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1.Abstract 

Title: Guru, critical friend and roll model- -a qualitative study of students experiences of their 

practical teacher training at Södertörn University  

Keywords: VFU, Handledning, Interkulturalitet,  

                  Practice, Supervision, Interculturality 

 

The Swedish teacher education is continuously changing along with the understanding of learning. 

The teacher education at Södertörn University has an intercultural profile, which is considered 

modern and innovative. In this essay, students’ experiences from their practical training are analyzed 

to examine the correspondence between teacher practice and the modern teacher role conveyed by 

the University. The results show that some students have experienced practical training where the 

standards of the University’s teacher role were met, whereas others feel that they have not received 

the practical guidance needed to be able to wholly use their education in their future employment. 

Consensus between what the students and the tutors expect from each other is a possible reason for 

the lack of adequate guidance. Tutors sometimes seem uncertain of what role to adopt to provide the 

teacher students a constructive practical training. The issue of the role of the tutors during practical 

training ought to be an important discussion for teacher education. Moreover, it is important to point 

out that many of the involved people, both the responsible at Södetörns University and scientists are 

aware of the situation. A solution for this problem is likely to be considerably long-term since a 

beneficial solution would be an established view on teaching, from all parties involved, as something 

intercultural with focus on a reflective approach. The effect the intercultural teacher education has on 

future teaching is yet to be discovered. 
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3.Bakgrund, syfte och frågeställning  

Samhället, skolan och lärarens roll är i ständig förändring. Samhället blir allt mer mångkulturellt. Detta 

leder till ökade krav på förståelse och respekt för olika kulturella identiteter. Villkoren för den framtida 

läraren hänger nära samman med samhällets förändringar, lärarna måste därför själva ta del i ett lärande 

som ständigt ska fortsätta med yrkets gång. Lärarrollen knyts allt mer samman med förmågan att skapa 

sociala och kulturella möten. Detta är något som studenter på Södertörns högskola ska få möjlighet till 

att utveckla under sin utbildning och som de sedan ska bära med sig och ständigt utveckla under yrkets 

gång (Lärarutbildningen vid Södertörns högskola 2011). Istället för att överta en roll eller tradition ska 

läraren erövra och förtjäna sin egen roll (Regeringens proposition 1999/2000:135 En förnyad 

lärarutbildning).  

 

En av grunderna för lärarutbildningen sker genom den Verksamhetsförlagda utbildningen, från och med 

nu kallad VFU. En av förändringarna som har skett ganska nyligen är praktikbegreppet VFU. Skillnaden 

mellan praktik och VFU är att VFU ingår i de kurser som studenterna läser på högskolan, det ska bli en 

växelverkan mellan teori och praktik. Detta innebär att handledaren har gått från att vara en som visar 

hur det går till i praktiken till att bli en lärarutbildare i den praktiska verksamheten (Svenskläraren nr 3 

2009).  Under lärarutbildningen på Södertörns högskola gör studenterna en VFU som består av 30 till 45 

högskolepoäng. Hur VFU:n ser ut och ska genomföras bestäms utifrån vilken kurs man läser. Varje 

student blir tilldelad ett partnerområde, vilket är en kommun eller kommundel där samtliga skolformer 

från förskola till gymnasium ska finnas. Studenten får även en handledare ute på praktikplatsen som 

förväntas vara ett stöd för studenten. (Vfu-information för studenter på Södertörns högskola 2010). 

Under en VFU ska teori och praktik kopplas samman. I Lärarstudenten (2011:3) skriver Micael 

Hallström om en problematik som finns med länken teori-praktik, och menar att handledare och 

studenter ofta inte vet vad de ska förvänta sig av varandra. I och med den förnyade lärarutbildningen ska 

VFU i högre grad förankras i konkreta och praktiska erfarenheter och i ökad utsträckning utgöra en 

grund för de teoretiska kunskaperna i lärarutbildningen. VFU ska vara en möjlighet för lärande i arbetet 

och ge studenterna möjlighet att utveckla yrkeskunskaper och öva förmågan till reflektion (Regeringens 

proposition 1999/2000:135 En förnyad lärarutbildning). I Skolverkets rapport Den verksamhetsförlagda 

delen av lärarutbildningen (2007) skriver man att VFU utgör en viktig kontakt mellan lärosäten och 
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huvudmän för förskola, fritidshem, förskoleklass och skola. VFU ska ge studenten kunskap om 

förskolans och skolans verklighet och samtidigt ge lärarlaget kompetens från högskolan. VFU är alltså 

tänkt att vara en ömsesidig utveckling av verksamheterna. I Svenskläraren (2009:3) skriver man att: 

”VFU är en bro mellan teori och praktik. De som ska gå över bron är lärarstudenterna- därför är det 

viktigt att lyssna till det som studenterna har att säga”.  

 

3.1 Lärarutbildningen på Södertörns högskola 

All utbildning på universitet och högskolor ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.  

Utbildningen ska ge studenterna 

 kunskaper och färdigheter inom det område som utbildningen avser  

 en förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar  

 en förmåga att självständigt se, formulera och lösa problem  

 beredskap att möta förändringar i arbetslivet 

(Utbildning på universitet och högskolor 2011) 

 

Lärarutbildningen med interkulturell profil är ett av flera program på Södertörns högskola. För att bli 

lärare måste man få tillgång till både praktiska och teoretiska kunskaper. Lärarutbildningen är ”praktisk” 

i den meningen att utbildningen syftar till praxis (Thomassen 2008). De kunskaper man får på 

lärarutbildningen ska bidra till en kunskap man kan använda i läraryrket. Den interkulturella profilen 

innebär att alla kurser genomsyras av kunskaper om barns olika kulturella bakgrund. Att vi lever i ett 

mångkulturellt samhälle står i fokus för utbildningen. Under hela utbildningen arbetar man med 

begreppen etnicitet, klass och kön. Men även få lära sig att språket är det främsta redskapet inom skolan. 

Lärarutbildningen mot yngre åldrar består av 210 hp varav 30 av dem består av VFU, den 

verksamhetsförlagda delen av utbildningen. I VFU Broschyren som finns på Södertörn högskolas 

hemsida står det såhär: 

Med stöd och hjälp av en erfaren handledare får du öva och pröva det du lär dig på högskolan. 

Du skaffar dig erfarenheter som ej går att läsa sig till och som är viktiga i din utveckling av 

yrkesrollen. 
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Samtidigt vinner du erfarenheter på din Vfu-plats, som förstärker det du läser på 

lärarutbildningen och som underlättar förståelsen av de teoretiska studierna. 

                                                                      (Vfu-information för studenter på Södertörns högskola 2010) 

 

Här kan man se att syftet med VFU är en koppling mellan teori och praktik som ska ske i en växelverkan 

mellan högskolan och VFU-platsen och att studenterna ska få erövra detta med hjälp av en erfaren 

handledare. Frågan är om Södertörns högskolas syfte med VFU blir uppfyllt? Får studenterna den 

handledning som det uttryckligen står här att de ska få? Hur upplevs denna VFU av studenterna? 

 

I SOU- rapporten: Yrkeskunnande – en likvärdig sökväg till lärarutbildningen mot yrkesämnen (2008) 

skriver man att lärarens uppgift i skolan har förändrats. Elevernas sätt att lära är mer i fokus än just 

undervisningens form. Det innebär att metoder och olika sätt att organisera förskolan och skolan har 

förflyttats så att fokus ligger på just hur man ska sätta elevernas lärande i första hand. Detta är något som 

Lärarutbildningen på Södertörns Högskola har anammat genom en nytänkande interkulturell profil, där 

det sociokulturella perspektivet på lärande står i fokus. Proffessor Pauline Gibbons (2006) skriver att 

mänsklig utveckling i det sociokulturella perspektivet ses som en social företeelse, vilken kunskap vi 

inhämtar är ett resultat av individens sociala, kulturella och historiska erfarenheter. Vad och hur vi lär 

oss beror på vilka vi umgås med. Synen på lärande har förflyttats från ”det tomma kärlets modell” där 

det var upp till lärarna att fylla eleverna med kunskap till att bli mer fokuserat till det sociokulturella 

perspektivet på lärande (Gibbons 2006). 

 

3.2  Syfte och frågeställningar  

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur 6 studenter på Södertörns högskola upplevt sin VFU, 

och att sätta högskolans intentioner med VFU i relation till deras upplevelser.  

Mina frågeställningar: 

Hur upplever studenter på Södertörns högskola sin VFU?  Hur upplevs kopplingen mellan teori och 

praktik? Stämmer den VFU som studenterna upplever överens med högskolans intentioner med VFU? 
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4.Tidigare forskning 

Jag har tittat närmre på forskning som är gjord inom området VFU. Det finns en rapport skriven av 

Skolverket Den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen (2007). Där tar man bland annat upp att 

några lärosäten menar att samarbetet mellan dem och kommunerna, samt de mottagande 

skolverksamheterna måste stärkas för att VFU:n ska bli bättre. De mottagande skolverksamheterna vill 

ha ökad ekonomisk ersättning för handledaruppdraget, fler möjligheter att gå på kurser som ordnas av 

lärosätena och mer tid för studenten, till exempel genom att de får gå på gemensamma föreläsningar. De 

mottagande verksamheterna vill ha bättre information och utökad kontakt med lärosätena för att VFU:n 

ska fungera bättre. De mottagande verksamheterna har för dålig insikt i vad som förväntas av dem som 

handledare. Det nya praktikbegreppet antyder en speciell syn på förhållandet mellan praxis och teori. 

Den teoretiska delen av utbildningen ska förankras i praktiska erfarenheter genom VFU. Begreppet VFU 

innebär inte enbart den klassiska synen på praktik, som innebär att studenten bland annat ska få studera 

olika undervisningssituationer och få inblick i läraryrket. Den teoretiska utbildningen på högskolan ska 

alltså förankras i erfarenheter från förskolans och skolans verksamheter menar Skolverket. Detta kräver 

att de mottagande handledarna görs mer delaktiga i innehållet av VFU:n. 

 

I denna rapport har man även undersökt hur Södertörns högskola ser på VFU och ställt ett antal frågor 

till dem, i en fråga om kompetensutveckling för personalen på de mottagande skolorna svarar Södertörn 

att studenterna på Södertörns högskola som är insatta i aktuella föreställningar ger en självreflektion för 

personalen. För att stärka VFU:n säger Södertörns högskola att man vill ha en ökad kontakt mellan 

kursansvariga och skolorna. 

 

Henrik Hegender (2010), filosofie doktor, har skrivit en avhandling som heter Mellan akademi och 

profession Hur lärarkunskap formuleras och bedöms i verksamhetsförlagd lärarutbildning han menar att 

den Svenska lärarutbildningens innehåll och struktur har ändrats många gånger genom åren. 1977 blev 

lärarutbildningen en högskoleutbildning. Med detta var avsikten att öka professionaliseringen av 

läraryrket. I lärarutbildningen ska man numera integrera teoretiska och praktiska kunskaper mer än förut. 

Denna växelverkan ska ske både genom att teoristudier har sin utgångspunkt i den beprövade 

erfarenheten men också att VFU:n förankras i teori. Hegender skriver att högskolor och universitet 
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ansvarar för lärarutbildningarna i Sverige, men att utbildningen dock även förläggs i skolverksamheterna 

också, i form av VFU. När lärarstudenter är på högskolan förväntas de lära sig forskningsgrundade 

kunskaper, när studenten sedan är på VFU förväntas de kunna omsätta dessa kunskaper i praktiken.  

Hegender menar i sina resultat att lärarprogrammen inte är tydliga med om studenterna ska lära sig just 

kunskaper som grundas i praktiken eller kunskap som ska grundas för praktiken. Han menar även att det 

finns och har alltid funnits motsättningar bland forskare där vissa menar att den verksamhetsförlagda 

delen av utbildningen bör vara större än den högskoleföralagda delen och tvärtom.  

 

Det finns en D- uppsats i pedagogik som är skriven av Kempén (2009) som heter ”Mötet handledare- 

student i VFU- handledares perspektiv på handledaruppdraget”.  Hon har bland annat kommit fram till 

att handledaren anser att studentens personlighet är viktig för att kunna få en bra balans i förhållandet 

student/handledare, och för att undvika att handledaren går in i en viss maktposition. En annan sak som 

Kempén (2009) tar upp är tiden som handledaren måste avsätta för studenten. Handledaren har en känsla 

av att ”aldrig vara fri”. Kempén avslutar med att säga att handledare generellt upplever sitt uppdrag 

positivt, och att de har ambitionen att göra VFU:n så bra som möjligt för studenten. 

En annan uppsats är en C-uppsats skriven av Nilsson (2007) ”Att handleda lärarstudenter 

Handledningens form och villkor ur ett VFU-lärarperspektiv”. Nilsson har bland annat undersökt 

skillnaden mellan utbildade och outbildade VFU-lärare och kommit fram till att utbildade VFU-lärare i 

högre grad vet vad de ska göra som handledare och vilka krav de kan ställa på sina VFU-studenter, samt 

att samtal om hur man kan koppla samman teori och praktik är vanligare hos utbildade VFU-handledare. 

Det finns även en forskningsrapport gjord för Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning, 

som heter ”Studentens val och VFU- en flykt från förskola och fritidshem?” (2004) skriven av Forsberg 

Ahlcrona. Syftet med hennes studie är att klargöra varför studenter som studerar ”mot yngre åldrar” 

väljer skola framför förskola och skola. Hon har kommit fram till att studenter väljer bort VFU på 

förskola och fritidshem på grund av att VFU-perioderna inte är sammanhängande. Studenterna upplever 

att de behöver mer sammanhängande VFU för att samla på sig erfarenheter. De flesta enligt 

undersökningen vill arbeta i grundskolan och vill inte ”slösa bort” sin tid på VFU i förskolan. Men några 

av de intervjuade blivande lärarna tänker börja sin yrkesbana i förskoleklassen för att samla på 

erfarenhet och yrkestrygghet innan de tar steget fullt ut mot de önskade åldrarna, högre upp i skolan. 
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Forsberg Ahlcrona menar vidare att en stor majoritet av tillfrågade studenter hela 82 %, uppfattar 

grundskolan som ett bättre framtida yrkesval än förskola och fritidshem och att detta också beror på 

vilket utrymme förskolan och skolan har på utbildningen där utbildningens innehåll direkt och indirekt 

upplevs fokusera på lärarrollen skolan. Hon menar att man måste ”öronmärka” VFU-perioderna så att 

studenten måste vara på förskolan och fritidshemmen om studenterna ska vara där och uppfylla målen 

med VFU- att studenterna har varit där under tillräcklig tid och fått tillräckligt med erfarenhet. 

 

Det finns dessutom flera examensarbeten skrivna om just studenternas upplevelser av VFU till exempel: 

”På väg mot ett nytt yrke Yrkeslärarstudenters VFU och handledning ur ett studentperspektiv” av 

Arvidsson (2009). Hon har kommit fram till att det finns svårigheter för studenter att se kopplingen 

mellan teori och praktik och att handledarens sätt får konsekvenser för studenters lärande. I likhet med 

ovanstående forskning har jag också undersökt området VFU. Jag har inte hittat någon uppsats om 

studenterna på just Södertörns högskolas upplevelser av VFU, därför har det varit spännande att 

undersöka just detta. 
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5. Teoretisk ram 

Utifrån syftet med denna uppsats har jag valt teorier som behandlar begreppen handledning, ledarskap 

och lärande.  

5.1 Handledning 

Lauvås och Handal som är proffesorer vid Pedagogisk forskningsinstitutt vid Universitetet i Oslo har 

skrivit boken Handledning och praktisk yrkesteori (2001). De menar att handledning av studenter på 

praktik är något som är mycket mer krävande än vad någon kan tro, det räcker inte bara med att man kan 

sitt ämne för att bli en bra handledare. Lauvås och Handal menar vidare att handledningen är något som 

inte sker öppet, det handlar närmast om en intim situation. Lauvås och Handal skriver även att 

handledningen inte fungerar på samma sätt som den beskrivs i teorin i praktiken. De menar att en 

handledning ska uppfylla tre syften: 

 

1. Studenten ska bli bekant med yrkets praxis 

2. Studenten ska få hjälp med att studera yrkets praxis från teorin för att få en djupare förståelse för 

teorin och dess begrepp och principer 

3. Handledningen ska bredda studenternas förståelse för teorin och skapa ett behov hos studenten 

att sätta sig in i mer teori 

(Lauvås och Handal 2001) 

Åberg, doktorand i pedagogiskt arbete, (i Kroksmark och Åberg 2007, s 85) menar att handledning i 

pedagogisk utveckling syftar till att ge studenter en ökad kunskap, lärarkompetens och en pedagogisk 

skicklighet. Detta handlar om utveckling av pedagogiska metoder och förhållningssätt och tillfällen till 

reflektion över egna val.  

Handal (i Kroksmark och Åberg 2007, s 21) menar att det generellt finns två typer av handledare. Om 

handledaren är en person som visar och instruerar studenten hur man tar sig fram som lärare och sedan 

bekräftar eller korrigerar studenten är handledaren det Handal kallar guru. Handledaren måste då vara en 

duktig utövare av yrket, då har handledaren goda fackkunskaper, god pedagogisk skicklighet och arbetat 
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så pass länge att handledaren har fått beprövad erfarenhet. En guru är en som kan och vet och ska lära 

någon att gå i samma fotspår som en själv. Om handledaren tar den här rollen kan denne ses som 

handlingsfixerad. Handal (i Kroksmark och Åberg 2007) menar att handledaren antingen kan agera guru 

eller ta en roll som kritisk vän. Med kritisk vän menas att handledaren vill få studenten att förstå 

yrkesrollens utmaningar och ger studenten insikt om yrkesrollen genom begrepp, perspektiv och 

modeller från teorin. Handal (i Kroksmark och Åberg 2007, s 21) menar att denna modell för att vara 

handledare är mer reflektionsfixerad än rollen som guru. Vilken modell som handledaren väljer har en 

inverkan på vilken relation man får till studenten. Guru-handledaren intar en roll som en mästare och 

studenten blir då lärling, handledaren får då en maktposition. I kritisk-vän alternativet har handledaren 

ett övertag med sin kompetens men här står lika mycket studentens teori och val av handlingar i 

centrum. Här försöker handledaren tona ner sin maktposition genom att låta studentens teoretiska 

kunskaper gå i första hand. (Handal i Kroksmark och Åberg 2007, s 24-25). Detta förhållande diskuteras 

även av Anita Franke (1999), universitetslektor i pedagogik, ska yrkeskunskapen hos studenter erövras 

genom ett mästar-lärlingsförhållande eller genom en kritisk vän som handledare? Med ett mästar-

lärlingsförhållande deltar studenten på handledarens villkor och handledaren ser sig som en person som 

ska överföra sin kunskap till studenten. Här visar handledaren en norm för hur undervisning ska gå till 

och denna norm får inte studenten avvika för mycket från.  Den studerandes perspektiv på undervisning 

blir härmed underordnat handledarens perspektiv. Vilket förhållande handledaren väljer att inta får en 

inverkan på studentens lärande under VFU:n. 

Lärarstudenterna ska tillägna sig färdigheter i läraryrket. För att skildra hur färdigheter utvecklas har 

proffesorerna (tillika bröderna) Hubert och Stuart Dreyfus skildrat fem stadier i hur en 

handlingskompetens bildas (Thomassen 2008, s 26-27). Thomassen, som är filosof menar att vägen till 

att bli expert inom yrket är en utveckling från att vara beroende av instruktioner till att ha en flexibel 

handlingskompetens i konkreta situationer. Stadium 1-3 består av Regeltillämpning. På dessa stadier 

handlar vi utifrån regler och tydliga instruktioner till att bli kompetenta utövare som själva ansvarar för 

våra val. I stadie 1-3 har man alltså blivit en kompetent utövare, men för att bli en expert inom sitt yrke 

är de sista stadierna avgörande. I stadie 4 har man fått erfarenheter från tidigare situationer och vet 

precis hur man ska handla i konkreta situationer. I stadie 5 blir förmågan intuitiv och här handlar man 

utan att använda någon regelkunskap överhuvudtaget. En expert handlar direkt utifrån en 

helhetsförståelse av situationen, hon vet precis hur hon ska handla utifrån kunskap om tidigare 
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situationer hon erfarit. Denna expertkunskap kan kopplas till Polanyis begrepp tyst kunskap, en kunskap 

som fungerar utan att vi är medvetna om den. Begreppet tyst kunskap omfattar mer än kompetent 

handlande, det finns även andra former av kunskap som kan vara tyst, som förhållningssätt, 

uppfattningar och teoretiska kunskaper som vi bär på men inte längre tänker på. Denna tysta kunskap har 

blivit en del av oss och är närvarande i all kunskap som tillämpas. Den är alltså verksam i våra praktiska 

handlingar och har integrerats som en del av oss själva (Thomassen 2008).  

5.2  Ledarskap 

Lärarutbildningen på Södertörns högskola har som nämnts tidigare en interkulturell profil. Detta innebär 

att studenterna här ska lära sig att inta en roll som interkulturell ledare. Lahdenperä (2008), professor i 

interkulturell pedagogik tar i sin bok ”Interkulturellt ledarskap- förändring i mångfald” upp vilka 

aspekter som är viktiga för att utveckla nya kunskaper om interkulturellt ledarskap. En punkt där är: 

Fältkontakter, det vill säga samarbete med ”praktiker” som lever och arbetar i det mångkulturella 

samhället för att på så sätt få tag på den praktiska kunskapen… 

Samt: 

Erfarenheter av ledarskap såväl som av andra ledares ledarskap… 

                                                                                                                            Lahdenperä (2008, sid 11) 

Detta kopplar jag till kunskap som ska erövras under den verksamhetsförlagda utbildningen. Det är 

under VFU:n som studenterna får möjlighet till fältkontakter och att tillägna sig erfarenheter av andra 

ledares ledarskap. 

Christer Stensmo (2000), docent i pedagogik och lärarutbildare, menar att en lärare behöver minst tre 

kompetenser för att undervisa: ämneskompetens, didaktisk kompetens och ledarkompetens. 

Ledarkompetensen innebär att läraren har kunskap om hur man ska leda och organisera verksamheten i 

klassrummet. Det finns olika ledarstilar en lärare kan följa, alla lärare är olika, de har olika 

livserfarenheter, mål, personlighet, inställning till sitt arbete och så vidare. Stensmo (2000) menar vidare 

att det inte finns någon ledarstil som passar alla, utan att alla lärare själva väljer en stil som passar deras 

personlighet och syn på arbetet bäst. Att alla människor är olika ska ses som en resurs i det 

interkulturella tänkandet. Oavsett vilken ledarstil läraren som är handledare har bör hon vara en förebild 
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som en reflekterande praktiker. Då behövs både goda fackkunskaper, beprövad erfarenhet, god 

pedagogisk skicklighet och ett reflekterande förhållningssätt. Beprövad erfarenhet är ett begrepp som 

identifierar kunskaper om skola och utbildning som inte är forskningsgrundade men där en lång 

erfarenhet leder fram till att generella antaganden kan göras eller där slutsatser kan dras om skolans 

grundbegrepp: undervisning, lärande och kunskap. (Kroksmark 2010). Denna beprövade erfarenhet 

anser jag liknar tyst kunskap, något som har växt fram genom de erfarenheter man har fått genom yrkets 

gång. När handledaren intar ett reflekterande perspektiv menar Franke (1999) att den studerandes 

inlärning är mest betonad och studenten får tillfällighet att utveckla sin egen ledarstil. Handledarens 

ledarstil ska inte vara i fokus för handledningen, utan istället ska handledaren låta den studerande att 

lära, handledaren blir en medtänkare snarare än en modell för yrket (Franke 1999). På detta sätt får 

studenten utveckla sin egen ledarstil.  

 

5.3 Lärande 

Studenterna ska under hela sin utbildning lära sig att bli färdiga lärare. Denna kunskap ska erövras 

genom föreläsningar och seminarium på högskolan och sedan få prövas på VFU:n, för att senare bli en 

kunskap som man har med sig i sitt yrke. Kunskap är en förståelse av omvärlden. Lärande blir med det 

kvalitativa synsättet något som förändras, man har en kunskap om något, uppfattningen om detta 

fenomen förändras, och du har då lärt dig något nytt (Franke 1999). Detta kan kopplas till 

Hermeneutiska kunskapssynen, med Gadamers begrepp ”förståelsehorisont”. Allt du vet är förknippat 

till historien. Man har alltid en förförståelse när man möter något nytt, i mötet med det nya så förändras 

och vidgas förståelsehorisonten, och man lär sig något nytt (Thomassen 2008). Den sociokulturella 

synen på lärande är central för studenterna på Södertörns högskola och genomsyras i alla kursernas 

utformning. Lärandet och ens utveckling sker i sociala interaktioner med andra (Säljö 2000). Det är 

genom deltaganden i kommunikationer med andra som individer kan ta till sig nya perspektiv på att 

tänka, resonera och handla (Säljö 2000).  På Södertörns högskolas hemsida (2011) står det att 

studenterna här får lära sig att språket är det viktigaste redskapet i förskolan och skolan. Detta är något 

som gäller både eleverna och lärarna. Redskapet för ny förståelse är språket (Gjems i Kroksmark och 

Åberg 2007, s 170-181). 
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6.Material och metod  

6.1 Kvalitativ metod 

Metoden till den här undersökningen utgörs av kvalitativa intervjuer av sex personer som går eller har 

gått på Södertörns högskola. Utöver det har jag gjort en telefonintervju med en VFU-samordnare i ett av 

Södertörns partnerområden. Det är dessa sju intervjuer som utgör det empiriska materialet. Jag har 

använt mig av en kvalitativ metod för att få en helheltsförståelse av dessa sex personers upplevelser. 

Med denna metod kan inte resultatet generaliseras till att gälla alla studenter på Södertörns högskola, 

men det ger mig en djupare förståelse för just dessa personer. Fem av dessa personer går just nu sista 

terminen på utbildningen och en av dem har tagit examen för 2 år sedan. Dessa personer har jag 

slumpvis valt och tillfrågat om de vill delta i min studie. Det har varit enkelt att ta kontakt med dessa 

personer då jag själv går samma utbildning. 

En undersökning måste genomföras planmässigt medvetet, vilken metod man väljer är 

tillvägagångssättet man använder för att få svar på frågor och ny kunskap inom ett visst område. Man 

måste själv tänka efter vad man vill uppnå med sin undersökning och välja metod efter det. Kvalitativa 

undersökningar säger något om icke siffermässiga egenskaper hos personerna i undersökningen, syftet 

med en sådan undersökning är att få en helhetsförståelse av enskilda fenomen (Larsen 2007). 

6.2 Ostrukturerade intervjuer 

Jag har använt mig av det som Larsen (2009) kallar ostrukturerade intervjuer med en intervjuguide. Jag 

har skrivit upp färdiga frågor, men försökt att hålla ett avstånd till dem så att informanten har fått tala så 

fritt som möjligt om sin VFU. Intervjuerna varade i ca 30 minuter per person. Studenternas upplevelser 

och tankar styrde samtalet men jag använde intervjuguiden som en checklista för att se att jag hade fått 

med mig informationen som jag ville ha. Jag har spelat in alla intervjuer med diktafon, och sedan 

transkriberat allt material för att kunna hitta mönster i det mina informanter har sagt.  

Larsen (2009) påpekar en fördel med kvalitativa intervjuer; Jag som forskare har kunnat ställa 

följdfrågor och få ett djupare svar i mina frågor, vilket har gett mig en djupare förståelse. Med 

kvalitativa intervjuer är det lättare att säkerställa en god validitet i undersökningen, d.v.s. att mina frågor 

har en hög giltighet och relevans för undersökningen.  
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6.3. Urval 

I min undersökning har jag velat uppnå högsta möjliga kunskap om just dessa sex personers upplevelser 

av VFU. Jag har använt mig av det som Larsen (2009) kallar ett icke-sannolikhetsurval, detta kan också 

kallas för bekvämlighetsurval, man väljer de personer som är lättast att få tag i. Jag vill med detta val nå 

mesta möjliga kunskap inom detta område, utan att det för den skull behöver gälla andra som inte 

deltagit i undersökningen. Jag har tagit kontakt med personer som går eller har gått lärarutbildningen 

med interkulturell profil mot yngre åldrar och som jag vet har gjort klart sin VFU för att kunna hitta 

mönster och olikheter just bland dessa personer. Samtliga medverkande är kvinnor som är mellan 22-31 

år. Varför det enbart är kvinnor är för att majoriteten av de som går denna utbildning är just kvinnor.  

6.4 Forskningsetiska principer 

Jag har använt mig av vetenskapsrådets forskningsetiska principer när jag har samlat in mitt empiriska 

material. Dessa principer består av fyra huvudkrav; informationskravet, samtyckeskravet, 

nyttjandekravet och konfidentialitetskravet. Jag har informerat de deltagande personerna om vad min 

undersökning handlar om, de har själva samtyckt till att vara med i undersökningen. Uppgifterna som 

jag har samlat in kommer enbart att användas till just denna undersökning. Namn på personerna i 

undersökningen är fingerade så att ingen ska kunna känna igen och veta exakt vilka personer jag har 

intervjuat. 

(Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 2011) 

 

6.5 Analysens upplägg  

Mitt empiriska material har jag valt att tolka genom det Larsen (2009) kallar innehållsanalys, genom att 

försöka hitta mönster och olikheter bland dessa studenters erfarenheter kring VFU. Materialet har 

analyserats kvalitativt med syfte att skapa förståelse och sammanhang av studenternas VFU. Analysen 

tar sin utgångspunkt i de upplevelser studenterna jag intervjuat har berättat om. För att analysera 

studenternas upplevelser i relation med Södertörns Högskolas intentioner med VFU har jag använt mig 

av teorier som behandlar handledning, ledarskap och lärande för att försöka se motsatser och likheter i 

hur studenterna upplevt detta. De mönster jag har hittat har jag sedan kopplat och analyserat med de 



17 

 

teorier som jag har valt att ha med i min undersökning. Jag har analyserat hur studenterna upplevt sin 

handledning under VFU:n i teorierna om handledare som guru eller kritisk vän. Samt om de på dessa 

grunder har kunnat utveckla en roll som interkulturell ledare. Jag har även analyserat hur deras lärande 

under VFU:n har sett ut, vad som har hindrat dem i sitt lärande och vad som har medverkat till att vissa 

studenter fått större möjligheter till ett lärande. 

Denna uppsats är skriven med tankarna om en hermeneutisk kunskapssyn. Denna uppsats hade inte 

kunnat bli skriven utan mig själv som aktiv deltagare. Jag har dessutom en förförståelse för denna studie 

då jag själv går samma utbildning på Södertörns högskola. Min inblick i utbildningen gör att jag själv 

omedvetet går in med en förförståelse för VFU och för intervjupersonerna när jag har skapat denna 

uppsats. Jag har själv gjort intervjuguiden, intervjuat och sedan tolkat materialet och skrivit uppsatsen. 

Felkällor kan uppstå, då det enbart är jag som har tolkat det personerna har sagt så kunde det ha blivit 

tolkat på ett annat sätt om någon annan hade gjort samma undersökning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

7.  Resultat och analysredovisning 

7.1 Handledaren en guru eller kritisk vän?  

När praktiken ändrades till att kallas VFU blev också handledarens roll förändrad. Handledaren blev en 

lärarutbildare. Den verksamhetsförlagda delen av utbildningen är som sagt den delen av utbildningen 

som sker ute i skolverksamheten. På Södertörns högskolas hemsida kan man läsa att: ”Med stöd och 

hjälp av en erfaren handledare får du öva och pröva det du lär dig på högskolan. Du skaffar dig 

erfarenheter som ej går att läsa sig till och som är viktiga i din utveckling av yrkesrollen.” Här kan man 

se att högskolans syn på handledaren är att denne ska hjälpa studenten att omsätta teorin i praktiken. Jag 

tolkar det även som att högskolans intentioner är att handledaren ska vara en god förebild eftersom det 

står att handledaren ska vara ”erfaren”. För att studenten ska få omsätta teorin i praktiken måste även 

handledaren inta en roll som kritisk vän, någon som reflekterar kring sin egen roll som lärare, samt kring 

studentens kunskapsteorier. En handledare som agerar som kritisk vän låter studenten framträda på egna 

villkor, med sin egen teoretiska kunskap som grund. Men de ska för den sakens skull inte se dessa 

teorier som ett facit, utan istället kunna problematisera och diskutera detta genom deras egna 

erfarenheter (Handal i Kroksmark och Åberg 2007).  

 

Intervjupersonerna i denna undersökning har många olika erfarenheter från sin VFU och sina 

handledare. Samtliga har beskrivit första mötet på sin VFU som lite problematiskt, fast på olika sätt. De 

har upplevt sig vilsna, inte vetat vad de ska göra. Så här uttrycker några av studenterna sitt första möte 

ute på VFU: 

 

Jag tyckte att första veckan på VFU var hemsk…man var inte insatt i rutiner, jag hade inga egna 

intiativ första veckan egentligen(…)Jag var jättenervös faktiskt..för över hur jag skulle bli 

bemött.. jag hade nog förväntat mig att det var jättekul.. 

(Lisa 29 år) 

 

Alltså första gången jag kom till en VFU plats..då var det väl liksom man slängdes in i… alltså 

jag blev inte så jättebra mottagen det var mer såhär hej hej..ja där ska du va nu har vi lite 

bråttom..första dagen kändes det som man bara stod upp och ner..det var inte så att man fick en 

massa information… 

(Helena 31 år) 
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Mitt första möte..det kommer jag ihåg det var ju då på en förskola, min första handledare hon var 

inte utbildad handledare, så att hon hade väl inga rutiner för hur man tar hand om en student så 

att säga..hon var lite frånvarande, hon var inte riktigt insatt i det jag skulle göra…så det var ju 

inte bra mitt första möte.. 

(Fia 22 år) 

 

 

Lauvås och Handal (2001) beskriver den första fasen av handledningen som viktig. Alwa Woxlin 

(2008), lärare och författare, skriver i sin checklista i vad som gör VFU:n innehållsrik och värdefull som 

en viktig punkt; att man ska känna sig välkommen på sin VFU, visas runt och få information. Detta 

upplevde dessa studenter saknades under deras första möte. 

 

Meningen med handledningen är att den praktik som ska genomföras ska utgå från studentens teoretiska 

kunskaper. Om det ska vara utgångspunkten för handledningen så menar Lauvås och Handal (2001) att 

handledaren måste underordna sig studenten för att studentens teoretiska kunskaper ska bli mest centrala 

i handledningen. Men Lauvås och Handal (2001) menar vidare att detta kommer att skapa en oro hos 

studenten som desperat kommer att leta efter signaler som säger vad man ska göra eller inte. Denna oro 

hos studenten kan grunda sig i att studenten vill ha någon som visar hur man ”ska göra” men kan 

troligtvis också grunda sig i att studenten hela tiden har bedömningsunderlaget i sina tankar. 

Bedömningsunderlaget är ett underlag som handledaren fyller i efter varje avslutad VFU-period. I 

bedömningsunderlaget ska det framgå om studenten har presterat det som den aktuella delkursen kräver 

och om studenten har närvarat alla dagar (Vfu-information för studenter på Södertörns högskola 2010). 

Sundli, första amanuensis i pedagogik vid Högskolan i Oslo (2007 i Kroksmark och Åberg) skriver att 

praktiklärarna fortfarande har kontroll över studenterna genom att de faktiskt är de som ska godkänna 

dem som lärare, detta gör att studenterna känner sig beroende av handledarna. Flera av studenterna 

uttrycker att de vill vara handledaren till lags för att få alla kryss ifyllda med ett ”ja” i 

bedömningsunderlaget. Studenterna ser här handledaren som en guru som vet hur man ska göra. 

 

Såhär berättar en student om ett hinder som uppstod när hon skulle göra sina uppgifter från 

bedömningsunderlaget: 

 

Där satte ju handledaren käpparna i hjulet kan man ju säga(…)vi kom inte överens 

personligt(...)Där fick jag ju nästan ingen tid överhuvudtaget att göra mina uppgifter..sen när 
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man väl fick det så hade hon valt ut vilka barn(...)där kändes det som att man bara va..där lärde 

man sig inte ett jota 

(Helena 31 år) 

 

 

Den här studenten, Helena, vill göra sina uppgifter så som det stod i bedömningsunderlaget men möter 

hinder från handledaren och vågar inte motsätta sig handledaren för rädslan av att inte få ett ”ja” i 

bedömningsunderlaget.  

Handledaren ska enligt Lauvås och Handal (2001) underordna sig studenten för att kunna utgå från 

studentens tankar och vad studenten vill utveckla. Helena upplevde att hennes handledare inte hade 

underordnat sig, utan hade istället intagit en maktposition gentemot henne som gjorde att hon inte 

vågade säga ifrån i rädsla för att få ett ”nej” i underlaget. Alnervik, doktorand i pedagogiskt arbete, (i 

Kroksmark och Åberg 2007) menar att makt är något som man inte kan komma ifrån i en 

handledningssituation. Handledaren kommer att utgå ifrån sina föreställningar och ställningstaganden 

genom de svar hon ger på frågor och genom antydningar mot studenten. Men det gäller för handledaren 

att vara medveten om detta också. En handledning utan makt överhuvudtaget går inte att få, men jag får 

känslan av att Helena upplevde den här handledarens maktutövande på ett sätt som inte förespråkas av 

modellen kritisk vän. Då hon inte upplevde att hon och handledaren var likvärdiga. 

 

Den handledarroll som förespråkas i både Handal och Lauvås (2001), Kroksmark och Åberg (2007) och 

Franke (1999) är rollen som kritisk vän, den reflekterande handledningen som utgår från studentens 

teoretiska kunskaper. Meningen med en sådan handledning är att studenten ska bli medveten och kunna 

reflektera kring kunskaper, erfarenheter och värderingar. Ordet reflektion är starkt knutet till rollen som 

kritisk vän, reflektion är sammansatt av re som betyder tillbaka och flectere som betyder böja eller 

vända (Sondenå i Kroksmark och Åberg 2007, s 231).  Ove Karlsson, filosofie doktor (i Johansson et al 

2007, s 146) beskriver reflektion som en kunskapsprocess och ett sätt att hålla en distans till rutiner och 

invanda mönster för att se handlingsalternativ. Detta kan ske på tre olika sätt: 

 

1. Genom självreflektion-  där man själv funderar över vad man vill och står för. 

2. Genom dialog- när man diskuterar med varandra och sätter sig in i andras sätt att se på saker 

3. Genom forskning- när man systematiskt och strukturerat undersöker sina iakttagelser för att 

utveckla kunskap om det pedagogiska arbetets villkor, innehåll och syfte. 
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Handledaren som kritisk vän ska visa sig som en förebild av en reflekterande praktiker. Här är samtalet 

kring praktiken central. (Handal i Kroksmark och Åberg 2007). De viktiga i dessa samtal är att reflektera 

över och analysera vad undervisningen ska innehålla och varför, samt hur undervisningen ska 

genomföras (Ahlberg i Kroksmark och Åberg 2007, s 243). Men Handal (i Kroksmark och Åberg 2001, 

s 23) menar att rollen som kritisk vän kan vara problematisk i början eftersom att studenterna har en så 

stark förväntning på en expert och guru, vilket verkar stämma bland de studenter jag har intervjuat. 

 

Vissa av studenterna jag intervjuat säger att handledaren har gett för lite tid för att reflektera tillsammans 

med dem så att de kan förstå sig på deras teoretiska kunskaper. Frida säger att handledarens uppgift bör 

vara att:  

 

Vägleda, prata, diskutera hur det känns att vara student…informera(…) Att man ska vara 

medveten… 

 

Men säger sedan att vissa av hennes handledare har upplevts som ”gammaldags” och inte kunnat sätta 

sig in i hennes teoretiska kunskaper. Då har hon upplevt att samtalen blivit hindrade av att de inte förstår 

sig på hennes rådande uppgifter: 

 

Jag gillar inte gammaldags handledare som inte förstår vad vi sysslar med..genus och 

interkulturalitet…att de inte vet vad vi läser.. 

(Frida 26 år) 

 

Fridas handledare kan i detta fall tolkas vara mer en guru, inte en kritisk vän, då de inte reflekterade över 

Fridas teoretiska kunskaper tillsammans. 

 

Sanna däremot upplevde en av sina handledare som bra då de samtalade hela tiden under den rådande 

skolverksamheten: 

 

Vi hade en dialog under hela dan..efter varje lektion och så fort jag hade en fråga kunde jag ställa 

den och var det mitt i klassrummet när barnen satt och räknade och läste så kunde jag fråga 

henne just där, då blev det väldigt kontextbundet, det lärde jag mig mycket av. Att just få se och 

få fråga just nu när jag kände att jag hade en fråga..jag kunde verkligen ta den på en gång. Det 

tror jag är viktigt just att man har bra dialog med handledaren… 
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(Sanna 26 år) 

 

Dessa samtal upplever Sanna har stärkt hennes uppfattningar om hur arbetet i skolan ser ut. 

 

Thomassen (2008) håller inte med Handal (2001) i hans teorier om handledarrollen utan menar att vägen 

till att bli expert inom ett yrke är en utveckling från att vara beroende av instruktioner till att sedan bli 

mer självständig efter att du fått erfarenheter från dina tidigare handlingar. Som jag ser det så anser 

Thomassen (2008) att handledaren först måste vara som en guru och samtidigt låta studenten mer och 

mer utvecklas till en expert genom att reflektera över sina handlingar med en kritisk vän. 

Handal menar att om handledaren intar en roll som guru måste denne vara en god utövare av yrket, för 

att kunna ge studenten rätt modell att ta efter, om handledaren istället inbjuder till reflektion över 

praktiken som kritisk vän måste handledaren ha en stor kompetens inom teorier och kunna reflektera 

kring dem (Handal i Kroksmark och Åberg 2001, s 21-23). Rollen som guru fungerar bara väl om 

handledaren är en god utövare av yrket och ger studenten rätt modeller att ta efter. Fridas handledare 

som hon upplevde vara” gammaldags” upplevdes inte ha kompetensen att kunna reflektera kring nya 

teorier. Medan Sanna upplever att en av hennes handledare ville diskutera och var mer öppen för hennes 

frågor. 

 

 

7.2 Kopplingen teori- praktik 

 

För att uppnå ett meningsfullt lärande under sin VFU måste undervisningen kopplas till en reflektion, 

erfarenheter från undervisningssituationer måste diskuteras för att de ska bli förståeliga (Franke 1999).  

För att handledningen ska uppnå syftet med att studenternas kunskapsteori från högskolan ska kopplas 

till praktiken krävs det dels att handledaren är insatt i teorin från högskolan och vet att de ska utgå från 

den i samtalen med studenten. Under intervjuerna har det framkommit flera problem som studenterna 

har upplevt i kopplingen teori till praktik. De upplever att det är för lite VFU för att hinna ta till sig 

teorin från högskolan till praktiken. Flera studenter uttrycker också att handledarna ofta inte har haft tid 

att läsa på vad studenten läser för kurs innan de har kommit till VFU-platsen. 

 

Jag kan tycka nu i efterhand att det är nästan lite lite VFU för att allt det vi läser teoretiskt det är 

så jättemycket men det betyder inte att vi kan göra det sen i praktiken så jag tycker absolut att 
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man skulle haft mer VFU(…)sen att det är ett bättre samspel att alltså södertörn går ut och har en 

handledarutbildning med  de handledare som deras elever kommer ha så att det blir lite mer att 

de får förståelse för skolan och min handledare får förståelse för högskolan så dom kan vara på 

samma sida ändå.. så att dom får lite mer kunskap(…) Samspelet mellan skolan och högskolan 

kan bli bättre! 

(Sanna, 26 år) 

 

Då har man ju fått förklara…och så blir det att dom inte kan sätta sammanhanget  till det jag gör 

till det som står i bedömningsunderlaget: har du gjort det här? Ja det var när jag gjorde det här 

bla bla bla.. så att dom skulle förstå att det hade ett samband med uppgiften på pappret… 

Även fast man lämnar papper..det här gör vi nu…det här liksom..dom tar emot pappret sen läser 

dom inte överhuvudtaget… 

(Helena, 31 år) 

 

Några studenter upplever också en problematik kring de uppgifter de ska göra, att de inte passar in i 

förskolans eller skolans verksamhet just då. Hade handledaren tagit på sig rollen som kritisk vän och 

utgått från studentens teoretiska kunskaper och tankar från första början så hade inte detta problem 

uppstått. Här uttrycker en f.d. student sig om bedömningsunderlaget: 

 

Alltså, jag har väl försökt följa dom så gott som det har gått (bedömningsunderlagen)…men sen 

så typ som student kanske man måste tänka på att anpassa sig lite till vad klassen eller gruppen 

håller på med just då…jag kan inte bara komma in och riva upp allting…det var nån gång som 

jag kom in och gjorde nån såhära…typ det hära testa vad som flyter och sjunker…det hade ingen 

förankring i vad dom gör..man får ut mycket mer som VFU-student om man dyker in i vad dom 

håller på med  

(Marie, 27 år, färdigutbildad för 2 år sedan.) 

 

Här kan man se att Marie inte har någon förväntning på att VFU-platsen ska anpassa sig efter hennes 

teoretiska kunskaper från högskolan, utan att man som student istället ska anpassa sig till deras 

verksamhet. Det låter som att Marie har deltagit på VFU:n under ett mäster-lärlings förhållande där hon 

har deltagit på handledarens villkor. Även här ser man att hon har gjort som det står i 

bedömningsunderlaget för att få ett ”ja” ikryssat, även om hon själv inte tyckte att hennes uppgift 

”passade in”. 

 

Men hur ska handledarna veta hur de förväntas bete sig mot sina studenter? Den handledarroll som är så 

starkt bunden hos oss är den som guru. Detta mästar-lärling förhållande grundar sig i den gamla 

kunskapsmodellen, ”det tomma kärlets modell” någon som kan något ska överföra det till en annan 
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person. Franke (1999) menar att om kunskapen i förväg är definierad krävs en relativt passiv student. 

Utgår man istället från att lärarstudenten är aktiva deltagare som själva bidrar i skapandet av kunskap 

uppmanar man studenten till ett reflekterande och problematiserande förhållningssätt (Franke 1999). 

Detta anser jag är upp till handledaren att tänka efter: Ska jag förmedla en i förväg bestämd kunskap? 

Eller ska jag möta studenten så att vi båda kan reflektera kring undervisningen och lära av varandra? Det 

verkar saknas en länk kring hur handledaren ska vara mot studenten. Södertörns högskola vill att VFU 

ska vara en plats där man med hjälp av en erfaren handledare får pröva det man lär sig på högskolan i 

praktiken. Men det verkar inte riktigt upplevas så av studenterna. Vissa handledare varken vill eller kan 

sätta sig in i kunskapsteorin från högskolan då blir det också ett hinder för studenternas lärande under 

VFU:n. Franke (1999) diskuterar dagens problematik kring kopplingen mellan teori och praktik. 

Lärarutbildningen har förändrats genom tiderna samtidigt som synen på vad som är kunskap är. Förr 

kunde man förmedla en teori från högskolan som sedan kunde bekräftas i praktiken genom att ett färdigt 

yrkesmönster lärdes ut. Dagens lärarutbildning innebär mycket mer, lärarna ska kunna utveckla och 

förändra skolan utifrån målen som finns vid en viss tidpunkt. Detta menar Franke (1999) gör att 

lärarstuderande inte har några direkta förebilder. Idag anses lärare behöva en mer reflekterande 

kompetens, frågan är hur utbildningen ska ge en sådan kompetens? Franke (1999) menar vidare att 

praktiken (VFU) med handledaren spelar en stor roll till att skapa dessa reflekterande lärare och 

handledare.  

 

I den nya skollagen står det att utbildningen ska vila på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund, 

samma krav som ställs på universitet och högskolor gäller nu även i skolan. Syftet med denna lag är att 

lärare ska utveckla förhållningssätt som syftar till att höja kvaliteten inom skolan och därmed bidra till 

utveckling av skolan. Detta skriver Kroksmark (2010) och menar vidare att detta inte borde vara något 

problem eftersom att lärare redan borde vara gott skolade i forskning och vetenskapligt tänkande. Med 

termen vetenskaplig grund menar man att allt som görs i skolan ska vara byggd på forskning om skola 

och utbildning. Forskning är något som alltid har bedrivits av universitet, med denna nya lag blir det 

även skolans uppgift att bedriva forskning. Men Kroksmark (2010) tar upp ett problem med detta. Det är 

inte självklart att alla lärarstudenter tar till sig ett vetenskapligt sätt att tänka. Under VFU:n får 

studenterna tillfälle till att pröva sig på rollen som forskare, att samla in datamaterial, men under detta 

moment menar Kroksmark att studenterna knappast möter lärare som själva har en vetenskaplig 

kompetens eller forskarerfarenhet. Detta är något som studenterna jag intervjuat också har upplevt. 
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Många av handledarna upplevs som gammaldags och har det svårt att sätta sig in i vad studenten ska 

göra under VFU:n. Flera av studenterna upplevde att handledaren de hade inte kunde sätta sig in i 

uppgifterna i bedömningsunderlaget. Flera av studenterna har gjort uppgifterna men inte exakt så som 

det står i bedömningsunderlaget då de inte känner att de har fått rätt feedback från handledaren. 

Studenterna uttrycker ett behov av bekräftelse. Man vill veta vad man har gjort bra eller mindre bra. 

Margareta Normell, skriver i sin bok Pedagog i en förändrad tid- om grupphandledning och relationer i 

skolan (2002) om psykoanalytikern Killingmo som skriver om bekräftelsens värde. En bekräftande 

kommentar ger värde och giltighet åt det den andra säger, bekräftelsen är också identitetsskapande, 

vilket ger studenten en känsla av att han eller hon är någon man kan lyssna till. Franke (1999) menar att 

studentens undervisningstillfällen ska diskuteras både innan och efter genomförandet. Detta är något 

som har saknats hos flera av handledningarna dessa studenter har haft. Vilket antagligen också har lett 

till ett minskat självförtroende som flera av studenterna uttrycker. Kopplingen mellan teori och praktik 

blir lite knepig då handledarna inte upplevs kunna hjälpa studenten med den kopplingen på rätt sätt. Det 

verkar som att många av handledarna inte upplevs vara dessa nytänkande forskande lärarna, vilket 

självklart gör att studenterna också känner sig lite missanpassade inför sina uppgifter från högskolan.  

 

Något som flera av studenterna även ser som ett problem med kopplingen teori och praktik är tiden. Det 

finns en inbyggd konfliktmöjlighet i vem som ska stå för undervisningen under VFU:n (Sundli i 

Kroksmark och Åberg 2007, s 389-390). Detta måste handledaren ta ställning till: ska elevernas krav på 

rutiner och kontinuitet väga tyngst eller att studenten får pröva sina vingar? Sundli beskriver att lärarna 

känner att de först och främst måste vara lärare för sina elever, vilket gör att de ofta snabbt vill att 

studenten anpassar sig till den rådande verksamheten. Detta gör givetvis att gränser sätts för studentens 

lärande.  Detta är något som flera av studenterna har känt av under sin praktik. Till exempel så beskriver 

Fia det såhär: 

 

Ibland har teorin känts så abstrakt än verkligheten..att få tid med elever..att få möjlighet att..om 

man har en uppgift..att man får tid med eleverna…att handledaren sköter det..och talar om att..nu 

får du…du kan observera här...det har varit varierat…den sista handledaren har gett mig den 

tiden..den första handledaren..jag fick själv ta mig den tiden..hon gav mig inte den...det var jag 

själv inte hon. 

(Fia 22 år) 
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 I många av fallen så vill inte handledarna sätta av egen tid för att studenten ska få pröva sig fram själv. 

Detta har skett i mindre eller större grad hos de jag har intervjuat och upplevs som ett stort problem av 

vissa. Om handledning ska bli ett mer positivt element i undervisningen och inte bara ett tomt mantra 

behövs det långt större satsningar där man tar tillvara på studentens kompetens och initiativ. (Sundli  i 

Kroksmark och Åberg 2007, s 399) Fia upplever att kopplingen mellan teori och praktik hade varit 

enklare under hennes första handledning om handledaren hade gett henne tid och möjlighet för att göra 

sina uppgifter. 

 

7.3 Handledarens utbildning 

 

 Det finns förväntningar från högskolan på hur handledarna ska behandla studenterna. Men det finns 

inget krav på att en handledare måste vara utbildad. Detta är enligt en VFU-samordnare i ett 

partnerområde som tillhör Södertörns högskola ett ständigt problem. VFU-samordnaren berättar att 

kommunerna säger att man inte hinner med att utbilda handledare i samma takt som högskolan behöver 

handledare. Avtalet ser ut så att man ska erbjuda utbildning så långt det är möjligt, men det är inte 

obligatoriskt. Man får dessutom erbjudanden av Södertörns högskola och Stockholms universitet att gå 

på handledarutbildning där. Det finns önskemål om att handledare ska ha gått en handledarutbildning på 

7,5 hp, det finns det vissa som har gjort, men en del har gått för 10-15 år sedan. Frågan är också vem 

som ska bekosta detta? Vårterminen 2010 arbetade man fram att varje enhet (skola) har fått en 

kontaktperson som har fått en förfrågan: Har du någon som kan ta emot en student? Det blir ett 

gemensamt ansvar från Södertörns högskola och kommunerna att hitta handledare. Men ofta blir det för 

kort varsel. Bättre framförhållning skulle behövas om man ska hitta handledare som verkligen vill ta på 

sig uppdraget. På vårterminen ska man gå igenom vilka som ska vara handledare till hösten. Tyvärr 

uppstår det ändå svårigheter. På Södertörns lärarutbildning mot yngre åldrar (den är nu uppdelad i 

förskolelärare och lärare utbildningar) har man bytt från förskola till skola mitt i utbildningen, det kan 

ske mellan höstterminen  och vårterminen, detta har blivit ett bekymmer ibland. Sen finns det ytterligare 

en aspekt, om en person har gått en handledarutbildning, kan man då alltid kräva att denne ska ta emot 

studenter? Det är svårt att synkronisera mellan VFU-placeringarna och högskolorna. Detta är ett stående 

problem. Man vill kunna kräva mer av handledaren, mer intresse och att handledningen ska vara relevant 

för utbildningen (VFU-samordnare). 
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Den handledarutbildning som hålls på Södertörns högskola består av 7,5 hp och är i form av seminarium 

och föreläsningar samt eget arbete. I kursmanualen för den kursen står det att: 

 

I lärarutbildningens verksamhetsförlagda utbildning är handledaren en nyckelperson. Denna skall leda 

studenten från den akademiska världen in i en ganska oförutsägbar arbetsmiljö. Handledaren skall leda 

studenten in i den praktiska kunskapen som är oftast outtalad eller omedveten. Att förmedla denna ställer 

andra krav på handledaren än att endast lära ut sakkunskaper. Kursen startar därför med att handledaren 

själv arbetar med att formulera och medvetandegöra sin praktiska kunskap. Målet är att få läraren att 

uppmärksamma och formulera denna, och reflektera över den utifrån etiska, interkulturella och 

professionella perspektiv. Kursen går även igenom olika aspekter i handledarsituationen: relationen 

mellan handledare och lärarstudent, handledarsamtalet, högskolans förväntningar på handledaren samt 

den matris som beskriver professionsutvecklingen och används i handledarsamtalet. 

(Kursmanualen för kursen handledning av studenter, sid 1) 

Handledarens uppgift blir i likhet med studenternas uppgift, att omsätta teoretiska kunskaper till praktisk 

handling. Kursen innehåller föreläsningar om bl.a. interkulturalitet och handledningssamtal. I 

kursmanualen står det även tydligt att handledarena själva får reflektera och medvetandegöra sin 

praktiska kunskap, i likhet med det som studenterna på Södertörns högskola förväntas göra. 

De handledare som inte har haft handledarutbildning har studenterna jag intervjuade lite olika 

uppfattning om. Vissa har uppskattat sina handledare väldigt mycket trots att de inte haft någon 

utbildning:  

 

En lite äldre lärare som var min handledare, jätterutinerad, vet precis vad hon vill..hon har 

försökt hänga med och..nej hon har verkligen varit.. har jag kommit med en idé, ”ja men jag 

har..här kan du titta, så här gör jag men det kanske man kan utveckla”, hur vill du göra? och 

sådär..det har ju verkligen varit super! 

(Lisa, 29 år) 

 

En annan student upplevde stor skillnad på sin handledare efter att hon utbildat sig till handledare: 

 

Hon har jag tror det var efter en termin då började hon utbilda sig till handledare och då kom hon 

fram till mig och sa: oj, nu inser jag hur många misstag jag gjorde när jag hade dig…att jag inte 

ägnade mer tid till att sitta med dig…stor skillnad..just hennes engagemang och att hon tog sig 

med tid! 

(Fia 22 år) 
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Enligt Lärarförbundet (2010) vilar lärarnas kunskapsbas på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. 

De menar vidare att högskolans lärare och de lokala lärarutbildarna ömsesidigt kan dra nytta av 

varandra. Lärarförbundet (2010) vill att de lokala lärarutbildarna ska få de förutsättningar som behövs 

för att fullfölja sitt uppdrag, detta handlar bl.a. om handledarutbildning och tidsmässiga förutsättningar. 

De bör också få möjlighet till att föra en dialog med kursansvariga på lärosätena kring den 

verksamhetsförlagda utbildningen. Lärarförbundet anser också att mångfaldsperspektivet i utbildningen 

är vid stor vikt, studenterna bör ges tillfälle att möta olika utbildningsmiljöer. Vad lärarstudenterna 

upplever under sin VFU ger dem en tolkning av vad läraruppdraget innebär. Läraryrket är ett komplext 

yrke därför bör lärarstudenterna ges möjligheter till att möta engagerade lärare som intresserar sig för 

både elevernas lärande och yrkets utveckling (Utbildning på vetenskaplig grund 2010). 

 

Personerna som har blivit intervjuade i den här undersökningen har fått möta väldigt olika handledare. 

Några har fått möta handledare med stort engagemang för sitt yrke och för studentens utbildning, vilket 

de anser har gett dem goda förebilder för hur man själv vill vara som lärare och där studenterna själva 

känner att de fått utvecklas i sin lärarroll. Några har fått möta mindre engagerade handledare som har 

gett dem en negativ bild av läraryrket. Woxlin (2008) menar att läraren blir ett identifikationsobjekt för 

eleven. Det gör att de lärare studenterna får möta på sin VFU ger dem en bild av hur en lärare ska vara. 

Handledaren blir också en förebild som medverkar till det Woxlin kallar ”parallellprocessen: Det sätt 

som handledaren behandlar sin lärarstudent på ger effekt på hur lärarstudenten sen behandlar eleverna. 

Behandlar handledaren studenten på ett värdigt och bra sätt ger detta studenten större möjlighet att 

utvecklas som lärare och vice versa. En av studenterna som har haft väldigt otur med sina handledare 

uttrycker att hon inte längre vill bli lärare: 

 

Nej, jag känner inte att jag vill bli som någon av dom..de har varit så pass gamla och som sagt de 

sitter fast i sina gamla hjulspår..jag vill inte jobba i skola överhuvudtaget om det ska vara såhär 

och det är ju så i de flesta klasserna(…)man vart inte direkt sugen på att gå ut och jobba som 

lärare efter den här praktiken.. 

(Helena, 31 år) 

 

 

En annan student som upplever att hon har haft väldig tur med handledare ser dem som bra förebilder 

och de har samtidigt behandlat henne på ett bra sätt. Hon är väldigt positiv till att börja arbeta som lärare 

sen:  
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Jag har haft svårt att hitta något som har vart mindre bra..jag har haft väldigt tur(…)de har varit 

väldigt tillmötesgående(…)jag har sett hur hon är mot barnen(...)min handledare har varit den 

bästa mot barnen. 

De tyckte att vi hade en intressant profil, det är nyttigt och att det behöver öppnas för sånt 

tänk..kulturer, etnicitet och kön..  

Jag vet att jag har lärt mig jättemycket..från skolan..(VFU-skolan) 

(Lisa, 29 år) 

 

I ett reflekterande förhållningssätt uppmärksammas studentens sätt att utveckla en yrkesidentitet i 

dialoger och samarbete med handledare, studentens lärande är i fokus för handledningen. Detta 

reflekterande förhållningssätt anser Fia att hon mötte på sin sista VFU-placering: 

 

Deras uppgift är att finnas där för sin student, finnas där i form av att vara närvarande och visa 

engagemang och ägna tid åt studenten i form av samtal, att man kan reflektera tillsammans  

(Fia 22 år) 

 

Detta anser Fia att hennes sista handledare har gett henne, men hon saknar ändå mer tid med 

handledaren, att de skulle haft mer tid för reflektion tillsammans. 

Utifrån dessa tre personers upplevelser kan man se att handledaren har en stor inverkan på studenterna. 

De har behov av att möta engagerade handledare som är bra förebilder för dem. 

 

 

I en rapport från Skolverket ”Den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen” (2007) i avsnittet 

som handlar om handledarnas kompetens menar man att VFU-samordnarna anser att handledarna främst 

får sin kompetens genom handledarutbildningar. Flera VFU-samordnare bedömer också att 

kompetensutvecklingen sker genom att handledarna i mötet med studenten måste reflektera över sin 

egen verksamhet och ta del av aktuell litteratur och forskning. Handledning kan uppfattas att bara vara 

utvecklande för den handledde. Men med en socialkonstruktitivisk syn menar man att meningsskapande 

sker i interaktion med andra, därmed sker ett lärande hos alla inblandade i handledningssamtalen. Det är 

detta synsätt som bör ligga i fokus för handledningen. Redskapet för ny förståelse är språket. 

Handledaren och studenten kan genom samtal kring olika företeelser i förskolan och skolan utbyta 

tankar, erfarenheter, känslor och normer med varandra och finna ny kunskap, eller fördjupa och förbättra 

sitt eget tänkande (Gjems i Kroksmark och Åberg 2007, s 192-193). Rogers (2004), författare skriver att 

handledningen ska vara av ”two way nature”, där båda kan lära sig av varandra. Hon menar också att 
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handledaren inte ska se studenten som ett objekt att jobba med utan istället som ett subjekt som man 

också kan lära sig av.  

 

Skolverket och Lärarförbundet verkar vara väldigt eniga i att handledare bör vara utbildade. Handledare 

som gått handledarutbildning borde i större grad veta vad som förväntas av dem. Woxlin (2008) skriver 

att handledare som har gått handledarutbildning uppfattas som bättre på att diskutera med studenten än 

de som inte har gått den. De ger mer verbalt utbyte och mer återkoppling till studenten. Lärandet från 

både studentens och handledarens sida blir större om de kan mötas och reflektera över lärarrollen 

tillsammans. Studenterna som jag intervjuade upplevde att de ofta fick förklara för handledarna vad 

deras uppgifter handlade om. De upplevde ofta att handledarna hade svårt att sätta sig in i deras 

teoretiska kunskaper därför blev det också svårt att samtala om dem på ett bra sätt. Som exemplet jag tog 

upp med Helena förut, hon upplevde alltid att hon var tvungen att förklara vad och varför hon hade gjort 

en uppgift och först då kunde handledaren kryssa i ett ”ja” i bedömningsunderlaget. Hon upplevde inte 

att de kunde mötas och reflektera tillsammans för att vidga förståelsen för kunskapsteorierna från 

högskolan. Detta är något som samtliga studenter önskar att deras handledare hade varit bättre på, att de 

hade varit mer pålästa och att de hade fått mer tid med handledaren för reflektion. Studenterna vars 

handledare hade gått handledarutbildning kunde inte svara på var de hade gått sin utbildning. Men de 

handledare som har gått handledarutbildningen på just Södertörns högskola bör vara ganska medvetna 

och insatta i dels teoretiska kunskaper och hur de ska möta sin student. 

 

7.4  Interkulturella ledare 

 

Under senare år har man inom forskning och utbildning riktat mer uppmärksamhet kring läraren som 

ledare för verksamheten (Stensmo 2000) Lärare måste söka efter sitt eget bästa sätt att leda. Fungerande 

arbetslag i skolan där man uppmärksammar olikheter hos lärarna och eleverna är ett viktigt redskap i 

detta sökande. Alla studenter får möta olika handledare, alla lärare är olika, detta innebär att alla måste 

söka sitt eget bästa sätt att leda (Stensmo 2000). I detta sökande behövs det som sagt bra förebilder för 

studenterna i form av reflekterande praktiker. 
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Lunneblad (2006) skriver i sin avhandling att lärarutbildningen beskrivs som dåligt anpassad för att lära 

till möten med mångkulturella barngrupper/klasser. Han menar att studenter som kommer på praktik 

undervisar fortfarande som att alla elever vore ”svenska”. Lärare har upplevt att deras kompetens brister 

i frågan om att arbeta så att alla ses som jämlika. Lunneblad (2006) skriver i sina avslutande 

kommentarer att ett sätt att förbättra situationen är att göra interkulturell pedagogik till ett genomgående 

inslag i lärarutbildningen. Detta har man nu gjort på Södertörns högskola. Frågan är om studenterna på 

Södertörn har anammat detta tänk på sin VFU, och om de fått möjligheter till det?  

Lahdenperä (2008) menar att samarbete med praktiker som arbetar i det mångkulturella samhället och 

erfarenheter av eget och andras ledarskap är delar som ger en kunskapsutveckling i interkulturellt 

ledarskap. Lärarutbildningen på Södertörns högskola har en interkulturell profil som genomsyrar alla 

kurser. Att betrakta ledarskap som en social konstruktion är ett viktigt perspektiv när man utvecklar 

kunskapsområdet interkulturellt ledarskap. På arbetsplatser finns det en outtalad del av organisationen 

som sällan ifrågasätts. Nyanställda måste ofta lära sig den outtalade delen för att passa in. (Lahdenperä 

2008). Lahdenperä skriver om monokulturella respektive interkulturella organisationskulturer. Den mest 

kännetecknande faktorn på monokulturella organisationer är ett uteslutande av människor med andra 

perspektiv, här förväntas nyanställda att snabbt anpassa sig till organisationen. ”Såhär har vi alltid gjort, 

jag har aldrig hört talas om det (nya)” etc... får man om man föreslår något nytt” (Lahdenperä 2008:27) . 

Detta kännetecknas också vid det Johansson et al (2007) kallar att följa rutiner som innebär ”låt oss 

fortsätta som förr”, detta kallar han också motsatsen till reflektion. Lauvås och Handal (2001) skriver att 

den enskilde personens handlingsrum och utrymme av förändring av praxis är svårt då det finns 

begränsningar i de kulturella ramarna i organisationen. Det är således väldigt svårt för den enskilde 

studenten på VFU att föra in något nytt som sedan ska ändra hela verksamheten i skolan. Det synsätt 

som studenterna på Södertörns högskola vill och bör föra in i skolan är det interkulturella synsättet. I 

Interkulturella organisationskulturer försöker man se människors olikheter som en resurs. Man förhåller 

sig kritisk till sin egen historia, kultur och kulturella värderingar och problematiserar detta genom att 

möta andra och se sin egen kulturella identitet i kontrast till andras. Inom interkulturalitet ingår det att 

kritiskt problematisera och rekonstruera sina uppfattningar. Ord som: ömsesidig respekt, tolerans, 

jämlikhet finns med i interkulturalitet (Lahdenperä 2008), och ska finnas som mål för ett interkulturellt 

arbetssätt (Lunneblad 2006). Studenterna på Södertörns högskola ska lära sig att interkulturell pedagogik 

är det största redskapet för arbetet inom skolan, man får lära sig att lärande sker genom möten och social 
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interaktion mellan flera individer med olika kulturella bakgrunder. Interkulturell pedagogik syftar till en 

process och ett gränsöverskridande (Lunneblad 2006). Verksamheter med interkulturella 

organisationskulturer tar vara på nytänkande och kräver ledarskap som skapar lärande genom 

kommunikation. Vissa av studenterna som har medverkat i mina intervjuer har mött ledare som har varit 

öppna för ett nytänkande och inte sett sitt egna sätt som det enda rätta. Till exempel så berättade Lisa 

som jag skrev ovan att hennes handledare i skolan var väldigt intresserad av nya teorier och begrepp som 

Lisa hade med sig från högskolan. Lisa fick möjligheter att utveckla sina teoretiska kunskaper från 

högskolan i diskussioner med sin handledare, som hon dessutom ser som en god förebild för henne själv. 

Detta stämmer också in på hur Fia upplevde sin sista handledare som var väldigt öppen för att diskutera 

och lät Fia göra som hon ville. Den handledaren såg inte sitt eget sätt som det enda rätta vilket gav Fia 

en bra avslutning på hennes VFU. Helena däremot tyckte sig ha en väldig otur med sina handledare som 

hade svårt att ta in några nya tankesätt. Hennes handledare kan kännetecknas mer som monokulturella, 

rädda för förändring. Något som Lahdenperä (2008) också skriver är att när man inte blir sedd eller 

uppskattad minskas också drivkraften till att göra ett bra jobb. Lahdenperä skriver också om en studie 

hon gjort på de underställdas bild av ledaren; den visar att man måste ha upplevt att ledaren har sett 

honom eller henne som en person med särskilda egenskaper som har blivit bekräftade för att sedan få 

den ledaren som förebild. Ledare som främjar andras utveckling genom att lyssna och ta hänsyn till 

andras förmågor, samt stimulerar andra till att söka nya perspektiv, är också aspekter som ryms inom ett 

interkulturellt ledarskap (Lahdenperä 2008). Handal och Lauvås tar också upp detta som en av de 

viktigaste delarna med handledningen; att den ska bredda studenternas förståelse för sina teoretiska 

kunskaper och skapa ett behov hos studenten att sätta sig in i mer teori. Jag kan se att det finns många 

likheter kring rollen som kritisk vän och den interkulturella ledaren; en handledare som möter studenten 

på en mer jämlik nivå, och som reflekterar kring kunskapsteorier med studenten utan förutfattade 

meningar. Denna handledare ger studenten möjligheter att utvecklas som ledare utan att ge ”rätta” 

modeller som studenten måste ta efter. Stensmo (2000) skriver att lärare regelbundet bör reflektera över 

sitt sätt att agera i klassrummet och vara öppen för förändring. Den reflekterande läraren vågar 

ifrågasätta sin egen lärarroll och funderar över sitt eget sätt att undervisa (Ahlberg i Kroksmark och 

Åberg 2007). Detta synsätt på lärarrollen är centralt för de studenter som går på Södertörns högskolas 

lärarutbildning; att ständigt reflektera över sitt eget tänkande. Därför är det också vid stor vikt att 

studenterna får möta handledare som delar denna syn om ett reflekterande tänkande över sin egen roll 
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som lärare. Att studenterna får möta förebilder som de sedan kan förknippa med den interkulturella 

synen på ledarrollen. 

Mångfaldsperspektivet bör också tas upp här, för att få erfarenheter av interkulturella ledare bör man få 

möta olika handledare och förskolor/skolor för att bilda sig uppfattningar om att det faktiskt inte ser 

likadant ut överallt. Precis som Lärarförbundet (2010) skriver så bör studenterna ges tillfälle att möta 

olika utbildningsmiljöer, eftersom att studenternas upplevelser ger dem en tolkning av vad 

läraruppdraget innebär. Till exempel Lisa som har varit på en förskola och en skola är väldigt nöjd med 

det hon har mött där uttrycker att hon har svårt att se något negativt med förskolan/skolan och 

handledningen hon har fått där, men hon har inte heller fått möta något annat, då kanske det är svårt att 

jämföra och se vad som är mindre bra? Samma gäller för Marie, som hade lika få VFU-placeringar, hon 

är genomgående nöjd med sina placeringar och handledare. Sanna är en som har fått möta många olika 

VFU-platser och uttrycker att hon har lätt att se vad som är bra och mindre bra på de olika ställena. Hon 

upplever att hon kan plocka lite från varje plats och handledare i hur hon vill bli som lärare. Detsamma 

gäller för Fia som har fått möta väldigt olika handledare och känner att hon verkligen vet vilken som är 

en bra förebild eller inte. Helena som har ganska dåliga upplevelser från alla platser har inte mött någon 

handledare eller plats som hon känner sig nöjd med eller som hon kan använda sig av som förebilder. 

 

7.5 Den tysta kunskapen 

 

Något annat som studenterna har upplevt som problematiskt kring sin VFU är all den lärdom de har fått 

som inte högskolan vet om eller kan bedöma dem efter. Hur vet egentligen högskolan vad studenterna 

har lärt sig under sin VFU? Bedömningsunderlagen som studenterna får med sig på sin VFU har i och 

för sig utvecklats till att de ska bli mer personliga, handledaren har fått större utrymme att skriva mer än 

”bara ett kryss”. Man kan även se att handledarens roll betonas mer nu än för ett par år sedan. Till 

exempel i kursen Barn och språk stod det i bedömningsunderlaget 2008: Studenten har under kursen 

självständigt genomfört minst en språkutvecklande aktivitet tillsammans med en mindre barngrupp. 

Därefter skulle handledaren kryssa i ja eller nej. I samma kurs 2011 står det istället: Studenten har i 

samband med VFU:n på förskolan i samråd med handledaren planerat och självständigt genomfört minst 

en språkutvecklande aktivitet samt slutligen utvärderat detta tillsammans med handledaren. Därefter ska 
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handledaren fylla i ja eller nej och skriva kommentarer till denna aktivitet. Detta visar på att ansvariga 

på Södertörns högskola själva har ett reflekterande förhållningssätt då de har utvecklat 

bedömningsunderlagen på ett sätt som studenterna i den här undersökningen också har uttryckt 

önskningar om. Men hur dessa bedömningsunderlag har fyllts i av handledaren har upplevts orättvist av 

vissa av studenterna. Helena beskriver det såhär: 

 

Hon va inge bra alls…vi förstod inte varandra...när hon skulle fylla i bedömningsunderlag då tog 

hon fram gamla bedömningsunderlag från sina gamla elever så hon skulle slippa formulera sig 

igen..och då började jag ifrågasätta det..då tyckte hon att jag inte skulle fråga så mycket för jag 

var ju bara ”student”… 

(Helena, 31 år) 

 

Sanna beskriver en handledning såhär: 

Den handledning jag hade var att..hon satt och kryssade i om jag har vart där och om jag hade 

gjort mina uppgifter(..)men det kändes som att hon tyckte att nästan att det var lite krävande att 

ha studenter..det känns som att dom papprena(..).det känns inte ärligt..det känns mest som att hon 

har kryssat i för att hon måste kryssa i ja annars måste hon dras med problemet om hon kryssar i 

nej…men den handledningen var absolut ingen bra handledning(...)det var nästan så att jag var 

där för att hjälpa henne inte för att jag skulle lära mig saker… 

(Sanna, 26 år) 

 

Dessa bedömningsunderlag har ändå skickats in till högskolan och studenterna har blivit bedömda 

utifrån dem. Utifrån vad mina informanter berättar om sina erfarenheter kan de inte ha gett en bra bild av 

vad studenten har lärt sig. Även här ser man att studenten ändå har låtit handledaren styra över dem utan 

att de har vågat säga ifrån. Däremot så har båda dessa studenter bytt VFU-placering efter dessa tillfällen. 

Vid dessa två bedömningsunderlag skedde inte heller något samtal där studenterna upplevde att de 

möttes och lärde sig något av varandra, dessa handledare upplevdes varken som förebilder eller som 

någon som kunde delta i ett reflekterande samtal över deras VFU. 

 

 Något annat som har upplevts som orättvist av några studenter är att det de har lärt sig som inte står i 

bedömningsunderlaget inte har framkommit. Alla studenter upplever att de har lärt sig mycket mer än 

det som står i bedömningsunderlaget, en kunskap som inte framkommer i bedömningsunderlagen och 

som ibland inte går att sätta ord på. Thomassen (2008) skriver att Polanyi har myntat begreppet tyst 

kunskap och att det är samma sak som expertkunskap. Denna expertkunskap är något som växer fram ju 

längre tid du har utövat praktik inom ett visst yrke. Den tysta kunskapen växer fram på vägen från att 
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vara nybörjare och beroende av instruktioner till att bli en expert med en helhetsförståelse inom givna 

situationer. Tyst kunskap är något som man inte kan sätta ord på, det är något som både studenterna ser 

att deras handledare gör men även något som studenterna själva tar till sig under sin VFU. Den tysta 

kunskapen blir något som man sedan bär med sig och som blir en del av en själv (Thomassen 2008). 

Studenterna anser att de lär sig mycket mer än det som står i bedömningsunderlagen t.ex. genom att 

observera hur läraren i klassen för sig får de en kunskap som inte direkt går att sätta ord på. I 

intervjuerna framkommer att vissa av studenterna upplever att högskolan i sin bedömning av studenterna 

inte får en rättvis bild av vad de verkligen har lärt sig under sin VFU. En student uttrycker att 

bedömningsunderlagen borde ändras så att studenterna fick mer utrymme att själva skriva vad de har lärt 

sig. Bedömningsunderlagen är utformade så att handledarna ska skriva vad studenten har lärt sig, men 

vissa av studenterna uttrycker att det är de själva som vet vad de har lärt sig, inte handledaren. Då gäller 

det verkligen att handledaren och studenten har en god kommunikation så att de kan föra en diskussion 

om vad studenten har lärt sig och kunna skriva det på ett så bra sätt som möjligt så att högskolan kan 

tolka den informationen.  Fia upplever att hon själv kunde svara på vad hon hade lärt sig under en VFU-

period bättre än hennes handledare, hon ville själv sätta ord på vad hon hade lärt sig: 

 

Det var ju mer jag som skulle svara på hur jag upplevt praktik-tiden…med min sista 

handledare så var det ju så..att vi diskuterade(…)men inte med mina första två..med min 

sista var det ju mer samtal… 

(Fia 22 år) 

 

Här uttrycker Fia att hon har lärt sig saker på sin VFU som handledaren inte kan svara på. Samt att det 

kan bli en orättvis bedömning från handledaren om de då inte håller ett samtal kring 

bedömningsunderlaget, så att det sker en diskussion kring vad Fia anser att hon har lärt sig och vad 

handledaren uppfattar att hon har lärt sig. Skagen, filosofie doktor i pedagogisk handledning, (i 

Kroksmark och Åberg 2007) skriver om en man vid namn Bue som har haft starkt inflytande på norsk 

lärarutbildning. Bue menar att den högsta formen av bedömning ska vara studenternas bedömning av sig 

själva, han ogillar att studentens lärarskicklighet ska bedömas av andra. Detta stämmer överens med Fias 

tankar. Hon kände att vissa frågor i bedömningsunderlaget var utformade till henne själv att avgöra vad 

hon har lärt sig eller inte. Men om handledaren ska bedöma en måste det ske ett samtal, detta samtal 

säger Fia bara har skett med den sista handledaren. Denne handledare har också varit den enda som har 

gett Fia ett självförtroende att våga sig på att pröva sin egen roll som lärare. Men Fia uttrycker att hon 
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inte känner sig tillräckligt säker i sin ledarroll för att vilja jobba i skolan ännu, utan att hon först vill 

jobba i förskolan där hon känner sig mer säker i sig själv. 

Detta känns också igen i vad en annan student säger: 

 

Just nu funderar jag på att jobba som förskolelärare först och främst för att samla på erfarenheter 

och sen kan man börja i grundskolan.. 

            (Frida 26 år) 

 

Flera av studenterna upplever att de haft för kort praktik och känner sig inte ännu redo att ta en hel klass 

själv. Medan vissa av studenterna ser det som en utmaning. Så här säger Sanna, som redan har 

erfarenheter av att jobba i förskolan: 

 

Jag vill upp i en första klass och testa på(...)jag har jobbat i en förskola och då vill jag upp i en 

första klass och testa på(…)jag har jobbat på en förskola och jag vet att jag klarar det och det 

känns inte som någon utmaning för mig…så då vill jag upp i skolan och se om jag pallar det… 

(Sanna 26 år) 

 

Hur studenterna känner inför sitt vidare yrkesliv tror jag både kan vara beroende av hur de själva är som 

personer men samtidigt hur mycket deras handledare har låtit dem själva utvecklas som ledare. Vissa av 

studenterna jag intervjuat vill vara det som Thomassen (2008) kallar expert innan de påbörjar sitt yrke 

som lärare, här verkar studenterna känna sig mer trygga i rollen som förskolelärare än rollen som lärare. 

Även Normell, förf. och pedagog (2002) tar upp tyst kunskap och menar att varje yrkeskunnande vilar på 

en utbildning och den praktiska yrkeserfarenhet som kommer med åren. Den personliga mognaden är 

viktigare nu än förr. Pedagogen har blivit mindre en kunskapsförmedlare och mer en förebild och 

identifikationsobjekt för eleverna. Om pedagogen har personlig mognad, en trygg yrkesidentitet och 

intresse för uppgiften så ger det eleverna en auktoritet som ger förtroende. Denna auktoritet ger eleverna 

bättre förutsättningar för lärande än en auktoritet som vilar på rädsla (Normell 2002). Många av 

studenterna känner sig inte mogna än för att ta en hel klass själv, kanske de känner sig rädda för att de 

inte ännu har nått den här personliga mognaden en lärare idag måste ha? Det verkar som att studenterna 

på en gång vill vara experter inom yrket för att känna sig säkra. Men för att bli expert måste man samla 

på sig en mängd erfarenheter som har blir en del av en, en tyst kunskap. Studenterna måste då fortsätta 

sin väg mot expert inom yrket när de har börjat arbeta. 
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8. Slutdiskussion 

8.1 Handledningens struktur 

Eftersom att studenterna som deltagit i denna undersökning inte har likadana upplevelser från sin VFU 

och handledning under sin VFU har det varit svårt att jämföra och hitta likheter däremellan. Dessa sex 

personer har varit på helt olika ställen och fått möta helt olika miljöer som har skapat dem en bild av 

förskolan och skolans verklighet. Det finns dock vissa punkter som går att konstatera. Bland annat så 

verkar flera av studenterna vid deras första möte på VFU:n känna behov av någon som vägleder dem 

och ger modeller för hur man ska bete sig. Här får jag känslan av att studenterna kände behovet av en 

guru. Från studenternas perspektiv verkar det bästa vara att handledaren först agerar guru för att bli mer 

och mer en kritisk vän ju längre in på utbildningen man har kommit. Handledarrollen kanske bör skifta 

och vara mer flexibel? Eller handlar det om att varken studenterna eller handledarna faktiskt vet hur en 

handledning ska se ut? Studenterna verkar inte ha en så stark förväntning på att handledaren ska vara en 

kritisk vän. Studenterna verkar vilja ha Thomassens modell för handledningens struktur. Men som 

Handal menar så måste också handledaren vara en bra förebild om handledaren ska agera guru, och vara 

duktig på att reflektera kring kunskapsteorier om handledaren ska vara en kritisk vän. Studenterna verkar 

känna behov av både bra förebilder som de själva vill efterlikna men vill dessutom få tid till reflektion.  

Bra förebilder för det interkulturella ledarskapet är handledare som reflekterar över sin egen roll och 

låter studenten själv utveckla sin egen ledarstil, men också någon som kan visa ett bra ledarskap själv. 

Detta verkar vara något som flera av studenterna har fått uppleva, men som andra har saknat.  

De studenter jag har intervjuat upplever att de får för lite tid på VFU:n och för lite tid med vissa 

handledare för reflektion. Många upplevde även att de fick för lite tid för sina uppgifter, att de skulle 

anpassa sig efter den rådande verksamheten i skolan. Skolverket tog även upp i sin rapport Den 

verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen (2007) att handledarna upplever att de har för lite tid 

för studenten. Detta problem finns alltså från bådas sida. Även Sundli (2007 i Kroksmark och Åberg) tar 

upp problemet med tid och menar att handledarna inte vill ge upp för mycket lektionstid för studenten 

för att de själva har planerat lektioner. Handledarna verkar i vissa fall inte lita på studentens kompetens. 

Det krävs nog mycket av handledaren om denne ska backa i sin egen ledarroll för att lita på att eleverna 

även lär sig något under studentens undervisningstillfällen.  
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Om en handledare bör vara utbildad till handledare eller inte kan diskuteras, eftersom att vissa 

handledare faktiskt upplevs som duktiga i sin handledarroll utan att ha gått en utbildning, men här kan 

även mångfaldsperspektivet på miljöer tas upp, har de upplevts bra för att dessa studenter inte har mött 

andra handledare de kan jämföra med? De två studenter som har upplevt allt väldigt bra har haft samma 

handledare under hela sin VFU (en i förskolan och en i skolan). De har inte haft så mycket att klaga på 

men de har inte mött något annat heller. Det viktigaste bör vara hur handledaren ställer sig till 

handledarrollen, att personen i fråga verkligen vill vara handledare och vill låta studenten utvecklas 

under sin VFU. Om studenten ska få utvecklas till en interkulturell ledare/lärare anser jag att det 

interkulturella tänkandet måste finnas med i handledningen. Några av studenterna upplever att 

handledarna vill sätta sig in i deras teoretiska kunskaper från högskolan, att de är bra, nytänkande och 

användbara. Andra studenter upplever det inte alls så, vissa av deras handledare vill inte alls tänka om. 

Handledarna borde gå handledarutbildningen på Södertörns högskola så att de får kännedom om vad 

studenterna där får lära sig så att studenterna kan omsätta dessa teoretiska kunskaper i praktiken med 

hjälp av handledaren. Genom handledarutbildningen kanske handledarna också får insikt i att de måste 

ge mer tid för studenterna. Lärosätena, i detta fall Södertörns högskola har ansvar för att VFU 

regelbundet utvärderas och följs upp i samverkan med alla involverade parter (Lärarförbundet 2010). 

För att den interkulturella profilen ska få en verkan på hur lärarna i framtiden kommer att se ut anser jag 

att kunskapsteorin på Södertörns högskola bör användas mer på VFU:n, att handledarna verkligen är 

insatta i sin roll så att de och studenterna kan lära av varandra och utveckla skolan så att den får ett mer 

interkulturellt tänkande där man är öppen och intresserad för ett nytt och reflekterande förhållningssätt.  

 

8.2 Lära av varandra? 

 

I ett sociokulturellt perspektiv på lärande betonas sambandet mellan tänkande och kommunikation, det 

är genom deltagande i kommunikationer som individer möter andra och kan ta till sig nya sätt att 

resonera, tänka och handla(Säljö 2000). Lärandet på VFU:n ska om den fungerar på rätt sätt ge både 

studenten och handledaren en chans till att lära sig något av varandra, det verkar tyvärr så att många 

handledare fortfarande är kvar i gamla rutiner och inte tar tillvara på att de själva med hjälp av studenten 

kan utveckla sin egen kompetens. Thomassen (2007) menar att yrkesutövare måste kunna dekonstruera 
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sin yrkeskunskap, kunna visa att ingen besitter en bestämd kunskap. Förmågan att sätta ord på sin 

verklighet rör sig om kunskap (Thomassen 2007). Om handledaren intar en reflekterande roll, som 

kritisk vän, är hon samtidigt öppen för att dekonstruera sin egen kunskap och yrkesroll. Om man kritiskt 

prövar sina kunskaper, klargör varför man tänker och tror som man gör blottlägger man sin kunskap. Då 

är man också öppen för att tänka annorlunda. En sådan kunskap som öppnas för förändring måste ske 

genom dialoger med den andre. En handledare som tänker på det här viset är enligt mig en interkulturell 

lärare och en bra förebild för studenter som går den interkulturella lärarutbildningen. En sådan 

handledare är öppen för dialoger och för diskussioner med sin student så att de kan mötas och vidga 

varandras förståelsehorisonter. 

 

Det verkar som att varken handledaren eller studenten vet vad de kan förvänta sig av den andre. Detta 

borde förtydligas på högskolan. Om de visste vad de kan förvänta av den andre skulle den VFU:n ge 

mycket mer för båda. Studenten borde få veta att handledaren inte bara är en guru, utan att studenten ska 

kunna förvänta sig en kritisk vän som vågar mötas i dialoger och som själv ifrågasätter sitt tänkande för 

att ge studenten rätt bild av hur man själv ska bli som lärare. 

 

8.3 Chans till ett eget ledarskap? 

 

Alla studenter jag har intervjuat anser att deras handledare inte har varit insatta i deras kunskapsteorier 

från högskolan när de har kommit till VFU:n, men vissa handledare har ändå upplevts som bra förebilder 

av studenterna, då de har visat ett stort engagemang för studenten under VFU:n. Detta genom att låta 

studenten själv få pröva sig fram och visat intresse av att sätta sig in i studentens uppgifter och 

kunskapsteorier. Dessa studenter har fått en bra upplevelse av VFU:n där de upplever att de har fått 

utvecklas som ledare. De studenter som har haft sämre handledare, som inte alls har varit intresserade 

för att sätta sig in i studentens kunskapsteorier eller engagerat sig i studentens lärande har därmed fått en 

sämre upplevelse av VFU, och med det också sämre förebilder och förutsättningar för ett eget ledarskap. 
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8.4 Lärarutbildare på VFU:n 

 

Med det nya begreppet VFU ändrades som sagt handledarens uppdrag, de blev lärarutbildare ute i 

skolverksamheterna. Med detta nya begrepp kanske också hela VFU-systemet borde ändras? Tiden 

verkar vara ett stort problem både för studenterna och handledarna. Om handledarna får uppdraget som 

lärarutbildare bör de utbildas mer till vad uppdraget verkligen innebär. Då skulle dessutom VFU kunna 

utgöra en större del av utbildningen, kanske att VFU delen till och med skulle kunna vara större än den 

delen som sker på högskolan i form av seminarium och föreläsningar? Eftersom att utbildningen syftar 

till praxis, kanske en större del skulle ske där också? Det skulle kanske ge både studenter och handledare 

en större kompetens och ett större utbyte av varandra där man verkligen kan och hinner reflektera över 

dagliga händelser som läraruppdraget innebär. Den ömsesidiga utvecklingen och växelverkan som ska 

ske genom VFU i form av att studenterna och skolverksamheterna möts kanske borde ha ett större 

utrymme i form av tid där man verkligen hinner lära av varandra. Precis som Hegender (2010) skriver i 

sin avhandling så kanske det finns oklarheter från högskolans håll, om studenterna ska lära sig teorier 

som ska omsättas i praktiken? Eller tvärtom att studenterna får den beprövade erfarenheten från 

praktiken för att sedan omsätta den i teorier? Denna oklarhet och nya formen av växelverkan mellan 

högskolan och VFU-platsen kanske leder till att studenter och handledare inte riktigt vet vad deras 

uppgift på VFU:n är?  

 

Lärarutbildningen på Södertörns högskola har som sagt en interkulturell profil där den interkulturella 

pedagogiken är i fokus. Samhället blir allt mer mångkulturellt därför behövs det lärare som har 

förmågan av att skapa kulturella möten, lärarens roll måste hänga med i den utveckling som samhället 

kräver. Kan detta ske genom ökad utbildning av lärarutbildarna ute i skolverksamheterna? Av ökad tid 

på VFU? Av ökad information till studenten och handledaren, där de vet vad de kan ge och förvänta sig 

av varandra? 
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9. Slutord 

Det finns en rad frågor att besvara vad det gäller skolan, lärarutbildningarna, samhället i stort. Mitt syfte 

var att rikta uppmärksamheten mot hur några studenter på Södertörns högskola har upplevt sin VFU. 

Samt att sätta deras upplevelser i relation till högskolans intentioner med VFU. Detta har varit intressant 

att undersöka då Södertörns högskola har en interkulturell profil. En interkulturell profil betyder mycket 

i sammanhanget och ställer stora krav på utbildningens innehåll.  I skapandet av denna uppsats har jag 

funnit att den interkulturella ledaren hänger nära samman med den kritiske vännen. Enligt Lahdenperä 

(2008) är en av de viktigaste förutsättningarna för interkulturellt ledarskap att man får möta praktiker i 

fältet som har ett interkulturellt ledarskap, där man kan skapa egna förebilder för sitt ledarskap. Vissa av 

studenterna i denna undersökning upplever att de har mött handledare som har visat intresse för 

studenten och diskuterat utifrån studentens teoretiska kunskaper. Dessa erfarenheter kan ha gett dessa 

studenter en bättre förutsättning till ett eget reflekterande förhållningssätt. Men jag har även funnit att 

många av studenterna inte verkar ha en så stark förväntning på en kritisk vän som handledare då de vid 

första mötet uttrycker behovet av en guru som vägleder dem. Kopplingen mellan teori och praktik verkar 

upplevas lite svår av studenterna, mestadels verkar det bero på deras upplevelser av handledaren. Deras 

upplevelser som jag har visat sig i den här undersökningen blir inte i de flesta fallen riktigt så som det 

uttryckligen står i Södertörns högskolas information om VFU; att studenterna här med hjälp av en 

handledare få pröva sina teoretiska kunskaper i praktiken och att få erfarenheter som kan förstärka deras 

teorier. I det mångkulturella samhälle som vi lever i idag behöver lärare ständigt reflektera över sin egen 

roll för att kunna utvecklas i takt med samhällets förändringar. Södertörns högskola har ambitionen att 

skapa dessa interkulturella lärare med hjälp av seminarium, föreläsningar och VFU. Därför borde 

studenter här verkligen få möjlighet utveckla sin egen lärarroll med hjälp av reflekterande praktiker.  
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