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                                                     Abstract 

Practice shock?! 
 

- A study about how experiences from the practice education  

 Has affected the self-esteem of the students. 

 
By: Isabella Bergström, autumn term of 2014. 

 

Supervisor: Patric Sahlén 

 

 

Background: All the students in the University College of Södertörn in Sweden who are studying to 

become a teacher, are attending practice education.  

 

Purpose: The purpose of this qualitative study was to illuminate and analyze how the students 

experienced their practice education. My intent was to investigate if the students by their experiences 

have been affected in their own self-esteem. 

 

Method: This is a qualitative study that has been responded by 60 teacher students. The students 

attended in an internet- survey that included ten different questions. 

 

Result: The result of the interviews shows that the self-esteem has been affected, mostly in a positive 

way. 

 

Conclusion: The most common reason that affected the student self-esteem depended on how their 

supervisor has been treating them during their practice.  

 
Keywords: Self-esteem, self-confidence, student.  

 

Nyckelord: Självkänsla, självförtroende, studenter. 
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1. Inledning  
 

Jag har valt att skriva mitt examensarbete gällande ett obligatoriskt moment inom Lärarutbildningen, 

nämligen den ”Verksamhetsförlagda utbildningen” som även förkortas VFU. Alla lärarstudenter som 

studerar på Södertörns Högskola har genomgått olika perioder av VFU och därmed har de stött på olika 

situationer och erfarenheter. Eftersom studenterna under utbildningens gång har förberetts både 

teoretiskt och praktiskt, ville jag undersöka hur deras syn och självkänsla kan ha påverkats efter att de 

tagit del av förskolans och skolans värld i praktiken. Anledningen till att jag finner det intressant att 

belysa detta ämne är att jag själv har gått denna utbildning och därmed haft både bra och mindre bra 

perioder av VFU. Min självkänsla har pendlat upp och ner under utbildningens gång, beroende på hur 

jag lyckats med mina åtaganden och det har ibland fått mig att tvivla på mig själv som blivande 

pedagog. Som student måste man ta ansvar och prestera för att lyckas med alla moment som ingår i en 

högskoleutbildning och man blir bedömd efter det man uträttar. Att komma ut på VFU innebär att man 

måste våga anta utmaningar och visa vad man kan, det teoretiska ska praktiseras ute i verksamheterna.  

 

Författaren Alwa Woxlin som även arbetar som lärare har skrivit en informationsbroschyr som heter:  

”VFU- då du förvandlas till lärare. En checklista som gör VFU ´n innehållsrik och värdefull” 

I denna broschyr har hon tagit upp 20 viktiga punkter som en lärarstudents VFU bör innehålla: 

             

1. Du ska som lärarstudent: Känna dig välkommen. 

2. Visas runt på skolan. 

3. Få information om säkerhetsföreskrifter och nödutgångar. 

4. Uppleva glädjen i att vara lärare. 

5. Få känna tillämpad värdegrund. 

6. Få insikter om vikten av inkludering. 

7. Få uppleva några bra lektioner innan du själv ska pröva på. 

8. Få tips om hur man skapar ett gott inlärningsklimat. 

9. Få konkreta verktyg att humant hantera besvärliga elever. 

10. Få ordentlig feedback på genomförda lektioner. 

11. Få insikter i vikten av att se hela eleven. 

12. Få tid att diskutera pedagogiska metoder. 

13. Få ta del av handledarens pedagogiska filosofi. 

14. Få utrymme för att grundlägga egen pedagogisk filosofi. 

15. Få diskutera nationella mål. 
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16. Få ta del av den lokala skolplanen. 

17. Uppleva arbetet i arbetslaget. 

18. Få möjlighet att integrera teoretiska studier med praktiska erfarenheter. 

19. Få pröva dina egna vingar. 

20. Få schemalagda samtal med din handledare.(Woxlin 2008:3-4) 

 

Dessa punkter i Woxlins text, talar för hur en VFU ska bli så bra och givande som möjligt. Riktlinjerna 

är ganska klara i vad som ska känneteckna en inkluderande VFU för studenten. Man kan förstå att det är 

ett givande och tagande från både student, VFU-plats, handledare och arbetskollegor för att helheten ska 

bli så bra som möjligt. Det är därmed för mig intressant att ta reda på hur dessa erfarenheter har påverkat 

studenternas självkänsla och tankar inför sin kommande yrkesroll. Det ser bra ut på papperet och det 

man läser i alla dokument, men hur det ser ut i praktiken kan bara de studenter som genomgått själva 

utbildningen svara på (Woxlin 2008:3-4). 

 

2. Bakgrund 

I oktober 2000 beslutade Riksdagen att genomföra en ny lärarutbildningsreform. Den gick igenom 1 juli 

2001 och i regeringspropositionen om den nya lärarutbildningen fick den verksamhetsförlagda delen av 

utbildningen en ännu större betydelse. Det var viktigt att lärarutbildningen vilade på en vetenskapligt 

grundad kunskap och att den samtidigt sammanflätades med beprövad erfarenhet. Därför beslutade 

Högskoleförordningen att minst 30 högskolepoäng av utbildningen skulle vara verksamhetsförlagd. 

VFU skulle knyta en viktig kontakt mellan lärosäten och huvudmän för förskola, fritidshem, 

förskoleklass och skola. Genom att studenten hade VFU skulle den få kunskap om förskolans och 

skolans verklighet samtidigt som högskolan skulle erbjuda lärarlagen kompetens för utveckling av 

verksamheten (Skolverket, Den verksamhetsförlagda utbildningen 2007:5). 

 

En artikel i Lärarstudenten (2011:3) tar upp att det finns en problematik med bron mellan teori och 

praktik. Micael Hallström som skrivit artikeln skriver att handledare och studenter ofta inte vet vad de 

ska förvänta sig av varandra. Den förnyade lärarutbildningen ska bidra till att VFU i högre grad 

förankras i konkreta och praktiska erfarenheter och utgöra en grund för de teoretiska kunskaperna i 

lärarutbildningen. VFU ska vara en chans för studenterna att öva på lärande i arbetet och samtidigt ge 

dem en möjlighet att utveckla yrkeskunskaper och öva förmågan till reflektion (Regeringens proposition 

1999/2000:135 En förnyad lärarutbildning). 
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Lärarförbundet skriver på sin hemsida att ”Allt börjar med en bra lärare”. Om man läser och försöker 

tolka meningens innebörd kan man indirekt förstå att ett arbete som lärare innebär ett stort 

ansvarstagande. Lärarna ska nämligen vara goda förebilder som ansvarar för andra människors inlärning 

och deras motivation. Blivande lärare har därmed en rad utmaningar framför sig, samt en tid av 

förberedelser innan deras examination är klar. Vägen till att bli lärare är lång, det teoretiska ska flyta 

ihop med det praktiska och en viktig del i det hela blir då den Verksamhetsförlagda utbildningen.  

Lärarförbundet skriver fortsättningsvis om VFU så här: 

 

I dagens lärarutbildning ska praktik och teori vara nära varandra. Den del du läser på 

högskolan och den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen (VFU) ska tillsammans 

skapa en helhet. 

Alla lärarstudenter har VFU. Under den kommer du att vara en del av ett arbetslag och vara 

med i så väl planering som genomförande av pedagogiska aktiviteter och uppföljning. 

Tanken är att du ska få möjlighet att utforma dina egna lösningar och få utrymme för analys 

och reflektion kring ditt eget förhållningssätt och dina ställningstaganden. Lärare på VFU-

skolor räknas som lärare i lärarutbildningen. 

(www.lararforbundet.se )    

 

2.1 VFU enligt den Interkulturella Lärarutbildningen på Södertörn 

Mitt empiriska material har undersökts med hjälp av studenter som går på Lärarutbildningen på 

Södertörns Högskola, därför har jag även valt att ta med information ur deras VFU-broschyr. 

Broschyren finns att ladda ned från deras hemsida eller hämta på lärarutbildningens expedition: 

 

Genom den Verksamhetsförlagda utbildningen får studenterna öva sig på sin pedagogiska 

yrkesroll. VFU `n på Södertörns Högskola omfattar minst 30 hp sammanlagt och är  

uppdelad i olika perioder, under utbildningens gång. Den startar redan under första terminen, 

på så vis får studenterna en möjlighet att bekanta sig med sin kommande yrkesroll. 

Lärarstudenten ska via sin handledares hjälp introduceras in i pedagogrollen och under 

resans gång ta större ansvar. Studenten ska under denna tid reflektera över sin progression 

och därmed omsätta sina nyvunna teoretiska kunskaper i sitt arbete.  

(VFU-information för studenter på Södertörns högskola 2012) 

 

VFU-broschyren tar även upp de krav Lärarutbildningen har på VFU-platsen och handledaren. 

Där poängteras det hur viktigt det som student är att få rätt stöd under hela sin utveckling samt att 



7 

 

det är viktigt att studenten alltid bemöts professionellt. För att tillgodose detta måste handledaren 

på den Verksamhetsförlagda utbildningen själv vara utbildad. En handledare med rätt kompetens 

och som tar sig tid för studenten är den som bäst kan hjälpa studenten i dess framgång och 

utveckling. Lärarutbildningen med inriktning mot förskola, förskoleklass samt skolans yngre 

åldrar, består av sammanlagt 210 högskolepoäng och av dessa utgör minst 30 poäng den 

Verksamhetsförlagda utbildningen (VFU-information för studenter på Södertörns högskola 2012). 

 

Studenter som läser på universitet och högskolor går igenom en utbildning som ska vila både på 

vetenskaplig grund samt beprövad erfarenhet. För att sammanfatta detta menas det att studenterna ska: 

 

 Få kunskaper och färdigheter inom det område som utbildningen avser.   

 Få förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar. 

 Få förmåga att självständigt se, formulera och lösa problem.   

 Få beredskap att möta förändringar i arbetslivet. 

(Utbildning på universitet och högskolor 2011) 

 

Staffan Selander som är professor i didaktik, belyser att det i en professionell yrkesutbildning krävs att 

teoretiska och praktiska kunskaper samspelar med varandra och där utgör den Verksamhetsförlagda 

utbildningen en viktig grund. Med tanke på att skolans roll har genomgått en stor förändring de senaste 

åren, måste även lärarutbildningen följa efter. En yrkesutbildning ska på ett bra sätt introducera de 

normer som gäller för själva yrket. Utbildningen ska därmed ge en överblick om de regler som gäller 

och inblick i hur själva yrkeskulturen ser ut. Utifrån det ska studenten få hjälp att utveckla en 

yrkesidentitet (Bronäs, Selander 2006:37). 

 

För att kunna utveckla en yrkesroll som lärare måste man få tillgång till både praktiska och teoretiska 

kunskaper. Lärarutbildningen på Södertörns högskola är praktisk i den meningen att utbildningen syftar 

till praxis (Thomassen, 2007:14). De erfarenheter och kunskaper man får ska bidra till den kunskap som 

sedan används i läraryrket. 
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3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här uppsatsen är att ta reda på hur lärarstudenter på Södertörn upplevt sin VFU och om 

deras självkänsla och inställning till framtida yrkesroll har påverkats. Genom att utgå från mitt syfte och 

vad jag vill undersöka har jag formulerat följande frågeställningar:  

 

3.1 Frågeställningar 

 

 Vilka faktorer enligt studenterna själva har påverkat deras självkänsla under VFU?  

 Hur är studenternas syn inför kommande yrkesroll? 

 

 

4. Teorianknytning 

I detta teoriavsnitt följer en presentation av de begrepp som är relevanta för denna uppsats: 

Självkänsla, självförtroende och praktik. 

 

4.1 Självförtroende och självkänsla 

För att skilja på begreppen självförtroende och självkänsla har jag börjat denna studie med att hitta 

relevant teori som kan förklara begreppens likheter samt olikheter: 

Självförtroende är något som definieras som ”en stark tilltro till den egna förmågan” En individ kan 

successivt öva på att bygga upp sitt självförtroende genom att exempelvis genomgå framgångsrika 

prestationer. Ju fler saker individen klarar med framgång som resultat, desto starkare växer 

självförtroendet (www.ne.se). 

Självförtroende anses vara något som beskriver individens syn på dennes kunskaper och förmåga.  

Det som är intressant är att självförtroende och självkänsla inte alltid demonstreras på liknande sätt. En 

människa som visar tecken på ett gott självförtroende kan bete sig så enbart för att dölja sin brist på 

självkänsla. Modet att bemöta nya händelser kräver mycket av en individ och då behövs det 

självförtroende i det den utsätts för. Ett exempel på det kan vara när en individ väljer en utbildning. Då 

kan det krävas en inre styrka och självförtroende, annars finns en stor risk att motivationen avstannar. 

Människor med dåligt självförtroende riskerar att stanna i sin utveckling eftersom de resonerar att det är 

bättre att inte agera alls än att chansa och göra bort sig (Sjödén 1997:248). 

 

Begreppet självkänsla beskrivs som ”medvetenhet om den egna personlighetens värde”  

Inom psykologin anser man att självkänslan bygger på hur tillfreds en individ är med vad den klarar av 

http://www.ne.se/
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jämfört med hur individen uppfattas och uppskattas av andra.  

Tobias Edbom som är leg. sjuksköterska, skriver i sin avhandling att självkänsla är något som visar vad 

en individ tycker och tänker om sig själv. Hur mycket den duger både för sig själv och för andra. 

Självkänslan påverkar också hur meningsfull individen anser sig vara och därmed hur den anser att den 

ska kunna nå de mål den eftersträvar. Självkänslan är avgörande för hur en individ hanterar alla de 

situationer som den utsätts för. För att klara av de krav en utbildning kräver behövs det god handledning 

och stöd. Ifall en individs självkänsla påverkas negativt kan det innebära att dennes motivation sjunker 

(Edbom 2009: 12-13). 

 

Psykologen, docenten och forskaren Maarit Johnson arbetar med självkänsla som specialområde och 

beskriver den som en sorts kärlek individen känner till sig själv. Den graderas som en skala som 

innehåller både den respekt, känslan av värde och värme individen relaterar till sitt egna jag. Johnson 

relaterar precis som Edbom till att självkänsla är något som beskriver individens känsla och tanke om 

sitt eget värde (Johnson 1997: 67-69). 

 

Psykologen Alice Miller är inne på samma spår som Edbom och Johnson och beskriver självkänsla som 

det en individ känner inför sin egen personlighet. Brist på självkänsla kan leda till funderingar som: 

 

Betyder jag något? 

Duger jag?  

Är jag älskvärd trots mina brister? 

Är jag nöjd med mig själv och mitt utseende? 

 

Miller sammanfattar det hela med att självkänslan beskriver hur man uppfattar sig själv i förhållande till 

hur man borde uppfatta sig själv eller till vad som är idealiskt. 

Jag- styrkan har en stark inre trygghet och det ger individen möjligheter till framgång (Miller 1999:22). 

 

Sociologen Jonas Stier skriver i boken ”Identitet: Människans gåtfulla porträtt” att en persons 

självkänsla och självbild löper parallellt med varandra. Om en individ känner att den har självkänsla får 

den även en positiv självbild. En person som saknar självkänsla däremot dras med en skör självbild. När 

en person känner sig omtyckt stiger självkänslan, men utsätts den för negativ kritik sjunker självkänslan. 

En människas uppfattning om sig själv påverkas av vad den kan och inte kan, det vill säga sin egen 

kompetens (Stier 2003: 53-54). 

 



10 

 

Dennis Groth skriver i sin doktorsavhandling ”Uppfattningar om specialpedagogiska insatser” och 

refererar samtidigt till den framgångsrike filosofen och psykologen George Mead, att människan har 

förmåga att se sig själv genom andras ögon. Människan har nämligen något som kallas för ett 

självmedvetande. Det betyder att en person kan få samma attityd till sig själv som den tror att andra har 

om den. Hur individer beter sig är inte alltid situationsbundet, utan även genom hur andra personer ser 

på en. Ett exempel på det kan vara att studenter kan forma och gestalta sig själva beroende på hur deras 

lärare har uttryckt sig gentemot dem. Skolan är en plats där studenter möter andra studenter och 

samtidigt som de bedömer andra blir de själva bedömda. Groth hänvisar till att människan har ett ”Jag” 

och förmåga att se sig som subjekt och objekt, då den kan reagera på olika sätt i likartade situationer. 

Utifrån de olika förväntningar som ställs på en individ kan den forma sitt handlande. Groth menar att 

följden av detta blir att människans beteende styrs av henne själv, situationen och förväntningar av 

andra. (Groth 2007:46ff). 

 

Moira von Wright, fil.dr. i pedagogik hänvisar liksom Groth också till George Mead och hans tankar om 

människans självbild i sin bok. Enligt von Wright verkar självbilden vara den samlade bilden av de 

uppfattningar som en person har om sig själv gällande både självkänsla och självförtroende. Självbilden 

är grundläggande för att förstå synen på sig själv i relation till andra individer. Den är även viktig för att 

förstå vilka konsekvenser det kan få för ledarskapet och hur detta skall visualiseras. Självbilden är en 

samlad bild av de uppfattningar som en person har om sig själv. Enligt Mead är självkänsla den 

uppfattning en människa har om sig själv och den tillit den känner till sig själv. Han menar på att genom 

att en människa har en sund uppfattning och känner tillit, blir den hjälpt till att veta sitt värde oberoende 

av utseende, tillgångar och förmåga. Vidare menar Mead att tilliten till sin egen prestationsförmåga 

utvecklas till ett självförtroende. Skillnaden mellan självkänsla och självförtroende är då att 

självförtroendet egentligen baseras på prestationer som kan leda till bättre självkänsla. Självförtroendet 

är kopplat till det du gör och självkänslan till det du är eller vem du är (von Wright, 2003: 130).  

 

Docenten och legitimerade psykologen Lars Svedberg beskriver symboliskt att personer med låg 

självkänsla inte bara assimilerar andra personers handlingar utan även deras personlighetsdrag. Den de 

väljer att efterlikna kan mycket väl vara en pedagog, lärare eller någon annan auktoritet. (Svedberg, 

2003:238). 

 

Författaren och familjeterapeuten David Kvebaek skriver i sin bok ”Det balanserade jaget" att 

självkänsla är något man kan beskriva som själens sinnesorgan. Det är både sensitivt och vaket. 
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Det är därför väldigt enkelt att såra någons självkänsla, samtidigt som det ur en positiv synvinkel är lätt 

att stärka upp en individs självkänsla. Kvebaek hänvisar till att självkänslan har ett starkt inflytande över 

människors livskvalitet. På det viset utgör en god självkänsla normen för ett bra liv (Kvebaek.1991:56). 

 

I boken ”Relationskompetens i pedagogernas värld” skriver familjeterapeuterna Jesper Juul och Helle 

Jensen att man kan arbeta med människans självkänsla på ett erkännande och bekräftande sätt. Det 

betyder att en individ blir sedd för den person den är och inte det den presterar i första hand. Som vi 

läste tidigare är människans självförtroende oftast kopplat till det den gör och därför är det viktigt enligt 

Juul och Jensen att man ger konstruktiv och positiv återkoppling eller kritik. Man kan pedagogiskt 

stärka individers självförtroende genom att ge verklighetsförankrat beröm och kritik. Det är viktigt att 

man fokuserarar på det väsentliga och ger ett konstruktivt omdöme. Även om det ges kritik av negativt 

slag, beror allt på hur det framförs. Den som får kritik får inte bli sårad eller kränkt då det kan påverka 

självkänslan destruktivt. Juul och Jensen beskriver skillnaden mellan självkänsla och självförtroende 

med att självkänsla skildrar ”Vem individen är” och självförtroendet ”Vad individen kan”. Eftersom 

självförtroendet handlar om det vi kan eller gör resulterar det i att ju bättre vi är eller kan eller gör något, 

desto större utvecklas självförtroendet inom det området. Prestationerna som får en människas 

självförtroende att växa kan vara intellektuella, fysiska eller kreativa (Juul, Jensen, 2009:67).  

 

Låg självkänsla innebär begränsningar och kan göra att individer får problem med att sätta upp och 

fullfölja personliga mål i livet. Dessa personer har även svårare att känna samvaro och samarbete med 

andra som något värdefullt och bra. De som däremot utvecklat en god självkänsla känns igen på att de 

får en naturlig auktoritet, närvaro och utstrålar en accepterad självbild. De duger som de är och tycker 

om sig själva. Juul och Jensen fortsätter i sin bok att dela in dålig självkänsla i två kategorier: 

 

 De inåtvända som kan betyda att de lider av social blyghet, depression, ätstörningar och 

självmordstankar. De kallas ofta för de snälla och tysta barnen i skolan och framkallar oftast 

positiva tankar hos sin omgivning genom att de får sympati, stöd och omsorg. 

 

 De utåtvända däremot har ett stort hävdelsebehov och beskriver sig ofta som störst och bäst. 

De kritiserar andra på ett negativt sätt och avsäger sig skuld eller ansvar och bemöts därför 

inte lika bra av sin omgivning som de inåtvända (2009:64). 
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Jag har gjort en egen tolkning av vad som kännetecknar självkänsla respektive självförtroende genom de 

teorier jag valt att ta med i denna uppsats. Jag hoppas med denna illustration kunna underlätta för dig 

som läsare att förstå skillnaden på dessa två begrepp så att de lättare anknyter till studiens syfte. 

Självkänsla och självförtroende hör ihop, men är ändå skilda begrepp och måste därför behandlas på 

olika sätt. 

 

 

 

4 Praktik 

Praktik kan betyda olika saker beroende på vilket sammanhang det är kopplat till. Om man slår upp 

ordet i Svenska akademiens ordlista får man fram synonymerna:  

 

Yrkesutövning, verksamhet, mottagningsrum, erfarenhet, övning, tillämpning i verkliga 

livet, i praktiken. 

(Svenska akademiens ordlista, 2011) 

 

Begreppet praktik kan betyda att man ifrågasätter hur något exempelvis fungerar i praktiken, det 

vill säga i verkligheten. Detta skiljer sig när man talar om praktik i motsats till teori som då istället 

handlar om vilka praktiska kunskaper en människa har. Praktik kan vara en period av en 

utbildning en student genomgår för att få praktiskt övning i arbetslivet (Egidius, 2006:308). 
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I denna teoridel använder jag mig av begreppet praktik i den mening att praktik kan vara något 

som ingår i en viss utbildningsform. I denna studie är det relevant att belysa praktikens betydelse 

som en utbildningsform eftersom den kan återkopplas till den Verksamhetsförlagda utbildningen 

som beskrivs i denna uppsats. 

 

Yrken som ingår inom socialt arbete och vård anses vara praktiska, och då förknippas utbildningen med 

praxis. Praxis är egentligen ett filosofiskt begrepp men har liknande betydelse som det mer kända 

begreppet praktik. De kunskaper som studenter får via sin praktik ska bidra till en omfattande kunskap 

och erfarenhetsmassa redo att praktiseras i verkligheten (Thomassen 2007:14). 

 

Staffan Selander skriver i sin bok att det krävs många år för att skolas in i ett yrke och efter det följer 

ytterligare flera år för att prestera en gedigen yrkeskompetens (Bronäs, Selander 2006:28). 

I dagens lärarutbildning ingår det oftast att lärarstudenter får praktisk handledning av sina handledare. 

Många ser på denna utbildningsform som ett av de viktigaste stegen till att studenterna får rätt praxis i 

sitt yrkesutövande (Franke 1999:31). 

 

Filosofiprofessorn Bertil Rolf likställer praktisk kunskap med handlingsförmåga. Han anser att den som 

har praktisk kunskap agerar på ett bättre sätt än den som saknar praktisk kunskap. De kunskaper en 

individ har omvandlas därmed bättre när de även kan förena teori med praktik (Bronäs, Selander 

2006:74). 

 

Gunnar Bergendal tidigare Högskolerektor är författare till boken "Bildningens villkor” skriver att 

blivande lärare lär sig mer genom att imitera någon som redan arbetar som lärare. Genom att följa en 

mentor tillförs praktiska och teoretiska kunskaper på en pedagogisk basis (Bergendal 1985:67). 

VFU-handledaren behöver kunna observera och utvärdera lärarstudentens ledarstil. Därefter är det 

viktigt att handledaren kan ge konstruktiv kritik och diskutera framtida möjligheter som studenten kan 

anamma. Man kan beskriva det som att handledaren till en början fungerar som studentens ögon i den 

bemärkelsen att den analyserar och tolkar verkligheten åt studenten samt sättet den anammar sin praxis 

på. Om studenten däremot inte får rätt hjälp med sina intryck och hjälp med förståelse, kan det leda till 

att denne inte tar till sig de strukturer och processer som sker. Detta kan påverka studentens roll i 

klassrummet och samtidigt hämma utvecklingen. Studenten vågar därmed inte att ta för sig, då den inte 

bemästrar rätt grundverktyg. Alla situationer som studenten är med om, hjälper nämligen till att utveckla 

dennes ledarskap (Utbildning & Lärande 2012:61). 
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Praxis är inte något nytt begrepp.  Den grekiske filosofen Aristoteles funderade redan för över 2500 år 

sedan på innebörden av dess betydelse och vilka kunskaper som egentligen krävs? Människan är enligt 

Aristoteles både klok och kan dessutom öva sig till att utveckla ett kunnande. Praxis enligt vederbörande 

är alltså handlande och interaktion i en sammanhängande förnuftigt mänsklig helhet. Man kan 

sammanfatta det som att en människa behöver både tekniskt, teoretiskt och praktiskt förnuft för att nå 

kunskap (Thomassen, 1997:20). 

 

Alwa Woxlin beskriver att handledaren blir en förebild studenten kan identifiera sig med. De pedagoger 

och handledare studenterna möter på sin VFU ger dem en bild av hur en lärare ska vara. Handledaren 

blir en slags modell för det Woxlin kallar ”parallellprocessen”. Nämligen att sättet handledaren 

behandlar lärarstudenten på gör en påverkan på hur lärarstudenten själv agerar som lärare och ledare i 

framtiden. Om studenten behandlas väl studenten växer möjligheterna till att utvecklas i jämförelse med 

om den utsätts för det motsatta (Woxlin, 2008:6). Handledaren måste därför begrunda över innehåll, 

kunskap och förmågor studenten ska få möta och använda under sin praktik (Woxlin, 2008:7). 

 

Per Lauvås och Gunnar Handal skriver i sin bok ”Handledning och praktisk yrkesteori” att praktik ska 

utgå från studentens teoretiska kunskaper. Handledaren behöver därför anpassa sig till studenten för att 

dennes teoretiska kunskaper ska hamna i centrum. Men Lauvås och Handal menar på att detta istället 

kan skapa ett missnöje hos studenten som vill ha en modell på hur den ska agera (2001:62). 

 

Anita Franke menar på att om praktikperioden ska bli givande, måste lärarstudenten få chans dels till 

reflektion och möjlighet till diskutera lektioner och undervisningssituationer. Detta för att kunna 

bearbeta och förstå sin nyvunna kunskap på ett tillfredsställande sätt. Studenternas kunskapsteori måste 

kopplas ihop med praktiken och det är därför av betydelse att handledaren också är insatt i den teori 

studenten bär med sig. Speciellt då den behöver veta hur den kan bemöta studenten på bästa sätt. 

(Franke, 1999:87) 
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5. Tidigare Forskning  

Det har visat sig vara svårt att finna tidigare forskning inom detta område med hur självkänslan påverkas 

hos studenter som har genomgått Verksamhetsförlagd utbildning. 

 Det har bedrivits forskning i både USA och Sverige kring hur lärarutbildningar fungerar och där visar 

resultaten att mästar-lärlingsmetoden fortfarande fungerar bäst att använda i samband med just 

praktikhandledning. Det vill säga samma sak som det studenterna på Södertörn genomgår när de är ute 

på praktik. De lär av sin handledare och praktiserar sin kunskap i verkligheten med olika grader av stöd. 

Studenterna tränas därmed i att använda sig av olika metoder med de teoretiska kunskaperna som 

grundpelare (Franke 1999: 32-33). 

 

Den vetenskapliga tidskriften ”Utbildning och Lärande” skriver att det finns gedigen forskning både på 

den internationella som nationella fronten, om nyexaminerade lärares situation. Forskningen hänvisar 

till att nyutbildade lärare inte känner sig tillräckligt förberedda och klara, trots att de anses vara 

färdigutbildade. Det svåraste för dem verkar vara att de inte riktigt vet hur de ska manövrera de 

konflikter som uppstår samt att kunna känna säkerhet i sin yrkesroll (Utbildning & Lärande, 2012: 

vol.6:54). 

 

Psykologerna George Mead och William James genomförde en omfattande experimentell forskning i 

USA som exempelvis bekräftade att självkänslan påverkar både drivkraften och känslolivet hos en 

individ. Dessa har därmed en stor betydelse för dennes utveckling och psykiska hälsa. Självkänsla är 

något som påverkar individens personlighet och vid motgångar påverkas självkänslan på ett negativt 

sätt. (Utbildning och demokrati, 2001: nr 3, s 3-10). 

 

Stressforskaren och docenten Alexander Perski har arbetat trettio år som forskare.  

Hans bok ” Ur balans” tar upp hur viktigt det är att ha en äkta självkänsla istället för en 

Prestationsbaserad självkänsla. Han kopplar samman sina forskningsresultat och har funnit samband 

med att brister i självkänslan kan resultera i exempelvis utbrändhet. Kvinnor representerar de som oftast 

drabbas och kvinnodominerande yrken ligger därför i riskzonen (Perski, 2002:99 ). 
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6. Material och metod 

6.1 Metod 

Man kan använda sig av två huvudkategorier inom forskningsmetodik när man ska genomföra en 

undersökning. Det viktigaste är då att man som forskare tänker igenom vad man vill uppnå med själva 

undersökningen. Därefter väljer man om man ska använda sig av kvantitativ eller kvalitativ metod. Den 

kvantitativa metoden innebär oftast att man gör en stor insamling av fakta som sedan analyseras med 

statistik. Den kvalitativa metoden är mer ingående på djupet och där använder man sig oftast av 

djupintervjuer eller deltagande observationer. Jag valde i samråd med min handledare att göra en 

enkätundersökning för att kunna samla in tillräckligt med empiri. Samtidigt ville jag gå in på djupet med 

mitt material, därför är denna uppsats behandlad som en kvalitativ studie fast med många informanter. 

Jag har betraktat enkätsvaren som intervjuer för att sedan analysera fram slutsatser. Enbart en fråga i 

denna studie är angiven i kvantitativ form, och det är fråga 7.7. Detta för att du som läser ska få klarhet i 

hur många studenter som ansett att de har fått sin självkänsla påverkad (Larsen 2009:22). 

Jag har genom att använda denna metod tänkt igenom i förväg vad jag ville ha svar på och anpassa 

frågorna för att passa studiens syfte. I enkätundersökningar kan man välja att använda sig av frågor med 

fasta svarskategorier, där informanterna får välja mellan redan utformade svar, eller att använda sig av 

öppna frågor. I denna studie är alla frågor öppna förutom en och det är för att jag har varit intresserad av 

att få veta studenternas upplevelser och att de skulle beskriva sina känslor med sina egna ord.  En aspekt 

jag tycker är bra med denna enkätundersökning är att de som besvarar frågorna är anonyma. Därmed 

hoppas jag att svaren även har blivit ärligare än om jag hade använt mig av intervjuer som kräver 

personlig kontakt (Larsen 2009:25). 

Det är viktigt som intervjuare att se över själva intervjufrågorna så att de inte lätt blir missuppfattade av 

informanterna. Undersökningen har ett syfte och därmed är det viktigt att den som utformar själva 

undersökningen är tillräckligt insatt i problemområdet. Detta eftersom frågorna ska bli tillräckligt 

relevanta och utförliga för informanterna att förstå (Patel, Davidsson 2003:82). 

 

6.2 Urval 

Eftersom jag själv studerar den sista terminen på den Interkulturella lärarutbildningen mot yngre åldrar, 

fann jag det mest relevant att intervjua de studenter som befinner sig på samma lärosäte.  

Den intervjumetod som använts är enkätundersökning och har då enbart skickats ut till lärarstudenter på 

Södertörns Högskola. Jag har strategiskt valt att ta hjälp av de studenter som befinner sig nära slutet av 

denna utbildning. Det vill säga på den näst sista eller den sista terminen, eftersom dessa studenter har 

mest upplevelser inom VFU-området. På så vis har jag lättare kunnat få mitt empiriska material mättat 
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eftersom jag vet att informanterna har tillräckliga kunskaper samt erfarenheter till att passa 

undersökningens syfte. 

                                                                                                                                                                                              

6.3 Genomförande  

Min enkätundersökning har skapats via ett gratis internetbaserat enkätprogram hos Surveymonkey. 

(www.surveymonkey.se) Tillvägagångssättet är att man först registrerar sig, utformar sin enkät och 

slutligen skickar ut den via mail till utvalda personer. Jag valde denna metod då jag såg en praktisk 

möjlighet att samla ihop mitt empiriska material på ett och samma ställe och samtidigt underlätta 

proceduren för mina informanter. Jag skickade ut frågeformuläret via en länk på mail till sammanlagt 

100 studenter. De kunde då trycka på länken för att komma direkt till själva undersökningen och 

anonymt svara på de frågor som ställdes. Av de 100 enkäter som skickades ut, fick jag 60 svar tillbaka. 

Jag valde att använda sammanlagt tio frågor i min undersökning eftersom jag tänkte igenom vad jag 

behövde få svar på för att kunna skriva denna uppsats. Samtidigt ville jag inte att det skulle vara med för 

många och onödiga frågor eftersom jag ville minska risken att trötta ut mina informanter. Det finns 

nämligen en risk vid just enkätundersökningar att informanterna kan tröttna och inte vilja fortsätta 

besvara undersökningen. Problematiken som uppstår då är att den som undersöker inte finns till hands 

för att motivera informanterna till att fortsätta (Patel, Davidson 2003:82). 

 

6.4 Forskningsetiska principer  

Utifrån de forskningsetiska principer som råder har jag informerat mina informanter med syftet om 

denna undersökning. Informanterna har varit införstådda med att det har varit frivilligt att delta och att 

de kunde hoppa över de frågor som kändes obekväma att svara på (Vetenskapsrådet 2002:7). 

Med konfidentialitetskravet menas att alla de individer som omfattas i en undersökning ska ges hög 

konfidentialitet och att personuppgifter skall förvaras på ett sätt så att utomstående inte kan ta del av 

dessa uppgifter (Vetenskapsrådet 2002:12). 

 

Mina informanter har upplysts om den sekretess som råder och jag har intygat att deras information är 

anonym. Jag redovisar olika citat från min undersökning i resultat och analysdelen utan att skriva ut 

personuppgifter på informanterna. Därmed kan inte studiens svar spåras till enskilda individer. 

Det är viktigt att informera hur informanternas svar kommer att behandlas och utlämnas. 

Skillnaden mellan anonymt och konfidentiellt är att om en enkät är anonym finns det inte känsliga 

uppgifter så som namn, ålder eller kön med att besvara på själva enkäten. Detta betyder att den som 

http://www.surveymonkey.se/
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utformar enkäten inte heller vet vem som har svarat på vad. Ifall en enkät däremot är konfidentiell vet 

intervjuaren vem som har besvarat vad, men det är enbart denne som har tillgång till själva uppgifterna. 

(Patel, Davidsson 2003:69). 

Eftersom jag inte har varit ute efter att analysera enkätsvaren ur ett genusperspektiv eller via 

ålderskategori, valde jag den anonyma metoden. Min studie har ett syfte med att försöka förstå 

informanternas känslor och upplevelser och då har mitt mål varit att de skulle känna sig så lite 

utlämnade som möjligt. 

 

6.5 Reliabilitet och Validitet   

Reliabilitet betyder att den som forskar studerar det som är syftet med studien, Validitet avser att den 

som forskar mäter det som är relevant i sammanhanget. Jag har samlat in data som är relevant för den 

frågeställning jag har valt. Denna process ses också som fördelaktig då det är lättare att göra ändringar i 

frågeställningen för att på så sätt skapa högre validitet (Larsen 2009:41ff). 

Min undersökning är baserad på de svar studenter som har gått samma lärarutbildning som mig besvarat. 

Frågeställningarna och slutsatserna som ställs i denna uppsats syftar till hur studenternas inställningar 

och attityder på just Södertörns högskola ser ut och ag är medveten om att det kan se olika ut på andra 

lärarutbildningar. Jag skriver denna uppsats baserat på mina tolkningar av det insamlade empiriska 

materialet. Det är möjligt att en annan forskare skulle analysera och komma fram till andra slutsatser. En 

annan aspekt att tänka på är bortfallet av de studenter som valde att inte besvara undersökningen. Av 

100 utskickade enkäter fick jag tillbaka 60 svar. Det är möjligt att om svarsfrekvensen varit högre att det 

hade kunnat påverka analysen av denna uppsats. 
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7. Analys och resultatredovisning 

Denna studie har som mål att tillföra ny information kring studenternas upplevelser och erfarenheter av 

sin VFU. Studien ska informera dig som läsare hur studenterna och deras erfarenheter från den 

Verksamhetsförlagda utbildningen eventuellt har påverkat deras självkänsla och syn på kommande 

yrkesroll. Jag kommer att redovisa varje fråga i studien enskilt och besvara dem med beskrivande citat 

från studenterna och min analys under varje fråga genom de svar som inkommit. 

  

7.1  Hur många VFU- perioder har du haft under din tid som lärarstudent? 

Analys 

I denna fråga svarar studenterna att de har haft ett antal varierade perioder Verksamhetsförlagd 

utbildning. Vissa perioder har varit mer sammanhängande än andra, det vill säga med flera veckor i 

sträck. Det har dock varit svårt för studenterna att komma ihåg exakt hur många perioder de minst 30 

högskolepoäng som skall ingå i Lärarutbildningen mot yngre åldrar är. (VFU-information för studenter 

på Södertörns högskola 2012). 

 

Minns inte helt riktigt men mellan 10-12 stycken VFU perioder. 

 

Har ingen koll. 

 

Mellan 6 och 12 st. Ibland var VFU ´n uppdelad under terminerna så man först var ute några veckor och sedan 

var ute några veckor till och andra gånger var VFU ´n sammanhållande och då blev det bara en period 

 

Mer än fem. En termin var VFU ´n uppdelad så att man bara var ute en vecka i taget.  

 

Svaren hos studenterna varierar och det kan tyda på att detta är en definitionsfråga, eftersom 

perioder verkar tolkas som uppdelade i förskola respektive skola. Tre års studier på högskola är 

lång tid så minnet kan svikta. Tre studenter däremot anger hur många veckor totalt de har varit ute 

på praktik. 

 

24 veckor 

 

3 perioder. Sammanlagt 20 veckor 

 

14 veckor i förskola och 10 veckor i skola. Tror jag! 
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7.2 Har du haft olika handledare under din VFU - tid eller har du haft samma handledare? 

Analys 

Svaren i denna fråga visar att studenterna på Södertörns lärarutbildning har bytt handledare minst två 

gånger under hela sin VFU. Oftast har det skett när ett byte har gjorts från förskola till grundskola. Det 

har en logisk förklaring i och med att det inte är samma verksamhet i för och grundskola. Meningen är 

att studenterna som har gått Interkulturell utbildning mot förskola, förskoleklass och skolans yngre 

åldrar ska ta del av dessa verksamheter under olika tillfällen. Det är skillnad på förskola och grundskola 

och innehållet i respektive arbetsbefattningar. Kunskapskrav och mål skiljer sig åt och båda har olika 

läroplaner, Lpfö 98 för förskola och Lgr 11 för skola.(Egidius, 2006:237) Genom att studenten har VFU 

får den lärdom om förskolans och skolans realitet samtidigt som högskolan erbjuder lärarlagen 

kompetens för utveckling av verksamheten (Skolverket, Den verksamhetsförlagda utbildningen 2007:5). 

 

Ja, jag har haft sammanlagt fyra olika handledare på förskolan och skolan. Jag har haft två handledare på 

förskolan, samma förskola men olika avdelningar, och två handledare i skolan, samma skola och klass, men två 

olika typer av lärare - en klasslärare (i första klass) och en förskollärare (i förskolklassen).  

 

Min utbildning sträcker sig från förskola till tredje klass, så när jag gjorde praktik i förskolan hade jag en 

handledare och sen en annan när jag gjorde praktik i skolan.  

 

Jag har haft 3 olika handledare. När vi skulle vara i förskolan hade jag endast en och samma handledare, 

medan i skolan hade jag en handledare men under den sista VFU-perioden ville skolan helst att vi skulle vara i 

någon klass mellan årskurs 1-3 för att det passade bäst inom den delkursen.  

 

Andra skäl till att ett byte har skett är att studenterna inte har trivts med sin VFU- plats och enligt dem 

har handledarna haft en betydande roll. I citatet nedanför beskriver studenten att det är viktigt att man 

trivs på sin VFU. Svaret skiftar mellan positivt och negativt beroende på situation. Studenten talar om 

att den blev nerbruten av att vara på en plats som inte kändes bra och bytte. Som Tobias Edbom påpekar 

är självkänslan avgörande för hur en individ hanterar de situationer den utsätts för, och risken finns då 

att studenten mår ännu sämre om den vistas i en miljö som påverkar självkänslan negativt (2009: 12-13). 

Enligt Groth har människan en förmåga att se sig själv genom andras ögon och kan då anamma samma 

attityd till sig själv som den tror att andra har om den. De kan forma sig efter hur deras lärare har uttalat 

sig gentemot dem (Groth, 2007:46ff). 

 

Jag har haft 3 olika handledare under mina VFU-perioder. En handledare i förskolan, som var toppen bra! En 

handledare i förskolklass, som inte var speciellt bra! så jag bytte VFU- skola, Min sista handledare var jättebra 

och gav mig bra stöd, efter att ha var på ett ställe där jag blev ganska nedbruten. 
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VFU-handledaren har en viktig roll då den ska observera och utvärdera lärarstudentens ledarstil. 

Om det behövs kan handledaren ge uppbyggande kritik och diskutera framtida möjligheter. Om 

studenten inte får rätt hjälp kan det leda till att denne inte tar till sig de mönster och processer som 

sker. Detta kan påverka studentens roll i klassrummet och samtidigt hämma utvecklingen. 

Studenten vågar därmed inte att ta för sig, då den inte bemästrar rätt grundverktyg. Framgångsrika 

situationer hjälper till att utveckla ledarstilen på ett främjande sätt (Utbildning & Lärande 

2012:61).  

 

 

7.3 Tycker du att det är bra att byta förskola/ skola eller tycker du att man ska vara kvar på 

samma plats under hela sin VFU-tid? 

Analys 

De flesta studenter är överens om att byten bör ske under utbildningens gång. Speciellt om man ska vara 

ute på en sammanhängande VFU- period. Anledningen till att det anses som något positivt av många 

studenter är att de tycker det är utvecklande att besöka olika arbetsplatser och möta nya strukturer och 

arbetssätt. Alla verksamheter drivs på olika sätt och studenterna tycker att det kan vara nyttigt att ta del 

av alla erfarenheter som erbjuds. Man kan relatera dessa svar till hur studenter får praktisk handledning 

av sina handledare och att detta är ett av de viktigaste stegen till hur studenter får rätt praxis i sitt 

yrkesutövande (Franke 1999:31). Högskolestudenter ska få beredskap till att möta förändringar i 

arbetslivet och självständigt kunna se och lösa problem därför är det nyttigt med variation (Utbildning 

på universitet och högskolor, 2011). 

 

Jag kan se möjligheterna med att byta då man får andras synvinklar och kan plocka guldkorn från flera olika 

avdelningar/klasser och deras respektive lärares/pedagogs åsikter och tankesätt. 

 

Jag tycker att det är bra att vara på olika för att det ger en bredare erfarenhet samt att vår kompetens i yrkeslivet 

sträcker sig över både och, därför är det bra med erfarenhet av båda oavsett vad man tänkt arbeta med senare. 

 

 I och med att jag valt denna utbildning så anser jag att det är bra att vara på både förskola och skola så att man 

får insikt i båda verksamheterna. 

 

Några studenter är mer ambivalenta och ser både för och nackdelar med att byta, men tycker att det kan 

vara nyttigt att få mer insyn i olika verksamheter eftersom alla arbetsplatser ser ut på olika sätt.  
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Både och. Det är skönt och vara på en och samma förskola/skola då man lättare kan sätta sig in i hela 

verksamheten. Dock så ger inte det en så nyanserad bild av hur yrket kan vara, då man kan jobba olika på t.ex. 

olika förskolor. 

 

Jag tycker att det kan vara ganska bra, för att få olika perspektiv på hur det kan gå till på olika förskolor/skolor. 

Men jag tycker att man borde ha fått välja om man ville vara bara i förskolan eller skolan, eller om man ville 

testa båda. 

 

Positiv till byte: Man kan få flera erfarenheter om hur olika förskolor/skolor arbetar. Negativ till byte: Man 

kommer inte riktigt in i förskolorna/skolan om man byter ofta. Man hinner inte komma in och lära känna deras 

tänkande och arbetssätt. 

 

En student beskriver svårigheten med att komma in i verksamheten när man är ute på VFU under 

kortare perioder, men tycker samtidigt att man ska få chans att samla på sig så mycket erfarenhet 

som möjligt. 

 

Jag tycker att man ska vara på olika ställen för att se så mycket som möjligt och få inspiration inför sitt 

kommande yrke. För att därefter hitta sitt eget arbetssätt. Det har jag oftast gjort men då vi har haft korta VFU-

perioder ibland har jag struntat i att byta. Det är onödigt att byta VFU plats om man bara ska vara 1 vecka på 

VFU-menar jag då. Man kan inte direkt komma igång med vissa VFU-uppgifter alltså, då det även är viktigt att 

eleverna känner att de kan vara sig själva med studenten. Detta är svårt för eleverna(många)om man kommer 

som ny student och bara har vart där i några dagar. 

 

De studenter som svarat att de helst har samma VFU-plats anger att de tycker man knyter an lättare till 

ett och samma ställe. Att man lär känna barn och personal bättre och att det kan bidra till att man blir 

säkrare i sin roll. Bergendal menar att blivande lärare lär sig mer genom att imitera någon som redan 

arbetar som lärare. Genom att följa en mentor tillförs praktiska och teoretiska kunskaper på en 

pedagogisk basis (Bergendal 1985:67). Vissa studenter föredrar att vara ute i samma verksamhet och 

känner sig tryggare. 

 

Jag skulle vilja vara på samma skola, eftersom man blir mer "varm i kläderna" om man slipper alla "ny-starter" 

och kan då mer effektiv ta sig an sin VFU-uppgift med mer självkänsla. 

 

Kommer man överens med sina "kollegor" och trivs tycker jag att man skall få vara på samma ställe under hela 

perioden (det handlar om anknytning och att skapa bra relationer). Om det skulle uppstå problem beroende av 

olika orsaker tycker jag dock att man skall ha möjlighet att byta praktikplats. 
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Jag tycker att det är bra att vara på samma plats under den period man är i skola respektive förskola så att man 

lär känna barn och pedagoger. 

 

Trivsel är viktigt och studenterna efterfrågar rätten till byte av VFU-plats när det fungerar mindre bra.  

Dock kan det ibland ta tid innan ett byte kan göras eftersom det finns många studenter och få VFU-

platser. Stier menar att självkänslan och självbilden hos en person är sammanflätande med varandra. En 

positiv självkänsla bidrar även till en positiv självbild. Känner en individ att den är inkluderad stärks 

självkänslan positivt. Om en människa istället utsätts för kritik eller avståndstagande förstärks 

självkänslan negativt. Om självkänslan är negativ blir självbilden oftast densamma (Stier 2003:53). 

Citatet nedanför beskriver att man kan gå miste om nödvändiga delar av sin utbildning om man inte mår 

bra och saknar motivation. Behandlas studenten väl och trivs på sin VFU får den möjlighet till 

utveckling (Woxlin, 2008:6).  

 

Jag tycker att det är bra att man byter, dock ska det vara mycket lättare att få byta VFU plats om det är så att 

man inte trivs där man blivit placerad! så att man inte behöver vara kavar och riskera att man går miste om bra 

och nödvändiga delar i utbildningen. 

 

Under en lärarutbildning krävs det att studenterna har hälsan och motivationen med sig, så att de klarar 

av sina studier med framgång. En student beskriver sin första VFU-plats så det ger en förståelse till att 

alla arbetsplatser inte riktigt fungerar tillfredsställande. Med en VFU-handledare som antingen befinner 

sig på semester eller är sjuk och där barnen lämnas till att utföra fri lek, kan man ana att denna situation 

inte är givande för studenten i praktisk mening, mer än att den kanske får vetskap i hur den inte vill 

arbeta i framtiden. Här finns nämligen inget utrymme till att handledaren ger vare sig feedback eller 

konstruktiv kritik till studenten som är där för att anamma en roll och samtidigt bli stärkt i sitt ledarskap. 

(Utbildning & Lärande 2012:61). 

 

Det beror på. När jag hade min första praktik, så var min handledare frånvarande hela tiden, antingen på 

semester eller sjuk. Barnen hade inga aktiviteter på förskolan, förutom fri lek, så jag bestämde mig att lämna 

platsen och sökte en annan, som jag blev jättenöjd med. 

 

Två studenter beskriver hur viktigt det är med en positiv feedback och respons för att orka med de 

olika erfarenheter som man möter på en VFU. Som vi läste i teorin kan man hjälpa 

självförtroendet genom att ge verklighetsförankrat beröm och kritik. Även det som är negativt kan 

sägas på ett konstruktivt sätt (Juul, Jensen, 2009:67). 
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Allt beror på hur handledaren är på förskolan/skolan. Förhoppningsvis trivs hen i sitt yrke och är en person 

med positiv anda samt inspirerar lärarstudenten till att bli lärare. 

 

Jag tycker att det var jättebra att få vara på samma skola och förskola. Jag hade underbara handledare som hela 

tiden stöttade och såg mig som deras blivande kollega vilket var mycket positivt. 

 

 

7.4  Om du skulle göra en helhetsbedömning av din sammanlagda VFU-tid.   

       Hur skulle du beskriva den då? 

Analys 

Flera studenter beskriver sin VFU som lärorik, intressant, nyttig och givande. De anser att det är något 

som är avgörande för deras utveckling i sitt yrkesval. Enligt studenterna har VFU en stor roll i deras 

utbildning. Återigen får man här ett bevis på att praktik och teori måste gå hand i hand. (VFU-

information för studenter på Södertörns högskola 2012) Praktisk kunskap utvecklar en individs 

handlingsförmåga och det bidrar till att den agerar på ett bättre sätt än den som saknar praktisk kunskap. 

De kunskaper en individ har omvandlas därmed bättre när de även kan förena teori med praktik (Bronäs, 

Selander 2006:74). Följande citat beskriver hur några studenter summerar sin tid ute i verksamheterna: 

 

Jag har haft min VFU-period på olika ställen, har bytt av egen begäran för att se olika arbetssätt och det har 

varit givande. Jag har fått massor med tips från olika lärare och mött en hel del elever/barn och olika 

pedagogiska miljöer, ledare. ÖVNING GER FÄRDIGHET. Man måste ta vara på sin tid som student för sedan 

kan man inte byta jobb hur som helst. Jag är super nöjd! 

 

Intressant och otroligt lärorikt. Det har gett mig mycket inför mitt framtida yrkesliv. Jag har tack vare VFU fått 

en djupare förståelse för allt man läser om under utbildningen. 
Bra och givande då jag har blivit bra bemött och fått en bra handledning! VFU-tiden har stärkt mitt 

självförtroende för läraryrket och lärarrollen. 

 

Den har varit givande helt klart. Vi har fått chansen att förankra teorier i det praktiska arbetet vilket jag tycker 

är viktigt. Man får inte stanna vid den teoretiska inlärningen. Den är inte mycket värd om man ändå som 

lärare/förskollärare inte kan förankra det teoretiska i verksamhetens praktiska arbete med barnen/eleverna. 

 

En student svarar att den tycker att även de dåliga erfarenheterna är bra och att den har blivit stärkt 

kan tyda på att den har en bra grundsjälvkänsla där jobbiga situationer inte har tagit skada på det 

egna värdet. I teoridelen kunde man läsa hur viktigt det är med en äkta självkänsla istället för en 
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prestationsbaserad självkänsla. Det gör att man kan hantera motgångar på ett icke anklagande sätt 

gentemot det egna jaget (Perski 2002:99 ). 

 

Helhetsbedömningen skulle jag beskriva som mycket bra, givande och intressant. Och de skapar mycket bra 

erfarenheter för den stundande yrkesrollen som både förskollärare och lärare. Jag tycker att även de dåliga 

erfarenheterna i efterhand är bra att besitta, det har stärkt mig! 

 

När det tas upp saker som det borde ändras på, skriver många att de efterlyser fler och längre VFU-

perioder. Och då även att man ska få vara på en och samma plats en längre och mer sammanhängande 

tid. Detta för att det ibland tar tid att knyta an till handledare, elever och kollegor. Många beskriver att 

de har haft korta perioder av VFU som enbart varat i några dagar och att dessa perioder mest har känts 

som onödiga. Tidigare forskning hänvisar till att nyexaminerade lärare inte känner sig tillräckligt 

förberedda inför sitt pedagogiska arbete och att man saknar de verktyg som behövs för att känna sig 

redo (Utbildning & Lärande, 2012: 54). Selander påpekar att det tar lång tid att skolas in i ett yrke och 

att det inte räcker med enbart praktik för att vara klar i rollen som lärare (Bronäs, Selander, 2006:28). 

 

Bra .aningen förkorta tids perioder. de perioder som varit 5 veckor, har varit bra. Men de som varit på 1 vecka 

har varit för korta. 

 

Jag är väldigt nöjd med min VFU-tid och har haft turen att ha kunniga och intresserade handledare. Jag kan 

nog däremot önska att vi varit ute på praktik oftare och inte så korta perioder som det var ibland. 

 

Jag är nöjd med den, men tycker att vi har haft för lite tid. För att lära sig och få mer inblick i hur barnen lär sig 

behöver vi mer tid och mindre teori. 

 

Ganska kort, brist på tid och stressigt. jag tycker när man är ute på VFU då ska man få tid att observera 

mycket, men det hade vi knappast tid med pga. våra uppgifter vi fick med till VFU ´n från skolan. 

 

Jag trivdes väldigt bra på min VFU. Mina handledare var jätteduktiga. VFU ´n på förskolan var bra vi hade 

några långa perioder som gjorde att man hann få en övergripande förståelse för arbetet. Men VFU perioden i 

skolan var mindre bra det var för många korta VFU perioder och det gjorde att man inte riktigt hann få en 

övergripande förståelse för arbetet. 

 

För att summera det hela tyder informanternas svar på att VFU är bra och något värdefullt. Flera 

studenter relaterar till att tycka det har varit både givande och intressant. VFU ´n har fungerat på ett 

tillfredställande sätt. Om man ska nämna något som fungerar mindre bra, är det ofta handledarens roll 
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som uppkommer i fråga om negativa upplevelser. I de situationer där det fungerar mindre bra är det som 

Edbom skriver att självkänslan är avgörande för hur en individ hanterar alla de situationer den utsätts 

för. Den inre drivkraften kan försämras och studenten missar kanske att nå de mål den eftersträvar. 

(Edbom 2009: 12-13). 

 

Både givande men också ogivande. Nu när man är ute och jobbar inser man att det varit mycket under 

utbildningen som man glömt att ta upp och detsamma gäller tiden som spenderades på VFU ´n. Dock tror jag 

mycket handlar om ens handledare och relationer där emellan då diskussionerna med handledaren är det gör att 

du får ett meningsutbyte och kan skapa nya tankesätt och insikter. 

 

Faktiskt mycket nöjd. Hade tur att få två underbara handledare. Tror faktiskt att mycket hänger på det, och 

tyvärr har man ju hört att det finns en hel del dåliga. 

 

I stora drag skulle jag väl ändå sammanfatta det som väldigt bra. Det var bara min första handledare som inte 

var bra. De andra har varit mer eller mindre bra i större helhet. 
 

Ganska bra. I förskolan hade jag väldigt oengagerade handledare. I skolan desto bättre men där var det 

tidsbristen hos min handledare som gjorde att jag inte fick ut det jag ville få ut. 

 

Min första VFU-tid var helt kass på grund av min handledare. Vi kom inte överens alls. Och tyvärr fick jag inte 

byta skola/ handledare heller. Mina två andra handledare var underbara så då trivdes jag bra. 

 

 

7.5  Vad har varit bra? 

Analys 

De flesta studenter är överens om att handledarens roll är av stor betydelse för att en VFU ska bli så 

givande som möjligt. De som svarar att de har haft en givande tid har alla fått bra stöd och handledning 

under sin utbildning. Andra viktiga aspekter som spelar in är hur man som student tas emot på själva 

arbetsplatsen av de som arbetar där, att man anses vara likvärdig och inte bara blir sedd som en 

”praktikant”. Att man får ta chansen och utvecklas genom att prova på saker och tillåtas göra dem i sin 

egen takt. Det sociala samspelet måste fungera.(Imsen 2000:39) Studenter som får möjlighet att ta del av 

en verksamhet utan att känna sig som extra resurser, känner sig mer bekväma och kan slappna av. Flera 

studenter svarar också att det är nyttigt om man får ta del av allt som ingår i arbetslivet som exempelvis 

egen tid till undervisning och ett deltagande i föräldramöten, utvecklingssamtal och arbetsplatsträffar. 

(Woxlin 2008:3-4). 
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Träffat en hel del erfarna pedagoger och fått en del hel tips inför arbetslivet utifrån deras erfarenheter. Man har 

även fått ta del i möten (föräldramöten, kvartsamtal, m.m.) och sett hur det verkligen fungerar i skolornas 

möten med kollegor, rektorn, föräldrar och även eleverna/barnen. 

 

Att få pröva på och vara lärare/förskollärare på riktigt men under uppsikt av en erfaren handledare som jag har 

kunnat prata med. Jag har haft väldigt tur och hamnat på VFU-platser som jag har trivts på, med barn och 

vuxna. Dessutom har jag haft väldigt engagerade handledare som velat få mig förstå och utvecklas. 

 

Personalen och barnen har på alla ställen varit välkomnande och man kände sig som "en i gänget! 

 

 

Det som varit bra på VFU ´n har varit diskussionerna med handledaren där man fick insikt i varför de gjorde på 

det sätt de gjorde. 

 

 

Två studenter beskriver hur deras självkänsla vuxit sig starkare tack vare positiv feedback och stöd från 

sina handledare. Eftersom självkänsla kan beskrivas som både sensitivt och vaket är det enkelt att såra 

någons självkänsla, samtidigt som det ur en positiv synvinkel är lätt att stärka upp en individs 

självkänsla (Kvebaek.1991:56). Här har handledarna lyckats stärka studenterna och gett dem tilltro till 

sina egna förmågor. 

 

Min handledare i sista VFU-perioden ger mig mycket mentalt stöd vilket bidrog till att jag litade ännu mer på  

mig själv. 

 

I sista VFU-perioden har jag fått bra vägledning och väldigt bra självkänsla. Tack vare min sista handledare 

tror jag på mig själv. 

 

Ute på VFU förskolorna och skolorna har man fått möjlighet att pröva sina förmågor och det lärdomar som 

man har fått i skolan. Alla får även möjlighet att pröva på yrket och hur det går till i praktiken. Jag tycker att 

VFU ´ n har var otroligt roligt och mycket givande och önskar att det hade vart med VFU under utbildningen, 

dock med förutsättning att man är placerade på en VFU plats med en bra handledare. 

 

Några av studenterna relaterar till att något de inte kan få på Södertörns Högskola är just praxis då stor 

del av tiden ägnas till att lära sig teori. Genom sina olika perioder av VFU får studenterna möjligheter 

att forma praktiska färdigheter inför sin kommande yrkesroll och komma ut i verkligheten (Bronäs, 

Selander 2006:68). Enbart teoriläsning ger inte en helhetsbild av läraryrket, därför blir de erfarenheter 

som studenter får via sin praktik ett viktigt komplement (Thomassen 2007:14). 
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Att se olika arbetssätt, pedagogiska miljöer, att möta olika pedagoger(ledare), barn/elever. Man lär sig av 

andras erfarenheter! Jag menar då till exempel hur pedagoger gör vid olika situationer. Pedagogernas 

erfarenheter gör att man som student får funderingar, .så ska jag kanske också göra eller inte! 

 

Det som har varit bra är att jag fick se två olika verksamheter och på så sätt bli mer medveten om hur det ser ut 

och att alla ställen inte är likadana. 

 

”Det som har varit bra är att man får en möjlighet att sätta teori i praktik. Samt att man får en massa feedback 

från handledaren” 

 

 

7.6  Vad har varit dåligt? 

Analys 

Här dominerar svaren med att det ofta är handledare eller mentorer som är den största anledningen till 

att en VFU-period har varit dålig. Brist på tid eller oengagerade handledare minskar studenternas trivsel 

och bidrar till att de känns som en extra resurs eller otillräckliga. Bemötandet av studenter är viktigt och 

tittar man på det första citatet beskriver det hur studenten utsatts för kränkning. Det är därför viktigt att 

en handledare både är kompetent och pedagogisk i sin handledarroll. Här ser man hur självkänslan kan 

bli negativt påverkad genom att handledaren beter sig på ett okänsligt sätt. Självkänslan blir inte lidande 

på grund av att studenten inte presterar, utan genom att studenten blir nedtryckt av den som ska hjälpa 

till med själva progressionen (Perski 2002:99 ). Människan har en förmåga att se sig själv genom andras 

ögon och bedömer sig själv genom hur andra ser en och anammar deras beteende att själv tycka samma. 

Groth 2007: 46ff) Situationen som beskrivs här nedan är därmed dålig för en individs självbild. Precis 

som Juul och Jensen påpekar är det viktigt för ens utveckling att få rätt sorts stöd och kritik (2009:67). 

 

Jag var med om att få en dålig handledare under min första VFU tid i skolan. Denna handledare tryckte ner 

mig, och utelämnade mig ur arbetslaget. Jag valde att kämpa på, på denna VFU plats då jag vet hur svårt och 

hur lång tid det tar att byta skola. Jag blev dock underkänd av mig handledare under min sista VFU period, 

handledare skickade in mitt underlag innan vi hade hunnit sitta ner och prata om det. Så när jag fråga om vi 

skulle sätta oss ner så sa handledare att de redan var inskickat, men inte att det var underkänt. Detta har vart 

otroligt dåligt med VFU perioderna under utbildningen. 

 

Några studenter beskriver sin tid som att de använts som extra resurs istället för att få vara på 

utbildning inför sitt kommande yrkesliv. VFU hänvisningarna från Södertörn är att studenterna 
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ska få rätt stöd under hela sin utveckling och att de möts professionellt (2012). Det betyder att de 

ska få relevanta åtaganden så utvecklingen inte hämmas. 

 

För lite tid avsatt Använts som obetald vikarie. 

 

Det som varit mindre bra har varit när ens handledare inte riktigt haft tid med en och därför har man mest blivit 

en extra resurs åt dem. 

 

Det har ibland hänt att man känt sig i vägen för de verksamma lärarna och att man ibland varit till besvär, då 

man velat fråga. Det har även hänt att man känt sig lite utnyttjad, då lärarna/handledarna gärna ser att man 

hjälper dem med deras uppgifter mer än vad man kanske borde. 

 

Handledaren i förskolan utnyttjade mig som resurs och detta var jätte jobbigt. Där tappade jag lusten till 

engagemang och bytte handledare till nästa termin. 

 

En student svarade på det här sättet om anledningen till att VFU ´n har varit dålig: 

 

Att mina före detta handledare inte hjälpt mig med någonting. Däremot har de förväntat sig att agera som 

färdigt lärare.  

 

Detta svar visar att det kanske förväntas mycket av en student som kommer ut på en arbetsplats för att 

göra sin Verksamhetsförlagda utbildning. Den här situationen antyder att mentorsrollen kontra 

lärlingsrollen kan ha blivit misstolkad. Det krävs självförtroende för att kunna ta sig igenom en 

utbildning och eftersom självförtroende betyder hur individen ser på sina kunskaper och sin förmåga, 

kan man förstå att självförtroendet sänks om man inte har de praktiska kunskaper som krävs. Detta kan 

resultera i att studenten blir komplexfylld med rädslan att göra bort sig (Sjödén 1997:258). Lauvås och 

Handal menar att praktik ska utgå från studentens teoretiska kunskaper och det betyder att studenter inte 

kan agera som färdigutbildade lärare när de befinner sig mitt i själva utbildningsprocessen (2001:62). 

 

Andra återkommande svar handlar om att en dålig VFU kännetecknas av att det är för få eller för korta 

VFU-perioder.  

 

Den korta praktiken under första terminen på grundskolan - man var där under en veckas tid sedan tillbaks till 

södertörn för att studera själv under ca en månads tid och sedan tillbaka till praktiken i en vecka... Alldeles för 

uppdelat!” 

 

Relevanta uppgifter som tjänar sitt syfte verkar önskas av några studenter. Både de som utdelats av 
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Södertörns Högskola samt de uppgifter som delegeras på plats så att själva praxisutförandet blir 

tillfredsställande. En student kommenterade exempelvis denna fråga med att ” enbart praktisera blöjbyte 

inte var relevant för själva utbildningen.”.  Det är viktigt att studenterna får rätt praxis i sitt 

yrkesutövande, annars minskar motivation och lust inför de situationer de ställs inför (Franke 1999:31). 

Som vi läste tidigare har vissa studenter känt sig som en extra resurs istället för att vara ute på utbildning 

och det kan bidra till att de får göra uppgifter som andra inte hinner göra och det anses av studenterna 

vara negativt. 

 

Jag har inte haft chans att vara med på något utvecklingssamtal vilket jag verkligen saknar. Som 

lärare/förskollärare kommer man att ha en massa utvecklingssamtal i framtiden och det känns sådär att vi inte 

berört utvecklingssamtal under 3 ½ år. Under den sista VFU-perioden (som var betydligt längre än de tidigare) 

hade jag velat att vi studenter fick välja vart vi ville vara; förskola eller skola. Jag som planerar att arbeta i 

förskola efter examen hade gärna haft min sista period på just förskolan. Nu var det nästan 2 år sedan jag var 

med i förskolans verksamhet. 

 

Påtvingade uppgifter att utföra Övrig personal på VFU platsen, vissa var ganska otrevliga. 

 

O relevanta uppgifter från högskolan, det hade varit bättre att få följa med i vad handledaren gör, än att göra en 

massa "hitta på"-grejor som i många fall är uttänkta av en högskollärare som inte arbetat på en förskola i hela 

sitt liv. Mentorer istället för basdagar inom kommunen har varit helt usla, träffarna och mentorerna har inte gett 

någonting, och vi har missat en massa bra praktiska saker som kommunerna erbjuder. 
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7.7  Har din självkänsla påverkats under din VFU-period? 

 

 
Svarsprocent 

Antal 

svar 

Ja 
 

77,6% 45 

Nej 
 

5 ,2% 3 

Kanske 
 

17,2% 10 

Other (please specify) 

 
4 

 

Analys 

Genom att titta på statistiken över de svar som inkommit på denna fråga, kan man konstatera att 77,6% 

studenter har svarat att deras självkänsla har påverkats. Det är därmed fler än hälften som anser att deras 

självkänsla har påverkats. För att beskriva det mer exakt är det 45 studenter av 60 som anser att deras 

självkänsla har påverkats. Genom att enbart titta på statistiken kan man inte urskilja om det handlar om 

positiv eller negativ bemärkelse, men eftersom denna undersökning även behandlas kvalitativt har jag 

tagit hjälp av alla kommentarer som inkommit och de redovisas under nästa fråga. 5,2 % studenter har 

svarat nej på frågan och tycker att VFU-tillfällena inte har gjort någon större effekt på deras självkänsla. 

Tre av 60 studenter har alltså inte alls fått sin självkänsla påverkad. 

17,2%  är tveksamma och de har svarat kanske, det är 10 studenter av 60 som använt sig av detta 

svarsalternativ.  

Fyra studenter har valt att klicka på rutan som lämnar till annat/ övriga kommentarer. Dessa studenter 

har svarat så här: 

När man lyckas, får man bättre självförtroende. 

 

På ett bra sätt  

 

Ibland  

 

En student svarar att den inte förstår frågan och det kan betyda att frågan är lite abstrakt: 

 

 

Förstår inte frågan! på vilket sätt menar du? på ett bra sätt eller ett dåligt sätt! ... för mig var en positiv 

påverkan!  
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7.8  Kan du beskriva hur den har påverkats? 

Analys 

Vi har tidigare fått veta genom fråga 7.7 att flertalet studenter har fått påverkad självkänsla genom sina 

erfarenheter på VFU-platserna. Om man ska göra en mer ingående analys av de svar som inkommit kan 

man se att de flesta har fått positiv inverkan och det har präglat studenternas självkänsla på ett bra sätt. 

Flertalet studenter svarar att ju fler perioder av VFU desto bättre. De ser sin egen progression och verkar 

införstådda med att hela kunskaps och läroprocessen innebär olika grader av teori och praktik. 

Utveckling sker när stöd och uppmuntran från handledare fungerar, samtidigt som den erfarenhet 

studenterna införskaffar innebär att självförtroendet höjs. Bergendal beskriver att blivande lärare lär sig 

och utvecklas mer med en tillförlitlig mentor (Bergendal1985:67ff). Studenter som behandlas väl når 

större framgång och utveckling. Enligt den så kallade parallellprocessen anammas dessutom ett mer 

positivt agerande inför framtida ledarskap (Woxlin, 2008:7). 

 

Den har påverkats på ett positivt sätt. Jag har blivit stärkt i min lärarroll genom att ställas inför utmaningar på 

VFU ´n samt genom att ha fått respons från handledare. 

 

Min självkänsla har påverkats under hela lärarutbildningen. Jag tror att det mycket har att göra med vår 

interkulturella profil som vår utbildning har. Jag har fått en säkrare känsla angående att jag duger som jag är... 

eller snarare att jag är BRA som jag är. Jag hade ingen dålig självbild innan men måste nog ändå säga att den 

har förstärkts. Men mest tror jag utbildningen och VFU-perioderna påverkat mitt självförtroende. Jag har fått 

ett mycket bättre självförtroende, speciellt när det gäller att prata inför en större grupp. Nu ser jag till och med 

fram emot sådana situationer. 

 

Den har främst påverkats positivt då jag fått mer insikt i hur jag vill vara som lärare och det har även fått mig 

att tro mer på mig själv när det gått bra. Handledarna har sett sidor i mig som jag själv inte ens tänkt på, vilket 

har varit lärorikt och intressant. För att åter koppla till de jag skrev tidigare om att jag ibland känt att dom 

utnyttjat min arbetskraft har väl varit de som påverkat negativt och jag har fått känslan av att jag bara är där för 

att hjälpa dom och inte mig själv. Men det positiva har övervägt det negativa. 

 

 

De studenter som relaterar till sämre självkänsla på sin VFU är de studenter som har haft problem med 

sina handledare, men en intressant iakttagelse här är att även negativa erfarenheter kan ge en tvärtom- 

effekt! Det vill säga att studenter ser och stärks i hur de inte vill bete sig i sin yrkesroll. Negativa 

upplevelser behöver därmed inte alltid förknippas med att de automatiskt ska sänka individens 

självkänsla. I tidigare teoridel tog jag upp hur Groth beskriver att människan har ett ”Jag” och har 

förmågan att se sig som subjekt och objekt. Människan reagerar olika utifrån de olika förväntningar som 
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ställs på henne och från det som formar hennes handlande. Groth menar då att följden blir att det 

mänskliga beteendet bestäms av individen, situationen och individens förväntningar (Groth 2007:46ff). 

Självkänsla handlar om den uppfattning en människa har om sig själv och den tillit den känner till sig 

själv. Om en individ har god uppfattning och känner tillit till sig själv, vet den sitt eget värde och blir 

den inte lika lätt påverkad av yttre faktorer (von Wright, 2003:130).   

 

Både bra och dåligt. Då man hade en dålig handledare som inte brydde sig, snackade skit om en osv så 

resulterade det i extremt dålig självkänsla. När jag äntligen fick en bra handledare som verkligen ville ha mig 

där, peppade mig, gav mig tips och fick mig att känna mig välkommen och fick tid att undervisa, hålla i 

lektioner så påverkades min självkänsla positivt” 

 

Man lär sig ständigt och utvecklas under VFU ´n av sina misstag/andras misstag och av ens egna positiva 

erfarenheter/ andras. Att få höra positiv feedback från handledaren. Att man märker att man klarar av vissa 

saker så småningom. Man känner sig tryggare i sin blivande roll då och det leder till en BRA 

SJÄLVKÄNSLA. 

 

Har blivit mer självsäker då jag har fått testa på mycket som en lärare bör göra. Hade jobbigt i början men det 

är bra med utmaningar. Jag har utvecklats i min lärarroll och jag har vågat pröva på saker som jag aldrig 

tidigare gjort förut. Jag har dessutom blivit säkrare på mig själv och vågar säga ifrån, hävda mig och visa att 

det jag säger gäller. 

 

 

 

7.9  Har du någon gång under utbildningen känt att du vill hoppa av din utbildning på grund av 

dina VFU- upplevelser? 

Analys 

De flesta studenter svarar nej på denna fråga. Även de som har vantrivts med sina handledare och de 

som har känt att det stundtals har varit jobbiga perioder och upplevelser. Det verkar dock finnas en 

generell ståndpunkt bland studenterna på Lärarutbildningen på Södertörns Högskola. Det är att alla 

upplevelser är nyttiga för det framtida yrkeslivet, även om de har kantats av negativa känslor. Som i ett 

av svaren säger studenten att den ser på situationen som att vissa inte passar som handledare, men det 

har inte påverkat drömmarna om att själv bli förskollärare. Här utgår jag genom det teorin hänvisar till 

att denna student har en bra självkänsla och en grundtrygghet. Den har ett sunt sätt att se på sig själv 

oberoende situation. Det medför att studenten inte skuldbelägger sig själv för att det inte alltid fungerar. 

(Edbom, 2009: 12-13). 

De flesta studenterna verkar tycka att alla upplevelser är bra upplevelser för att främja den personliga 
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utvecklingen. De studenter som har svarat ja på denna fråga om de någon gång har haft lust att hoppa av 

utbildningen svarar att det har hänt några gånger under utbildningens gång. Bland de som svarar ja på 

denna fråga anger att handledare eller annan personal är orsaken. Den tidigare forskning som visar att 

mästar-lärling metoden är den metod som fungerar bäst generellt och som vanligtvis används inom 

lärarutbildningarna, är beroende av hur handledare och pedagoger bemöter studenterna. 

(Franke1999:32-33). Om studenterna inte får rätt sorts bemötande kommer de i mindre grad ta till sig de 

processer som sker. Det kan påverka den framtida klassrumssituationen och hämma utvecklingen. 

(Utbildning och lärande, 2012:61). 

 

Absolut inte, däremot kan jag känna att jag vill hoppa av för att VFU perioderna inte är allvarliga med att 

verkligen vägleda oss om hur verkligheten är, vad vi ska göra, hur vi ska göra m.m. mycket är ytligt och oftast 

är man mer som en vikarie som ska hjälpa till lite extra. 

 

Ja, första gången på VFU var inte den bästa, då jag inte kände mig välkommen av barnskötarna på förskolan. 

De hälsade knappt på mig, och var väldigt trötta på allt och alla vilket gick ut över barnen på förskolan. 

 

Ja. Alla man träffar ute i arbetslivet är tyvärr inte trevliga. Man sätter stora krav på sig själv också! 

 

 

7. 10 Har du under dina VFU-perioder känt att du har blivit stärkt inför din kommande 

yrkesroll? 

Analys 

Här dominerar ja-svaren mer än nej- svaren. 

 Ja-sägarna beskriver att de haft bra handledare, goda kollegor och trivsam miljö med barn och föräldrar. 

De har känt sig delaktiga och även känt att de tillfört sin VFU något. Några studenter har uppgett att 

deras handledare själva sökt efter tips från vederbörande, eller råd om vad de själva kan göra 

fördelaktigare i sin handledning och pedagogik. Detta kan ses som något positivt för lärarutbildningen 

eftersom dess betydelse verkar intressant även för redan yrkespraktiserande pedagoger. De studenter 

som känner sig stärkta är de som fått positiv och uppmuntrande handledning, chans att förbereda, 

planera och genomföra lektioner, fått ta del av verksamheten i praktiken och blivit sedd som en kollega. 

(Woxlin, 2008: s3-4). 

 

Ja jag har känt det flera gånger. Har haft tur med goda handledare som väglett mig, stöttat och gett konstruktiv 

kritik och som även låtit mig få ta den plats jag behöver och satt in mig i deras arbete fullt ut både i de positiva 

men också problematik som man kan stöta på i yrkeslivet. Det har vart väldigt nyttigt och jag känner att VFU 

´n gjort mig mer redo att möta arbetslivet. 
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Ja det har jag. På de första och sista VFU platserna har jag fått mycket stöd och det har verkligen stärkt mig 

inför min kommande yrkesroll. Allt vi går igenom är bra för oss. Genom att göra små steg når vi stora 

framgångar. 

 

Absolut. Förutom självkänslan och självförtroendet så har jag fått massa kunskap om hur man kan arbeta med 

att stimulera barnens utveckling och lärande, hur man kan arbeta med relationen till kollegor, föräldrar, barn, 

vilka andra uppgifter som en förskollärare/lärare kan få tampas med som kanske inte framkommer under 

utbildningen etc. Så absolut, VFU-perioderna är en ypperlig chans att få "känna" på rollen som 

förskollärare/lärare, testa sig fram och bli stärkt i sin yrkesroll. 

 

I nedanstående citat har studenten förenat teori med praktik och samtidigt utvecklats i både 

självförtroende och självkänsla. Tvärtemot vad tidigare forskning hänvisar till att många nyexaminerade 

lärare inte känner sig tillräckligt förberedda finns det de som via en stark grundsjälvkänsla trots negativa 

erfarenheter omvänder det till att motivera sig själva till att bli ännu bättre än vad praktiken visar.  

(Utbildning och Lärande, 2012: vol.6:54). I en professionell yrkesutbildning ska studenterna 

introduceras till de normer som gäller för läraryrket och få kännedom om hur yrkeskulturen ser ut. 

(Bronäs, Selander, 2006:37). 

 

Ja, då handledaren verkligen suger och man känner hur duktig man själv är och hur bra man kommer vara när man kommer 

ut.- sådär ska jag inte vara när jag blir lärare* tänker man.  

 

Enligt Thomassen är de intryck och kunskaper studenterna får via sin VFU, det som ska bidra till vad 

som ska praktiseras i verkligheten (Thomassen 2007:14). Det innebär att de studenter som haft en bra 

lärare att imitera verkar lära sig mer än de som upplever att de haft dålig handledning (Bergendal 

1985:67ff). De studenter som har svarat nej på denna fråga anser att fler VFU-perioder hade behövts för 

att göra deras självförtroende bättre inför sin kommande yrkesroll. De som svarat med negativ kritik har 

svarat att mer tips och idéer har tillförts, men att de inte har stärkts helt inför sin kommande yrkesroll.  

 

Inte helt och hållet, för att jag skulle nå den nivån krävs mer VFU 

 

Ja, men visserligen vill man ha mer VFU-tid ute. För man hinner ju inte se "allt". Man vill ju inte komma helt 

förvirrad och se ut som ett frågetecken när man är färdigutbildad och ska till sin första skola. 

 

Ja och nej, jag vågar lita lite mer på mig själv men inte helt 100 %. Hade velat bli mer förbered på den 

praktiska delen. 

 

Nej inte så, mer att man kanske fått mer idéer och mer erfarenhet. 
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8. Sammanfattning och slutdiskussion. 
 

Mina frågeställningar inför studiens början var vilka faktorer som påverkat studenternas självkänsla på 

Södertörns Högskola av de erfarenheter de samlat på sig från sin VFU, och ifall deras erfarenheter hade 

påverkat deras syn inför kommande yrkesroll.  

Genom att analysera empirin har det framkommit att studenterna har gått en utbildning där de har 

praktiserat sina teoretiska kunskaper i verkligheten, samtidigt som de har lärt sig nya kunskaper via 

praxis. Mer än hälften av de tillfrågade studenterna, mer exakt 45 studenter av 60 som besvarat denna 

undersökning har angett som svar att deras självkänsla har blivit påverkad. Analysen av alla svar som 

inkommit ger mig informationen att självkänslan hos majoriteten av studenterna på Södertörns Högskola 

har påverkats positivt efter VFU. 

Detta tack vare att handledarna har fungerat som förebilder studenterna har kunnat imitera, att de har 

tagits väl omhand av resterande personal och fått en god grundinsyn över hur verksamheterna fungerar i 

praktiken. Deras grundsjälvkänsla har därmed stärkts och de har utvecklat ett självförtroende till att de 

faktiskt kan. I likhet med den Aristoteliska filosofin är ju människan en förnuftig skapelse och genom att 

få teknisk, teoretisk och praktisk förnuft når den sin kunskap (Thomassen 1997: 20-21).  

Vi har genom teorin fått veta att självkänsla är något individuellt och komplext hos alla människor. Den 

kan därmed inte helt bedömas utifrån, då den beror på många olika omständigheter. Självkänsla och 

självförtroende hör ihop men har också olika betydelse på det sätt att en människa kan ha förtroende till 

sin egen förmåga att prestera, men ändå inte tycka om sig själv och sitt egna jag (Juul och Jensen, 

2009:67). 

 

Trots att det generellt sett verkar fungera bra när lärarstudenter är ute på praktik, finns även de studenter 

som fått sin självkänsla påverkad ur en negativ aspekt. De är dock inte lika många som de studenter som 

blivit stärkta. Även här anges handledarna vara en bidragande orsak. Som vi tidigare läst i teoridelen 

beror en individs grundsjälvkänsla på hur den väljer att hantera en situation. Har en människa en god 

självbild och självkänsla blir den inte lika påverkad av yttre negativa orsaker som påverkar dennes 

välmående (Kvebaek 1991:56). 

 

När det gäller den andra frågeställningen om studenternas syn inför kommande yrkesroll ändrats, 

medgav vissa att de ibland tänkt tanken på att avsluta utbildningen, men har ändå fortsatt. De flesta såg 

både fördelar och nackdelar med sin VFU, men kände sig ändå stärkta inför kommande arbetsliv. Det 

som efterfrågades var fler och längre praktikperioder då många tyckte att de som ingick i utbildningen 

var för få. Det krävs många år för att skolas in i ett yrke och det får man delvis genom VFU. Efter det 
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följer ytterligare flera år för att prestera en gedigen yrkeskompetens (Bronäs, Selander 2006:28). 

När jag påbörjade denna studie var jag själv student med ambitionen att få reda på vad studenter hade 

varit med om på sina VFU-perioder och ifall deras upplevelser hade gjort något avtryck på deras 

självkänsla. Att komma ut ensam på arbetsplatser med nya miljöer kräver mycket av en människa och 

det tar ibland längre tid för vissa att känna sig bekväma i sin roll. Tanken är att studenterna ska öva och 

sammanföra det praktiska in i sin kunskaps balk och samtidigt bli stöttade av sina handledare. 

Handledarens roll är betydande under den Verksamhetsförlagda utbildningen, men även miljön 

runtomkring spelar roll och hur många tillfällen av VFU-perioder man som student får möjlighet till. 

Det står i Södertörns VFU-broschyr att alla handledare skall ha genomgått utbildning, men genom denna 

studie har det bekräftats att realiteten inte alltid ser ut så.  

 

8.1 Bör VFU-perioderna utvecklas och förlängas? 

I dagens läge har jag informerats om och läst att det har införts mentorer i samband med VFU, och att 

dessa har som uppgift att verka som en länk mellan student och handledare (www.sh.se). 

På så vis har Södertörns Högskola vidtagit åtgärder till att försöka förbättra situationen för de studenter 

som inte alltid kan bevisa det som sker ute i praktiken eller behöver råd och stöd.  

Med tanke på att många studenter efterlyser mer VFU för att stärkas i sin yrkesroll, kan det vara en fråga 

att diskutera inför framtiden. Ju fler tillfällen en student får praktisera sina teoretiska kunskaper, desto 

större möjligheter till utveckling. Ju fler saker en individ klarar av att hantera, desto större växer 

självkänslan. 

 

8.2 Vidare forskning 

I denna uppsats valde jag att enbart forska om hur studenter från Södertörns Högskola har upplevt sin 

VFU. Jag valde då att tolka min uppsats ur studenternas perspektiv. Det skulle vara intressant att se ny 

forskning där även handledare och mentorer får vara informanter. 

 

 

 

 

 

 

http://www.sh.se/
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