet respektive variation för studenterna i samband med skolplacering
under den verksamhetsförlagda utbildningen samt hur de arbetar för att få till stånd
god samverkan med huvudmännen och VFU-handledarna.

Innehåll och progression
Av lärosätenas redovisningar framgår att den verksamhetsförlagda utbildningen i
flertalet fall utgörs av egna kurser med fastställda kursplaner, tydligt formulerade
lärandemål och examinationsformer. Relativt vanligt förekommande är också att den
verksamhetsförlagda utbildningen är insprängd i större kurser. På vissa lärosäten är
den verksamhetsförlagda utbildningen integrerad med centrala delar av den
utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK). Det är också vanligt att de olika VFUkurserna kopplas till såväl ämnesteoretiska som didaktiska kunskaper och den
utbildningsvetenskapliga kärnan. Ämnesinfärgning sker bland annat genom olika
VFU-uppgifter under VFU-perioderna. Flertalet lärosäten beskriver hur de har
strukturerat lärar- och förskollärarutbildningarna utifrån olika perspektiv eller
kompetenser, vilka löper som en röd tråd genom utbildningarna. Exempel på sådana
perspektiv eller kompetenser är professionsteoretiskt perspektiv, ämnesteoretiskt
perspektiv och forskningsperspektiv respektive innehållskompetens, didaktisk
kompetens och ledarskapskompetens.
För att synliggöra hur den verksamhetsförlagda utbildningen bidrar till progression i
hela utbildningen har lärosätena utarbetat olika former av progressionsmatriser, VFUguider eller motsvarande där lärandemålen i respektive kurs specificeras och kopplas
till examensmålen. Till dessa progressionsunderlag finns som regel en omfattande
VFU-dokumentation där studenterna bland annat ska formulera sina personliga mål
och dokumentera det egna lärandet. Flera lärosäten använder sig i detta sammanhang
av portfolio (i vissa fall digital portfolio), video, reflektionsdagbok eller liknande.
Progressionen beskrivs på olika sätt som en utveckling från novis till professionell
eller som en utveckling från grundläggande färdigheter till förmåga att ta ansvar för
samtliga förkommande uppgifter, det vill säga utveckling av olika kompetenser som
är väsentliga i lärar- och förskolläraryrket. Här kan bland annat nämnas de
studerandes relationella/kommunikativa kompetens, analytiska/reflekterande
kompetens, olika former av ledarskapskompetenser, ämneskunnande och
ämnesdidaktisk kompetens.

Övningsskolor, försöksverksamheter och partnerskolor
Utöver de lärosäten som ingår i försöksverksamheten med övningsskolor och
övningsförskolor26 visar uppföljningen att så kallade partnerskolor eller
partnerområden generellt sett ingår i de VFU-avtal lärosätena tecknar med
huvudmännen. Något lärosäte har samverkan med samtliga kommuner och
gymnasieförbund i regionen och lärosäten med omfattande distansutbildning har av
förklarliga skäl samverkansavtal med huvudmän långt utanför den egna regionen.
”Partnerskapet” i den verksamhetsförlagda utbildningen betonas av flera lärosäten.
26

Det är Universitets-och högskolerådet (UHR) som har haft regeringens uppdrag att efter ansökan besluta om vilka lärosäten
som ska få ingå i försöksverksamheten med övningsskolor och övningsförskolor.
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Några lärosäten uttrycker en viss oro för att de verksamheter som inte ingår i försöket
med övningsskolor och övningsförskolor ska uppfattas som ett ”B-lag”. Ett lärosäte
betonar att de medvetet har valt att använda sig av begreppet partnerskolor respektive
partnerförskolor även för de verksamheter som ingår i försöksverksamheten med
övningsskolor och övningsförskolor; detta för att betona just partnerskapet och
undvika att motstridiga intressen skapas mellan olika huvudmän. Några exempel på
partnerskolor i form av så kallade modellskolor förekommer också vid en del
lärosäten.

Försöksverksamheten med övningsskolor och övningsförskolor syftar
till att höja kvaliteten i den verksamhetsförlagda utbildningen inom
lärar- och förskollärarutbildningarna. Försöksverksamheten sträcker
sig över perioden 2014-2019 och omfattar drygt 11 000 studenter.
I försöksverksamheten ingår Chalmers tekniska högskola, Högskolan
Dalarna, Göteborgs universitet, Högskolan i Halmstad, Högskolan i
Jönköping, Karlstads universitet, Linköpings universitet,
Linnéuniversitetet, Luleå tekniska universitet, Malmö högskola,
Mittuniversitetet, Mälardalens högskola, Södertörns högskola, Umeå
universitet och Örebro universitet.

Flera lärosäten har inrättat särskilda tjänster, dels för att stärka samverkan mellan
lärosätena och skolverksamheterna27 kring VFU-uppdraget, dels för att kunna erbjuda
studenterna ett extra gott stöd under den verksamhetsförlagda utbildningen. Exempel
på sådana befattningar är VFU-didaktiker, ledarskapsdidaktiker, kursmentorer och
VFU-koordinatorer. Ett lärosäte med lärarutbildning inom det estetiska området har
en egen försöksverksamhet med så kallade ”utökade VFU-skolor”. Syftet är att
säkerställa samt öka kvaliteten på VFU-platserna och innebär bland annat att lärarna i
de ”utökade VFU-skolorna” auskulterar och undervisar på det aktuella lärosätet samt
får ta del av viss utbildning på lärosätet.
Ett annat exempel på försöksverksamhet är ”verksamhetsintegrering” som i korthet
innebär att de studerande kontinuerligt är ute på sina ”övningsskolor” två dagar
varannan vecka under teorikurserna under hela utbildningstiden och att de genomför
sin verksamhetsförlagda utbildning på samma övningsskola. En del lärosäten har
också så kallade fältskolor/fältförskolor, som nu börjar fasas ut i samband med
försöket med övningsskolor och övningsförskolor. Något lärosäte har
övningskoleområden och övningsförskoleområden istället för övningsskolor och
övningsförskolor; detta för att möjliggöra för kommuner i glesbygd att kunna delta i
försöksverksamheten och därmed underlätta rekrytering. Ytterligare exempel på
försöksverksamhet är ett lärosäte som har koncentrerat den verksamhetsförlagda
utbildningen genom att knyta alla övningsskolor och övningsförskolor i ett område till
ett slags ”professionsutvecklingscentrum”. Målsättningen är bland annat att få till
stånd en tätare kontakt mellan VFU-handledare och VFU-lärare och på så sätt stärka
kvaliteten i den verksamhetsförlagda utbildningen. Inom ramen för nämnda

27

Med begreppet skolverksamheter avses i denna rapport både skolor och förskolor.
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”professionsutvecklingscentrum” genomförs även bedömningsseminarier med VFUhandledarna där lärandemål, betygskriterier med mera, lyfts fram och diskuteras.
Vid ett lärosäte pågår ett särskilt ”övningsskoleprojekt” vid sidan av den reguljära
VFU-verksamheten; projektet omfattar ett mindre antal skolor och förskolor. Syftet
med nämnda projekt är att höja kvaliteten på lärarutbildningen och stärka
studenternas professionsutveckling. I det tilläggsavtal som tecknats mellan lärosätet
och huvudmännen, förbinder sig lärosätet att prioritera de övningsskolor som ingår i
projektet i samband med VFU-placering av studenter. Lärosätet förbinder sig också
att kontinuerligt anordna seminarier där VFU-lärare och VFU-handledare ges tillfälle
att diskutera undervisning, uppdraget som VFU-handledare och andra frågor som har
bäring på den verksamhetsförlagda utbildningen. Skolhuvudmännen förbinder sig på
motsvarande sätt att anordna professionsutvecklande seminarier för VFU-studenterna.
Slutligen finns det några lärosäten som har valt att inte jobba med partnerområden
utan istället strävar efter att studenterna ska göra sin verksamhetsförlagda utbildning
inom olika typer av verksamheter i skilda typer av områden.

Kontinuitet och variation vid skolplaceringar
Ungefär en tredjedel av de lärosäten som ingår i uppföljningen uppger att de
prioriterar kontinuitet framför variation vid placering av studenter i den
verksamhetsförlagda utbildningen. Lika vanligt är det att lärosäten prioriterar
variation i samband med VFU-placering, det vill säga de försöker placera studenterna
vid olika skolor respektive förskolor inför varje ny VFU-period. Sedan finns det ett
antal lärosäten som eftersträvar såväl kontinuitet som variation vid skolplaceringar.
De lärosäten som prioriterar kontinuitet i samband med VFU-placering av studenter,
vilket i flertalet fall innebär att studenterna är på samma skola respektive förskola
under hela utbildningstiden, anför bland annat att kontinuitet borgar för god kvalitet
och underlättar progression i den verksamhetsförlagda utbildningen. Flera av dessa
lärosäten framhåller också att kontinuitet ger studenterna större möjlighet både att
utveckla en förtroendefull relation till sina VFU-handledare och att följa de enskilda
elevernas/barnens utveckling.28 Ytterligare aspekter som enligt lärosätena talar för
kontinuitet är att studenterna lär sig att se och förstå de ”skolkoder” som finns i
verksamheterna, vilket lärosätena menar är svårare att få grepp om under en
avgränsad VFU-period i en skolverksamhet. Genom att studenterna knyts till samma
skolverksamhet under samtliga VFU-perioder ges de enligt lärosätena större
möjlighet att förstå både lärar- respektive förskolläraryrkets förutsättningar och de
processer som försiggår ”under ytan” i verksamheterna. En del av de lärosäten som
förordar kontinuitet använder även VFU-skolorna som fältdagskolor/fältskolor i andra
kurser i utbildningen; något som lärosätena menar stärker utbildningens
yrkesrelevans. Studenternas möjlighet att följa skolutveckling över tid ökar också om
de gör sin verksamhetsförlagda utbildning inom samma skolverksamhet.
Flera av de lärosäten som har variation som vägledande princip vid placering av
studenter i den verksamhetsförlagda utbildningen, menar att det är viktigt att
studenterna får en ”bredd” i sin verksamhetsförlagda utbildning så att de blir väl
rustade för den verklighet de kan komma att ställas inför som lärare och förskollärare.
Många av dessa lärosäten försöker följaktligen erbjuda studenterna VFU-perioder i
28

Värt att notera i sammanhanget är att kontinuitet inte alltid innebär att studenterna har samma VFU-handledare under samtliga
VFU-perioder. Det förekommer också att studenter som gör sin verksamhetsförlagda utbildning vid en och samma
skolverksamhet har olika VFU-handledare.
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såväl innerstadsskolor som skolor i ytterstadsområden eller på landsbygden och i
områden med vitt skilda socioekonomiska förutsättningar. Utöver variation när det
gäller olika typer av områden, lyfter en del lärosäten fram att det också är viktigt att
studenterna får möta elever/barn i olika åldersgrupper och skolverksamheter av olika
storlek. En del lärosäten med utbildning inom det estetiska området framhåller även
att det är angeläget att studenterna får möta elever i olika skolformer under den
verksamhetsförlagda delen av utbildningen, eftersom dessa studenter i många fall blir
behöriga att undervisa i sina ämnen i flera skolformer.
Bland de lärosäten som förordar såväl kontinuitet som variation under den
verksamhetsförlagda utbildningen, är det vanligt att studenterna gör minst två VFUperioder inom samma skolverksamhet innan de byter till annan skola eller förskola.
Argument som talar för ett sådant upplägg är enligt dessa lärosäten att studenterna
härigenom dels får möjlighet att komma in skolans respektive förskolans kultur,
synliggöra progression och utveckling, dels får delta i olika skolverksamheters arbete
och möta pedagoger i olika lärmiljöer. Några lärosäten placerar studenterna i samma
partnerområde/fältområde under hela utbildningstiden, men låter sedan studenterna
byta både skolverksamhet och VFU-handledare inför de olika VFU-perioderna. I
några fall ges även utrymme för studenterna att göra kortare ”utflykter” till annat
partnerområde/fältområde. Det finns också lärosäten som placerar studenterna i
samma skolverksamhet under tre av fyra VFU-perioder och sedan studenterna låter
välja VFU-placering helt fritt under den sista VFU-perioden.

Samverkan med huvudmän och VFU-handledare
Inledningsvis kan konstateras att en mängd olika begrepp används för de
nyckelfunktioner som vanligtvis förekommer i den verksamhetsförlagda utbildningen.
Någon större konsensus tycks alltså inte finnas mellan olika lärosäten i detta
avseende, vilket gör det något svårare att överblicka hur roll- och ansvarsfördelningen
ser ut när det gäller lärosätenas samverkan med huvudmän och VFU-handledare.
Exempelvis benämns VFU-handledare i skolverksamheter ömsom som lokala
lärarutbildare (LLU), ömsom som lärarutbildare i verksamheten (LUV), ibland som
VFU-lärare och emellanåt som VFU-handledare eller enbart handledare. Detta till
trots är lärosätenas samverkan med huvudmännen överlag väl utbyggd och regleras i
olika former av VFU-avtal. Huruvida lärosätena också följer upp avtalen med
huvudmännen kontinuerligt framgår dock inte tydligt av lärosätenas redovisningar.
Många lärosäten har också utvecklat administrativa stödsystem för att underlätta
samverkan med huvudmännen, exempelvis gemensamma databaser för administrativ
hantering och kommunikation gällande den verksamhetsförlagda utbildningen.29
Några av dessa databaser innehåller målgruppsanpassade vyer med olika inloggning
för studenter, VFU-samordnare, VFU-lärare,30 VFU-handledare och studievägledare,
medan andra i huvudsak riktar sig till VFU-handläggare och VFU-samordnare.
Samverkan med huvudmännen sker som regel i en mängd olika forum och på skilda
nivåer inom VFU-organisationen.31 Vanligt förekommande är att det finns etablerade
råd och nätverk för samverkan, exempelvis regionala samverkansråd, nätverksträffar
för VFU-administratörer respektive för VFU-handledare och årligen återkommande
samverkanskonferenser för VFU-samordnare. Andra former av samverkan är så
kallade partnersområdesdagar för förskolechefer och VFU-samordnare respektive
29

Exempel på sådana databaser är Valwebb, VFU-webb, VFU-portal, VFU-databas, Lärarutbildningsverktyget (LUV).
Vid vissa lärosäten benämnd VFU-kursledare.
31
I några fall fyller Regionalt utvecklingscentrum (RUC) en viktig funktion i detta sammanhang.
30
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rektorer och VFU-samordnare. Flertalet lärosäten bjuder regelbundet in VFUhandledarna till informationsträffar där både rutinfrågor och frågor kopplade till
aktuella VFU-kurser avhandlas. En del lärosäten bjuder även in VFU-handledarna till
olika seminarier och föreläsningar som knyter an till den verksamhetsförlagda
utbildningen. Ytterligare exempel på samverkansformer är olika ämnesnätverk dit
även förstelärare bjuds in på vissa lärosäten.32 Något lärosäte anordnar särskilda
”inspirationsträffar” för nya VFU-lärare och VFU-lärare som inte har haft några
studenter på ett par terminer. Flertalet lärosäten erbjuder också regelbundet
handledarutbildning. Exempel finns även på lärosäten som, främst i syfte att
underlätta deltagande, erbjuder handledarutbildningar på olika orter hos
huvudmännen. Vidare förekommer att hela eller delar av handledarutbildningarna är
webbaserade. Av lärosätenas svar framgår dock att uppslutningen till olika
samverkans- och informationsträffar emellanåt är svag. Uppslutningen från
kommunala huvudmän upplevs av vissa lärosäten som svagare än från enskilda
huvudmän. Vidare framkommer att enskilda huvudmän i en del fall uppfattas som
lättare att samverka med eftersom beslutsvägarna hos dessa ofta är kortare i
jämförelse med kommunala huvudmän.

Examination och kvalitetssäkring
Inom denna kvalitetsaspekt har lärosätena besvarat frågor om hur de i samband med
examination säkerställer att studenterna når de krav i de nationella examensmålen
som lärosätena bedömer vara särskilt relevanta för den verksamhetsförlagda
utbildningen, om de har behörighetskrav på exempelvis ett visst antal godkända
högskolepoäng inför VFU-perioderna, hur rutinerna för underkännande av den
verksamhetsförlagda utbildningen ser ut, hur de tillvaratar synpunkter från studenter,
VFU-handledare och VFU-lärare samt hur lärosätena säkerställer likvärdig
bedömning av studenternas måluppfyllelse i den verksamhetsförlagda utbildningen.

Säkerställande av nationella examensmål
Lärosätenas arbete med att säkerställa de nationella examensmål som är relevanta för
den verksamhetsförlagda utbildningen, är överlag väldokumenterat.
Progressionsmatriser där de nationella examensmålen har konkretiserats i olika
lärandemål för respektive VFU-kurs, alternativt VFU-period i de fall den
verksamhetsförlagda utbildningen ingår i större kurser,33 används i stort sett
genomgående av lärosätena. Av matriserna framgår, utöver förväntade studieresultat,
som regel examinationsformer och bedömning. Progressionsmatriserna åtföljs, som
tidigare påtalats, vanligtvis av omfattande riktlinjer, VFU-manualer eller VFU-guider
för den verksamhetsförlagda utbildningen riktade dels till studenterna, dels till VFUhandledarna. Förutom allmän information om gällande rutiner och regler relaterade
till den verksamhetsförlagda utbildningen, innehåller dessa dokument ofta kursplaner
och kursvägledningar för de olika VFU-kurserna, fastställda bedömningsformulär
eller så kallade omdömesformulär som VFU-handledarna ska fylla i och skicka till
ansvariga kursansvarig lärare eller VFU-lärare på lärosätena. Andra former av
återrapportering från VFU-handledare till lärosätena är så kallade VFU-rapporter där
VFU-handledaren ger en samlad bild av studentens prestationer under den
verksamhetsförlagda utbildningen.

32

Exempel finns också på lärosäten som använder sig av olika nätbaserade informationsfilmer om den verksamhetsförlagda
utbildningen som ett komplement till den VFU-information som ges i olika mötesforum.
33 Exempelvis i UVK-kurser och/eller ämnesdidaktiska kurser.
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Även studenterna fyller i olika bedömningsformulär, gör självvärderingar, upprättar
olika typer av individuella handlingsplaner där de med utgångspunkt i lärandemålen
formulerar sina personliga mål. Vanligt förekommande är också att studenterna för
loggbok eller motsvarande under den verksamhetsförlagda utbildningen alternativt
använder sig av digital portfolio. Studenternas pedagogiska arbete och utveckling
under VFU-perioden bildar utgångspunkt för de fortlöpande samtalen mellan student
och VFU-handledare samt vid trepartssamtal där även VFU-lärare deltar.34 Den
omfattande dokumentationen till trots, är det mindre tydligt hur lärosätena säkerställer
att exempelvis VFU-handledare och studenter till fullo är förtrogna med lärandemål,
bedömningskriterier och de bedömningsunderlag som används i den
verksamhetsförlagda utbildningen.
Andra moment som ofta ingår i examinationen av den verksamhetsförlagda
utbildningen är observationer på plats av studentledda pedagogiska aktiviteter,
alternativt videofilmade undervisningssekvenser, som analyseras tillsammans av
student, VFU-lärare och VFU-handledare i trepartssamtal. Vidare är individuella
skriftliga inlämningsuppgifter, muntliga redovisningar vid olika
examinationstillfällen, uppföljningsseminarier där studenterna presenterar
videoinspelning med sig själva som ledare och analyserar dessa såväl muntligt som
skriftligt, vanligt förekommande.

Behörighetskrav för VFU-perioder
Samtliga lärosäten anger att olika typer av behörighetskrav eller tillträdeskrav
tillämpas inför VFU-perioderna. På de lärosäten där den verksamhetsförlagda
utbildningen utgörs av egna kurser, framgår behörighetskraven av kursplanerna och
ansökan görs som regel via Antagning.se. Flertalet lärosäten kräver att föregående
VFU-kurs ska vara godkänd innan studenten ges tillträde till en ny VFU-period.
Därutöver kräver många lärosäten även att ett visst antal högskolepoäng av UVK eller
ämnes- och ämnesdidaktiska studier ska vara godkända innan tillträde till ny VFUperiod medges.
I de fall den verksamhetsförlagda utbildningen är integrerad i större kurser där
exempelvis delar av UVK samt ämnes- och ämnesdidaktiska studier ingår, krävs som
regel att vissa delar av UVK och de ämnes- och ämnesdidaktiska studierna inom
ramen för kursen måste vara godkända, innan studenter beviljas en ny VFU-period.35
Exempel finns dock även på lärosäten som beviljar studenter tillträde till nästföljande
VFU-period trots att föregående VFU-kurs inte är godkänd i sin helhet. I dessa fall
ställer lärosätena krav på att ett visst antal högskolepoäng ska vara avklarade fram till
den sista VFU-perioden. För den sista VFU-perioden krävs då att samtliga tidigare
VFU-kurser är helt godkända.

Rutiner för underkännande
Gemensamt för samtliga lärosäten är att de rutiner som gäller för underkännande av
VFU-kurs är väl dokumenterade. Flertalet lärosäten redovisar också rutiner för hur
VFU-handledare, VFU-lärare, kursansvarig lärare/examinator ska agera om en
student riskerar att inte bli godkänd på en VFU-kurs. Den normala rutinen när risk för
underkännande föreligger, är att VFU-handledaren kontaktar ansvarig VFU-lärare,

34 Både

summativ och formativ bedömning används i detta sammanhang.
vissa angivna delkurser inom UVK och ämnes-ämnesdidaktiska kurser eller ett visst antal högskolepoäng inom
respektive kurser.
35 Antingen

15

UKÄ RAPPORT 2015:24 • Uppföljning av den verksamhetsförlagda utbildningen inom lärar-och
förskollärarutbildningarna

som i sin tur informerar kursansvarig/examinator. Därpå följer ofta besök hos
studenten i den aktuella skolverksamheten, samtal mellan studenten, VFUhandledaren och VFU-läraren och/eller kursansvarig/examinator om studentens
studiesituation. Samtalet dokumenteras som regel noga och undertecknas i vissa fall
av studenten, VFU-handledaren och ansvarig VFU-lärare/kursansvarig/ examinator.36
Vid underkännande av VFU-kurs informeras studenten av VFUlärare/kursansvarig/examinator om skälet till underkännandet samt om de regler som
gäller för omexamination av en VFU-kurs. Gängse rutin i dessa fall är att studenten i
samband med besked om underkännande, kallas till ett möte på lärosätet för samtal
om eventuell omexamination. Många lärosäten uppger att de informerar studenten om
möjligheten att ta med sig ett studentombud eller en representant från Studentkåren
till mötet med lärosätet.37 Givet att studenten önskar göra en ny VFU-period,
upprättas en skriftlig handlingsplan och lämplig placering diskuteras i samråd mellan
berörda parter.
Det som huvudsakligen skiljer sig åt mellan lärosätena när det gäller underkännande
av VFU-kurs är hur många tillfällen studenten ges till omexamination. Vanligast
förekommande är att studenterna beviljas ett nytt examinationstillfälle, även om flera
lärosäten erbjuder studenterna möjlighet att ansöka om dispens för ytterligare ett
examinationstillfälle. Något enstaka lärosäte anger att studenter som inte uppnått
kursmålen får komplettera till dess att nivån för godkänt har uppnåtts.

Likvärdig bedömning
Lärosätenas redogörelser över hur de arbetar för att säkerställa likvärdig bedömning
av studenternas måluppfyllelse i den verksamhetsförlagda utbildningen, visar att det
överlag pågår ett omfattande kvalitetssäkringsarbete. Detta arbete omfattar såväl
interna som externa kvalitetssäkringsprocesser. Samtliga lärosäten lyfter fram
gemensamma VFU-dokument såsom VFU-kursplaner, progressionsmatriser med
konkretiserade lärandemål, betygskriterier, rutiner för examination,
bedömningsmallar, riktlinjer/VFU-guider eller motsvarande som en viktig
grundförutsättning för likvärdiga bedömningar. Andra centrala delar i detta
kvalitetssäkringsarbete handlar om förankring, tolkning och förståelse av de
gemensamma VFU-dokumenten.
Internt säkerställs detta arbete på flera lärosäten genom att sammanhållna VFU-lag,
VFU-team eller motsvarande formeras inom de olika inriktningarna i
lärarutbildningen. VFU-lagen/teamen består som regel av lärare som både har
akademisk kompetens och erfarenhet från skolverksamheterna. Inom ramen för
nämnda lag/team förs diskussioner om bland annat kursplaner för verksamhetsförlagd
utbildning, lärandemål, betygskriterier, bedömningsunderlag och
bedömningssvårigheter. Sambedömning sker ofta både som ett led i arbetet med att
säkerställa likvärdig bedömning och vid bedömningssvårigheter. Relativt vanligt är
också att VFU-lärare och/eller examinator granskar bedömningsformulär i
förhållande till kursmålen samt att VFU-lärare följer upp och kalibrerar VFUhandledares bedömning. På vissa lärosäten förekommer olika former av
tvärinstitutionella möten där erfarenhetsutbyte sker mellan VFU-kurslärare med flera.
Vidare förekommer erfarenhetsutbyte kring den verksamhetsförlagda utbildningen i
form av olika nätverk med ibland enbart lärosätesföreträdare och i andra fall även
med företrädare för huvudmännen, exempelvis VFU-handledare.
36 Ibland

är kursansvarig också examinator, ibland inte.
som deltar på detta möte från lärosätets sida varierar. Ofta är det kursansvarig och/eller examinator.

37 Vem/vilka
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Det externa kvalitetssäkringsarbetet gällande likvärdig bedömning inkluderar bland
annat återkommande informationsmöten (som på några lärosäten är ”obligatoriska”),
introduktionskurser, VFU-konferenser eller motsvarande för bland annat VFUhandledare, där kursmål, bedömningsunderlag, betygskriterier och övriga underlag
som är relevanta för respektive VFU-kurs presenteras och diskuteras. Även
platsbesök38 i skolverksamheten av VFU-lärare, trepartssamtal mellan VFU-lärare,
student och VFU-handledare utgör viktiga moment i detta kvalitetssäkringsarbete.
Något lärosäte har, utöver sedvanlig VFU-dokumentation, även producerat
videofilmer där företrädare för lärosätet informerar om ramverk, mål och riktlinjer för
den verksamhetsförlagda utbildningen.

Handledning
Inom denna kvalitetsaspekt har lärosätena besvarat frågor om vilka krav de ställer på
VFU-handledares kompetens, hur de säkerställer att VFU-handledare har sådan
kompetens samt hur de arbetar för att tillgodose VFU-handledarnas behov av
kompetensutveckling kopplat till uppdraget som VFU-handledare.

Kompetenskrav på VFU-handledare
Lärosätena ställer genomgående krav på att VFU-handledarna ska vara behöriga i
skolform och ämnen som är relevanta i förhållande till den utbildning som studenten
går. För studenter som går ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan,
godtar dock flertalet lärosäten även VFU-handledare som har en ämneslärarexamen
med inriktning mot grundskolans årskurs 7–9 i relevanta ämnen. Skälen till detta är
dels att det ofta är svårt att hitta VFU-handledare med rätt ämnesbehörighet och
inriktning mot just gymnasieskolan, dels att studenter som går ämneslärarutbildning
med inriktning mot gymnasieskolan i flertalet fall också blir behöriga i grundskolans
årskurs 7–9 i kraft av den så kallade behörighetsförordningen.39
Därutöver ställer lärosätena krav på, alternativt ser det som önskvärt, att VFUhandledarna har någon form av handledarutbildning. Många lärosäten uppger att
kravet på respektive önskemålet om handledarutbildning, finns reglerat i de avtal som
tecknas mellan lärosätena och huvudmännen och att de utgår från att huvudmännen
tillgodoser de krav och önskemål som formaliserats i nämnda avtal. Lärosäten med
många studenter inom lärar- eller förskollärarutbildningarna uppger att de inte har
möjlighet att kontrollera huruvida alla VFU-handledare uppfyller de kompetenskrav
som regleras i avtalen mellan lärosätena och huvudmännen; de förlitar sig således i
stor utsträckning på att huvudmännen säkerställer detta. Detsamma gäller lärosäten
med många distansstudenter. Flera lärosäten anger att de alltid prioriterar VFUhandledare med relevant kompetens vad gäller skolform och ämnen, framför VFUhandledare som inte uppfyller dessa kompetenskrav men har handledarutbildning.
Många lärosäten kräver också att VFU-handledarna har tjänstgjort som lärare
respektive förskollärare i minst tre år. Något lärosäte påpekar att det inte alltid är
möjligt att matcha studenternas inriktning och ämnen i den nya lärarutbildningen,
med den kompetens som VFU-handledare med en äldre lärarutbildning har. Vissa
anpassningar måste därför göras i en del fall, för att studenterna ska kunna erbjudas
en fullgod VFU-period vad gäller skolform och ämnen.

38 Med

platsbesök avses här VFU-lärares besök i skolverksamhet. Detta ska således inte förväxlas med de platsbesök på lärosäten
som UKÄ gjorde i den så kallade fördjupningsstudien.
39 Förordning om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare (2011:326).
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Uppfylls kompetenskraven?
Generellt sett uppfylls kompetenskraven vad gäller VFU-handledarnas behörighet i
skolform och ämnen som är relevanta i förhållande till den utbildning som studenten
går, även om avvikelser förekommer i ämnen där det råder brist på behöriga lärare.40
Av lärosätenas svar framgår dock att stor brist råder på VFU-handledare som också
har handledarutbildning. Särskilt i gymnasieskolan och i grundskolans årskurs 7–9 är
det många VFU-handledare som saknar handledarutbildning. Utöver svårigheten att
hitta VFU-handledare som har såväl rätt behörighet i skolform och ämnen i relation
till studenternas utbildning som handledarutbildning, påpekar några lärosäten att flera
VFU-handledare har en handledarutbildning som ligger långt tillbaka i tiden, det vill
säga inte i alla avseenden är aktuell i förhållande till de nya lärarutbildningarna. Vissa
av de lärosäten som har omfattande distansutbildning, påpekar att andelen VFU-lärare
med handledarutbildning utanför den egna regionen är lägre.

Kompetensutveckling för VFU-handledare
Samtliga lärosäten erbjuder kontinuerligt handledarutbildning antingen på egen hand
eller i samverkan med andra lärosäten. Vanligt är att dessa handledarutbildningar
omfattar 7,5 högskolepoäng, men exempel finns också på icke poänggivande
handledarutbildningar samt handledarutbildningar som ges i flera steg, exempelvis
grundkurs och fortsättningskurs. Det är också många lärosäten som ger
handledarutbildning på distans alternativt på flera olika orter för att underlätta
deltagande. Utöver handledarutbildning erbjuder en del lärosäten även särskilda
introduktionskurser för VFU-handledare.
Som tidigare nämnts bjuder många lärosäten också regelbundet in VFU-handledare
till olika fortbildningsdagar, där exempelvis aktuell forskning med anknytning till
skolverksamheten presenteras och diskuteras. Vidare är det vanligt att lärosätena
anordnar nätverksträffar där VFU-handledare ges tillfälle att diskutera frågor som rör
ämnesdidaktik, bedömning, betygskriterier och dylikt. Några lärosäten påpekar att det
inte är helt ovanligt att VFU-handledare visar intresse för den kompetensutveckling
lärosätena erbjuder, men att deltagandet ändå blir lågt eftersom huvudmännen inte
prioriterar dessa kompetensutvecklingsinsatser. Något lärosäte kommenterar att de
många och omfattande utbildningsreformer som genomförts i skolväsendet under
senare år sannolikt har påverkat huvudmännens prioriteringar vad gäller
kompetensutveckling. Exempelvis har den så kallade legitimationsreformen medfört
att en del huvudmän har valt deltagande i Lärarlyftet II istället för deltagande i
handledarutbildning.

40 Exempelvis
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Enkät till studenter och VFUhandledare
Som en del av den fördjupade studien på sex lärosäten, skickades en enkät ut till
studenter som nyligen avslutat en VFU-period och till VFU-handledare som nyligen
handlett en student. Avsikten med dessa enkäter var att på ett systematiskt sätt fånga
upp dessa gruppers VFU-erfarenheter och att komplettera de andra empiriska
underlagen.

Enkätundersökningen
Enkätundersökningen till studenterna41 och VFU-handledarna42 i skolverksamheterna
utfördes av företaget Markör AB på uppdrag av UKÄ under april 2015. Enkäten var
webbaserad men det gjordes påminnelser per telefon och respondenterna erbjöds då
att svara per telefon. I nedanstående avsnitt redovisas svar från dessa två enkäter;
först studenterna sedan VFU-handledarna. Svaren redovisas i huvudsak uppdelat på
lärarutbildningens olika examina/inriktningar. I några fall, då variationen mellan
lärosätena är mer intressant, redovisas svaren uppdelat på lärosäte. I några fall blir
antalet observationer per grupp litet (under 30), sådana grupper är markerade med * i
figurerna. För ökad tydlighet redovisas i de flesta fall inte svarsalternativet ”Vet ej” i
figurerna.

Studenterna
Studenterna representeras i undersökningen av 1306 studenter från de sex lärosäten
som ingår i den fördjupade studien. Alla examina och inriktningar, inklusive KPU,
utom yrkeslärarexamina är representerade. Populationen utgjordes av de studenter
som avslutat en VFU-period under första halvan av vårterminen 2015 på något av de
sex lärosätena (endast studenter på någon av de nya lärarutbildningarna inkluderades).
Inget urval gjordes ur denna population. Kontaktuppgifter till studenterna togs fram
av de sex lärosätena och svarsfrekvensen blev 42 procent. Frågorna till studenterna
var formulerade så att de avsåg deras senaste VFU-period. Av respondenterna var 77
procent kvinnor och sex procent läste på KPU.

Studenterna i huvudsak positiva till sin verksamhetsförlagda
utbildning
I flera frågor i enkäten har studenterna fått värdera sin senaste VFU-period utifrån
olika aspekter. Den samlade bilden av dessa olika frågor är påfallande positiv. Totalt
uppger 46 procent av studenterna att de är mycket nöjda med handledningens
innehåll. Endast tre procent är mycket missnöjda. Någon större variation mellan de
olika examina i lärarutbildningen finns inte.

41 Se
42 Se
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Figur 1. I vilken utsträckning är du nöjd med handledningens innehåll under din senaste VFU?

En stor majoritet av studenterna uppger också att de har fått tillräckligt mycket
handledning av sin VFU-handledare. Totalt uppgav 71 procent av studenterna att
handledningen varit tillräcklig i hög grad eller i mycket hög grad. Uppfattningarna
kring handledningens tillräcklighet förefaller också relativt konstant mellan de olika
inriktningarna.

Totalt 4%7% 17%

29%

42%

Ämneslärare med inriktning gymnasiet 5%4% 15%

31%

45%

Ämneslärare med inriktning åk 7–9 4%4% 17%

29%

46%

Grundlärare med inriktning åk 4–6 4%7% 10%

27%

Grundlärare med inriktning förskoleklass - åk 3 1%7% 17%

31%

Grundlärare med inriktning fritidshem 4%5% 13%
Förskollärare 6% 10%

52%
43%

42%
22%

26%

32%
36%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%
1 – I mycket låg utsträckning

2

3

4

5 – I mycket hög utsträckning

Figur 2. Upplever du att du fått tillräckligt mycket handledning av VFU-handledare?

I en fråga, se figur nedan, fick studenterna uppskatta hur mycket tid per vecka de fick
tillsammans med sin VFU-handledare för planering/reflektion/utvärdering under sin
senaste VFU-period. I genomsnitt uppgav studenterna att de ägnat 4,9 timmar åt
sådana aktiviteter per vecka. Förskollärare och grundlärare med inriktning mot
fritidshem angav betydligt lägre siffror; 3,0 respektive 2,6 timmar per vecka.
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Figur 3. Hur mycket tid har du uppskattningsvis ägnat åt att planera och reflektera/utvärdera
tillsammans med din VFU-handledare under din senaste VFU-period? (timmar per vecka)

Verksamhetsförlagd utbildning i rätt årskurs och i rätt ämne
Studenterna har i enkäten vidare tillfrågats om de gjort sin senaste VFU-period i vad
de själva uppfattar som rätt ämne och årskurs. Det behöver inte betyda att de gjort sin
VFU-period i den exakta motsvarigheten till utbildningens inriktning. Inriktningen
mot gymnasiet ger till exempel behörighet att undervisa i årskurs 7-9 och då kan en
sådan student mycket väl anse att det är en lämplig VFU-placering. En stor majoritet
av studenterna på samtliga inriktningar menar att de gjort sin senaste VFU-period på
lämplig årskurs. Totalt uppger 93 procent att de gjorde sin verksamhetsförlagda
utbildning i rätt årskurs.
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Figur 4. VFU i rätt årskurs?
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100%

I figuren nedan redovisas var studenterna på de olika inriktningarna gjort sin senaste
VFU-period. Det stora flertalet av studenterna fick alltså en VFU-placering som
direkt motsvarar inriktningen på lärarutbildningen. En relativt stor andel, 17 procent,
av ämneslärarna med inriktning mot gymnasiet gjorde dock sin VFU-period i årskurs
7-9, vilket med tanke på att de blir behöriga också för 7-9 inte är så konstigt. Stora
andelar av de som läser till grundlärare med inriktning mot fritidshem gjorde sin
VFU-period i förskoleklass, årskurs 1-3 och årskurs 4-6. Sammantaget förefaller det
inte vara något stort problem med att studenter inte får lämplig VFU-placering med
avseende på årskurs.
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Figur 5. Examensinriktning och VFU-placering.
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När det gäller frågan om studenterna fick möjlighet att göra sin verksamhetsförlagda
utbildning i rätt ämne så svarar 87 procent ja och åtta procent delvis.
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Figur 6. VFU i rätt ämne/n?

Många studenter har samma VFU-handledare under flera VFUperioder
Lärosätena har tydligt olika idéer om huruvida VFU-perioderna lämpligen bör
bedrivas så att studenterna får en kontinuitet med avseende på handledare, elever och
skolverksamhet eller om variation är viktigare. I enkäten har de studenter som haft
mer än en VFU-period tillfrågats om hur denna genomfördes. I figuren nedan framgår
att totalt 60 procent av studenterna hade sin senaste VFU-period med samma
handledare och på samma skola som den närmast föregående VFU-perioden.
Vanligast tycks detta vara bland de som läser till förskollärare. Totalt gjorde
ytterligare 15 procent sin föregående VFU-period på samma skola men med annan
handledare. Eftersom lärosätena har olika idéer om detta är variationen troligen är
större mellan lärosätena än mellan lärarutbildningens inriktningar.
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Figur 7. Hur genomfördes den VFU-period som föregick den senast avslutade VFU-perioden?
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Högst andel studenter som haft sin förra och sin senaste VFU-period på samma skola
och med samma handledare finns i Malmö och Göteborg med 73 respektive 62
procent. Detta förefaller stämma väl överens med hur dessa båda lärosäten ser på
variation kontra kontinuitet i den verksamhetsförlagda utbildningen. Motsvarande
siffra för Linköpings universitet är bara 19 procent. I Linköping har 72 procent
uppgett att deras senaste och förra VFU-perioden ägt rum på olika skolor.
Nedanstående kan dock inte tolkas som att en stor andel av studenterna nödvändigtvis
har alla sina VFU-perioder med samma handledare och på samma skola.

Totalt

60%

Malmö Högskola

15%
73%

Luleå tekniska universitet*

14%

10%
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100%

Linköpings Universitet
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35%
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Göteborgs Universitet
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20%

15%
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24%
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0%

22%

30%

24%
40%

50%
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10% 2%
80%

90% 100%

I samma skola med samma skolhandledare

I samma skola med olika skolhandledare

I olika skolor i samma kommun

I olika skolor i olika kommuner

Figur 8. Hur genomfördes den VFU-period som föregick den senast avslutade VFU-perioden?

Det stora flertalet, 82 procent, av studenterna uppger att de haft en egen individuell
handledare. Skillnaderna mellan inriktningarna är små. Studenter på de två mindre
lärosätena uppger dock i högre grad att de delat handledare med en annan student.
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Totalt

82%

18%

Malmö Högskola

83%

17%

Luleå tekniska universitet

34%

66%

Linköpings Universitet

87%

Konstfack

13%

38%

63%

Högskolan i Jönköping

93%

Göteborgs Universitet

7%

84%
0%

10%

Ja, egen handledare

20%

30%

40%

16%
50%

60%

70%

80%

90% 100%

Nej, delat handledare med annan student

Figur 9. Har du haft en egen VFU-handledare eller delat handledare med annan student?

VFU-perioden och lärosätet
Många av studenterna hade med sig en uppgift från sitt lärosäte på sin
verksamhetsförlagda utbildning. Det har tidigare riktats kritik mot att dessa uppgifter
inte haft relevans för eller tagit hänsyn till den lärandesituation studenten befunnit sig
i under den aktuella VFU-kursen. En majoritet av studenterna i denna undersökning
verkar dock inte se detta som något problem. Av totalen anger nio procent att de inte
haft någon uppgift från lärosätet. Detta verkar vara något vanligare på
ämneslärarutbildningarna.
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Totalt 4% 8%

22%

Ämneslärare med inriktning gymnasiet 7% 10%
Ämneslärare med inriktning åk 7–9 5%7%

21%
19%

Grundlärare med inriktning åk 4–6 6% 12%
Grundlärare med inriktning förskoleklass - åk 3 3%8%

22%

26%
27%

23%

17%

Grundlärare med inriktning fritidshem 6% 11%
Förskollärare 3%6%

27%

9%

22%

11%

27%
26%

32%
32%

28%

13%
26%

30%
17%

27%

8%
8%

30%
31%

1%
8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%
1 – Inte alls

2

3

4

5 – Mycket bra

Har inte haft någon sådan uppgift

Vet ej

Figur 10. Har VFU-uppgifterna du fått från din högskola passat in med hänsyn till din VFUhandledares planering/arbetslagets schema och med de aktiviteter och arbetsuppgifter som du fått
genomföra?

En majoritet av studenterna uppger att de haft ett ”trepartssamtal”, totalt uppger 66
procent att de haft minst ett trepartssamtal. Det finns dock risk för att denna fråga
tolkats olika av olika studenter då samtalet har olika namn på olika lärosäten.
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Totalt
Ämneslärare med inriktning gymnasiet
Ämneslärare med inriktning åk 7–9

32%
25%

4%

77%
47%

Grundlärare med inriktning förskoleklass - åk 3

Förskollärare

2%

71%

18%

Grundlärare med inriktning åk 4–6

Grundlärare med inriktning fritidshem

64%

4%
49%

53%

2%

44%

40%

59%

24%

73%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Inget samtal

Ett samtal

Fler samtal

Figur 11. Har du haft ett ”trepartssamtal” (du, din VFU-handledare och VFU-lärare) i syfte att
kunna bedöma din prestation och därmed hitta eventuella utvecklingsområden efter din senaste
VFU?

Andelen studenter som uppger sig ha haft ett trepartssamtal varierar mer uppdelat på
lärosäte jämfört med uppdelat på inriktning. Linköpings universitet sticker särskilt ut
här. Där uppger 80 procent av studenterna att de inte haft något sådant samtal. Detta
beror sannolikt på Linköpings universitets system med fältmentorer som ersätter den
direkta kontakten mellan VFU-handledare och VFU-lärare.
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Total
Malmö Högskola

32%

64%

9%

88%

Luleå tekniska universitet

3%

97%

Linköpings Universitet

3%

80%

Konstfack 3%
Högskolan i Jönköping

76%

32%
0%

16% 0%
97%

21%

Göteborgs Universitet

2%

65%

2%
2%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Inget samtal

Ett samtal

Fler samtal

Figur 12. Har du haft ett ”trepartssamtal” (du, din VFU-handledare och VFU-lärare) i syfte att
kunna bedöma din prestation och därmed hitta eventuella utvecklingsområden efter din senaste
VFU?
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En majoritet av de studenter som haft trepartssamtal upplevde detta som utvecklande.
Totalt uppgav 61 procent att samtalet var utvecklande eller mycket utvecklande.

Total 5% 10%
Ämneslärare med inriktning gymnasiet

24%

7% 15%

Ämneslärare med inriktning åk 7–9 3%8%
Grundlärare med inriktning åk 4–6 1%
5%
Grundlärare med inriktning förskoleklass - åk 3

22%
32%

Förskollärare 5% 10%

38%

24%

7% 10%

32%
30%

28%

9% 6%

Grundlärare med inriktning fritidshem

34%

22%
21%

27%
24%
27%
28%

32%

29%

33%

26%

37%

27%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
1 – Inte alls utvecklande

2

3

4

5 – Mycket utvecklande

Figur 13. Hur upplevde du trepartssamtalet?

VFU-handledarna på skolorna
VFU-handledare i skolverksamheterna representeras i undersökningen av 1418
handledare kopplade till samma sex lärosäten som studenterna i enkäten. UKÄ bad
lärosätena att ta fram kontaktuppgifter för alla de handledare som handlett minst en
student under läsåret 2014/15. Eftersom flera av lärosätena inte hade något centralt
register över dessa handledare blev populationen dock inte helt skarpt avgränsad till
just läsåret 2014/15. Inget urval gjordes ur denna population. Kontaktuppgifter till
handledarna togs fram av de sex lärosätena och svarsfrekvensen blev 56 procent. Av
respondenterna var 84 procent kvinnor.

VFU-handledarnas erfarenhet och utbildning
I figuren nedan sammanfattas handledarnas erfarenhet som lärare respektive
handledare. I genomsnitt har handledarna varit lärare i 18 år och handledare i sju år.
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7

Total

18

6

Blivande ämneslärare med inriktning gymnasiet

16
7

Blivande ämneslärare med inriktning åk 7–9

17
8

Blivande grundlärare med inriktning åk 4–6
Blivande grundlärare med inriktning förskoleklass åk 3

18
9

19

6

Blivande grundlärare med inriktning fritidshem

18

6

Blivande förskollärare
0
Antal år som VFU-handledare

2

4

6

18
8

10

12

14

16

Antal år som lärare

Figur 14. Antal år som lärare respektive handledare.

Det finns naturligtvis en spridning i erfarenhet kring medelvärdena i figuren ovan. I
tabellen nedan redovisas medelvärdena, spridningen i standardavvikelser och antalet
år av erfarenhet uppdelat på percentiler. En relativt stor andel, minst 16 procent, av
VFU-handledarna har således varit handledare i ett år eller mindre. Men många av
handledarna har också mycket lång erfarenhet; 30 procent av VFU-handledarna har
varit lärare i minst 22 år.
Tabell 1. VFU-handledarnas erfarenhet som handledare och lärare.

Medelvärde
Standardavvikelse

Percentil

10
20
30
40
50
60
70
80
90

Antal år
Antal år
som VFUsom lärare handledare
17,9
7,3
9,7
6,9
6
1
10
1
12
2
15
4
16
5
18
7
22
10
26
12
33
16

Det finns, och har funnits, flera typer av handledarutbildning. Totalt uppger 21
procent av handledarna att de har handledarutbildning om 7,5 hp och ytterligare tre
procent uppger att de har handledarutbildning om mer än 7,5 hp. Uppdelat på de olika
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18

20

inriktningarna förefaller det som att andelen handledare med handledarutbildning är
betydligt högre bland handledare i de lägre årskurserna jämfört med ämneslärarna.

Total 3%

21%

10%

Blivande ämneslärare med inriktning gymnasiet 2% 19%

8%

Blivande ämneslärare med inriktning åk 7–9 3%10% 9%

28%

38%

21%

51%

26%

52%

Blivande grundlärare med inriktning åk 4–6 4% 17%

12%

26%

41%

Blivande grundlärare med inriktning…2% 19%

10%

30%

39%

Blivande grundlärare med inriktning fritidshem 2% 15%
Blivande förskollärare 5%

14%

32%

0%
20%
Utbildning om mer än 7,5 hp
Utbildning om 7,5 hp
Utbildning mindre än 7,5 högskolepoäng (hp)
Annan handledarutbildning
Ingen utbildning

35%

10%
40%

34%

32%
60%

21%
80%

Figur 15. Har du utbildning för VFU-handledare?

Handledningen av studenter
VFU-handledarna har också fått frågan hur mycket tid de lägger på att planera och
reflektera tillsammans med studenterna. I genomsnitt lägger de fyra timmar i veckan
på sådana aktiviteter (att jämföra med studenternas uppgift om 4,9 timmar per vecka).
Här finns dock en tydlig skillnad mellan de olika inriktningarna; förskollärare och
lärare som handleder studenter inriktade fritidshem uppger att betydligt mindre tid
läggs på planering och reflektion, vilket stämmer väl överens med studenternas svar.
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med inriktning med inriktning med inriktning med inriktning med inriktning
fritidshem förskoleklass gymnasiet
åk 4–6
åk 7–9
åk 3

Total

Figur 16. Uppskattningsvis hur mycket tid har du ägnat åt att planera och reflektera tillsammans
med din/a VFU student/er under din senaste handledningsperiod? (antal timmar/vecka)

En majoritet av VFU-handledarna anser dock inte att tiden de har avsatt för
handledning är tillräcklig. Mest negativt uppfattar VFU-handledarna till 7-9studenterna situationer. De menar, i samstämmighet med studenterna, att de lägger
ner relativt mycket tid på handledning men att tiden de har avsatt för detta inte är
tillräcklig.

Total

29%

Blivande ämneslärare med inriktning gymnasiet

31%

Blivande ämneslärare med inriktning åk 7–9

30%
29%

43%

Blivande grundlärare med inriktning åk 4–6

27%

34%
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24%

Blivande förskollärare

14%

36%
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18%
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19%
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38%
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1 – Inte alls
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5 – I mycket hög utsträckning

Figur 17. Upplever du att du har tillräckligt med tid avsatt för handledning av dina studenter?

VFU-handledarna tillfrågades i enkäten om i vilken utsträckning det är vanligt att de
återkommande handleder samma student. Nästan hälften, 47 procent, anger att det
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ofta är så. Uppdelat på lärosäte stämmer det relativt väl överens med studenternas
svar även om frågorna inte är direkt jämförbara. Lärosätenas olika syn på variation
kontra kontinuitet vid VFU-placering av studenter syns tydligt i svaren. Notera att
andelarna gällande Luleå tekniska universitet och Konstfack bygger på färre än 30
svar och bör därför tolkas mycket försiktigt.

Total

47%
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Malmö Högskola
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77%
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19%

40%
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30%

44%

16%

14%
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60%
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80%

90% 100%
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Figur 18. Handleder du återkommande samma student/studenter under flera VFUperioder/terminer/läsår?

De flesta av VFU-handledarna tycker att uppgiften studenterna haft med sig från
lärosätet passat in relativt väl i den verksamhetsförlagda utbildningen. Andelarna
stämmer väl överens med hur studenterna svarat på samma fråga.

Totalt 3%7%

22%

Blivande ämneslärare med inriktning gymnasiet 4% 9%

28%

Blivande ämneslärare med inriktning åk 7–9 5% 10%

17%
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24%
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32%
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18%
22%

3%
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Vet ej

Figur 19. Har VFU-uppgiften som studenten/studenterna du senast handledde fått från sin VFUlärare passat in med hänsyn till din planering/arbetslagets schema?
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VFU-handledaren och lärosätet
Andelen av handledarna som uppger att de haft ett trepartssamtal varierar mycket
mellan de olika lärosätena. Notera att andelarna gällande Luleå tekniska universitet
och Konstfack bygger på färre än 30 svar och bör därför tolkas mycket försiktigt. Av
handledarna som handleder studenter från Malmö högskola uppger 90 procent att de
haft minst ett trepartssamtal i anknytning till sin senaste VFU-handledning.
Motsvarande siffra för Linköpings universitet och Göteborgs universitet är 15
respektive 26 procent.

Total
Malmö Högskola

51%

46%

10%

2%

85%

Luleå tekniska universitet*

5%

100%

Linköpings Universitet

83%

Konstfack*

12%

15%
86%

Högskolan Jönköping

2%

58%

Göteborgs Universitet

39%
73%

0%

10%

Inget sådant samtal

20%

30%

40%

Ett sådant samtal

1%
24%

50%

60%

70%

80%

90% 100%

Fler än ett sådant samtal

Figur 15. Har du under din senaste VFU-handledning haft ett eller fler ”trepartssamtal” (du, din
VFU-student och VFU-läraren) i syfte att få underlag för att kunna bedöma hens prestation och
därmed hitta eventuella utvecklingsområden?

I figuren nedan sammanfattas flera frågor som tillsammans belyser i vilken
utsträckning VFU-handledaren interagerat med lärosätet och VFU-läraren där. Av
totalen har ungefär hälften haft trepartssamtal (studenten, VFU-läraren och VFUhandledaren) och ungefär hälften har också uppgett att VFU-läraren besökt dem på
skolan. En tredjedel har haft kontakt med VFU-läraren på telefon/mejl. Det är relativt
ovanligt att VFU-handledaren besökt VFU-läraren på lärosätet. Över en femtedel av
VFU-handledarna uppger att de inte haft någon kontakt med VFU-läraren.
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fritidshem förskoleklass
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- åk 3

Total

Haft "trepartssamtal"
VFU-läraren har besökt mig på skolan
Jag har haft kontakt VFU-läraren om studentens VFU på telefon och/eller mejl
Jag har träffat studentens VFU-lärare på högskolan under studentens VFU-period.
Jag har inte haft kontakt med studentens VFU-lärare
Figur 16. Kontakt mellan VFU-handledare och VFU-lärare (enligt VFU-handledaren)
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SWOT-analys
SWOT
I samband med frågeformuläret ombads lärosätena även att genomföra en så kallad
SWOT-analys. Utifrån dessa kan UKÄ konstatera att det råder en relativt stor samsyn
bland lärosätena av vilka styrkor, svagheter, möjligheter och hot som de identifierat
förknippat med den verksamhetsförlagda utbildningen i deras lärarutbildningar. Det
finns heller ingen påfallande skillnad mellan hur lärosätena som ingår i den
fördjupade studien och hur de övriga har svarat. Nedan redovisas, aspekt för aspekt,
en sammanfattning av de mer återkommande svaren.

Innehåll, organisation och genomförande
Styrkor


Svagheter
VFU-organisationen internt och



Dyr organisation

externt (styrdokument, inarbetad



Brist på VFU-platser inom vissa

organisation, tydliga

ämnen

ansvarsförhållanden och så vidare



internt kvalitetsarbete, erfaren

vissa ämnen

personal)


Brist på VFU-handledare inom



Systematiserad ansvarsfördelning

Delvis svagt intresse för

mellan VFU-handledare och VFU-

handledarutbildningen, särskilt

lärare

inom ämneslärarutbildningen



Samarbete med huvudmännen



Övningsskolor



VFU-databaser



Den nya lärarutbildningen har
bidragit till mer struktur



Progressionsdokument och dylikt
har blivit mycket tydligare

Möjligheter



Hot

Fortsättning av försöket med



Ekonomiska förutsättningar

övningsskolor och övningsförskolor



Brist på handledare, inom vissa

Utvecklat samarbete med
skolhuvudmännen

ämnen, riskerar att tillta


Brist på VFU-platser på grund
av handledarbrist ute på
skolorna
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Examination och kvalitetssäkring
Styrkor


Svagheter


Tydliga bedömningskriterier i och
med den nya examensordningen

VFU-handledare som inte
genomgått handledarutbildning



Bedömningsmatriserna



Dyr organisation



Trepartssamtal



Rättssäkerheten i



Tydliga rutiner för hur studenter

examinationen (relationen VFUlärare/examinator och VFU-

som riskerar underkänt ska

handledare)

hanteras




Genom trepartssamtal har det blivit

Ett antal examensmål är svåra
att bedöma

tydligare ansvarsfördelning mellan
VFU-lärare och VFU-handledare
under examinationsprocessen

Möjligheter


Olika utvecklingsprojekt för att

Hot


förbättra framförallt examinationen


bedömningskriterierna


svårt att erbjuda samtliga
studenter trepartssamtal

Fortsatt arbete med de nationella
examensmålen och

Dyr organisation – i vissa fall



VFU-handledare som inte
genomgår handledarutbildning

Fortbildning av VFU-handledare i
bedömning



En tydligare VFU-organisation
bidrar till ett mer systematiskt
kvalitetsarbete
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Handledning
Styrkor


Svagheter


Fler handledare med
handledarutbildning



genomgått handledarutbildning.
Detta är särskilt allvarligt i

Ett gott samarbetet med

bedömningsfrågan

skolhuvudmännen gör det enklare


att samverka med VFUhandledarna


VFU-databaser



Trepartssamtalet



Tydligare uppdrag i och med den

VFU-handledare som inte har

För få VFU-handledare i vissa
ämnen



Handledarnas arbetssituation på
skolorna



Den begränsade möjligheten för
handledare att delta i olika

nya lärarutbildningen (framförallt

kompetens- och

ämneslärarutbildningens fasta

fortbildningsinsatser

ämneskombinationer)


De olika förutsättningarna som
råder mellan skolor

Möjligheter


Utveckla handledarutbildningen –

Hot


särskilt inriktat mot bedömning


Försöket med övningsskolor och

En fortsatt brist på VFUhandledare inom vissa ämnen



övningsförskolor

Huvudmännen hanterar
ersättningsfrågan olika



VFU-handledare som inte
genomgår handledarutbildning

Generellt sett går det, utifrån analyserna, att konstatera att lärosätena menar att deras
VFU-organisationer fungerar väl, med tydlig intern ansvarsfördelning,
systematiserade rutiner för kvalitetssäkring och formaliserade avtal med skolornas
huvudmän. Merparten av lärosätena uppger att samarbetet med huvudmännen är gott.
De flesta lärosäten konstaterar i olika sammanhang att som ett resultat av den nya
lärarutbildningen har VFU-kurserna blivit tydligare, såväl när det kommer till
kursernas innehåll som progressionen mellan dem. För att belägga detta uppger
lärosätena att tydligare styrdokument har utarbetats, exempelvis progressionsmatriser.
Lärosätena konstaterar även att den mer begränsade valfriheten i den nya
lärarutbildningen som helhet bidragit till en tydligare verksamhetsförlagd utbildning.
Vidare lyfter många att de nationella examensmålen, som trots att vissa mål uppges
vara svåra att examinera, inneburit att det utarbetats tydligare bedömningskriterier
och olika typer av bedömningsmatriser. Detta har i sin tur bidragit till en mer
systematisk och kvalitetssäkrad examinationsprocess. Stor samstämmighet tycks råda
kring trepartssamtalens betydelse för rättssäkra examinationer; detta med tanke på
ansvarsförhållandet mellan VFU-lärare och VFU-handledare. I detta sammanhang
framhålls även att det, vid många lärosäten, inrättats tydligare rutiner i de fall
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studenter riskerar att bli underkända. Något som ett flertal lärosäten anger som en
styrka och möjlighet, är de digitala VFU-databaser och VFU-portaler som utvecklats
under senare år. Dessa gemensamma tekniska plattformar bidrar, utöver att vara
bärare av information, till en organisatorisk förenkling av det resurskrävande arbetet
med att placera VFU-studenterna.
De lärosäten som ingår i försöket med övningsskolor och övningsförskolor och som
bedriver annan typ av liknande partnerverksamhet identifierar detta som en styrka och
utvecklingsmöjlighet för den verksamhetsförlagda utbildningen. Samtidigt varnar ett
antal lärosäten i sina analyser för risken att det skapas, vad de kallar, A- och B-lag
mellan de skolor som utsetts till övningsskola respektive partnerskola och de som inte
har gjort det.
Flertalet av lärosätena har på olika sätt identifierat VFU-handledare som saknar
handledarutbildning som en svaghet och som ett hot mot den verksamhetsförlagda
utbildningen. Sammantaget återkommer denna problematik i lärosätenas analyser
under samtliga aspekter. Utöver att ge studenterna en handledning som bidrar till att
de når målen, uppges även handledare som saknar handledarutbildning vara ett
potentiellt hot i examinationsprocessen. Problemet med handledare som saknar
handledarutbildning uppges vara mer frekvent i de högre åldrarna. Ett antal lärosäten
lyfter de olika förutsättningar som gäller för handledarna vid deras respektive skolor
som en svaghet och som ett framtida hot. Till exempel lyfter lärosätena det faktum att
skolhuvudmännen hanterar ersättningsfrågan olika, som en möjlig anledning till att
vissa handledare avstår från handledaruppdraget. Men även handledarnas, i övrigt
pressade arbetssituation, lyfts fram som ett potentiellt hinder för att acceptera ett
handledaruppdrag eller att välja att ytterligare utveckla sitt handledarskap genom
olika typer av kompetensutvecklande insatser. Som en möjlig förklaring till ett
svagare intresse för handledarutbildning i de högre åldrarna pekar också ett antal
lärosäten på en möjlig konkurrenssituation mellan å ena sidan handledarutbildningen,
å andra sidan kompetensutveckling kopplat till handledarnas specifika ämnen.
Flertalet lärosäten uppger även utmaningen att finna VFU-platser i ett antal mindre
ämnen, bland annat i de praktiskt-estetiska ämnena, som ett framtida hot för dessa
utbildningar.
Något som mer eller mindre samtliga lärosäten återkommer till i sina analyser är att
den verksamhetsförlagda utbildningen är förknippad med stora kostnader. De flesta
lärosäten lyfter de ekonomiska förutsättningarna som ett hot i sina analyser.
Kostnaderna anges främst vara förenade med arbetet att placera studenterna och att
vid olika typer av trepartssamtal besöka studenterna på deras VFU-skolor.
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Några iakttagelser
I detta avsnitt redovisas några av de iakttagelser UKÄ har gjort med utgångspunkt i
både frågeformulären till samtliga lärosäten och den fördjupade studien.

Innehåll, organisation och genomförande
Ingen direktkommunikation mellan VFU-handledare och VFUlärare/examinatorer
UKÄ har förståelse för att de lärosäten som har många studenter att placera i VFU, på
många examensnivåer och inom många ämnen, står inför utmaningar som kan kräva
särskilda åtgärder. Detta gäller inte minst för de lärosäten som samarbetar med många
kommuner och huvudmän. En sådan särskild åtgärd, som framkommer i
uppföljningen, är att skapa organisatoriska nivåer mellan exempelvis VFU-handledare
och VFU-lärare/examinatorer. På dessa mellannivåer återfinns befattningar som
koordinator, fältmentor och dylikt, som har funktionen att vara informationsbärare
mellan VFU-handledare och VFU-lärare/examinatorer. Andra lösningar som
förekommer är att examinator anlitar andra, både kollegor vid lärosäten eller lärare i
skolverksamheterna, för att samla in underlag från VFU-handledare. Dessa sätt att
försöka komma tillrätta med de aktuella problemen skapar emellertid nya problem.
Det medför nämligen att VFU-handledare och VFU-lärare/examinator inte träffas
utan att informationen mellan dessa, för examinationen mycket viktiga grupper,
filtreras i bägge riktningar. Studenterna får i dessa sammanhang en tveksam roll som
extra informationsbärare till lärarna, vilket kan vara negativt ur ett
rättssäkerhetsperspektiv. Organisationen med mellannivåer driver dessutom, inte
sällan upp, de redan höga kostnaderna för att genomföra den verksamhetsförlagda
utbildningen. UKÄ anser därför att denna typ av lösningar av flera skäl bör
utvärderas.

Olika strategier vid VFU-placering
Uppföljningen visar att flertalet lärosäten har utvecklat olika administrativa
stödsystem för att underlätta samverkan med huvudmännen, exempelvis
gemensamma databaser för hantering av administrativa rutiner och kommunikation
vid VFU-placering av studenter. En del av dessa databaser rymmer
målgruppsanpassade vyer som även innefattar studenterna. Det innebär att
studenterna i en del fall har möjlighet att logga in i vissa delar av dessa administrativa
stödsystem och exempelvis anmäla intresse för verksamhetsförlagd utbildning med
viss inriktning och/eller inom visst geografiskt område. Mot bakgrund av den kritik
som tidigare framförts43 kring placeringar i fel skolformer, ämnen och årskurser, kan
UKÄ konstatera att dessa stödsystem har bidragit till en mycket positiv förändring för
involverade parter.

43 Kritik

har framförts mot detta i flera tidigare granskningar och uppföljningar. Högskoleverkets rapportserie 2005:17 R,
Högskoleverkets rapportserie 2008:8 R, Skolverket: Den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen (VFU), Förläggning av
olika verksamhetsformer och betydelsen för kompetensutveckling och rekrytering av personal, Lärarförbundet 2008: Hur ser
lärarstudenterna på sin VFU?
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En nyckelfråga i sammanhanget tycks vara huruvida studenter ska placeras i samma
skolverksamhet med samma handledare under alla VFU-perioder, 44 eller om de ska
göra sin verksamhetsförlagda utbildning i olika skolverksamheter med olika
handledare, alternativt något däremellan dvs. om de ska göra merparten av sin
verksamhetsförlagda utbildning i en skolverksamhet och en mindre del i andra
skolverksamheter.
I samtal med studenter, VFU-handledare och VFU-lärare under platsbesöken,
argumenterade flera av dessa för att verksamhetshetsförlagd utbildning i olika
skolverksamheter under olika VFU-perioder är att föredra. Vissa menade att risken
finns att en långvarig samvaro med en och samma VFU-handledare kan leda till att
handledaren blir alltför lojal med studenten. Andra framhöll att dagens heterogena
skollandskap gör det än viktigare än tidigare att studenter får möta olika
skolverksamheter i skilda typer av miljöer, så att de blir bättre rustade för sina
kommande uppdrag. Några studenter var tydliga med att de gärna vill göra
verksamhetsförlagd utbildning även i ytterstadsområden, men detta till trots endast
erbjuds verksamhetsförlagd utbildning i innerstadsområden.
Vid ett av de lärosäten som ingår i den fördjupade studien, genomfördes hösten 2014
en studie av den verksamhetsförlagda utbildningen utifrån studenters,45 VFUhandledares och VFU-lärares perspektiv. Cirka hälften (49,8 procent) av studenterna
och mer än hälften av VFU-handledarna och VFU-lärarna som ingick i studien, tyckte
inte att studenter bör göra flera VFU-perioder i samma skolverksamhet. Den grupp
som uttryckte denna åsikt starkast var VFU-handledarna (57,2 procent).
De lärosäten som placerar studenter i samma skolverksamhet under alla VFUperioder, ofta med samma VFU-handledare, lyfter bland annat fram den trygghet
detta ger studenterna och menar att byte av skolverksamhet riskerar att skapa oro både
för studenterna och i verksamheterna. I diskussioner som denna ställs, något
förenklat, perspektiven ”trygghet i person” mot ”trygghet i profession”. UKÄ menar
att det finns starka skäl att fördjupa diskussionen kring detta, inte bara vid lärosätena
utan med samtliga berörda i utbildningen. En sådan diskussion bör särskilt beakta vad
trygghet i den professionella yrkesutövningen innebär för lärare och förskollärare och
hur detta bäst uppnås i samband med den verksamhetsförlagda utbildningen.

Placering av studenterna i par
Två av de lärosäten som ingår i fördjupningsstudien placerar studenterna i par. På det
ena lärosätet får de studenter som placeras i par samma VFU-handledare, medan
studenter som placeras i par på det andra lärosätet vanligtvis får olika VFUhandledare. Att placera studenter i par kan ha många fördelar och flera studenter i
fördjupningsstudien som har blivit placerade i par ger också uttryck för detta.
Däremot är det mer tveksamt att tilldela studenter som placerats i par samma VFUhandledare, eftersom risk finns att både VFU-handledare och studenter härigenom
drabbas av tidsbrist. För studenter krävs mer tid för planering och fördelning av
uppgifter sinsemellan. Därtill kan tiden för handledning och tiden i klassrummet bli
knapp om de är knutna till samma handledare. Det senare bekräftades under
platsbesöken. De studenter som placerades i par men fick olika handledare, upplevde

44

I de fall lärosätena väljer att placera studenter i samma skolverksamhet under samtliga VFU-perioder, medges ofta någon form
av kortare besök i annan skolverksamhet.
45 Studien omfattade studenter som läser till förskollärare och grundlärare.
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däremot inte någon tidsbrist. Dessa studenter var överlag väldigt nöjda med sin
parplacering under den verksamhetsförlagda utbildningen.

Andra aspekter som beaktas vid VFU-placering
I uppföljningen framgår att studenter som läser en ämneslärarexamen med inriktning
mot gymnasieskolan ofta placeras i årskurs 7-9 under någon av VFU-perioderna i
utbildningen. Några lärosäten nämner att de medvetet placerar studenter som läser en
ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasieskolan i åk 7-9 under den första
VFU-perioden. Syftet är att ge studenterna, som ofta är unga och nyligen har lämnat
gymnasieskolan, bättre förutsättningar att gå in i lärarrollen genom den relativt sett
större åldersskillnad som föreligger mellan studenter och elever i årskurs 7-9 i
jämförelse med gymnasieskolan. Andra lärosäten förlägger enstaka VFU-perioder i
årskurs 7-9 för att kunna erbjuda studenter VFU i alla ämnen eller ämnen där det
råder brist på behöriga lärare i gymnasieskolan. En del lärosäten verkar se detta med
VFU-placering i årskurs 7-9 för nämnda studentkategori som mindre lyckat, vilket
UKÄ ställer sig frågande till. Med kravet på legitimation för lärare och förskollärare
och de behörighetsregler som gäller, följer av den så kallade behörighetsförordningen
(2011:326)46 att ämneslärare med inriktning mot undervisning i gymnasieskolan
också är behöriga att undervisa i grundskolans årskurs 7–9 i det eller de ämnen som
omfattas av lärarens examen. Ämneslärare som ansöker om lärarlegitimation tilldelas
således automatiskt denna kedjebehörighet på legitimationen. UKÄ menar därför att
det är högst relevant att dessa ämneslärare också ges tillfälle att genomföra
verksamhetsförlagd utbildning i årskurs 7-9, givet att studenterna gör huvuddelen av
sin verksamhetsförlagda utbildning inom gymnasieskolan. Däremot är det naturligtvis
ett problem att studenter i många fall endast ges möjlighet att genomföra
verksamhetsförlagd utbildning i sitt första ämne. Detta problem bör tas på allvar av
såväl lärosäten som huvudmän.47

Försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor
Av de 15 lärosäten som deltar i försöksverksamheten med övningsskolor och
övningsförskolor, omfattas inte alla examina på respektive lärosäte av
försöksverksamheten. Detta innebär att de lärosäten som ingår i försöksverksamheten,
parallellt med denna samarbetar med sina tidigare partnerskolor och partnerförskolor.
Många av dessa lärosäten påpekar i uppföljningen att detta skapar en känsla av ett Aoch ett B-lag i många skolverksamheter, vilket upplevs som ett problem. Samtidigt
framhåller de lärosäten som deltar i försöksverksamheten att erfarenheterna från
denna även kommer övriga skolverksamheter till godo. Exakt på vilket sätt framgår
dock inte klart av lärosätenas svar. Intrycken vid platsbesöken är att de fem lärosäten
som ingår i den fördjupade studien och som deltar i försöksverksamheten med
övningsskolor och övningsförskolor, betraktar verksamheten som permanent. Enligt
UKÄ är det viktigt att lärosätena försöker motverka den känsla av uppdelning i Aoch B-lag som många av skolverksamheterna utanför försöksverksamheten ger
uttryck för.

46 Förordning

(2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare.
II erbjuder i detta sammanhang goda möjligheter för behöriga lärare att komplettera sin legitimation med ytterligare
behörigheter, men detta förutsätter att skolhuvudmännen prioriterar denna form av kompetensutveckling och samtidigt har
möjlighet att avvara de lärare som är intresserade av att utöka sin behörighet.
47 Lärarlyftet
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En rik terminologiflora
Karakteristiskt för alla lärar- och förskollärarutbildningar är den för varje lärosäte
unika terminologiflora som förekommer i den verksamhetsförlagda utbildningen. På
så vis skiljer sig dessa utbildningar klart från andra utbildningar inom lärosätet. Det
finns således många olika beteckningar för de tidigare regionala utvecklingscentra
(RUC). Detsamma gäller för snart sagt varje funktion i en bitvis svåröverskådlig
hierarki av lärosätes- och skolverksamhetspersonal, som har något slags roll i
genomförandet av den verksamhetsförlagda utbildningen. För att undvika
missförstånd har UKÄ i denna uppföljning använt sig av egna definitioner för VFUhandledare respektive VFU-lärare. Möjligen skulle också samverkan mellan de olika
parter som är involverade i den verksamhetsförlagda utbildningen, och då särskilt
samverkan mellan lärosäten, huvudmän och skolverksamheter i olika regioner,
underlättas om terminologifloran kunde begränsas en aning.

Examination och kvalitetssäkring
Implementering av progressionsmatriser och examination
Samtliga lärosäten som ingår i uppföljningen har, som tidigare nämnts, utarbetat olika
typer av progressionsmatriser för VFU-kurser där lärandemålen kopplas till de
nationella examensmålen. Ofta rymmer dessa matriser även bedömningskriterier.
Därutöver har lärosätena också sammanställt olika VFU-guider eller motsvarande.
Lärosätenas arbete med att implementera dessa progressionsmatriser, VFU-guider
med mera bland studenter och VFU-handledare, har dock kommit olika långt. Flera
lärosäten har fortfarande en bit kvar innan de har nått dithän att varje VFU-handledare
och student i grunden förstår och känner sig bekväma med att dels tolka examensoch lärandemålen, dels använda bedömningskriterierna. Detta faktum påverkar
sannolikt kvaliteten på och utfallet av trepartssamtalen, då dessa enligt UKÄ
förutsätter att både målen och bedömningskriterierna är väl förankrade hos alla
involverade parter för att trepartssamtalen ska bli just så strukturerade och
utvecklande som de är tänkta att vara.
För att öka rättssäkerheten bör krav därför ställas på ordentlig dokumentation av
examination, enligt UKÄ. I dokumentationen ska det tydligt framgå att examinator
har förstått vad studenten har varit sysselsatt med under sin verksamhetsförlagda
utbildning, både i och utanför klassrummet respektive i och utanför barngruppen. Det
är viktigt att examinator återkopplar resultatet till VFU-handledaren och att
handledarna ges möjlighet att lämna synpunkter på hela processen. Rutiner för detta
saknas fortfarande vid ett flertal lärosäten.

Få studenter blir underkända på VFU-kurser
Av lärosätenas svar i frågeformulären framgår att 13 av de 27 lärosäten som ingår i
uppföljningen underkände mindre än en procent av studenterna. En andel som är
anmärkningsvärt låg jämfört med huvuddelen av examinationsresultaten inom övriga
delar av högskolesektorn. Mot bakgrund av att många lärosäten påtalar att de flesta
blir underkända på grund av frånvaro, tyder detta på att den faktiska andelen studenter
som blir underkända på grund av att de inte klarar av att uppfylla målen för en VFUkurs, är försvinnande liten. Förvisso är en hög andel underkända studenter varken
något önskvärt i sig, eller något som borgar för kvalitet i utbildningen. Men med
tanke på de krav på såväl praktiska som teoretiska kunskaper och förmågor som ställs
på studenterna, är det enligt UKÄ oroväckande att andelen underkända studenter i den

43

UKÄ RAPPORT 2015:24 • Uppföljning av den verksamhetsförlagda utbildningen inom lärar-och
förskollärarutbildningarna

verksamhetsförlagda utbildningen är så låg. UKÄ anser därför att det finns skäl för
lärosätena att fördjupa sig i denna fråga.

Handledning
Karriärtjänster en möjlig väg till ökad forskningsbasering i den
verksamhetsförlagda utbildningen
Av uppföljningen framgår att lärosätena strävar efter att den verksamhetsförlagda
utbildningen, precis som övrig lärarutbildning, ska vila på vetenskaplig grund och
vara forskningsbaserad. 48 I frågeformulären framhåller lärosätena vikten av att
studenterna under sin verksamhetsförlagda utbildning inte bara tränar sina förmågor
inför ett kommande yrkesliv som lärare respektive förskollärare, utan att den
verksamhetsförlagda utbildningen även ska säkerställa studenternas vetenskapliga
kunskaper samt deras förmåga att värdera bland annat sitt eget lärande. Ett antal
lärosäten har i frågeformulären särskilt valt att lyfta fram examensmål som rör
kunskap och förståelse, för att exemplifiera examensmål som de menar säkerställs
genom den verksamhetsförlagda utbildningen. Både under intervjuerna och vid
platsbesöken i övrigt, påpekade lärosätena vikten av att de uppgifter som studenterna
får med sig från lärosätet under den verksamhetsförlagda utbildningen, är relevanta
och aktuella i förhållande till studentens lärandesituation i skolverksamheten. En
annan viktig aspekt för att säkerställa att den verksamhetsförlagda utbildningen vilar
på vetenskaplig grund och är forskningsbaserad, är skolverksamhetens samlade
vetenskapliga kompetens.
Såväl den förra regeringen som den nuvarande har, som ett i led att göra
lärarutbildningen och läraryrket mer attraktivt, infört olika typer av karriärtjänster. Ett
exempel på sådana är de så kallade förstelärartjänsterna. Ett annat sådant exempel,
och i detta sammanhang mer relevant, är lektoraten. Lektorerna är legitimerade lärare
som har genomgått forskarutbildning i ett skolämne eller i ämnesdidaktik och fått
licentiat- eller doktorsexamen. Lektorerna ska även ha arbetat minst fyra år i
skolväsendet. En möjlig väg för att vidareutveckla den vetenskapliga förankringen i
skolverksamheterna är att verka för att fler lektorer utses. UKÄ anser att detta är ett
uppdrag som bör ligga på Skolverket, som tidigare utnämnt statliga lektorer grundat
på väldefinierade kriterier och transparanta bedömningar. Utöver att bidra till den
vetenskapliga- och forskningsbaserade förankringen, skulle lektorernas erfarenheter
av olika kvalitetssäkringsprocesser, examination, handledning och dylikt, kunna
utgöra en brygga mellan akademien och skolverksamheterna.4950Detta skulle enligt
UKÄ:s bedömning även stärka den verksamhetsförlagda utbildningen. I
frågeformuläret ställde UKÄ frågor om hur stor andel av VFU-handledarna som är
lektorer. Av lärosätenas svar framgår att andelen VFU-handledare med
forskarutbildning är ytterst liten.

48 Detta

tydliggörs även i lag och förordning. 1 kap 2 § andra stycket Högskolelagen (1992:1434).
faktum att flera studenter och VFU-handledare i intervjuer under platsbesöken gav uttryck för att de har svårt att tolka
såväl en del kurs-och examensmål som vissa av de begrepp som används i progressionsmatriser, talar enligt UKÄ också för att
det är angeläget att andelen VFU-handledare med forskarutbildning ökar i skolverksamheten.
50 Se även Dimenäs, J, Nordlund, A (2014) som i sin artikel för en diskussion som knyter an till vissa av dessa aspekter.
49 Det
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Goda exempel
I uppföljningen finns flera goda exempel på hur olika lärosäten har försökt möta och
lösa olika problem relaterade till den verksamhetsförlagda utbildningen. Nedan följer
ett axplock av dessa goda exempel, vilket innebär att denna redovisning inte på något
sätt är uttömmande.

Innehåll, organisation och genomförande
Innehåll, genomförande, progression
Vid Högskolan i Halmstad finns ett antal goda exempel på integrering av teori och
praktik. För studenter inom förskollärarutbildningen respektive
grundlärarutbildningen med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3, ges under
den sista terminen av utbildningen en verksamhetsutvecklingskurs med avslutande
verksamhetsförlagd utbildning. Med hjälp av litteratur ifrån de teoretiska delarna av
utbildningen får studenterna analysera data de samlat in under den
verksamhetsförlagda utbildningen. Ytterligare ett exempel är det femåriga
pilotprojektet Modellskola där lärosätet samverkar med en kommun och en skola för
att lyfta skolresultaten, detta genom att bedriva aktionsforskning där resultaten
implementeras redan under projektets gång. Vidare har Högskolan i Halmstad inom
ramen för försöket med övningsskolor och övningsförskolor bland annat utvecklat så
kallade VI-dagar51 där integrering av teori och praktik är i fokus. Under VI-dagarna,
som omfattar åtta till tolv dagar per termin, genomför studenterna sina studier på sina
respektive övningsskolor.52 Därmed får de betydligt större tillgång till fältstudier,
vilket annars brukar vara ett problem. För att säkerställa progression mellan VFUkurser ingår alltid någon lärare från föregående VFU-kurs.
Även Mittuniversitetet arbetar framgångsrikt med att förena teori och praktik.
Lärosätet har tagit fram ett dokument, Modell för integration av teori och praktik,
som är tillgängligt för berörda parter på VFU- hemsidan. I dokumentet beskrivs
sammanhang och helhet med koppling till forskning på ett relevant och tydligt sätt.53
Dokumentet kan användas av alla som är involverade i den verksamhetsförlagda
utbildningen. Ett annat gott exempel från Mittuniversitetet är lärosätets strävan att
samverka med samtliga kommuner i regionen kring VFU-placering av studenter, i
syfte att underlätta rekrytering av lärare och förskollärare även i glesbygdsområden.
Lärosätet har, efter ansökan hos UHR, beviljats att ingå i försöksverksamheten med
övningskoleområden och övningsförskoleområden istället för med övningsskolor och
övningsförskolor.
Vid Linnéuniversitetet bedrivs sedan 2013 ett pilotprojekt riktat till
grundlärarstudenter med inriktning mot årskurs 4-6. Projektet är integrerat i
försöksverksamheten med övningsskolor och syftar till att integrera de teoretiska
delarna i den verksamhetsförlagda utbildningen. Under hela studietiden tillbringar
studenterna två dagar varannan vecka på sina respektive skolor, samtidigt genomför
51 VI-dagar

står för verksamhetsintegrerat lärande.
ingår inte i den verksamhetsförlagda utbildningen utan i de högskoleförlagda kurserna.
53 Underlaget ingår som bilaga till lärosätets svar på UKÄ:s frågeformulär.
52 VI-dagarna
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de sin ordinarie verksamhetsförlagda utbildning på samma skola. Studenterna byter
dock VFU-skola varje år. Det sista året genomförs en så kallad ”skolövertagning”,
vilket innebär att studenterna tar över arbetet i ett arbetslag. Utöver att det bidrar till
studenternas lärande, öppnar det dessutom upp möjligheter för den ordinarie
personalen att ägna sig åt exempelvis kompetensutveckling.
Vid Uppsala universitet har en ramkursplan upprättats som är kopplad till
examensmålen. Denna tydliggör vilka kompetenser studenterna ska utveckla för att nå
måluppfyllelse. Utifrån ramkursplanen utvecklas sedan progressionsmatriser. I
frågeformuläret exemplifierar lärosätet bland annat hur de säkerställer att
förskollärarstudenter uppnår målet avseende ”förmåga att säkert och kritiskt använda
digitala verktyg i den pedagogiska verksamheten (…).” Ett annat gott exempel är
Uppsala universitets ambitiösa IKT-arbete i lärar-och förskollärarutbildningen. Detta
är en fråga som nationellt har varit prioriterad under en längre tid men som detta till
trots tenderar att inte prioriteras i lärarutbildningen.
Karlstads universitet lyfter, inom ramen för ett pågående projekt,54 fram vikten av att
träna studenternas ledarskapskompetens. Lärosätet betonar på ett förtjänstfullt sätt hur
studenterna ska utveckla sina förmågor att såväl med etisk medvetenhet förebygga
och hantera konflikter, som att samarbeta med kollegor och vårdnadshavare samt
tillvarata mångfald som en pedagogisk tillgång. Studenterna får tillgång till
ledarskapsdidaktiker som ger stöd i och utanför undervisningen i form av
fallövningar, seminarier och direkt handledning. Ledarskapsdidaktikerna är tänkta att
följa studentgrupperna under hela utbildningstiden.
Utifrån uppföljningen kan UKÄ konstatera att samtliga lärosäten har utvecklat olika
administrativa stödsystem för att hantera det resurskrävande arbetet med VFUplacering av studenter. Örebro universitet utmärker sig i detta avseende med ett
mycket väl utvecklat system. Verktyget är tillgängligt för samtliga involverade och
går i enkelhet ut på att VFU-handläggaren presenterar kurser som innehåller
verksamhetsförlagd utbildning. De skolverksamheter som ingår i den
verksamhetsförlagda utbildningen uppdaterar information om tillgängliga VFUplatser varpå studenterna under en viss tidsperiod söker VFU-plats.
Placeringsfunktionen i systemet kopplar sedan samman studenten med
skola/arbetslag. Avslutningsvis genereras ett underlag som anger vilket belopp
huvudmännen ska fakturera.

Examination och kvalitetssäkring
Luleå tekniska universitet säkerställer att VFU-handledarna får information inför
VFU-perioder genom obligatoriska introduktionsmöten. Vid dessa
introduktionsmöten lämnar lärosätet på ett berömvärt sätt över en stor del av ansvaret
till studenterna. Bland annat ansvarar studenterna för att ta fram underlag till
trepartssamtal och för uppföljande seminarier. Utöver att detta ökar studenternas
kunskap om den verksamhetsförlagda utbildningen, medför det också att VFU-lärarna
får ett tydligare underlag för sin bedömning. Framförallt stärker detta VFU-lärarnas
och VFU-handledarnas förståelse för studenternas kompetens, vilket i sin tur kan
användas i formativt syfte.

54 Projektet

med ledarskapsdidaktiker innebär bland annat att regionens kommuner finansierar ett antal lärare i skolan som
förstärker ledarskapsperspektivet i vissa av lärarutbildningens kurser.
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Vid Uppsala universitet, Karlstads universitet och Umeå universitet förekommer,
utöver de fysiska besöken i de skolverksamheter där studenternas gör sin
verksamhetsförlagda utbildning, även digitala redovisningar av
undervisningssituationer. Såväl VFU-handledare som studenter dokumenterar
skriftligt och presenterar muntligt vad som äger rum i undervisningssituationen. Detta
är goda exempel på lösningar både för lärosäten som har ett stort upptagningsområde
och för lärosäten som bedriver distansundervisning.
På Mittuniversitetets VFU-hemsida finns dokumentet En stegvis beskrivning av
gången vid studentbedömning tillgängligt för samtliga som är involverade i den
verksamhetsförlagda utbildningen.55 Dokumentet presenteras även i samband med
introduktionsutbildning för VFU-handledare samt för studenter och VFU-samordnare.
Syftet med dokumentet, som är koncist och överskådligt, är att tydliggöra vilka
rutiner som gäller vid godkännande, risk för underkännande56 respektive
underkännande av studenter i den verksamhetsförlagda utbildningen.
Samtliga lärosäten har utvecklat rutiner för hur de ska agera när studenter riskerar att
bli underkända på en VFU-kurs eller på en VFU-period. Högskolan i Jönköping och
Högskolan Väst utmärker sig i detta avseende på ett positivt sätt med såväl tydliga
processer som handlingsplaner för att identifiera studenter som löper risk att bli
underkända i den verksamhetsförlagda utbildningen.
Vid bland annat Malmö högskola framhålls vikten av att träna studenternas analytiska
förmågor. UKÄ ser det som berömvärt att det vid Malmö högskola, och ytterligare
några lärosäten, i de poänggivande handledarutbildningarna ingår analys av
undervisningssituationer. Detta möjliggör bland annat för VFU-handledarna att
återkommande dela med sig av autentiska klassrumssituationer och på så sätt ge
lärosätets lärarutbildare inblick i praktiken, med fokus på bland annat analys.

Handledning
De flesta lärosäten i uppföljningen förtjänar att lyftas fram för den kreativitet de
uppvisar när det gäller olika sätt att erbjuda handledarutbildning på, allt för att
möjliggöra för så många som möjligt att kunna tillgodogöra sig den. Utöver
traditionell campusförlagd utbildning, erbjuds handledarutbildning exempelvis på
distans, genom olika typer av digitala medier. Även inslag av ”blended learning”
förekommer. Lärosätena kan dessutom erbjuda anpassad studietakt för de som är i
behov av detta. Flera lärosäten, däribland Mittuniversitetet, Luleå tekniska universitet
och Stockholms konstnärliga högskola erbjuder, eller avser att under nästa år erbjuda,
en fortsättningskurs för VFU-handledare omfattande 7,5 hp. Några lärosäten
motiverar denna åtgärd med att en tregradig betygsskala för verksamhetsförlagd
utbildning har införts.57

55 Dokumentet

vänder sig till VFU-lärare, programansvariga, VFU-handledare, kommunala samordnare och studenter.
Underlaget ingår som bilaga till lärosätets svar på UKÄ:s frågeformulär.
56 Lärosätet benämner risk för underkännande som ”bedömning vid tveksamhet”.
57 HF 6 kap.18 § ”Betyg ska sättas på en genomgången kurs om inte högskolan föreskriver något annat. Högskolan får föreskriva
vilket betygssystem som ska användas. För en helt eller delvis verksamhetsförlagd kurs inom utbildning som leder till
förskollärar-, grundlärar-, ämneslärar- eller yrkeslärarexamen, ska dock alltid fler än ett betygssteganvändas för ett godkänt
resultat. Detta gäller bara om den verksamhetsförlagda delen av kursen omfattar mer än tre högskolepoäng.”
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Övergripande slutsatser och
rekommendationer
I följande avsnitt sammanfattas UKÄ:s övergripande slutsatser och
rekommendationer avseende den verksamhetsförlagda utbildningen i lärar- och
förskollärarutbildningarna. Rekommendationerna riktar sig till regeringen, lärosätena
respektive skolhuvudmännen och är strukturerade utifrån de tre kvalitetsaspekter som
utgjort uppföljningens ramverk.

Innehåll, organisation och genomförande
Lärosätenas ersättning till kommunerna
När det gäller vårdutbildningarna är det staten som utser förhandlare och sluter avtal
med alla landsting gemensamt. Detta leder till att samma ersättning ges för den
praktiska/kliniska delen av alla vårdutbildningarna. För den verksamhetsförlagda
utbildningen inom lärarutbildningen sker förhandling och avtal mellan varje lärosäte
och kommun. Detta leder till att kommunerna får olika ersättning för att ta emot
studenterna, beroende på vilket lärosäte studenterna är registrerade vid. Det finns skäl
att vidta åtgärder eftersom detta förfarande riskerar att få negativa konsekvenser för
kvaliteten i den verksamhetsförlagda utbildningen.
UKÄ:s rekommendation till regeringen blir därför:


Det nuvarande ersättningssystemet bör ersättas av ett nytt, liknande det som
används för vårdutbildningarna.

Examination och kvalitetssäkring
Rättssäker examination
Av lärosätenas svar på UKÄ:s frågeformulär framgår att samtliga lärosäten har
utarbetat progressionsmatriser eller motsvarande, men att implementering av dessa
har kommit olika långt. Vidare framkommer att VFU-handledare och studenter inte
alltid är helt förtrogna med lärandemål, bedömningskriterier och de
bedömningsunderlag som används. Detta bekräftades även i de samtal som fördes
under platsbesöken. Examinationen av den verksamhetsförlagda utbildningen
förutsätter en samsyn mellan VFU-handledare, student och VFU-lärare/examinator
bland annat kring hur de olika begreppen ska tolkas och hur examinationsprocessen
ska genomföras.
UKÄ:s rekommendation till lärosätena blir därför:
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SWOT-analys
I frågeformulären har samtliga lärosäten som ingår i uppföljningen genomfört en
SWOT analys. Dessa SWOT-analyser kan fungera som utmärkta verktyg i lärosätenas
interna kvalitetssäkringsarbete när det kommer till att ta itu med de svagheter
och/eller hot som respektive lärosäte identifierat och äger.
UKÄ:s rekommendation till lärosätena blir därför:


Utnyttja de egna SWOT-analyserna som verktyg för fortsatta insatser i syfte
att förbättra den verksamhetsförlagda utbildningen.

Handledning
Brist på behöriga lärare i vissa ämnen
Såväl i föreliggande uppföljning som i flera andra studier58 framkommer att det råder
brist på behöriga lärare i vissa ämnen.59 Detta får negativa återverkningar för den
verksamhetsförlagda utbildningen, eftersom bland annat studenter inom
ämneslärarutbildningen på grund av detta inte alltid får verksamhetsförlagd utbildning
i alla ämnen. För legitimerade lärare finns för närvarande möjligheten att komplettera
legitimationen med ytterligare behörighet genom de kurser som erbjuds inom ramen
för Lärarlyftet II. Lärarlyftet II är dock tidsbegränsat fram till utgången av 2016.
Denna möjlighet kommer således inte längre stå öppen för de behöriga lärare som i
ett senare skede på detta sätt snabbt vill kunna utöka sin behörighet, vilket UKÄ
tycker är olyckligt.
UKÄ:s rekommendation till regeringen blir därför:


Lärarlyftet II bör permanentas

Hög andel VFU-handledare utan handledarutbildning
Lärarutbildningarna har i dagsläget få utbildade VFU-handledare. Avsaknad av
handledarutbildning medför bristande bedömningskompetens som baseras på
lärosätets behov av att VFU-handledarna kan förstå, tolka och så strikt som möjligt
tillämpa de krav som ställs i lärosätenas progressionsmatriser och övriga dokument
som styrs av högskolelagen och förordningen. Samtidigt har VFU-handledarna en
mycket viktig roll i den formativa bedömningen som de så kallade trepartssamtalen,
vilka inkluderar VFU-handledare-student-VFU-lärare/examinator, leder till. Bristerna
i underlaget till examinator kan äventyra rättssäkerheten i myndighetens beslut.
UKÄ:s rekommendation till regeringen blir därför:


Ett särskilt handledarlyft för att öka andelen VFU-handledare med
handledarutbildning bör införas.

58

Högskoleverkets rapportserie 2005:17 R, Högskoleverkets rapportserie 2008:8 R, Skolverket (2015) Behöriga förskollärare
och lärare i skola och vuxenutbildning läsåret 2014/15, Dnr 2015:00459, Skolverket (2015) PM: Barn och personal i förskolan
hösten 2014, Dnr 2015:475.
59
Bristen på behöriga lärare kommer enligt Skolverkets prognos över behovet av olika lärarkategorier, kvarstå för en lång
framöver. Skolverket (2015). Redovisning av uppdrag om prognos över behovet av olika lärarkategorier, Dnr 2014:725.
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Stort behov av utbildade handledare - en utmaning
I avsnittet Några iakttagelser här ovan har UKÄ uttryckt förståelse för att lärosätena,
mot bakgrund av den brist som råder på VFU-handledare med handledarutbildning,
prioriterar att VFU-handledare ska vara legitimerade i de ämnen de undervisar i. Ett
viktigt steg mot att samtliga VFU-handledare ska ha genomgått en
handledarutbildning, är att lärosätena tillsammans med huvudmännen kommer
överens om en strategi med syfte att, både på kort och långt sikt, åstadkomma en
förändring i detta avseende.
Här kan konstateras att flera lärosäten har varit mycket innovativa när det gäller att
genomföra handledarutbildning på distans eller på plats i olika kommunerna, med
varierande studietakt samt genom utnyttjande av olika medier, inslag av ”blended
learning” med mera.
UKÄ:s rekommendation till lärosätena blir därför:


Ta tillsammans med huvudmännen initiativ till att utveckla strategier för att
öka antalet utbildade VFU-handledare. Det är viktigt att en rimlig tidsplan
utarbetas utan att ambitionsnivån för den skull blir för låg.

Behov av samsyn mellan handledare, rektorer och huvudmän om
handledarutbildningens betydelse för kvalitet i den
verksamhetsförlagda utbildningen
En av de största förändringarna som har genomförts i förhållande till den kritik som
riktades mot den tidigare lärarutbildningen, är den nu tydliggjorda progressionen i
VFU-kurserna. Ett relativt nytt lovvärt fenomen är att några lärosäten utvecklar nya
handledarutbildningar på fortsättnings-/avancerad nivå kring bedömning och
betygssättning, föranledda av den nyligen införda tregradiga betygsskalan för
verksamhetsförlagd utbildning i lärarutbildningen. Det kanske skulle finnas även
kortare insatser, på samma tema för grupper som består av såväl handledare som
huvudmännen och rektorerna för att synliggöra behovet och vikten av samförstånd
kring handledarutbildningens roll anseende rättssäker bedömning och kvalitet i den
verksamhetsförlagda utbildningen.
UKÄ:s rekommendation till huvudmännen blir därför:



Skapa förutsättningar för att legitimerade VFU-handledare, under ordinarie
arbetstid, ska kunna genomgå handledarutbildning och andra
kompetenshöjande aktiviteter som anordnas av lärosäten.
Skapa/säkra förutsättningar för att kontinuerligt kompetensutveckla
legitimerade lärare och förskollärare.60

Skollagen 2 kap. anges följande: ”34 § Huvudmannen ska se till att personalen vid förskole- och skolenheterna ges
möjligheter till kompetensutveckling.
Huvudmannen ska se till att förskollärare, lärare och annan personal vid förskole- och skolenheterna har nödvändiga insikter i de
föreskrifter som gäller för skolväsendet.”
60 I
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Bilaga 1

Reg.nr: 411-213-14

Bilaga 2

Universitetskanslersämbetets uppföljning av den verksamhetsförlagda
delen av lärarutbildningen

Lärosäte:

Examen/examina: [Ange vilken/vilka
examina svaren omfattar]

Instruktioner till frågeformuläret
Detta frågeformulär är ett av tre underlag i
Universitetskanslersämbetets uppföljning av lärarutbildningens
verksamhetsförlagda del och det ställs till samtliga lärosäten
som ger lärarutbildning. Frågorna utgår ifrån de tre
kvalitetsaspekterna som Universitetskanslersämbetet utarbetat för
detta uppdrag:
1) Innehåll, organisation och genomförande
2) Examination och kvalitetssäkring
3) Handledning
Varje lärosäte ombeds att besvara ett frågeformulär som omfattar
samtliga lärarexamina. En stor andel av frågorna kan besvaras
generellt, oberoende examensnivå. I de fall där ni menar att det
finns väsentliga skillnader mellan olika examina ber vi er att
förtydliga och exemplifiera detta. Detsamma gäller om det
existerar avsevärda skillnader mellan inriktningar och ämnen.
De studerande som genomgår verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
inom den korta pedagogiska utbildningen (KPU) kommer att få
ämneslärarexamen. I denna undersökning vill vi att dessa
särredovisas, och vi ber er därför att inte redovisa dessa inom
tabellernas rubrik för ämneslärarexamen.
Det rekommenderade sidantalet för era svar är 10–20 sidor,
exklusive SWOT-analysen.
Vi ber er att inkomma med era svar senast den 1 mars 2015.

Frågeformuläret består av tre delar:
Del 1 utgörs av en kvantitativ del där ni ombeds att redovisa olika
uppgifter utifrån de tre kvalitetsaspekterna.

Reg.nr: 411-213-14
Del 2 utgörs av en kvalitativ del där ni ombeds att svara utifrån de
tre kvalitetsaspekterna.
Del 3 består av en så kallad SWOT-analys. Där ombeds ni att värdera
styrkor, svagheter, möjligheter och hot kopplade till er VFU. Svaren
bör relatera till de tre kvalitetsaspekterna.

Terminologi:
För att förenkla besvarandet av frågorna har vi i detta dokument
valt att benämna nedanstående grupper enligt följande:
- Handledaren på skolan benämns VFU-handledare.
- Lärare på lärosäte som ansvarar för studenternas lärande och
bedömning i samband med VFU benämns VFU-lärare.

Reg.nr: 411-213-14

Del 1
Kvalitetsaspekt 1: Innehåll, organisation och
genomförande
Fråga:
Hur många studenter
var under ht 2014
inskrivna på VFUkurser?

Svar:
Examen:

Antal studenter:

Förskollärarexamen
Grundlärarexamen
Ämneslärarexamen
KPU

I vilken omfattning
placeras era studenter
i kommunala respektive
fristående skolor?

Examen:

(Svaren anges i antal
studenter.)

Grundlärarexamen

Kommunala Fristående
skolor
skolor

Förskollärarexamen

Ämneslärarexamen
KPU

Kvalitetsaspekt 2: Examination och kvalitetssäkring
Fråga:

Svar:

Förekommer det och i så fall
i vilken utsträckning att
VFU-läraren besöker
studenterna eller tar del av
undervisningssituationen i
annan form, t.ex. filmat
material?

Examen:

(Uppskatta omfattningen och
beskriv eventuella andra
former än fysiska besök.)

KPU

Hur många studenter erhöll
betyget underkänt i någon
VFU-kurs ht 2014?

Examen:

Fysiska Annan
besök
form

Förskollärarexamen
Grundlärarexamen
Ämneslärarexamen

Förskollärarexamen

Antal
studenter:

Reg.nr: 411-213-14
Grundlärarexamen
Ämneslärarexamen
KPU

Del 1
Kvalitetsaspekt 3: Handledning
Fråga:
I vilken omfattning
placeras era
studenter
individuellt?
(Med individuellt
avses att studenten
har erhållit en egen
VFU-handledare och
att handledningen
t.ex. inte sker i
grupp. )

Svar:
Examen:

Antal studenter:

Förskollärarexamen
Grundlärarexamen
Ämneslärarexamen
KPU

I vilken utsträckning
tilldelas studenterna
handledare med
kompetens relevant
(rätt stadie, rätt
ämnen) för den
enskilde studentens
VFU-placering?

Examen:

I vilken utsträckning
har VFU-handledarna
relevant
handledarutbildning
om minst 7,5 hp?

Examen:

Antal studenter:

Förskollärarexamen
Grundlärarexamen
Ämneslärarexamen
KPU
Antal
Antal med
handledare handledartotalt
utbildning

Förskollärarexamen
Grundlärarexamen
Ämneslärarexamen
KPU

Förekommer
förstelärare och

Examen:

Antal
förste

Antal

Reg.nr: 411-213-14
lektorer bland era
VFU-handledare, och i
så fall i vilken
omfattning?

lärare
Förskollärarexamen
Grundlärarexamen
Ämneslärarexamen
KPU

lektorer

Reg.nr: 411-213-14

Del 2
Kvalitetsaspekt 1: Innehåll, organisation och
genomförande

Innehåll, organisation och genomförande:
1) Hur har ni beaktat att lärarutbildningen är en akademisk
professionsutbildning och hur märks det i er VFU?
2) Beskriv kortfattat innehåll och progression vad gäller er
VFU och hur bidrar VFU till progressionen i hela
utbildningen?
3) Identifiera vilka examensmål ni anser vara särskilt
relevanta för VFU och hur det framgår i kursplaner som
inkluderar dessa VFU-mål?
4) Beskriv kortfattat förekomsten och omfattningen av:
övningsskolor, egna initiativ/försöksverksamhet,
modellskolor och så kallade partnerskolor m.m. i era VFUavtal.
5) Beskriv kortfattat hur ni planerar och organiserar VFU med
hänsyn tagen till kontinuitet och variation för studenterna
i deras skolplacering.
6) Beskriv kortfattat hur ni arbetar för att uppnå god
samverkan med huvudmännen för skolorna och VFU-handledarna?

Reg.nr: 411-213-14

Del 2
Kvalitetsaspekt 2: Examination och kvalitetssäkring
Examination:
1) Beskriv generellt, exempelvis i en matris, hur ni genom
examination säkerställer att studenterna når de krav som
framgår av de nationella examensmål som ni anser vara
särskilt relevanta för VFU. Redogör därutöver för hur ni
säkerställer ett av dessa examensmål.
2) Förekommer det spärrar i form av krav på ett visst antal
godkända högskolepoäng inför VFU-perioderna?
3) Vilka rutiner finns vid underkännande av VFU?
Kvalitetssäkring:
1) Hur hanterar ni, inom ramen för ert kvalitetssäkringsarbete,
studenternas, VFU-handledarnas och VFU-lärarnas synpunkter i
samband med genomförande och utvärdering av VFU? Beskriv en
specifik åtgärd ni genomfört som vidtagits med anledning av
dessa.
2) Redogör för hur ni säkerställer likvärdig bedömning av
studenternas måluppfyllelse i VFU?

Reg.nr: 411-213-14

Del 2
Kvalitetsaspekt 3: Handledning

Handledning:
1) Vilka krav ställer ni på, vad högskoleförordningen avser
med, relevant kompetens och hur följer ni upp att VFUhandledarna har sådan?
2) Hur arbetar ni för att tillgodose VFU-handledarnas behov av
kompetensutveckling med avseende på deras specifika VFUhandledaruppdrag?

Reg.nr: 411-213-14

Del 3
SWOT-analys

1)
2)
3)
4)

Relatera era svar till de tre kvalitetsaspekterna:
Styrkor
Svagheter
Möjligheter
Hot

Exempel på schema för
platsbesök
Datum

Reg.nr

ÅÅÅÅ-MM-DD

411-213-14

1(2)

Bilaga 3

Avdelning

Xxxxxx högskola

Utvärderingsavdelningen
Handläggare

Xxxxx Xxxxx
08-563 XXX XX
Förnamn.efternamn@uka.se

Platsbesök uppföljning av VFU i lärarutbildningen- Xxxx
högskola
Tidpunkt: XX april 09.00–16.00
Plats: XX högskola
Deltagande referenspersoner: Xxxx, Xxxxx, Xxxx, Xxxx
Deltagande ansvarig utredare ifrån UKÄ: Xxxxx Xxxxx och Xxxxx Xxxxx
Schema:
Tid:

Deltagare:

09.00–10.00

Samtal med representanter för
skolhuvudmännen

10.15–11.15

Samtal med program och VFUansvariga vid lärarutbildningen

11.30–12.30

Samtal med VFU-lärare på
lärosätet

12.30–13.15

Lunch

13.15–14.15

Samtal med VFU-handledare på
skolorna

14.30–15.30

Samtal med studenter

POSTADRESS
Box 7703
SE-103 95 Stockholm

BESÖKSADRESS
Löjtnantsgatan 21
Stockholm

TELEFON
+46 8 563 085 00
FAX
+46 8 563 085 50

ORGANISATIONSNR
202100-6495

KONTAKT
registrator@uk-ambetet.se
www.uk-ambetet.se

Exempel på schema för platsbesök

15.30–16.00

Datum

Reg.nr

ÅÅÅÅ-MM-DD

123456789

Samtal med högskolans ledning:
Rektor eller den rektorn utser och
fakultetsledning eller
motsvarande

2(2)

Bilaga 4
Enkät UKÄ student 2015
Bakgrund
1. Kön
Kvinna
Man
Vill ej uppge

2. Födelseår: (Fyra siffor 19xx)

3. Vilken examen/inriktning planerar du att ta ut?
Förskollärare
Grundlärare med inriktning fritidshem
Grundlärare med inriktning förskoleklass - åk 3
Grundlärare med inriktning åk 4–6
Ämneslärare med inriktning åk 7–9
Ämneslärare med inriktning gymnasiet

4. Läser du program eller KPU?

Program
KPU

5. Vilken termin inom lärarprogrammet eller KPU läser du nu:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Du som lärarstudent
6. Vilka ämnen/motsvarande avser du bli behörig att undervisa i..
(flervalsfråga)
förskolepedagogik
praktisk-estetiska moment
Du som lärarstudent
6. Vilka ämnen/motsvarande avser du bli behörig att undervisa i..
(flervalsfråga)
fritidspedagogik inkl. utomhuspedagogik
praktiska ämnen
estetiska ämnen
läs-, skriv-, matematikutveckling
svenska
matematik

engelska
no
teknik
svenska som andraspråk
modersmål
teckenspråk
idrott och hälsa
bild
musik
hem- och konsumentkunskap
slöjd
Du som lärarstudent
6. Vilka ämnen/motsvarande avser du bli behörig att undervisa i..
(flervalsfråga)
svenska
engelska
moderna språk
latin
matematik
biologi
fysik
kemi
teknik
geografi
historia
religionskunskap
samhällskunskap
svenska som andraspråk
modersmål

teckenspråk
idrott och hälsa
dans
bild
design
media
musik
filosofi
sociologi
psykologi
företagsekonomi
juridik
grekiska
specialidrott
annat

7. Hur många VFU-perioder har du haft hittills? (inklusive nyss avslutad):

8. Hur genomfördes den VFU-period som föregick den senast avslutade VFU-perioden?

I samma skola med samma skolhandledare
I samma skola med olika skolhandledare
I olika skolor i samma kommun
I olika skolor i olika kommuner
Vet ej

9. Hur många veckor varade din senaste VFU-period?:

10. Har du under din VFU-period på skolan samtidigt haft någon undervisning på högskolan
inom VFU-kursen?
Ja
Nej
Vet ej
11. Har du under din VFU-period på skolan haft någon undervisning på högskolan inom någon
annan kurs
Ja
Nej
Vet ej
12. Har du haft en egen VFU-handledare eller delat handledare med annan student?
Ja, egen handledare
Nej, delat handledare med annan student
Ej haft handledare
13. Vilka arbetsuppgifter eller andra aktiviteter har du särskilt ägnat dig åt under din VFU?
(flervalsfråga)
Övrig förskolepedagogisk verksamhet
Övrig fritidspedagogisk verksamhet
Bedömning av elevers utveckling och prestationer
Bistått vid läxhjälp
Deltagande i arbetslagsmöten/personalmöten
Deltagande i föräldramöten
Deltagande i utvecklingssamtal med elever och vårdnadshavare
Dokumentation av barns/elevers lärande

Egen analys/utvärdering av den genomförda undervisningen/motsvarande
Kompetensutveckling i din förskolas/skolas regi (seminarium om mobbning m.m.)
Kontakt med elevhälsa
Kontakt med förskolans/skolans ledning,
Kontakt med specialpedagog/speciallärare
Observerat VFU-handledaren och reflekterat över arbete i skolämnen
Observerat VFU-handledaren och reflekterat över arbete i skolämnen avseende ämnesdidaktik
Observerat VFU-handledaren och reflekterat över arbete med språk/matematikutveckling
Observerat VFU-handledaren och reflekterat över inskolning
Observerat VFU-handledaren och reflekterat över lek och lärande avseende läs-/skriv/matematikutveckling
Observerat VFU-handledaren och reflekterat över samling
Observerat VFU-handledaren och reflekterat över samspel med barn på såväl grupp- som
individnivå
Observerat VFU-handledaren och reflekterat över samspel med barn på såväl grupp- som
individnivå
Observerat VFU-handledaren/annan lärare och reflekterat över arbete i skolämnen
Observerat VFU-handledaren/annan lärare och reflekterat över arbete i skolämnen avseende
ämnesdidaktik
Observerat VFU-handledaren/annan lärare och reflekterat över arbete med läs-/skriv/matematikutveckling
Planerat och genomfört egen undervisning i skolämnen i helklass
Planerat och genomfört egna praktisk-estetiska moment
Planerat och genomfört egna undervisningsmoment i mindre grupper/med enskilda elever
Planerat och genomfört egna utomhusaktiviteter/utflykter
Planerat och genomfört praktisk-estetiska moment
Planerat och genomfört samling
Planerat och genomfört undervisning i helklass
Planerat och genomfört undervisningsmoment inom läs-/skriv-/matematikutveckling i helklass
Planerat och genomfört undervisningsmoment inom läs-/skriv-/matematikutveckling i mindre
grupper/med enskilda elever
Planerat och genomfört utomhusaktiviteter

14. Har din VFU-placering varit relevant med avseende på följande:
Ja Nej Delvis

Vet ej

Ålderskategori?
Ämne/n?
15. I vilken verksamhet/årskurs har du i huvudsak undervisat eller på annat sätt medverkat?
Förskola
Förskoleklass
Fritidsverksamhet
Åk 1
Åk 2
Åk 3
Åk 4
Åk 5
Åk 6
Åk 7
Åk 8
Åk 9
Gy 1
Gy 2
Gy 3
16. Inom vilka ämnen/motsvarande har du undervisat eller på annat sätt medverkat/deltagit?
(flervalsfråga)
förskolepedagogik
praktisk-estetiska moment
språk-/matematikutveckling
naturorientering
annat

16. Inom vilka ämnen/motsvarande har du undervisat eller på annat sätt medverkat/deltagit?
(flervalsfråga)
fritidspedagogik inkl. utomhuspedagogik
praktiska ämnen
estetiska ämnen
läs-, skriv-, matematikutveckling
svenska
matematik
engelska
no
teknik
svenska som andraspråk
modersmål
teckenspråk
idrott och hälsa
bild
musik
hem- och konsumentkunskap
slöjd
annat
16. Inom vilka ämnen/motsvarande har du undervisat eller på annat sätt medverkat/deltagit?
(flervalsfråga)
svenska
engelska
moderna språk
latin
matematik
biologi

fysik
kemi
teknik
geografi
historia
religionskunskap
samhällskunskap
svenska som andraspråk
modersmål
teckenspråk
idrott och hälsa
dans
bild
design
media
musik
teater
filosofi
sociologi
psykologi
företagsekonomi
juridik
grekiska
specialidrott
annat

17. Inom vilket område har dina kunskaper särskilt ökat under din senaste VFU-period?
Didaktiska och ämnesdidaktiska kunskaper
Kunskap om barns/elevers kommunikation och språkutveckling
Kunskap om läs-, skriv- och matematikinlärning
Kunskap om praktiska och estetiska läroprocesser
Kunskap om bedömning av barnens/elevers lärande och utveckling
Kunskap om bedömning och betygsättning
Kunskap om och förståelse för sociala relationer och konflikthantering
Inget område

18. Inom vilket område har dina förmågor särskilt ökat under din senaste VFU-period?
Förmåga att planera och genomföra undervisning/motsvarande
Förmåga att utvärdera och utveckla undervisning/motsvarande
Förmåga att identifiera behov av specialpedagogiskt stöd
Förmåga att identifiera behov av stöd för barn/elever med annat modersmål än svenska
Förmåga att dokumentera och analysera barns/elevers lärande och utveckling
Förmåga att kommunicera förskolans/skolans värdegrund
Förmågan att kritiskt använda digitala verktyg
Förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot barn/elever och deras vårdnadshavare
Förmåga att göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska principer
Inget område

Din senaste skolhandledare
19.Tycker du att din handledare hade rätt kompetens med avseende på följande:

Ja Nej Delvis
Ålderskategori?
Ämne/n?

Vet ej

20. Hur mycket tid har du uppskattningsvis ägnat åt att planera och reflektera/utvärdera
tillsammans med din VFU-handledare under din senaste VFU-period?
(timmar per vecka)

21. Upplever du att du fått tillräckligt mycket handledning av VFU-handledare?

1 – I mycket låg utsträckning
2
3
4
5 – I mycket hög utsträckning
Vet ej
22. I vilken utsträckning är du nöjd med handledningens innehåll under din senaste VFU?

1 – Mycket missnöjd
2
3
4
5 – Mycket nöjd
Vet ej
23. I vilken regi bedrevs din senaste VFU-förskola/skola?
Kommunal
Fristående
Kooperativ
Annan form
Vet ej

Din högskola
24. Har VFU-uppgifterna du fått från din högskola passat in med hänsyn till din VFUhandledares planering/arbetslagets schema med de aktiviteter och arbetsuppgifter som du fått
genomföra?

1 – Inte alls
2
3
4
5 – Mycket bra
Har inte haft någon sådan uppgift
Vet ej
25. På vilket/vilka sätt har du haft kontakt med din VFU-lärare (eller motsvarande) på högskolan
under din VFU-period på skolan?
(flervalsfråga)
VFU-läraren har besökt mig på skolan
Jag har haft kontakt med min VFU-lärare om min VFU på telefon och/eller mejl
Jag har träffat min VFU-lärare på högskolan under min VFU-period.
Jag har inte haft kontakt med min VFU-lärare
Vet ej
26. Har du haft ett ”trepartssamtal” (du, din VFU-handledare och VFU-lärare) i syfte att kunna
bedöma din prestation och därmed hitta eventuella utvecklingsområden efter din senaste VFU?
Inget samtal
Ett samtal
Fler samtal
Vet ej

27. Hur upplevde du detta/dessa samtal?
1 – Inte alls utvecklande
2
3
4
5 – Mycket utvecklande
Vet ej
28.Hur upplever du samarbetet mellan din högskola och din senaste VFU-skola?

1 – Dåligt/obefintligt
2
3
4
5 – Mycket gott
Vet ej
29. Har dina synpunkter avseende din VFU beaktats av din högskola?
Alltid
Oftast
Sällan
Aldrig
Vet ej
30. Vill du vara med i utlottningen av sammanlagt 5 st presentkort a 1000 kr/styck?
Fyll i namn, adress och telefonnummer nedan så är du med i utlottningen:
Dessa uppgifter kommer enbart användas till utlottningen av presentkort och kommer inte på
något vis att röja din anonymitet i undersökningen gentemot UKÄ.
Namn:

Adress:
Postnummer:
Ort:
Telefonnummer:
Vill ej vara med

tack
Tack för din medverkan, klicka på "Nästa" för att skicka in dina svar.

slut

Bilaga 5
Enkät UKÄ handledare 2015
Bakgrund
1. Kön
Kvinna
Man

2. Födelseår: (Fyra siffor 19xx)

3. Antal år som lärare:
Vet ej/Ingen åsikt

4. Antal år som VFU-handledare:
Vet ej/Ingen åsikt

5. Har du utbildning för VFU-handledare?
Utbildning mindre än 7,5 högskolepoäng (hp)
Utbildning om 7,5 hp
Utbildning om mer än 7,5 hp
Annan handledarutbildning
Ingen utbildning
6. Vilka studenter handleder du oftast?
Blivande förskollärare
Blivande grundlärare med inriktning fritidshem
Blivande grundlärare med inriktning förskoleklass - åk 3
Blivande grundlärare med inriktning åk 4–6
Blivande ämneslärare med inriktning åk 7–9
Blivande ämneslärare med inriktning gymnasiet

7. I vilken regi bedrivs din skola?
Kommunal
Fristående
Kooperativ
Annan form
8. Vissa skolor ingår i särskilda VFU-satsningar eller har särskilt långtgående samarbeten med
lärosäten. Är din skola en:
VFU-övningsförskola
VFU-övningsskola
partnerförskola
partnerskola
fältförskola
fältskola
inget av ovanstående
Vet ej

Dina förutsättningar
9. Handleder du flera studenter tillsammans eller har en lärarstudent i taget?
Jag handleder en student i taget
Jag handleder flera studenter gruppvis under samma period
Båda alternativen förekommer
10. Handleder du återkommande samma student/studenter under flera VFUperioder/terminer/läsår?
Ofta
Ibland
Sällan
Aldrig

11. Upplever du att du har de kunskaper som du behöver om den nya lärarutbildningen för att
fullfölja uppdraget?
1 – I mycket låg utsträckning
2
3
4
5 – I mycket hög utsträckning
Vet ej

12. Upplever du att du får stöd och information av VFU-samordnare i din kommun?
1 – I mycket låg utsträckning
2
3
4
5 – I mycket hög utsträckning
Vet ej

13. Upplever du att du får stöd av din förskolechef/rektor/skolchef?
1 – I mycket låg utsträckning
2
3
4
5 – I mycket hög utsträckning
Vet ej

14. Upplever du att du har tillräckligt med tid avsatt för handledning av dina lärarstudenter?
1 – Inte alls
2
3
4
5 – I mycket hög utsträckning
Vet ej

15. Uppskattningsvis hur mycket tid har du ägnat åt att planera och reflektera tillsammans med
din/a VFU student/er under din senaste handledningsperiod?
(antal timmar/vecka)

16. Vem bestämde vilka arbetsuppgifter studenten/studenter du senast handlett skulle ägna sig åt
under sin VFU-period?
Min egen/arbetslagets planering
Min egen/arbetslagets planering med hänsyn tagen till studentens ev. uppgift från högskola
Min egen/arbetslagets planering med utrymme för samplanering med student/er och med
hänsyn tagen till studentens ev. uppgift från högskola
Vet ej

17. Studenten/studenterna du senast handlett var?
(Flervalsfråga)
Förskollärare
Grundlärare
Ämneslärare
18. Studenten/studenterna du senast handlett genomförde främst följande arbetsuppgifter/
undervisning/motsvarande eller andra aktiviteter under sin VFU-period:
(Flervalsfråga)
Övrig förskolepedagogisk verksamhet

Övrig fritidspedagogisk verksamhet
Bedömning av elevers utveckling och prestationer
Bistått vid läxhjälp
Deltagande i arbetslagsmöten/personalmöten
Deltagande i föräldramöten
Deltagande i utvecklingssamtal med elever och vårdnadshavare
Dokumentation av barns/elevers lärande
Egen analys/utvärdering av den genomförda undervisningen/motsvarande
Kompetensutveckling i din förskolas/skolas regi (seminarium om mobbning m.m.)
Kontakt med elevhälsa
Kontakt med förskolans/skolans ledning
Kontakt med specialpedagog/speciallärare
Observerat VFU-handledaren och reflekterat över arbete i skolämnen
Observerat VFU-handledaren och reflekterat över arbete i skolämnen avseende ämnesdidaktik
Observerat VFU-handledaren och reflekterat över arbete med språk/matematikutveckling
Observerat VFU-handledaren och reflekterat över inskolning
Observerat VFU-handledaren och reflekterat över lek och lärande avseende läs-/skriv/matematikutveckling
Observerat VFU-handledaren och reflekterat över samling
Observerat VFU-handledaren och reflekterat över samspel med barn på såväl grupp- som
individnivå
Observerat VFU-handledaren och reflekterat över samspel med barn på såväl grupp- som
individnivå
Observerat VFU-handledaren/annan lärare och reflekterat över arbete i skolämnen
Observerat VFU-handledaren/annan lärare och reflekterat över arbete i skolämnen avseende
ämnesdidaktik
Observerat VFU-handledaren/annan lärare och reflekterat över arbete med läs-/skriv/matematikutveckling
Planerat och genomfört egen undervisning i skolämnen i helklass
Planerat och genomfört egna praktisk-estetiska moment
Planerat och genomfört egna undervisningsmoment i mindre grupper/med enskilda elever
Planerat och genomfört egna utomhusaktiviteter/utflykter
Planerat och genomfört praktisk-estetiska moment

Planerat och genomfört samling
Planerat och genomfört undervisning i helklass
Planerat och genomfört undervisningsmoment inom läs-/skriv-/matematikutveckling i helklass
Planerat och genomfört undervisningsmoment inom läs-/skriv-/matematikutveckling i mindre
grupper/med enskilda elever
Planerat och genomfört utomhusaktiviteter
19. Inom vilket område har din students/ dina studenters kunskaper särskilt utvecklats under din
senaste handledningsperiod?
Didaktiska och ämnesdidaktiska kunskaper
Kunskap om barns/elevers kommunikation och språkutveckling
Kunskap om läs-, skriv- och matematikinlärning
Kunskap om praktiska och estetiska läroprocesser
Kunskap om bedömning av barnens/elevers lärande och utveckling
Kunskap om bedömning och betygsättning
Kunskap om och förståelse för sociala relationer och konflikthantering
Inget område

20. Inom vilket område har din students/ dina studenters förmågor särskilt utvecklats under din
senaste handledningsperiod?
Förmåga att planera och genomföra undervisning/motsvarande
Förmåga att utvärdera och utveckla undervisning/motsvarande
Förmåga att identifiera behov av specialpedagogiskt stöd
Förmåga att identifiera behov av stöd för barn/elever med annat modersmål än svenska
Förmåga att dokumentera och analysera barns/elevers lärande och utveckling
Förmåga att kommunicera förskolans/skolans värdegrund
Förmågan att kritiskt använda digitala verktyg
Förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot barn/elever och deras vårdnadshavare
Förmåga att göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska principer
Inget område

21. Vad motiverar dig främst att medverka i lärarutbildningen som VFU-handledare?
Att få arbeta med en extra resurs/kollegialt lärande
Kompetensutveckling i mina ämnen/motsvarande
Möjlighet till karriärutveckling
Ekonomisk ersättning som lönepåslag
Ekonomisk ersättning jag kan använda till kompetensutveckling
Annat

Högskolan
22. Har VFU-uppgiften som studenten/studenterna du senast handledde fått från sin VFU-lärare
passat in med hänsyn till din planering/arbetslagets schema?
1 – Inte alls
2
3
4
5 – Mycket bra
Har ej haft VFU-uppgift
Vet ej
23. Har VFU-läraren/någon från studentens högskola träffat dig och din student/dina studenter på
din skola under din senaste VFU?
Inte alls
En gång
Två gånger
Fler än två gånger
Vet ej

24. På vilket/vilka sätt har du haft kontakt med din students VFU-lärare (eller motsvarande) på
högskolan under studentens VFU-period på skolan?
(Flervalsfråga)
VFU-läraren har besökt mig på skolan
Jag har haft kontakt VFU-läraren om studentens VFU på telefon och/eller mejl
Jag har träffat studentens VFU-lärare på högskolan under studentens VFU-period.
Jag har inte haft kontakt med studentens VFU-lärare
Vet ej

25. Har du under din senaste VFU-handledning haft ett eller fler ”trepartssamtal” (du, din VFUstudent och VFU-läraren) i syfte att få underlag för att kunna bedöma hens prestation och
därmed hitta eventuella utvecklingsområden efter din senaste VFU?
Inget sådant samtal
Ett sådant samtal
Fler än ett sådant samtal
Vet ej

26. I vilken grad upplevde du dessa samtal som utvecklande för dig:
1 – Inte alls utvecklande
2
3
4
5 – Mycket utvecklande
Vet ej

27. Hur upplever du samarbetet med studentens högskola?
1 – Inte alls bra
2
3
4
5 – Mycket bra
Vet ej
28. Har dina synpunkter avseende studentens VFU beaktats av högskolan?
Alltid
Oftast
Sällan
Aldrig
Vet inte

tack
Tack för din medverkan, klicka på "Nästa" för att skicka in dina svar.
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Universitetskanslersämbetets uppföljning av den
verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) i
lärarutbildningen-Slutgiltig förfrågan om deltagande i den
fördjupade studien
Bakgrund fördjupad studie
Den 11 december vände sig Universitetskanslersämbetet till samtliga lärosäten som
utfärdar lärarexamina med en intresseförfrågan om att ingå i en fördjupad studie som
utförs inom ramen för UKÄ:s regeringsuppdrag att följa upp VFU i den nya
lärarutbildningen. I samband med detta informerade vi även att ett urval på fem till sex
lärosäten, som slutligen ska ingå i studien, kommer att göras så att urvalet sammantaget
ska ge en representetiv bild av lärosäten som ger lärarutbildningen i Sverige. Vi
tydliggjorde även att en slutgiltig förfrågan om deltagande kommer att ställas till
rektorerna vid de valda lärosätena för definitiv bekräftelse.

Den fördjupade studien består av tre moment:
1) Deltagande i en digital enkätundersökning som UKÄ avser att göra under
perioden april-maj. Enkäterna kommer att rikta sig till två målgrupper, studenter
och VFU-handledare på skolorna. I detta moment handlar deltagandet om att
förse UKÄ med aktuella mejladresser till dessa två grupper. För att kunna
administrera påminnelser kommer vi även behöva telefonnummer och
postadresser.
2) Skriftligen svara på ett antal frågor, formulerade av uppföljningens referensgrupp,
inför ett platsbesök. Remisstid för detta kommer vara ungefär en månad.
3) Platsbesök på plats vid det deltagande lärosätet. UKÄ kommer att be om att få
träffa såväl representanter för lärosätet som VFU-handledare samt skolornas
huvudmän. Platsbesöket kommer att genomföras under en dag. Preliminärt
kommer platsbesöket äga rum i maj 2015.
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Slutgiltig förfrågan
Vill ert lärosäte fortfarande delta i den fördjupade studien?
Svar skickas till projektledaren Jana Hejzlar (jana.hejzlar@uka.se) senast den 9 januari.

Det fortsatta arbetet
I nästa steg kommer UKÄ att kontakta de lärosäten som bekräftar sitt deltagande för att i
detalj diskutera de uppgifter som behövs för att distribuera enkäterna till studenter och
handledare. UKÄ kommer även att kontakta dessa lärosäten för att i samförstånd besluta
om datum för platsbesök.

Viveka Persson
T.f. avdelningschef
Jana Hejzlar
Ansvarig utredare
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Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ska bidra till att stärka den svenska
högskolan och Sverige som kunskapsnation. Vi granskar kvaliteten på
högskoleutbildningarna, vi analyserar och följer upp utvecklingen inom
högskolan och vi bevakar studenternas rättssäkerhet.

www.uka.se

