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This study contains how pre-school teachers talk about their mission as tutors and their 
assignments to educate student teachers in relation to the document that contains 
information concerning practice-based learning. The students are involved in 
communities of practice regarding pre-schools for children between one year and five 
years old. The pre-school teachers will share their daily work and pedagogical 
responsibility in the activities, meaning that the students are expected to show social 
engagement in interaction between children and adults. When teachers from the 
University visit the pre-school, the students are supposed to have a lesson or activity with 
the pupils in the practice class. And afterwards the students, the pre-school teachers and 
the teacher from University together have a developing discuss about the outcome 
objectives that the students are supposed to reach during the practice. The teachers from 
the University are also supposed to serve as a sounding board with whom to discuss 
ideas. A fundamental idea in the teacher-education in University of Skövde is that the 
students will be connected to an activity during a longer period. By following the same 
activity in the pre-school the students get an understanding and confidentiality with the 
profession. The teacher-education is based on “one foot in practice and one foot in 
theory”. The empirical data is generated through interviews with pre-school teachers who 
work with children from one to five years old. We have chosen pre-schools in four 
different communities in the area of Skaraborg. The results of the study show that pre-
school teachers are proud of their profession and they are interested in working with 
student teachers both pedagogical and as a colleague. A concept as collaboration, 
opportunities, responsibility, and motivation and to believe in future is often expressed by 
the pre-school teachers when they talk about their work as tutors for the teacher-students. 
Pre-school teacher’s memories of their own time as teacher-students are very important 
for their behavior as tutors and the document of practice-based learning, has because of 
that, not been used as it was meant to be from the University of Skövde, neither by the 
pre-school teachers nor by students. The result from this study shows that pre-school 
teacher’s memories, from their own education, are very important in their missions as 
tutors.  
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INLEDNING 
Ett för oss viktigt citat får inleda uppsatsen då innehållet i detta har betydelse för 
övergripande tankar och för förståelsen för alla människors olika möjligheter och 
förutsättningar i den verklighet och kring den kunskap som uppstår i de olika 
verksamheter de ingår i.  
 

En handledare ska inte främst bry sig om sin egen kompetens utan om vad som rör 
sig hos den som handleds. (Emsheimer, 2006 s. 10)  

 
Alla har gått i skolan och förståelsen av lärarens roll finns kvar i form av minnen kring 
upplevelser från den egna skoltiden. Under utbildningen till lärare ingår studenter1 i den 
socialiseringsprocess som sker. Efter utbildningens slut kommer de ut som lärare med 
ansvar för olika verksamheter inom skolans område och inser att; så här är det att vara 
lärare.  Mellan de tre tolkningar som beskrivits här om hur synen på lärandet till lärare 
kan fungera, ligger ”den betydelsefulla praktiken” som i lärarutbildningen på Högskolan 
Skövde benämns, verksamhetsförlagd utbildning (VFU), den del av utbildningen som 
genomförs i olika skolverksamheter såsom förskola, grundskola och gymnasium. 
Problematiken kring studenternas process i relationen teori och praktik är något som vi 
finner intressant, varför studien riktas mot förskollärare och hur de ser på uppdraget som 
VFU-lärare. Hur skall en lärare vara och vad skall en lärare kunna? Dessa frågor leder 
vidare till vad som är viktigt att förmedla till studenter under utbildningen och vad 
förskollärarna anser är betydelsefullt att studenter får ta del av under VFU. Under 
rubriken: Färdighet och förmåga, som utgör en del av Examensbeskrivningen för 
lärareexamen står det följande i två av punkterna: 
För lärarexamen ska studenten  

 
- visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och 

utveckla undervisning och annan pedagogisk verksamhet och delta i ledningen av denna, 
- visa förmåga att analysera, bedöma, dokumentera och värdera elevers lärande och utveckling i 

förhållande till verksamhetens mål samt informera och samarbeta med föräldrar och 
vårdnadshavare … (SOU 2008:109)  

 
Vad får studenten ta del av i VFU som eventuellt kan leva upp till de här målen? 
 
Det som händer i verksamhetsförlagd utbildning får betydelse för studentens vidare 
utveckling mot yrket. I uppdraget som lärarutbildare2 på lärarutbildningen (HFU-lärare) 
ingår att göra besök i verksamhetsförlagd utbildning, där studenten bland annat studeras i 
aktion på respektive VFU-plats. Efter att ha fått ta del av en nedskriven planering från 
studenten kring någon form av aktivitet, lektion eller samling med barnen/eleverna, sitter 
HFU-lärare med och observerar studenten i aktion. VFU-läraren som har handledarrollen 
är med vid aktiviteten/lektionen. Då får HFU-läraren en uppfattning om studentens 
agerande som lärare, samt får syn på lärarstudentens kompetenser och möjligheter kring 
den blivande yrkesrollen. HFU-lärarens anteckningar från observationsstunden blir 
underlag för ett efterföljande samtal med studenten och VFU-läraren. Här finns 
möjligheter att diskutera olika situationer och pedagogiska val, samt ställningstaganden 
från studentens respektive lärarutbildarens sida. Vid samtalen blir även den sociala delen 
av studentens kompetens i förhållande till barn/elever, föräldrar, lärare och övriga vuxna 
som arbetar i verksamheten föremål för diskussion. 

 
1 Begreppet studenter definieras här, då det är ett samlat begrepp för de studerande vid Högskolan i Skövde. 
I uppsatsen syftar vi på lärarstudenter som studerar vid lärarutbildningen Högskolan Skövde och använder 
studenter. 
2 I uppsatsen används förkortningen HFU-lärare om lärare från Högskolan och VFU-lärare om 
lärarutbildare i verksamheten, i detta fall förskollärare som är lärarutbildare i förskolan. 
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Handledningsuppdraget 
Sedan höstterminen 2001, då den nuvarande lärarutbildningen startade vid Högskolan 
Skövde, har begreppet ”praktik” inom lärarutbildningen ersatts med begreppet 
”verksamhetsförlagd utbildning”. Syftet är att betona att lärarutbildningen är en 
”yrkesutbildning” där utbildningens teoristudier tar en utgångspunkt i den beprövade 
erfarenheten. Studenten som knyts till ett arbetslag får goda möjligheter att få en inblick i 
olika lärares tankesätt om yrket och får följa processer under en längre tid. Det gäller för 
arbetslaget och den kontaktperson som utses av arbetslaget att organisera handledningen 
för studenten, vad gäller både innehåll och kvalitet. 
 

Handledning är en form av pedagogisk verksamhet som alla känner till, förstår sig 
på och har ett förhållande till. Det finns utan tvekan två slags människor, nämligen 

 de som tycker att det är lättare att handleda än att teoretisera 
kring handledning och 

 de som är duktigare på att teoretisera om att handleda än att göra det 
( Emsheimer, 2006 s.7) 

 
Under samtalen som HFU-lärare, VFU-lärare och studenten deltar i, framträder synen på 
uppdraget som VFU-läraren har och studentens förväntningar på sin verksamhetsförlagda 
utbildning. I sammanhanget är det viktigt att framhålla att HFU-lärarna är subjektiva och 
hanterar varje besök i verksamheten utifrån sitt personliga kunnande och sina 
erfarenheter. Här spelar förförståelse en viktig roll för bedömningen av studentens arbete 
och därför använder HFU-lärarna sina bakgrundskunskaper inom respektive verksamhet 
såsom förskola, grundskola, eller gymnasium. VFU-besöken som HFU-lärarna genomför, 
förläggs i så stor utsträckning som möjligt, till det egna kända praktikområdet. Det 
innebär att lärarutbildningen Högskolan Skövde har en strävan efter att HFU-lärarna med 
arbetserfarenhet från förskolan och utbildning till förskollärare gör de flesta VFU-
besöken i förskolans verksamheter.  
 
När samtalet avslutas lämnar HFU-läraren sitt omdöme i muntlig form och studenten får 
efter avslutad VFU ett skriftligt omdöme i form av ett utvärderingsformulär där hela 
arbetslaget på förskolan lämnat sina synpunkter och en samlad bedömning om hur 
studenten har genomfört sin VFU. Formuläret lämnas in av studenten till 
Lärarutbildningen efter avslutad VFU i respektive kurs. Det skall finnas en kontaktperson 
på varje VFU-plats som har huvudansvaret för att studentens utvärderingsformulär blir 
ifyllt och som också skriver under. I vissa fall blir det i samtalen som förs på VFU-skolan 
tydligt hur studenten anpassar sig efter förhållandena som råder på praktikplatsen. Det 
kan gälla vedertagna regler eller regler som endast existerar i form av tyst kunskap. 
Egidius (2006) definierar tyst kunskap som:  
 

… kunnande och vetande som består av omedvetna synsätt, förväntningar och 
begrepp och som gör att varje individ uppfattar sin omvärld och reagerar på den 
på sitt personliga sätt och på det sätt som är utmärkande för de människor som 
individen har daglig kontakt med ... ( s. 425) 

 
I studentrollen kan det vara svårt att bryta mönster eller konventioner som är vedertagna 
och beprövade sedan länge. De studerande är medvetna om att deras arbete bland 
barnen/eleverna skall bedömas. Även det omvända förhållandet kan råda, där VFU-
läraren är bekymrad över studentens sätt att förhålla sig i barngruppen och/eller i 
praktikgemenskapens sociala dimension. De didaktiska samtal som HFU-lärare deltar i 
skapar en förståelse för hur relationen mellan teori och praktik kan yttra sig i 
handledningssituationer. Ofta är VFU-lärare och student överrens om pedagogiska frågor 



som rör till exempel grundsynen på lärande. Men det händer också att samtalen visar hur 
olika VFU-lärare och student kan uppleva situationer som uppstår i praktikgemenskapens 
kontext och vilka uttryck tar sig då ”en pedagogisk grundsyn” i verksamheten?  
Begrepp som människosyn, bemötande, trygghet och lust är några av de uttryck som 
framkommer i handledning mellan VFU-lärare och student. Dessa språkliga begrepp är 
centrala och grundläggande, enligt vår mening, då en förståelse för vikten av samarbete i 
VFU skall belysas. (SOU 1999:63) 
 
Vid lärarutbildningen Högskolan Skövde utformades några centrala punkter, så kallade 
fyra hörnstenar, utifrån Lärarutbildningskommitténs centrala frågor kring 
lärarutbildningens mål.  
 

1. relationen praktik – teori,  
2. ett vetenskapligt förhållningssätt hos studenterna, 
3. en IT - profil, 
4. ett värdegrundsperspektiv.  

 
Punkterna som både utgör grundbultar och mål i utbildningen, torde vara 
gemensamma för många andra lärarutbildningar. Vår organisation och 
utformning skiljer sig dock i flera avseenden mot vad som hittills varit vanligt.  
(s. 13 i VFU-dokumentet). 
 

Selander och Selander (2007) belyser teori om dimensioner inom handledning, vilka 
samtliga har betydelse för både studenten och VFU-läraren. I uppsatsens bakgrund 
redogörs ingående för dessa tre dimensioner, varför de i inledningen endast nämns 
kortfattat. Den sociologiska dimensionen, kan härledas till mästare och lärlingsrollen, 
med allt vad det kan innebära för de inblandade parterna. Den pedagogiska dimensionen, 
där handledning ses som någon som ”leder” någon annan, då denne någon är händig nog 
att leda. Den sista dimensionen benämns som den psykologiska och handlar om relationer 
och kommunikation mellan handledare och student (Selander och Selander 2007). 
 
Studien handlar om vad lärarutbildare i förskolan uttrycker kring vad de anser vara viktigt 
att förmedla till studenterna utifrån sitt uppdrag och vad de anser är betydelsefullt för 
studenterna att få ta del av under den verksamhetsförlagda utbildningen. Finns det 
skillnader i vad förskollärarna i handledarrollen uttrycker att de vill förmedla och låta 
lärarstudenterna delta i på förskolan, jämfört med vad som uttrycks i formella riktlinjer. 
Beslutet att undersöka vad som kommer fram då lärarutbildare på fältet uttrycker sig 
kring den verksamhetsförlagda utbildningen är spännande ur olika aspekter. För att 
tillskansa oss en större förståelse för vilka broar som behöver förstärkas mellan teori och 
praktik vill vi lyfta innehållet i vad Claesson3 (2008) gav benämningen ”den svarta 
lådan”. Claesson menar att det finns frågetecken kring vad den svarta lådan kan innehålla. 
 
Silwa Claesson bild av den svarta lådan, beskrivning från föreläsningen, se nedan. 
 

Teori       svarta lådan   Praktik 
               
 
 
 
 
 

 3   

                                                 
3 Claesson, S (20080328) Föreläsning kring boken, Spår av teorier i praktiken. Högskolan i Skövde, 
Magisterutbildningen pedagogiskt yrkesutövande 15hp. 
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Vandenberghe, (2002) lyfter att enligt Paul Bredson definieras “professional 
development”  
 

… learning opportunities that engage educators, creative and reflective 
capacities in ways that strengthen their practice … (s. 655)  

 
Citatet har en väsentlig undermening som direkt kan refereras till det aktuella 
forskningsintresset. Det intressanta är det som lärare anser har betydelse för deras praktik. 
Om vi genom studien uppnår en ökad förståelse för förskollärares sätt att se på sitt 
uppdrag, som lärarutbildare i verksamhetsförlagd utbildning, då kan forskningen berika 
kunskapen och förhoppningsvis leda till utveckling av hur HFU-lärare och VFU-lärare i 
framtiden kan vara med och utforma uppdraget kring verksamhetsförlagd utbildning. Kan 
vi genom mötena kring handledning i VFU förstärka broarna ytterligare mellan teori och 
praktik? 
 
Även andra lärarutbildare, adjunkter, och utbildningsledare på lärarutbildningen torde 
kunna ha nytta av studien, eftersom strävan att höja kvaliteten i lärarutbildningen fodrar 
ett gott samarbete kring den verksamhetsförlagda utbildningen och alla inblandade i 
densamma. Studenter och lärarutbildare i förskolor och skolor skulle kunna tillskansa sig 
mera kunskap kring uppdraget med verksamhetsförlagd utbildning genom att ta del av 
studien och få förståelse för möjligheter samt svårigheter som förväntningarna inför 
verksamhetsförlagd utbildning för med sig eller skapar. Arbetet kan också med fördel 
användas till att lyfta en av lärarutbildningen vid Högskolan i Skövdes hörnstenar: 
relationen mellan praktik – teori, samt stärka förskollärares yrkesidentitet, vilket är en 
kärnfråga i Sigbritt Frankes förslag till ny lärarutbildning för förskolan (SOU 2008:109, 
4.4.1). Kommunens ansvariga, skolledare och föräldrar till barn i förskolan skulle även de 
få en möjlighet att ta del av ansvaret som ligger på förskollärarna som antar uppdraget att 
vara lärarutbildare i VFU. Detta skulle i förlängningen kunna skapa en hållbar utveckling 
som ligger i allas intresse, då våra barn och unga i framtiden skall få möta väl rustade 
lärare med en djup kunskap och förståelse för yrkets möjligheter och dess komplexa 
praktikteori. Med olika utgångspunkter i rollen som lärarutbildare närmar vi oss det 
aktuella problemområdet kring hur förskollärare talar om uppdraget som lärarutbildare 
och vad som förväntas enligt det formella dokumentet.  
 
I uppsatsen har valet gjorts att använda kursiv stil till alla citat, då vi anser att tydligheten 
för läsaren blir enklare. Alla delar i uppsatsen har bearbetats av oss båda, därför har vi 
lika stor delaktighet i texten.  



 5   

SYFTE 
VFU-lärares föreställning om handledning grundas i tidigare erfarenhet samt i det 
formella dokument som framställs i lärarutbildningens högskoleförlagda praktik. Syftet är 
att studera skillnader och likheter mellan hur lärare i förskolan uttrycker praktiken i 
handledningsuppdraget och de formella dokument som beskriver uppdragets villkor och 
innehåll. För att skapa ett bredare empiriskt underlag avseende formella dokument har 
data från tre lärosäten i Sverige samlats in och analyserats.  
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BAKGRUND 
Under rubriken presenteras den kunskapsteori som funnits lämplig för uppsatsen. 
Inledningsvis redogörs för mänskliga socialiseringsprocesser relaterade till informellt och 
formellt lärande. Ur ett historiskt perspektiv framkommer sedan hur lärlingsrollen 
utvecklats och förändrats över tid. De avtal som slöts mellan mästare och lärling och 
kontrakten som upprättades på 1600-talet, har enligt vårt sätt att se, vissa likheter med de 
VFU-dokument som finns idag för lärarstudenter, VFU- och HFU-lärare. När studenter 
skall göra VFU på förskolan är de, enligt vår mening på väg in i en sekundär socialisation 
då de möter VFU-lärarna och de inblandade personerna i kontexten, vilket innefattar både 
barn och andra vuxna i förskolan.  En bild av ett yrke som fortfarande använder sig av 
den sociologiska dimensionen av handledning, redogörs för genom avhandlingen kring 
hattmakarnas historia. Ytterligare två dimensioner kring handledning förklaras.  
 
Viktiga handledningsfunktioner samt symmetri och asymmetri i handledning föregås av 
dagens handledningsuppdrag och hur det fungerar både i talet om VFU och i VFU. En 
utbildning påverkar alltid de inblandade människorna på olika sätt och för att förstå sin 
egen process och eventuellt nå ytterligare en nivå av lärande behöver studenter liksom 
VFU-lärare kritiskt kunna granska sitt sätt vara och handla och också förstå samhällets 
påverkan och dess betydelse för individers utveckling, samt framtidens möjligheter, som 
kan iscensättas genom transformativt lärande. Den vuxenpedagogiska teorin 
Transformation learners förklaras kortfattat, liksom ett sociokulturellt perspektiv på 
lärande. 

Det kollektiva arvet 
Nielsen och Kvale (2000) uttrycker vikten av att kunskaper och färdigheter som finns i ett 
samhälle förs vidare från en generation till en annan. För att hålla minnet levande används 
bland annat traditioner och ritualer som är årstidsbundna. De metoder i form av 
berättande som människor använder för att beskriva sitt förflutna och livets olika faser, 
samt hur man kan ta tillvara naturens rikedomar, bota sjukdomar eller bruka jorden, 
tillhör en slags kollektiv egendom, ett muntligt arv som säkerställer och bevarar 
kunskaper. Kommunikationens betydelse människor emellan har en given plats även i 
dagens samhälle och som vi ser det är handledning av studenter genom samtal i praktiken, 
inget undantag, då handledarna bör kunna sätta ord på den så kallade tysta kunskap som 
de besitter. Den tysta kunskapen utgör en del av erfarenheten som byggts upp under 
yrkesverksam tid i förskolan och som finns där osynlig om ingen sätter ord på den. Den 
här formen av kunskap kan vara avgörande för hur vardagen fungerar. Tyst kunskap är 
enligt vår mening mycket individuell, trots att den borde utgöra en del av en kollektiv 
egendom, då vi anser att när det sätts ord på den tysta kunskapen framträder en insikt och 
förståelse för förhållningssättet i praktiken. 
 
Enligt Berger och Luckmann (1998) konstrueras verkligheten socialt och genom att 
analysera processerna anser de att det framträder två nyckeltermer: verklighet och 
kunskap. De menar att det finns primär respektive sekundär socialisation av människor. 
Barn föds in i familjer som sociala varelser och lärandet sker integrerat med vardagens 
kontext, vilket innebär att barnet lär genom att se, imitera och själv prova samt ställa 
frågor. I denna primära form av socialisation sker det mesta lärandet helt naturligt, 
eftersom ”regelrätt undervisning” inte förekommer i någon större utsträckning i hemmen. 
Formella lärandemiljöer såsom förskola eller skola förknippas istället med människors 
sekundära socialisation och har idag fått en särskild institutionell form eftersom kunskap 
förmedlas och målet för verksamheterna är undervisning. Här relateras till 
kunskapssociologi där det mänskliga tänkandet och den sociala kontext det uppstår i har 
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ett förhållande. Kunskap inhämtas på olika sätt beroende på vilken verklighet vi befinner 
oss i.  
 
Lauvås och Handal (1993) skriver att primärsocialisationen är den starkaste processen vi 
möter som samhällsmedlemmar och att den startar i samma ögonblick vi föds. 
Sekundärsocialisationen handlar mera om att man blir invald i grupper där åsikter, 
värderingar och handlingsmönster avgör om människor blir accepterade. Uttrycket 
socialisation innebär;  
 

… den process som människor genomgår när de utvecklas från att vara enbart ett 
biologiskt väsen till att bli sociala varelser (s.59).  

  

Lärande är situationsbundet 
Nielsen och Kvale (2000) tillstår att antagandet av att kunskap och färdigheter är något 
som överförs från lärare till elev kommer från bilden av den institutionella lärandemiljön 
som skolan utgör. Läraren lär ut och eleven tar in, enligt överföringsmetaforen. 
Informationen överförs från den ena parten till den andra som om kunskapen kunde gå i 
etern. Förväntningar på att lärande följer på undervisning genererar att metodik blir den 
avgörande faktorn för hur man bedriver undervisning och också hur eleven lär. Metaforen 
har varit formgivande för hur bilden av lärande skall se ut. Den är också en produkt av 
skolans organisation och undervisning som i konstruktionen med uppdelning av ämnen, 
där kunskapen förvärvas sträcker sig ända till antikens Grekland. Den institutionaliserade 
utbildningen har varit organiserad så att kunskaper skall läras in som separata element 
och informationen, samt färdigheterna, som presenterats har inte bildat någon 
sammanhängande enhet. En tanke med lärandet på detta sätt har varit att delarna så 
småningom skall kunna användas som en helhet när behov uppstår. Lave och Wenger 
(1994) menar att kunskapsbildning inte fungerar så här, utan att lärandet är 
situationsbundet och i hög grad inbäddat i praktiker.  
 
I vardagen tänker vi inte på lärande och kunskap på samma sätt som i skolans sociala 
organisation, där vi kommunicerar, skriver och läser just för att lära oss och inte för att 
målet handlar om annan tillfredsställelse. Historiskt sett har lärandet haft en naturlig miljö 
som innefattat mästare och lärlingsrollen, där produktion av varor och tjänster i samhället 
har varit målet. Skolan som kontext innebar ett nytt sammanhang för lärande (Nielsen och 
Kvale 2000).  
 
Här sätts fingret på en viktig och betydelsefull iakttagelse kring informellt och formellt 
lärande, som bör inleda arbetet för att utveckla en historisk förståelse av fenomenet 
undervisning i skilda kontexter. Undervisningen har delats upp över tid, ända från 
antikens Grekland, till våra dagars institutionella skolorganisation. Uppsatsens 
utgångspunkt är VFU-lärares syn på uppdraget och innefattar därmed studenters lärande i 
praktikgemenskaper men också ur ett teoretiskt perspektiv som bildar parallella spår i 
utbildningen till lärare. Att lärandet är situationsbundet och inbäddat i praktiker är något 
vi kan nyttja för att förstå vikten av studenters lärande utifrån VFU-lärares syn på 
uppdraget i praktikgemenskapen på en förskola. I förskolan har studenten, enligt vår 
mening, möjligheter att på ett informellt sätt ta till sig lärande, då det handlar om tanke – 
handling i situationer tillsammans med barn och vuxna. Förhoppningsvis kommer 
lärandet att omvandlas i ett längre perspektiv och studenten kan genom teoretiska studier 
knyta det informella lärandet till det formella som sker eller skett i lärarutbildningens 
högskoleförlagda del. När studenten i VFU har en aktivitet tillsammans med barnen på 
förskolan, växlar lärandet spår, som vi ser det, och de ämnesteoretiska kunskaper 
studenten kan använda i rollen som förskollärare, framstår i en formell lärandemiljö för 
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barnen. De parallella spåren av informellt respektive formellt lärande blir då synliga. Vi 
anser därför att det är av vikt för studien att belysa formellt och informellt lärande i 
sammanhanget, då det kan skilja på barnens formella och studentens informella 
lärandemiljö i förskolan. 

Mästare och lärling i historisk spegel 
Nielsen och Kvale (2000) påvisar att medeltidens skråväsende4 växte fram i Europa och 
att mästare och lärlingsrollerna förknippas med detta. Sammanhangen för lärande inom 
skråväsendet har en lång historisk bakgrund. I Sverige var skråverksamhet, innan 
industrialismens genombrott under 1800-talet, framförallt dominant inom hantverk, 
handel och kommers. Utifrån ett historiskt perspektiv kan det spåras tillbaka till 
universitetens uppkomst i början av 1200-talet, att man organiserade skråna bestående av 
personer med en gemensam yrkesidentitet. För att få ett legitimt deltagande uppställde de 
sina egna regler och lagar för antagning som lärling hos en mästare. Mästarläran, som den 
såg ut under medeltiden är föråldrad, men visar ändå genom empiriska undersökningar att 
väsentliga element från mästarläran har anpassats till det moderna samhället. Enligt vår 
förståelse kan paralleller dras, mellan dagens VFU-avtal som är ett kontrakt mellan 
högskolan, VFU-skolan och studenten och de kontrakt som upprättades och följdes i 
mästare och lärlingsrollen under skråverksamheten vid 1600-talets början. Lärlingen fick 
börja med de enklaste sysslorna, så kallade kringsysslor och i Lave och Wenger (1994) 
presenteras en terminologi där perifert lärande används ”legitimate peripheral 
participation”.  Detta lärande är av betydelse för att skapa förståelse för helheten i en 
verksamhet. Att springa ärenden, hålla ordning, sköta redskap och städa är några exempel 
på vad som förväntades av en nybörjare. Sysslorna kan tyckas enkla men de utgjorde 
basen för yrket och på så sätt lärde sig lärlingen grunderna för hur verksamheten skulle 
skötas och hur till exempel kunder skulle bemötas. Genom att se och väva samman sina 
många intryck kunde lärlingen bilda sig en uppfattning om yrkets olika delar och också 
förstå hur delarna bildade en helhet. Lärlingens inskolning i yrket bäddade för en 
mångfasetterad bild av verksamheten. Det dröjde vanligtvis flera år innan nybörjaren 
ansågs redo att hantera de mera ansvarsfulla eller prestigefyllda sysslorna i yrket och först 
efter ytterligare år blev lärlingen gesäll. Då följde ett gesällprov, som fortfarande finns 
inom olika utbildningar idag. Mästarrollen tog ytterligare flera år av lärande att uppnå, dit 
kunde vägen vara både lång, svår och krokig.  
 
Enligt vår mening får dagens lärarstudenter även med sig lärande genom kringsysslor och 
en del av den komplexa vardagen i förskolan utgörs av just perifert lärande. Studenter får 
möjligheter att delta i till exempel utvecklingssamtal mellan föräldrar och personal, utan 
att vara varken subjekt eller objekt. När studenter utför uppgifter som hör till 
vardagssysslor som att torka matborden efter lunchen, sker även där ett lärande i periferin 
då de lyssnar till föräldrar som samtalar med förskollärare om hur dagen varit för det 
enskilda barnet.  

Spår ur det förgångna 
Vi menar att en jämförelse kan iscensättas mellan dagens studenter och den roll de antar 
med dåtidens lärlingar, vid introduktionen av läraryrket.  Mycket har förändrats över tid 
dock är det inte svårt att spåra likheter kring den progressionstanke som fanns på 1600-
talet med dagens VFU. Lärarutbildningen vid Högskolan Skövde är upplagd så, att 
studenterna skall få tillgång till VFU så fort som möjligt i utbildningens första termin, 

 
4 Nielsen och Kvale (2000) förklarar att ett skrå i Sverige organiserade hantverkare och yrkesmän som hade 
kontroll över en verksamhet. Det praktiserades inom olika yrken, såsom skomakare, smed, slaktare m.m. 
Skråna utvecklade intresseorganisationer som utifrån kartelliknande regler bestämde priser, varor och hur 
många som skulle få utöva yrket. Skråverket avskaffades 1846 enlig Lindström. (Kroksmark och Åberg 
2007) 
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eftersom studenterna snarast bör få en upplevelse av praktiken och lärarens vardagsarbete 
i den rätta kontexten. Att få vara iakttagare och känna in hur barngruppen och 
personalgruppen i förskolan fungerar samt få en förståelse för hela den komplexa 
praktikgemenskapen, liknar den inblick lärlingarna fick genom att utföra perifera 
uppgifter i början av sin lärlingstid och sedan successivt få mera ansvarsfulla göromål. Vi 
är dock från lärarutbildningen vid Högskolan Skövde tydliga med att studenter i dagens 
VFU-skolor så snabbt som möjligt skall få möjlighet att utgöra en del av arbetslaget. Det 
skriftliga utvärderingsformuläret kring VFU som tillämpas, är utformat med mål som har 
en tydlig progression.  
 
Jernström (2000) beskriver mästare och lärlingsrollen som ett av hantverkets 
utbildningssystem. Hattmakarskrået förekom redan på 1400-talet i Stockholm, dock 
fastställdes skråordningen inte förrän 1601. Utgångspunkten i den här formen av lärande 
var att lära känna en person över lång tid, vilket det tog för en lärling att avancera från 
gesäll till mästare. Järnström menar att under prövotiden som var på två månader, skulle 
mäster och lärling få möjlighet att avgöra om de trivdes tillsammans. Inom dessa två 
månader avgjorde också mästaren om lärlingen var passande för att arbeta inom yrket. 
Fullföljdes prövotiden utan avbrott skrevs personen in som lärling i minst tre och högst 
fem år. Tiden som följde användes till att ytterligare lära känna varandra och lärlingen 
blev näst intill livegen, men han kunde inte avskedas innan utbildningstiden var till ända. 
Mästaren stod för lärlingens behov av kläder samt tvätt av dessa. Kost och logi ingick 
också i åläggandet men i gengäld var lärlingen i de flesta fall oavlönad. Genom att verka 
hos olika hattmakarmästare fick gesällerna både bredare och djupare kunskap inom sitt 
blivande skrå. De skulle fullborda sin utbildning bland annat genom att lära känna nya 
arbetsmetoder.  
 
Enligt vår mening kan jämförelser göras med dagens VFU-perioder i lärarutbildningen, 
där studenterna skall få vara i olika förskolor/skolor under VFU, så att de kan se och 
uppleva likheter och skillnader, samt få förståelse för hur komplex yrkesrollen, 
undervisningen och lärandet är. I dagens VFU-avtal från Högskolan i Skövde (VFU – 
Den verksamhetsförlagda delen i Lärarutbildningen, information och riktlinjer för 
studenter och lärarutbildare) står det; 
 

Om tveksamheter eller problem uppstår angående studentens möjlighet att uppnå 
planerade mål eller om dennes lämplighet för läraryrket ifrågasätts bör ansvarig 
kontaktperson vid högskolan underrättas i ett tidigt skede. Därefter beslutas i 
varje enskilt fall om åtgärder vilka exempelvis kan bestå i mer konkreta delmål 
med kontinuerliga utvärderingar. (s. 10) 

  
Detta ser vi som en viktig punkt i studentens VFU då det även idag handlar om att 
förskollärarna i verksamheterna måste få möjlighet att lära känna studenten och avgöra 
om lämplighet för yrket finns, precis som det var för mästarna och lärlingarna historiskt 
sett. I VFU-avtalen står det att målen skall konkretiseras och utvärderas kontinuerligt. 
  
Enligt Jernström pågick lärlingstiden i minst tre år och efter inlärningsperioden då 
lärlingen ”lärt ut” fullgjort utbildningen, följde ett gesällprov. Klarade gesällen provet, 
som i hattmakarskrået kunde innebära, att hans arbete synades av flera mästare och 
bedömdes utifrån vissa kriterier, skulle den viktiga gesällvandringen börja. Läraryrket har 
inget gesällbrev, och inga gesällvandringar men väl kriterier och mål som måste 
uppfyllas. Målen måste uppnås såväl i VFU som i de uppgifter som genomförs och 
examineras i den högskoleförlagda utbildningen (HFU). 
 
I VFU-dokumentet för Högskolan Skövde står under rubriken ”Arbetslagets ansvar”:  
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En av lärarna i arbetslaget har ett större ansvar för introduktion, planering och 
utvärdering. Värdet av kontinuerlig, vardaglig och specifik utvärdering av 
studentens prestationer bör betonas. Utöver det vardagliga samtalet gör 
arbetslaget en samlad skriftlig utvärdering av studentens prestationer vid varje 
terminsslut. Studenten ansvarar för att aktuella blanketter är tillgängliga och 
lämnas vidare till högskolan. (s. 9) 

  
Även här syns likheter med lärlingsmodellen och för uppsatsens utgångspunkt samt syfte 
anser vi att detta belyser hur historiens lärlingskontrakt fortfarande ligger som grund för 
dagens VFU-avtal. 
 
Jernström (2000) empiriska material innehåller intervjuer samt videoinspelningar, som 
har genomförts med hattmakare och deras lärlingar men också deltagande observation har 
använts vid datainsamlingen. I resultatet framkommer att forskaren omvärderat sin 
förförståelse av att lärandet i dessa sammanhang, även när det gäller uppfattningar från 
litterärt håll, ofta bygger på imiterande. Respondenterna i undersökningen motsäger sig 
detta med tydlighet menar forskaren. Det första begrepp som framträder under rubriken 
”Lärandesituationer i hattmakeriet” är ”relationer” mellan mästare och lärling men också 
lärlingarna emellan. ”Kommunikationen” har också en given plats och en stor del av 
samtalen bestäms av lärlingarnas förmåga att ställa frågor till mästaren enligt forskaren. 
Genom berättelser och anekdoter med humoristiska inslag, byggs relationerna upp. 
Samtalen om ”materialet” som utgör en viktig del av hattmakaryrkets kunnande är också 
frekventa. Redan under de första dagarna diskuteras litteratur och tips på vad som finns 
att läsa kring hattens historia. Arbetsuppgifterna för lärlingarna ökar allteftersom, 
svårighetsgraden stiger med tiden. 
 
Enligt Jernström (2000) säger hattmakarmästaren att lärlingen är där för att lära honom 
och lärlingen svarar med att säga detsamma. En ytterligare intressant synpunkt ur 
avhandlingen framträder, nämligen att mäster enligt egna dagboksanteckningar reflekterar 
över sin roll som lärare och också över vad som lärs ut. Relationen parterna emellan är 
betydelsefull, vilket vi liksom Jernström anser. Kommunikation samt humoristiska inslag 
kan öppna upp, samt skapa en trygg bas för den studerande att våga ställa frågor rörande 
verksamheten och dess utformning. Det anser vi är en förutsättning som skall genomsyra 
handledningen, varför vi vill använda Jernströms beskrivning i arbetet. Arbetet i 
hattmakeriet, där lärlingsrollen fortfarande är vedertagen, trots förändringar över tid, 
handlar inte om ett lärande genom imitation, utan att ”mäster” är medveten om 
asymmetrin i förhållandet och hela tiden strävar efter att utvecklas själv och ta in vad 
”lärlingarna” har att bidra med. Reflektionen i sammanhanget kring mäster och hans 
dagboksanteckningar, tyder enligt forskaren på att en process pågår, där även vad som 
lärs ut blir föremål för reflektion. Jernströms resultat anser vi vara av stor vikt för att 
tydliggöra, att i den litteratur som speglar mästare och lärlingsroller, generaliseras det 
kring dessa som asymmetriska förhållanden. 

Guru eller kritisk vän 
Handal (2007) formulerar sig kring vår intuitiva uppfattning om att den som handleder 
någon, är en kompetent person, med mycket stor kunskap inom sitt verksamhetsområde. 
Handledaren kan vara en duktig yrkesutövare, vilket innebär att personen visar eller 
demonstrerar sin skicklighet i verksamheten. Att kunna variera sig och att vara 
uppdaterad inom yrket gör också handledaren till en modell för yrkesutövningen. 
Begreppet ”guru” förklaras passa in på en handledare som hela tiden instruerar, visar och 
sedan korrigerar studenten som prövar sig fram. Gurun vill få sina lärjungar, att så att 
säga, gå i de intrampade fotspåren, och lära sig av det. Men kompetensområdet kan vara 
svårt att helt täcka in, som handledare, även om yrkesutövningen behärskas till stora och 
viktiga delar. Den andra rollen som lyfts fram är handledaren som analytiker, kritiker och 
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tolk av verksamheten, här används benämningen ”kritisk vän”. I den här rollen inriktar 
sig handledaren på att få studenter att förstå yrkets utmaningar och även valmöjligheterna 
som uppstår i praktiken. Beprövad erfarenhet, begrepp, perspektiv och modeller från 
teorin används av handledaren för att hjälpa studenten till insikt. Förtrogenhetskunskap 
inom handledarens eget utövande, kommer inte till uttryck direkt i en sådan här 
handledarroll, utan studenten ges utrymme att själv reflektera över sina egna tankar och 
utifrån dessa sedan utveckla kunskaper som grund för den egna praktiken. Processen som 
handledaren följer studenten igenom kommer inte i samma utsträckning, som i fallet med 
gurun, bidra till modellering av en god praktikutövning. Istället bjuder den kritiske 
vännen studenten på analysverktyg i form av begrepp, alternativ, stöd och utmaningar, 
vilka är baserade på kunskaper och värderingar utifrån handledarens erfarenheter av 
yrket.  
 
Handal (2007) menar att utifrån en mycket förenklad syn på det hela, kan vi se att den 
första handledarrollen är handlingsfixerad och att i den andra rollen handlar det om en 
reflektionsfixerad karaktär. Dessa roller är metaforer som vi, när vi kommer i kontakt 
med dem, lägger våra värderingar och erfarenheter kring, negativa liksom positiva. Det är 
inte otänkbart med handledare som använder sig av båda rollernas metaforer och 
kombinerar dem. Här förespråkas vikten av att handledaren inte abdikerar eller avsätts 
som fackmässig auktoritet. Detta är en viktig ståndpunkt och att utövning samt kompetens 
skall knytas till professionalitet då en handledare ska framstå som en god förebild och 
därigenom kunna visa god undervisning, instruera andra och korrigera misstag. För att 
studenten skall vilja anamma undervisningsmetoder och möjligheter i yrkespraktiken är 
det viktigt att handledaren kan demonstrera god yrkespraktik och visa på goda exempel. 
Handal (2007) medger betydelsen av detta, men anser att det finns risker med den här 
formen av handledning, då den kan hamna på en handlingsnivå och reducera lärandet av 
yrkespraktiken.   
 
En jämförelse görs med mästarläran som presenteras i Nielsen och Kvale (2000) där 
lärandet förklaras ske genom imitation och modellerande och där handledaren som är mer 
kompetent korrigerar studenten i yrkespraktiken.  
 

Handledning i form av samtal är emellertid inget framträdande drag i sådana 
lärandesammanhang. Man pratar i praktiken, inte om den. En risk som flera har 
pekat på är därför att denna form för lärande tenderar att omedvetet reproducera 
den existerande praktiken. (s.22) 
 

Handal (2007) understryker att i rollen som ”reflekterande praktiker” är inte det primära 
för handledaren att uppvisa ett mönsterbeteende, utan att bidra med en medvetenhet om 
vad praktiken ideologiskt representerar. Lyfta fram vilka erfarenheter, värderingar och 
kunskaper som grundar sig däri och att utmana och stödja studenten i 
undervisningsuppgiften samt i reflektionsprocessen.  
 
Åberg (2007) beskriver den lärandeteoretiska förankringen i en sådan handledning som 
en sociokognitiv bild av lärande, där språket är centralt och där meningsskapandet kring 
omvärlden är förankrat i språket. Genom kommunikation och interaktion med andra 
skapar studenten en mening utifrån de samtal som sker i anslutning till praktiken. Här ges 
möjlighet att förstå de handlingar som observation, planering och genomförande innebär i 
yrkespraktiken. Syftet är att bidra till att studenten utvecklar sin egen praktikteori men 
också färdigheter i att vilja utvecklas vidare och kunna bli en reflekterande praktiker. 
Även i denna handledningssituation ser författaren risker, då studenten kan ha svårt i 
rollkombinationen handledare-student, eftersom det kan finnas höga förväntningar på 
”experten”. Den bästa handledaren är enligt författaren en som kan kombinera de två 
rollerna guru och kritisk vän.  
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I lärarutbildningen där handledning i anslutning till verksamhetsförlagd utbildning idag är 
mycket begränsad, menar Åberg (2007) att den enskilde studentens handledning måste bli 
exemplifierande och inte heltäckande. Då blir den reflekterande praktikern ändå att 
föredra, om kombinationen inte låter sig göras, då dagens utbildningar är begränsade i 
praktikhänseende. Istället för olika former, metoder och ämnesdidaktiska kunskaper bör 
reflektionsmöjligheter kring undervisningen vara det centrala. Studenten bör få hjälp med 
att reflektera kring undervisningspraktik både individuellt och i grupp eftersom detta i 
framtiden är en del av lärarkompetensen och får betydelse för yrkeslivets utveckling – 
som reflekterande praktiker.  
 
Gustavsson (2008) menar att målet med studien i avhandlingen Motstånd och mening 
Innebörd i blivande lärares seminariesamtal syftar till kunskap om lärarutbildning och att 
få förståelse för det hon vill kalla den inre strukturen. Till denna hör samtalen som 
studenterna för med varandra efter avslutad VFU enligt Gustavsson. Dessa samtal har stor 
betydelse för möjligheten att kunna reflektera över praktiken i grupp. Och enligt vår 
mening kan i viss mån VFU-seminarierna5 vara en förlängd handledning i processen att 
socialisera studenter till att bli lärare. Jernström (2000) menar även hon att samtalen 
lärlingarna emellan är av stor betydelse för förståelsen av praktiken. HFU-läraren har 
enligt vår mening möjligheter att agera kritisk vän i seminariesamtalen som förläggs till 
högskolan efter avslutad VFU. Därför vill vi knyta detta till uppsatsen och tydliggöra 
vikten av vidare handledning, genom samtal, inte endast i VFU utan också om VFU. 
Därmed vill vi ha sagt att HFU-läraren inte skall framstå som guru och kunna ha svar på 
alla frågor som kan ha uppstått kring händelser som studenterna varit med om i VFU, 
utan fungera som bollplank och diskussionspartner, där beprövad erfarenhet och kritiskt 
tänkande är betydelsefull i sammanhanget, då samtalen kan handla om precis vad som 
helst kring VFU och lärande. 

Asymmetri - symmetri och jämlikhet i handledning 
Handal (2007) uppehåller sig kring synen på handledare som guru eller kritisk vän och 
uppmärksammar skillnaden utifrån begrepp som auktoritativ rådgivande, styrande och 
instruerande, när det gäller gurun. Som kritisk vän nämns alternativen, frågande, 
stödjande, problematiserande och utmanande utifrån egna initiativ från studenten. 
Författaren lyfter den tydliga asymmetrin för handledning i rollen som guru då studenten 
är lärling och gurun är mästaren. Grunden till den tydliga asymmetrin utgörs av 
maktpositionen i relationen mellan handledare och student och visar sig i kompetens. Att 
handledaren dessutom har funktionen som bedömare av studentens praktik är ytterligare 
en understrykande aspekt av asymmetrin i relationen. I kritisk vän relationen betonas inte 
asymmetrin i lika hög grad, även om studenten är i underläge då det gäller kompetens, 
diskussion och analys kring den pedagogiska praktiken. Som den centrala 
innehållspunkten står studentens val och praktiska teori, inte som facit för handledningen, 
utan som centrum för den. Vikten av att relationens asymmetri tonas ned och att vad 
studenten själv för in i relationen skall tas på allvar, med andra ord, ett erkännande av 
studentens autonomi i form av val och beslut som rör verksamheten. Även om denna syn 
på handledning anammas är det av stor vikt att i handledarsamtalen kunna diskutera 
asymmetrin, som ändå bör finnas där när det gäller bedömning av studenten. Kriterier och 
bedömningens omfattning samt när den skall ske bör klart och tydligt belysas i 
handledarfunktionen.  
 

 
5 VFU-seminarium är de samtal som studenterna genomför med varandra på Högskolan i Skövde, efter 
avslutad VFU, i mindre samtalsgrupper om 8-10 studenter 
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Några exempel på när asymmetrin skiftar fokus och medför ett omvänt asymmetriskt 
förhållande, bör också belysas enligt Handal (2007), då det i andra situationer än just 
lärararbetet istället kan visa sig att studenten har ett helt annat kunskapsområde än 
handledaren. Det kan gälla politisk medvetenhet, intellektuell kapacitet, förmåga till 
öppenhet för olika perspektiv eller förmåga att lyssna.  
 

Öppenhet för detta kan bidra till att handledningen får en mer symmetrisk prägel 
än om skillnaden i undervisningskompetens ensidigt betonas. (s. 25) 

 
Jämlikhet har med vårt värde som människor att göra menar Handal (2007). Därför bör 
den viktiga skillnaden mellan jämlikhet och symmetri synliggöras, eftersom 
symmetridimensionen handlar om position, kompetens och status. Vårt förhållande till 
andra människor och vårt egenvärde hör till jämlikhet och det kan ta olika uttryck när det 
gäller inflytande över egna val, möjligheter att handla etiskt eller helt enkelt bli tagen på 
allvar. Handledning skall också innehålla sådana aspekter och speglas utav detta.  

Dagens praktikhandledning av lärarstudenter 
Lendahls Rosendahl och Rönnerman (2002) benämner möten mellan den studerande den 
yrkesverksamma läraren och lärarutbildaren som praktikhandledning. Franke, (i 
Lendahls, et.al, 2002) menar att en grund för utveckling av yrkeskompetens hos de 
studerande läggs i dessa möten, samt att det finns tre former som vanligtvis förekommer i 
praktikhandledning varav den ena riktas mot klinisk handledning som är till för att 
utveckla frigörelse och självanalys. Medan de andra två riktas mot reflektion och 
handling. Selander och Selander, ( i Lendahls, et.al 2002) menar att teori och praktik kan 
länkas samman med hjälp av funktionen praktikhandledning. 
 

Handledningens pedagogiska dimension blir själva färdighetsträningen som sker i 
praktiken, då kunskaper ska tillämpas medan den psykologiska dimensionen rör 
relationen mellan handledaren och den studerande (s.25).  
 

Enligt vårt sätt att se kan Lendahls Rosendahl och Rönnerman (2002) ha rätt i att teori 
och praktik kan länkas samman med hjälp av funktionen praktikhandledning varför vi vill 
lägga detta i den ”svarta lådan” som Claesson (2008) nämnde. (se s. 4)  
 
Selander och Selander (2007) understryker att för att bli en självständig yrkesutövare och 
för att kunna koppla samman teoretisk utbildning med praktisk yrkeserfarenhet har 
handledning blivit en viktig funktion inom allt fler yrken. Författarna uttrycker att för att 
bli en bra handledare krävs erfarenhet och en särskild kompetens som även erfarna 
yrkesutövare behöver lära sig. Att man har en bred yrkeserfarenhet betyder inte att man 
automatiskt är en kompetent handledare.  
 
Lärarförbundets studerandekommitté har genomfört en undersökning september 2008, där 
drygt 400  lärarstudenter tillfrågades på samtliga lärosäten i landet om sin VFU i 
lärarutbildningen. Undersökningen visar att nio av tio lärarstudenter har positiva 
erfarenheter av sin verksamhetsförlagda utbildning. Men det framträder också en bild av 
att allt inte är odelat positivt. De problem som finns måste lösas eftersom VFU är ett 
mycket viktigt inslag i lärarutbildningen. Ordföranden för studerandekommittén Malin 
Horney menar att om lärarstudenterna ska ha en chans att kunna utveckla förtrogenhet i 
yrket, måste studenten få tid att redan i lärarutbildningen, ägna sig åt att utveckla sitt 
yrkeskunnande under handledning. Av Lärarförbundets undersökning framkom att av de 
ca 400 lärarstudenterna som tillfrågats ansåg 37 procent att kontakten mellan lärosätet och 
VFU-skolan fungerat dåligt och 20 procent svarade att deras lärarutbildare i 
verksamheten inte fått reda på att de skulle ta emot en student. Detta anser vi kan knytas 
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till studiens syfte då vi ställt frågor till förskollärarna om hur de gått till väga för att få 
vara lärarutbildare. Om de själva hade framfört önskemål om det eller om de tilldelats 
studenter på något annat sätt. 

Sociologisk dimension  
Selander och Selander (2007) presenterar tre dimensioner, varav den första benämns: 
”Den sociologiska dimensionen” som i många hundra år var vanlig och handlade om 
mästare och lärlingsroller. Lärlingarna skulle genom att agera hantlangare inom olika skrå 
lära sig ett yrke ifrån grunden. De tog lärdom om alltifrån material till försäljning och hur 
man hanterade en kundkrets. På så sätt integrerades teoretiska och praktiska kunskaper. 
Samhällets förändring mot slutet av 1800-talet, där produktionen utvecklades och ny 
arbetskraft växte fram vid sidan av den tidigare existerande marknaden av varor, gjorde 
att vissa yrkesgrupper, sedan det nationella utbildningssystemet skapats, redan hade 
särskilda yrkesutbildningar som byggde på bokliga kunskaper. Som exempel nämns 
läkare och advokater som räknades till de professionella yrkena. Till skillnad från förr har 
det i dagens samhälle skett en delning mellan utbildning och praktik. Författarna 
framhåller att fler och fler yrkesutbildningar startar i teoretisk form med boklig bildning 
innan yrkesutövningen sker. Därför har handledning på praktikplatser skapats för att 
överbrygga och sammankoppla teoretisk kunskap med användningen i praktisk 
verksamhet. Det framkommer att inom yrken som psykologer, sjuksköterskor, ingenjörer, 
lärare, socialarbetare och poliser, pågår också en process för att hålla kvar eller uppnå en 
professionell status i de så kallade mellanskiktsyrkena.  

Pedagogiska dimensionen 
Enligt Selander och Selande (2007) benämns den andra dimensionen av handledning som 
”Den pedagogiska dimensionen”, vilken handlar om att handledaren skall bistå 
praktikanten och få med sig denne in i yrkets inre krets där praktiska verkliga situationer 
skall hanteras utifrån den kunskap som praktikanten redan har skaffat sig. Vidare beskrivs 
begreppen ”hand” som är besläktat med ”fånga” och händig som i grundbetydelsen står 
för ”ägnad” för något eller ”lämpad”.  
 

Att handleda betyder således att fånga upp någon, föra denne in i något gripbart 
(praktiskt) och göra honom eller henne lämpad för detta. (s. 15) 

Psykologiska dimensionen 
Den tredje och sista dimensionen benämns av Selander och Selander (2007) som: ”Den 
psykologiska”, vilken innefattar relationen mellan praktikant och handledare. Begreppet 
praktikant är författarnas uttryck och vi har valt att behålla det i texten, då vi läser det som 
att praktikant kan innefatta lärling, lärarstudent eller annan studerande som är i behov av 
handledning. Både kognitiva, psykologiska och emotionella aspekter av vad samarbete 
innebär inryms här. Genom handledningen får praktikanten möjlighet att lära känna sina 
egna sidor och hur han eller hon reagerar i olika situationer. Praktikanten får också 
möjlighet att utveckla sina starka sidor och bygga upp en förståelse för applikanden (t.ex. 
barn eller elever) och vad som kan orsaka problem i dessa relationer. Relationen mellan 
handledare och praktikant omfattar även den process som handlar om att praktikanten 
genomgår en utveckling till att bli en självständig yrkesutövare, också socialt, kulturellt 
och personligt handlingsmönster innefattas i denna psykologiska dimension. I framtiden 
kommer det att ställas högre krav på handledare på fältet, eftersom allt fler yrken vill 
inmuta ett eget professionellt kunskapsområde med forskning och forskningsanknytning 
som vetenskaplig grund. På så vis blir handledningen ett sätt att föra in den 
yrkesutbildade i yrkeskårens sfär och samtidigt garantera en viss nivå på yrkesutövarnas 
färdigheter samt kunskaper.  
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Den formella kompetensen som uppnås via utbildning, betyg och legitimation 
behöver befästas som en faktisk kompetens hos den blivande yrkesutövaren (s. 14) 

 
Därför kommer handledningsfunktionen i framtiden bli allt viktigare för alla inblandade 
både vad det gäller yrkeskårerna, företagen eller organisationerna som har för avsikt att 
anlita de nyutbildade. Vi håller med Selander och Selander (2007) om att 
handledarfunktionen är viktig och i en framtid kanske det blir obligatoriskt för VFU-
lärarna med en sådan utbildning. I studien har ställts frågor till förskollärarna om deras 
bakgrund vad gäller om de gått handledarutbildning 7,5 hp, eller om intresse finns för att 
utbilda sig. 

Samtal och dialog 
Maltén (1995) menar att lärarstuderande behöver en pedagogisk plattform som de genom 
undervisningen i vardagsinsatserna i skolan kan erövra. Utifrån trygghet och genomtänkta 
ställningstaganden kring värderingsfrågor kan de sedan agera. Här framhålls även 
benämningen didaktisk grundsyn, vilken kan användas i spänningsfältet mellan teori och 
praktik. Lärarutbildningen kan eventuellt lyckas med att producera forskare på det sättet, 
då teori och praktik kan gå hand i hand. Det är enligt Maltén livsviktigt för yrket. En 
koppling till inlärningspsykologen Jean Piaget görs där författaren framhåller assimilation 
av erfarenheter i inlärningsprocessen som leder fram till den ännu viktigare 
ackommodationen, då nyvunnen kunskap läggs till den tidigare bilden av verkligheten. På 
så sätt görs kunskapen till individens egen och anpassning sker.  
 
Viktigt i detta textstycke och kring formuleringen av studentens egen kunskap är att lyfta, 
”den svarta lådan” Classon6 (2008) som beskrevs i uppsatsens inledning. Vi menar att 
genom studentens deltagande i förskoleverksamheten och de rika möjligheterna till 
reflektion både i praktiken med handledaren, men också om praktiken i HFU tillsammans 
med kurskamrater och HFU-lärare, uppstår ett lärande som leder fram till 
ackommodation. I detta lärande grundläggs den pedagogiska grundsynen, som utmed 
utbildningen till lärare förstärks i takt med progressionen hos varje enskild student i och 
omkring yrkesroll och identitet. Den svarta lådan som ligger mitt emellan teori och 
praktik kan kanske även innefattas av de fyra hörnstenar som ligger till grund för 
lärarutbildningen Högskolan Skövde? (se s. 3) 
 
Maltén (1995) anser att genom att handledaren agerar på jämställd fot med den 
studerande i didaktiska diskussioner kring undervisning, genomförande och innehåll, 
stimuleras spontanitet och subjektivitet så att prövandet av diverse alternativ görs möjliga. 
Författaren påvisar vikten av att samtalen kan hållas i lugn och ro i en lokal där ostördhet 
respekteras, så att mötet kring samtalet inte känns jäktigt och oavslutat när parterna skiljs. 
Dessa samtal bör leda till att både lärarkompetens och personlighet utvecklas.  
 

Det är uppenbarligen i sammanflätningen mellan teori och praktik, som vi bör söka 
oss fram till en professionell lärarkompetens. Praktiken i lärarutbildningen måste 
fungera både som bas och som tillämpning. (Maltén 1995. s.184) 

 
Praktiken, bör ge möjlighet, menar Maltén (1995) till att de praktiska vardagsproblemen 
som uppstår går att analysera i kontexten där den upplevs. Och att de teoretiskt 
förvärvade kunskaperna går att applicera på det upplevda. Den teoretiska kunskapen skall 
göras praktisk och användbar medan den praktiska lärarkunskapen skall teorianknytas. 

 
6 Claesson, S (20080328) Föreläsning kring boken, Spår av teorier i praktiken. Högskolan i Skövde, 
Magisterutbildningen pedagogiskt yrkesutövande 15hp. 
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Maltén (1995) refererar till Ingrid Carlgren som påpekar vikten av att en handledare 
förstår vad han/hon gör och varför: 
  

… annars kan beprövad erfarenhet förvandlas till beprövad dumhet. (s. 184) 
 
Uttrycket föregås av den diskussion Maltén (1995) för kring hur viktigt det är att 
skolutveckling sker och att det finns ”reflekterande praktiker”. Det handlar om lärarnas 
yrkeskompetens och att den beprövade erfarenheten också vilar på vetenskaplig grund. 
Om den här uppgiften inte klaras ut i den aktuella lärarutbildningen, är risken stor att 
skolan konserveras och att ingen utveckling sker.  

Mångtydiga möten 
Hammarström-Lewenhagen och Ekström (1999) skriver om att kraven på en 
reflekterande praktiker blir allt större och författarna menar att den reflektionskultur som 
högskoleutbildning kännetecknas av bör ha ett ömsesidigt utbyte av praktikens 
handledningsinriktning. Båda verksamheterna skulle i så fall tjäna på detta och befrukta 
varandra. Försök har gjorts med att analysera olika handledningsstrategier ställda i 
relation till tankar om lärande och ett nyckelbegrepp som använts är det mångtydiga 
mötet. Handledning har många olika ansikten och är en serie komplexa möten med olika 
individer, som bedrivs i en bestämd kultur och kontext och att det kunskapsfält inom 
vilket den skall utövas, styr vilken strategi som bör antas. Något som blir synligt i 
författarnas text är, hur viktigt det är med en bra start i handledningssituationer, för både 
lärarutbildare och student. De menar att det första mötet är av stor betydelse och har en 
genomslagskraft i den framtida processen. Handledningsuppdraget och lärarutbildarens 
relation till detsamma ska stå i förgrunden och har alltid störst betydelse. Ett personligt 
känslomässigt engagemang bör mobiliseras och relateras till uppgiften och arbetet också, 
då kan en så kallad smitta uppstå som kan understöda arbetet och hålla det flytande. 
Ytterligare en intressant sak är beskrivningen av att handledning handlar om att inte vara 
enögd, utan att kunna se på saker ur olika perspektiv samtidigt, såsom till exempel 
innehåll – relation, att som lärarutbildare utveckla ett dubbelseende och kunna växla 
mellan dessa, menar författarna är otroligt betydelsefullt för sammanhanget. 
Mångfacetterat lyssnande är även det en ingrediens i receptet lärarutbildarens uppdrag, 
enligt författarna, då det också handlar om att lyssna både på bredden och på djupet ur 
kvantitativa och kvalitativa aspekter.  
 
Hammarström-Lewenhagen och Ekström (1999) menar att simultant lyssnande handlar 
om att både kunna registrera innehåll och undertexter i det som uttalas. Lärarutbildaren 
som därefter kan välja ut vilket lyssnande som skall vara figur eller bakgrund har 
ytterligare en kompetens i den komplexa situationen. En slags förtrogenhetskunskap 
utvecklas men faran menar författarna är att simultant lyssnande kräver mycket stor 
koncentration och att det resulterar i att så småningom sudda bort antingen bakgrund eller 
figur. Viktiga åsikter sätter ord på det som också bör uttryckas kring samtal och dialog 
mellan HFU-lärare, VFU-lärare och student enligt vår mening, då ett simultant lyssnande 
i handledningssituationer bidrar till att HFU-lärarna kan uppfatta undertoner i de 
didaktiska samtalen som sker i VFU. Det är viktigt att kunna urskilja form och innehåll i 
samtalen mellan student och lärarutbildare i VFU, liksom bakgrund och figur. Detta anser 
vi är en träningssak och att i de flesta mänskliga relationer, finns det mer eller mindre av 
dessa nödvändiga kompetenser. I underlag för bedömning av kunskapskvalitet inför 
betygssättning av kurs, som finns på Lärarutbildningen Högskolan Skövde, står bland 
annat ”kommunikativ klarhet i pedagogiska sammanhang”. Genom att förstå och kunna 
tolka, samt analysera innehållet i  VFU- samtalen, kan både HFU-lärare, VFU-lärare och 
student i olika grad lyfta ett möte mellan varandra och formulera problematiserande 
frågeställningar av vikt som i sin tur kan leda till progression i lärandet. Därför måste 
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lärarutbildare välja en ”problemformulering” i inledningsfasen i de didaktiska samtalen, 
som kan sammankoppla innehållet i lärandet med bakgrund och figur. Vikten av 
kvaliteten i relationerna i undervisningssammanhang lyfts fram av Hammarström-
Lewenhagen och Ekström (1999), men också en viss form av stress som uppstår vid nya 
möten, vilket kan befrämja kreativiteten i handledningens utveckling ända från 
inledningsfasen.  

VFU-lärarnas möjligheter 
Hammarström-Lewenhagen och Ekström (1999) anser att eftersom förskolan är en så 
starkt handlingsinriktad kultur är reflektionen extra betydelsefull att kontinuerligt väva in, 
då även teorier ska integreras och kunna utvecklas i ”görandet”. Huvuduppgiften för 
lärarutbildarna är att hitta möjligheter till att stimulera och utveckla reflekterande över 
olika aspekter i och omkring praktiken. Handledning handlar om att kunna ledsaga genom 
reflektion och det kräver en förmåga hos lärarutbildaren att bland annat finna 
handledningsstrategier för ändamålet. VFU-läraren har verkligen möjligheter att i 
”genomförandefasen” kunna entusiasmera och dela glädje med studenten och på så vis 
blir förskolläraren en medupptäckare, vilket gynnar mötet mellan parterna. Något som 
också exemplifieras i texten är att det är nödvändigt att ställa frågor som lärarutbildare, 
dessa skall vara stödjande och liksom ”öppna dörrar”. En allt för tyst lärarutbildare kan 
riskera att få en student som har mängder av frågor kring helt naturligt förekommande 
händelser i verksamheten, men som kräver förklaringar, för att förstås av studenten. 
Författarna lyfter även frågor från studenten som betydelsefulla och menar att en fråga 
som:  
 

… varför får inte barnen vara i rummet bredvid? (s.107) 
  
Detta kan få spridningseffekter och betydelse som öppnar för nya perspektiv. Kan 
lärarutbildaren förklara detta på ett konstruktivt sätt sker en reflektion i praktiken men 
också om praktiken och frågor som leder vidare uppstår. Detta handlar i 
handledningssammanhang om en sorts klarifiering enligt författarna, som i sin tur 
medvetandegör och möjliggör reflektionen. Låt tankarna höras, föreslår Hammarström-
Lewenhagen och Ekström (1999), och beskriver trygghet som en avgörande faktor för att 
både lärarutbildare och student skall våga tänka högt. Frågor i genomförandefasen kan då 
bli besvarade direkt och nya perspektiv kan visa sig snabbt.  
 

Ett prövande av tankar i verbal lekfull form och i ett samspel, som gör det lättare 
att tänka omkring yrkeserfarenheterna. (s.113) 

Transformativt lärande 
Wilhelmson (2005) beskriver en vuxenpedagogisk teori som Jack Mezirow, professor 
emeritus vid Columbia University i USA har utvecklat tillsammans med forskarkollegor. 
Teorin kallas teorin om transformativt lärande.  
 

Det är en teori som tar ställning för att den viktigaste uppgiften för vuxnas 
utbildning är att skapa goda förutsättningar för vuxna att utveckla förmåga till 
medansvar för det demokratiska samhällsbygget. (s. 59)  

 
Teorin ger en förståelse kring hur vuxnas lärande kan ske, och att det går att träna på att 
använda kritisk reflektion inom all vuxenutbildning. Att skaffa sig begreppsliga redskap 
för att förstå vuxnas lärande är viktigt, då framförallt för lärare som utbildar vuxna. 
Förmågan till kritisk självreflektion och även att kunna förhålla sig kritisk till 
ämneskunskapen, men också över det egna förhållningssättet, såsom agerande ingår i 
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teorin. En emancipatorisk verkan kan uppstå, när teorin omsätts i pedagogisk verksamhet. 
(Bron och Wilhelmsson 2005) 
 
Någonstans på vägen förändras synen på samhället och den egna professionen, menar 
författaren och hon belyser Mezirows forskning från 60 och 70-talets USA, då kvinnor 
som ville vidareutbilda sig i vuxen ålder blev ”transformation learners”. Mesirow 
uttrycker det såhär, enligt Wilhelmsson:  
 

När föreställningar som tidigare tagits för givna medvetandegörs genom kritisk 
reflektion inser kvinnorna att de varit fångar i sin egen historia. Denna insikt ger 
kraft att ta sig loss. Till att börja med genom att leta efter nya möjligheter, nya 
roller och förebilder som bättre stämmer med den vidgade verklighetsuppfattningen 
ur vilken de nu kommit att se sig själva och de sammanhang de är en del av. Bron 
och Wilhelmson (2005) 

 
Eftersom förskolläraryrket tillhör ett kvinnoyrke, rent kulturellt och traditionellt är vi 
benägna att hålla med författaren om detta. Vi som lärare för vuxna måste se på 
utvecklingen i backspegeln och förstå varför den situation vi har idag ser ut som den gör. 
Wilhelmson (2005) belyser svårigheten att genom samtal förmedla kritisk granskning till 
studenterna så att de också kan bli ”transformation learners”. Frågor kring didaktik ställs 
av författaren som till exempel:  
 

Hur lär man sig att genom samtal med andra förändra sitt sätt att uppfatta den 
värld man lever i? (s. 60) 

Sociokulturellt perspektiv  
Med utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv, som vi valt att använda i studien, vill vi 
studera hur förskollärare uttrycker sig kring uppdraget som lärarutbildare. Det 
sociokulturella perspektivet anser vi har sitt berättigande i studien då Säljö (2000) 
beskriver att i en sociokulturell teoriram är det orimligt att tänka sig en ändpunkt i 
mänsklig utveckling. Människors kunskap och intellektuella förmåga kommer hela tiden 
att utvecklas och förändras eftersom de kulturella redskapen både psykologiska, språkliga 
och fysiska oavbrutet förfinas under förändringens gång. Då vi människor tar hjälp av och 
agerar genom redskap i praktisk verksamhet förflyttar människan sin intellektuella och 
fysiska förmåga och dess gränser hela tiden framåt. Fysiska och intellektuella redskap 
(artefakter) är betydelsefulla för elevers möjligheter att lära, men det vore konstigt om 
inte skillnader i religion, sätt att umgås och den fysiska miljön inte skulle få betydelse för 
människors förståelse kring sin omvärld samt sätt att tänka kring möjligheter och 
omöjligheters begränsningar. I varje människa sker en individuell utveckling men vi har 
att göra med långt mer än så, då intellekt och fysiska förutsättningar får stor betydelse för 
var begränsningarna kommer att hamna. Dessutom behöver man inte enligt Säljö (2000) 
gå längre än till sin egen närmiljö för att förstå att ett sociokulturellt perspektiv kan 
handla om olika sorters skolkulturer och enligt vår tolkning olika kulturer på en enda 
förskolas olika avdelningar. Förskolans förmiddagsskift och eftermiddagsskift kan se 
olika ut för de inblandade parterna. Sociokulturellt perspektiv handlar också om 
kommunikation mellan människor och där tänkandet kan synliggöras genom de aktiva 
handlingar som utspelar sig mellan individ och kollektiv. I studien talar förskollärare om 
sitt uppdrag som VFU-lärare och det sociokulturella perspektivet framträder då de 
berättar om arbetslaget, barnen och studenternas lärande. Vi anser att lärandet pågår hela 
tiden och även under intervjuerna har respondenterna fått möjlighet att tänka till på sin 
yrkesroll i den komplexa förskoleverksamheten.  
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Carlgren (1999) tillstår precis som Lawe och Wenger (1991) att legitimate peripheral 
participation som översätts till svenska med legitimt perifert deltagande (LPP) står för ett 
lärande som utvecklas i en speciell praktikgemenskap, som bygger på grundtanken att det 
varken är en pedagogisk strategi eller en undervisningsform, utan ett analysredskap för att 
förstå lärande. Enligt vårt sätt att tolka vad Carlgren (1999) menar med analysredskap för 
lärande, så handlar det om att våra sinnen hela tiden uppfattar händelser och situationer 
runt omkring oss och som tolkas genom de artefakter vi har tillgång till. Processen från 
perifer till legitim deltagare är betydelsefull i ett sociokulturellt perspektiv, varför vi anser 
att denna teoretiska utgångspunkt passar uppsatsens syfte då det handlar om 
förskollärares syn på uppdraget som VFU-lärare.  
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METOD 
Under den här rubriken beskrivs studiens utformning, utifrån syftet, och hur insamlingen 
av empiriskt material har gått till. En redogörelse för vad brukstextanalys innebär finns 
med, samt hur intervjuerna har strukturerats, genomförts och sammanställts.  Urvalet av 
VFU-dokument och intervjupersoner tydliggörs här. 

Studiens design 
En brukstextanalys genomfördes av VFU-dokument från tre olika lärosäten. Dessutom 
har tolv kvalitativa forskningsintervjuer genomförts på de förskolor där respondenterna är 
verksamma VFU-lärare. (Intervjufrågor se bilaga 4). Intervjusvaren analyserades i sju 
steg där matriser användes för kategorisering. Matriserna användes för att den stora 
massan intervjutext skulle kunna överblickas och analyseras. I matriserna samlades 
meningar, samt ord in, som svarade upp mot studiens syfte, sedan kategoriserades dessa 
under passande rubriker. En tydligare beskrivning av hur analysen gick till finns under 
rubriken Analys. Samma analysförfarande praktiserades även när det gäller begrepp kring 
handledning som blivit synliga i studien. Vi använde en induktiv forskningsmetod där vi 
utgått från enskilda uttalanden från hur förskollärare talar om sitt uppdrag och slutsatser 
från dessa uttalanden har sedan sammanfattats i olika begrepp. Enligt Thurén (2007) kan 
utifrån empiriska data allmänna generella slutsatser dras och i intervjuerna har eventuellt 
några generella slutsatser formulerats. Vi har dock beaktat individernas svar vid de första 
analysstegen. 

Brukstextanalys 
Hellspong (2001) poängterar att i själva läsandet av en text är förståelse och tolkning 
sammanvävda, det går inte att undvika. En av utgångspunkterna är att man som läsare är 
införstådd med att tolkningen är subjektiv. Enligt Bergström och Boréus (2005) är 
kommunikation i samhället en viktig del när det gäller att försöka övertyga människor om 
en handlingsinriktning eller en värdering. 
 

 Därför är också argumentationen något som man måste kunna behandla i 
textanalysen.(s. 89) 

 
Intentionen med VFU-dokumenten är att det skall vara ett levande material som skall 
förbättra samarbetet och förenkla kommunikationen mellan teori och praktik, för alla 
inblandade i lärarutbildningen. Att metodiskt utveckla den argumenterande verksamheten 
har en historia som kan spåras ända tillbaka till antikens greker och romare.  Begreppet 
retorik som också betyder vältalighet, behandlar hur man kan övertyga andra om vad som 
är rimligt i den ståndpunkt man fattat. Tre av retorikens grundbegrepp är enligt författarna 
logos, ethos och pathos. Där logos är dominerande innehåller texten få värdeladdade ord 
och texten ger ett sakligt intryck. Ethos kan definieras som att i kraft av den trovärdighet 
man själv besitter övertyga andra om sitt budskap. Pathos är när talaren försöker väcka 
starka känslor hos sina åhörare eller läsare och utnyttja detta för att övertyga och på det 
sättet överföra sitt budskap. 
Bergström och Boréus (2005) säger att det som vi i dagligt tal kallar för 
argumentationsanalys rör främst logos. Argumentationen vädjar till logos, intellektet och 
vänder sig till mottagarens förmåga att dra slutsatser (Lord och Wallin 2008) . I en 
brukstextanalys ingår argumentationsanalys varför vi vill lyfta fram dessa tre värdefulla 
begrepp, då de öppnar upp förståelsen för hur texter kan få olika dimensioner för läsaren 
utifrån författarens tanke med densamma.  
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Intervju 
I den kvalitativa forskningsintervjun användes ostrukturerade frågor där respondenten 
genom svaret bestämmer strukturen. I strukturerade frågor däremot, får respondenten 
ingen möjlighet att svara på annat sätt än det som frågekonstruktören bestämt. Trost 
(2005) talar om skillnaden mellan intervju och samtal och menar att i ett samtal utbyter 
man tankar och känslor men i en intervju är intervjuaren intresserad av respondentens 
åsikter, handlingar och känslor. I vår studie valdes en ostrukturerad intervju där svaren 
från respondenterna styrde samtalet (intervjun). Samtidigt prickades frågorna av så att alla 
respondenter fick besvara alla frågor. Kvale (1997) uttrycker att användning av intervjun 
som forskningsmetod är inte ett samtal mellan likställda parter eftersom forskaren 
kontrollerar och definierar situationen. Kvale menar vidare att intervjun är ett samtal som 
har en struktur och ett syfte.  Trost (2005) påpekar också vikten av att intervjuaren inte 
delar med sig av sina egna erfarenheter och åsikter annat än i en mycket begränsad 
omfattning vilket har beaktats i uppsatsen.  

Urval av VFU-dokument 
Valet föll på att studera dokument som är framtagna för den verksamhetsförlagda delen i 
lärarutbildningen från Malmö Högskola, Stockholms Universitet och Högskolan Skövde.  
Vi ville få syn på hur de olika lärosätena uttryckt den text, som ska bidra till att öka 
kommunikationen och samarbetet mellan högskola/universitet och kommun. Därefter 
gjordes en jämförelse med VFU-dokument som ligger till grund för lärarutbildningen vid 
Högskolan Skövde. Jämförelsen skedde med hjälp av en brukstextanalys där en 
argumentationsanalys ingår. Anledningen till att undersökningen fokuserades kring dessa 
dokument berodde på geografisk spridning och på storleken av de respektive 
lärarutbildningarna. Lärarutbildningen i Malmö har cirka 1500 studenter, i Stockholm 
finns cirka 2000 studenter och Skövde har ca 500 studenter i lärarutbildningen.   
 
Vid Malmö Högskolas lärarutbildning heter dokumentet för verksamhetsförlagd 
utbildning ”På väg mot läraryrket. ”Den verksamhetsförlagda tiden i lärarutbildningen” 
(VFT). På dokumentets framsida står: Den nya versionen gäller för de studenter som 
blivit antagna hösten 2007. VFU - dokumentet från Stockholms Universitet heter 
”Verksamhetsförlagd utbildning – guide för arbetslag och lärare”. VFU-dokumentet vid 
lärarutbildningen Högskolan Skövde heter ”VFU – Den verksamhetsförlagda delen i 
Lärarutbildningen – information och riktlinjer för studenter och lärarutbildare”. 

Urval för intervjustudien 
Tre kommuner valdes ut för intervjustudien: Skövde, Lidköping och Falköping. Tolv 
förskollärare verksamma med barn i åldern 1-5 år valdes sedan ut i dessa kommuner. 
Kommuner och förskollärare var inte slumpmässigt utvalda. Genom de VFU-besök som 
vi som HFU-lärare från Högskolan Skövde har genomfört, under vår- och hösttermin 
2008, hos studenter på de aktuella förskolorna, har vi lyft frågan om att få återkomma och 
genomföra forskningsintervjuer. På ett sätt har det varit ett bekvämlighetsurval eftersom 
valet utgjordes av kommuner som har närhet till Skövde. Men urvalet av förskollärare har 
också skett genom att vi knutit tidigare kontakter med några av förskollärarna, dels under 
tidigare VFU-besök men också genom tidigare kontakt under yrkesverksam tid i förskola 
och skola. Genom personlig kontakt minskas bortfallet, som kan uppstå vid exempel 
mailkontakt med för oss okända förskollärare. Populationen måste enligt Patel och 
Davidsson (1991) 
 
  … beskrivas så klart att det inte finns någon tvekan om vem som tillhör den eller 

inte. (s.44) 
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Förskollärarna i studien har förskollärarexamen, ett villkor för att få handleda studenter i 
VFU. Alla har dessutom arbetat i förskolläraryrket i minst 1 år och längst 37 år. Antalet år 
som de tagit emot studenter har varierat från 2 år och upp till cirka 20 år. 
Intervjupersonerna är kvinnor mellan 26 till 60 år. Hälften av respondenterna har 
genomfört en kurs i handledning för lärarutbildare på något av lärosätena Jönköping, 
Karlstad eller Skövde.  

Genomförande 
En brukstextanalys av de tre VFU-dokumenten, där en argumentationsanalys ingår har 
genomförts under våren 2009. Hur denna analys genomfördes finns beskrivet under 
rubriken Analys (se s. 25). I kursen Pedagogiskt Yrkeskunnande 15hp som är en (delkurs 
i Magisterutbildningen i pedagogik 60hp 2008), genomfördes en examensuppgift i form 
av en brukstexttextanalys kring VFU-dokumentet på lärarutbildningen vid Högskolan 
Skövde. Slutsatsen i examinationsuppgiften ligger till grund för vissa av de kvalitativa 
intervjufrågorna i den här uppsatsen och därför synliggörs det arbetets slutsats här nedan.  
 

Som vi ser det genomsyras VFU-dokumentet av den pedagogiska grundsynen 
att teori och praktik ska gå hand i hand och är lika viktiga delar i 
Lärarutbildningen. Därför är det av stor vikt att dokumentet kan läsas och 
hanteras av berörda parter så att broarna kan förstärkas mellan 
praxisgemenskapen i skolverksamheterna och den teoretiska utbildningen till 
lärare på Högskolan i Skövde. (Lord och Wallin 2008) 
   

Vissa av de kvalitativa forskningsintervjufrågorna är direkt knutna till förskollärares 
kännedom om innehållet i VFU-dokumentet och också vilken nytta de anser sig ha av 
dokumentet i handledarrollen. I Forskningsmetodik i Pedagogisk Yrkespraktik 15hp 
(metodkurs i Magisterutbildningen 60hp 2008) genomfördes också en mindre enkätstudie 
där förskollärares tillgänglighet av VFU-dokument studerades. Resultatet av densamma 
visade på tendenser av hur komplicerat det är för förskollärare att ta del av information i 
VFU-dokumentet via Internet, varför vi också ställt frågor till respondenterna om i vilken 
utsträckning de har tillgång till Internet på arbetsplatsen och hur ofta de går in och läser 
eller hämtar information från Högskolan Skövde gällande VFU. Vi anser att möjligheten 
att ta del av VFU-dokumenten, samt information kring VFU i övrigt, via Internet, är en 
förutsättning för att VFU-lärarna ska hålla sig uppdaterade om VFU-uppdraget. En 
diskussion kring vilka frågor som kunde vara relevanta för studiens syfte genomfördes 
och beslut fattades att behålla vissa av frågeställningarna som använts i den genomförda 
enkätstudien då denna studies syfte handlar om vad förskollärare vill förmedla till 
studenter i relation till VFU-dokumentet. Efter genomförandet av brukstextanalysen 
designades en intervjuguide. Intervjuerna innehöll öppna frågor där respondenterna gavs 
möjlighet till reflektion.  
 

Hur intervjuerna hanterades  
Kontakten med respondenterna togs i samband med bokning av VFU-besöket och i andra 
fall togs kontakten via telefon med de förskollärare som vid tidigare VFU-besök 
tillfrågats om deltagande i studien. Tolv intervjuer på mellan 45 minuter till 1 timma 
vardera har genomförts under 3 månader och intervjumaterialet har transkriberats så tätt 
inpå de genomförda intervjuerna som möjligt. Två av intervjuerna skrevs ned samma dag 
som de genomfördes och övriga med någon veckas mellanrum. Som vi ser det svarar 
intervjufrågorna upp till syftet på olika sätt men frågorna 19 och 20 är specifika i 
sammanhanget och vi fick genom att ställa dessa svar på vad respondenterna ville 
förmedla till studenterna. Intervjufrågorna finns i bilaga 4. 
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Under det didaktiska samtalet, som HFU-lärare i Skövde har genomfört tillsammans med 
student och lärarutbildare i VFU, har en relation etablerats mellan intervjuare och 
respondent, vilket vi dragit nytta av då syftet har varit att respondenterna skulle känna en 
trygghet med oss som intervjuare och kunna dela med sig av sin yrkesvardag på ett 
naturligt sätt. Den sammanlagda tiden med förskollärarna har varit cirka 2½ - 3 timmar, 
varav intervjutiden tagit 45 minuter i anspråk. I de fall där intervjuerna skedde i samband 
med att vi som HFU-lärare genomförde VFU-besök med efterföljande samtal, 
genomfördes forskningsintervjun sist. Vår egen förförståelse av 
förskolläraryrket/läraryrket och det faktum att vi har erfarenheter av handledning sedan 
tidigare, utgör stora möjligheter att ställa utvecklande och viktiga frågor som 
sammanhanget möjliggör i intervjusituationen.  
 
Noggrannhet med att undvika ledande intervjufrågor har beaktats i intervjuerna, då vi är 
medvetna om att öppenhet för respondenternas resonemang ligger till grund för 
möjligheten att få till stånd ett trovärdigt forskningsresultat. Som intervjuare har vi lagt 
oss vinn om att lyssna med känslighet till respondenternas svar och också försöka urskilja 
”hur” saker sägs och vad som ”inte” sägs. Enligt Kvale (1997) ingår detta i 
kvalifikationskriterier för intervjuare och vi har beaktat flera av dessa för att uppnå syftet 
och svara upp till den valda metoden. 
 
Analys  
Under den här rubriken beskrivs hur brukstextanalysen av VFU-dokumentet utfördes, 
samt hur forskningsintervjuerna analyserades med hjälp av matriser.  

Brukstextanalys av VFU-dokumenten 
Valet föll på att genomföra en komparativ analys där en jämförelse mellan texterna 
genomfördes. En komparativ analys inriktar sig inte enbart mot att se skillnader i en text 
utan också att kunna se likheter.  
 
Hellspong (2001) menar att en komparativ analys har inte bara ett teoretiskt värde, den 
kan också vara av praktisk nytta. Varje dag i människors liv genomsyras av texter med 
olika innehåll och syften. Att omges av texter som påverkar, antingen medvetet eller 
omedvetet, hör till vardagen. Författaren menar att det finns skönlitterära texter, såsom 
dikter eller litteratur, där en koppling till konsten låter sig göras och att gränsen mellan 
dessa och de så kallade brukstexterna ofta är svår att urskilja. Brukstexter kan vara 
alltifrån tidningar till informationsbroschyrer, utredningar eller lexikon. Vidare uttrycker 
författaren att brukstexter har andra uppgifter i samhället, därför skall de ses som en 
särskild typ av texter. Meningssökande av ord och tolkande är en del i att läsa, därefter 
sker eventuellt en tillämpning av det som framkommit och på så sätt kan en 
textgranskaning vara behjälplig.(Lord och Wallin, 2008) 
 
Säljö (2006) skriver i kapitlet om ”text och tolkning” att kommunikationen i en text är 
enkelriktad och genom att texten enbart kan tolkas av läsaren görs läsningen till en mer 
abstrakt verksamhet än vad som sker i en dialog eller tal. Detta betyder att texten måste 
skrivas så att budskapet som författaren vill tydliggöra framkommer enbart med hjälp av 
texten. Läsaren måste också socialiseras genom att tolka budskapet i texten och ha en 
känsla för författarens argumentation och diskurser. Det är alltså upp till läsarens 
kompetens att skapa mening med det han/hon läser och författarens uppgift att formulera 
budskapet i texten med tydliga antaganden om hur läsaren kan tänkas uppfatta det skrivna 
ordet. 
 
En noggrann genomläsning av de tre VFU-dokumenten genomfördes. Från början fanns 
ett 25 tal ord som förekom frekvent i alla tre dokumenten. Dessa antecknades på lappar 
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och klipptes sedan ut ifrån texten. Här markerades från vilket dokument den klippta 
texten hämtats. När texten delats upp kunde det konstateras att en del ord gick att 
sammanföra under en gemensam rubrik. Dessa rubriker är utan inbördes ordning: praktik 
och teori, värdegrundsfrågor, struktur, studentens ansvar, rektors ansvar, arbetslag och 
partnerområdes ansvar, VFU-ansvarig och samordnares ansvar. Därefter sammanfattades 
meningar ur dokumenten som anknöt till de utvalda rubrikerna.  
 
Här nedan följer ett exempel från analysen av VFU-dokumenten från Malmö Högskola, 
Stockholm Universitet och Skövde Högskola 
Analys  Malmö Högskola Stockholms Universitet Skövde Högskola 
Dokumentnamn ”Den 

verksamhetsförlagda 
tiden i 
lärarutbildningen” 
(VFT). 

”Verksamhetsförlagdutbildning 
- guide för arbetslag och 
lärare”. 

VFU – Den 
verksamhetsförlagda 
delen i 
lärarutbildningen 

Struktur 33 sidor + bilagor. 
Löpande text med 
inslag av foton taget 
på studenter och 
Högskola  

18 sidor + bilagor 
Löpande text där vissa delar är 
uttryckta i punktform. Ett foto 
finns på omslaget av 
dokumentet 

20 sidor + bilagor 
Löpande text där 
flera delar är 
uttryckta i 
punktform. Inga 
bilder eller foton 

Praktik och teori 
(uttryckt i texten) 

”Broar mellan teori 
och praktik ska 
kunna byggas under 
VFT” 

”Teori och verksamhet ska 
bilda en helhet” 

”En fot i praktiken 
och en i teorin, 
samtidigt” 

Värdegrundsfrågor ”Studenten behöver 
under den 
verksamhetsförlagda 
delen ges rikliga 
tillfällen att på olika 
sätt diskutera och 
problematisera 
värdegrundfrågorna 
tillsammans med 
lärarna och 
arbetslaget” 

Värdegrunden nämn inte i 
dokumentet 

”Värdegrunden 
utgör fundamentet 
för hela 
förskolans/skolan 
verksamhet. Därför 
skall dessa frågor 
utgöra en central del 
i utbildningen och i 
en lärares 
yrkeskompetens” 

Placering av 
student 

Kommunen 
ansvarar för att 
särskilda 
samordnare utses för 
placering av  

Partnerområdets VFU-
samordnare/ansvarig utses för 
placering av studenter, 
eventuellt i samarbete med 
företrädare för universitetet  

VFU-samordnare, 
som anställs av 
kommunen ansvarar 
för placering av 
studenter 

Analys av intervjuer och VFU-dokument  

Steg 1 - 4 
Enligt Kvale (1997) kan analysstegen i en kvalitativ forskningsintervju börja med själva 
intervjuerna. Vi har därför kallat intervjuerna för analyssteg 1. I andra analyssteget menar 
Kvale att intervjupersonens tolkningar av frågorna leder till associationer som i stunden 
gör att intervjupersonen ser nya samband i sin livsvärld och som då förmedlas till 
intervjuaren. I nästa analyssteg som vi benämner som nummer 3, ingick att numrera 
intervjuerna från 1-12 för att underlätta analysarbetet och för att låta respondenterna förbli 
anonyma. Det var viktigt då vi inte ville färgas av intervjupersonernas framtoning, 
eftersom vi genomfört 6 intervjuer vardera och hade mer personlig kontakt med 6 
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respondenter var. Alla intervjutexter transkriberades så tätt på intervjuerna som var 
möjligt. Vi utgick från syfte och frågeställning vid inläsningen av intervjuerna och läste 
samtliga 12 intervjuer i analyssteg 4.  
 
Vi tog fasta på tre centrala delar, dessa syns i numerisk ordning här nedan.  
 

1. Vad studenten ska ta del av under VFU 
2. Begrepp kring handledning 
3. VFU-dokumentets betydelse i handledningsuppdraget 

Steg 5 - 6 
Meningar innehållande ord om vad förskollärare som är VFU-lärare i verksamheten 
uttryckte om uppdraget ströks under med färgpenna i alla tolv intervjuer, analyssteg 5. De 
markerade meningarna strukturerades upp i kolumner med hjälp av datorns verktygsfält 
och tabeller. Tillvägagångssättet är hämtat ur Watt Boolsen (2007) som menar att 
datamängder kan sammanfattas i matriser. Även Kvale (1997) förespråkar att 
intervjumaterialet organiseras så att det kan koncentreras på en relativt liten yta. När 
intervjuerna i sin helhet strukturerats upp i 12 kolumner (på 2 liggande A4 sidor) och vi 
okulärt tog del av analyssteg 5 som innebar en meningskategorisering, urskiljdes 
ytterligare ord och meningar som gjorde analyssteg 6 möjligt. En ytterligare kolumn lades 
till som gavs rubriken, samlade ord. Med samlade ord menar vi det som förskollärarna 
uttryckt i meningarna och som vi ansåg återkom i ett mönster. Dessa ord omformulerades 
till övergripande uttryck med samma innebörd. I exemplet nedan visas arbetsgången. 
  

Kontakt med föräldrar, fungera i gruppen med både barn och vuxna.  
 
Meningen är citerad från intervju nummer tre och det samlade begreppet i detta exempel 
blev social kompetens. Några fler exempel på sådana övergripande begrepp är: reflektion, 
förhållningssätt, samspel, konstruktiv kritik, bemötande och trygghet. Analyssteg 6 
innefattade 25 begrepp sammanlagt.  

Steg 7 
Utifrån de 25 begrepp som framkom i analyssteg 6 uppmärksammades sådana som kunde 
föras samman till kategorier som beskriver en övergripande abstraktionsnivå, analyssteg 
7. Kvale (1997) lyfter att Miles och Huberman har exemplifierat tretton ad hoc-metoder, 
där kvalitativa texter behandlas och utifrån olika metoder skapas en mening. De menar att 
en analytiker genom att upptäcka mönster, teman eller skapa metaforer kan se:  
 

… vad som hänger ihop med vad. (s. 185) 
 
Enligt samma analysprocess som genomfördes med intervjuerna behandlades VFU- 
dokumentets betydelse. Några ord kring handledning väljer vi att lyfta fram för att 
förklara. Exempel på ord är: delta, berika, uppgifter, yrkesliv, styrdokument, iakttaga, 
samtala, reflektera, diskutera, benämna, planera och kommunicera. Utav cirka fyrahundra 
ord som förskollärarna använde, när de talade om handledningsuppdraget, gjordes 
ytterligare kategoriseringar i 3 steg tills en övergripande abstraktionsnivå uppnåddes, vi 
gick tillväga på samma sätt som i analyssteg 5 och 6. I analysen av förskollärarnas tal om 
VFU-dokumentets betydelse i handledningsuppdraget framkom två perspektiv, vilka 
redogörs för i uppsatsens resultatdel. 

Forskningsetik  
Enligt vetenskapsrådet om forskningsetik (2009) www.vr.se regleras forskarens arbete av 
tvingande regler och föreskrifter. Forskarens eget etiska ansvar i en mening, utgör 

http://www.vr.se/
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grunden för forskningen. Det är en värdefull mening som i vårt forskningsarbete utgör 
fundamentet. Ungefär hälften av informanterna har kontaktats via telefonsamtal och de 
övriga kontaktades vid VFU-besök på respektive arbetsplats. Det finns ett forskningsråd, 
Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet [HSFR] (1990) som fastslagit de 
forskningsetiska principerna. som fastslår hur forskare som involverar människor i sin 
forskning ska handla ur ett etiskt perspektiv, användes som riktpunkt då arbetet med 
intervjuerna planerades. De fyra principerna är informationskravet, samtyckekravet, 
konfidentialitetskravet, samt nyttjandekravet och innebörden av dessa förklarades för de 
inblandade respondenterna innan intervjuerna startade. Vissa citat ur intervjutexterna 
ansåg vi skulle vara av betydelse för rapportens resultat och därför tillfrågades alla 
respondenter i studien om förfaringssättet. Förskollärarna i studien gav sitt samtycke till 
att citat från intervjuerna fick användas vid rapporteringen.  
 
Det finns etiska principer som behandlar utvärdering av forskningen där etikens 
försvarbarhet granskas, då bedöms risken för respondenternas medverkan ur ett etiskt 
perspektiv. Vilket för forskaren innebär att inte tala osanning eller dölja något för 
respondenten, om det inte är absolut nödvändigt. Frivillighet skall deklareras av forskaren 
och informationen om vad saken gäller skall tydliggöras. Intervjumaterialet skall 
behandlas strikt konfidentiellt på det sätt som utlovats. Informera om att när som helst 
kan respondenten dra sig ur, samt att forskaren alltid ska skydda respondenten mot fysisk 
eller emotionell skada som kan sättas i samband med undersökningen.  
 
  Nyberg (2000) anser att forskaren ska sträva efter att ge en så sanningsenlig bild av sitt 
undersökta fenomen som möjligt. Det finns två etiska principer som gäller för all 
vetenskaplig forskning. Huvudsyftet är att bidra till riktighet och noggrannhet i 
vetenskaplig kunskap och att skydda rätten till intellektuell egendom, vilket innebär 
hänsynstagande till upphovsrätten. Huvudregel nummer två gäller plagiatförbud. Det vill 
säga kopiera andras texter eller använda andras data som sina egna, vilket inte får 
förekomma. Egna texter måste även de referensbeläggas då det i annat fall kan anses som 
fusk. Viktigt är också att alltid uppge källor och deklarera var citat hämtats. Nyberg 
(2000) skriver att till princip två hör också att falsifiering ej får förekomma, fabricera 
forskningsresultat i sina egna publikationer eller att förfalska samt utelämna data.  
 
Det är en förutsättning för forskning att som forskare kunna tänka sig in i respondentens 
roll. En trygg relation med respondenten och forskaren är en förutsättning för att uppnå 
ett så innehållsrikt och ärligt forskningsresultat som möjligt. Forskning är viktig för 
samhället men individskyddskravet skall respekteras av den enskilde forskaren. Att 
inhämta kunskaper om forskningsetiska regler innan man börjar forskningsarbetet är av 
största vikt. En strävan efter noggrannhet i beskrivningar och utföranden och att se 
problemen ur olika aspekter hör också till självklara principer i forskningssammanhang. 
En medvetenhet om subjektivitet förutsätter objektiv möjlighet, liksom att kritiskt kunna 
granska det man som forskare presenterar. (Nyberg 2000) 

Trovärdighet 
Enligt Larsson (1993) kan något som tidigare varit obegripligt bli begripligt genom analys 
och lyckas detta genom den forskning som bedrivs så kan det skapas ett nytt 
kunskapstillskott. Vi anser att i forskningsresultatet framkommer att förskollärare på ett 
informellt sätt kan förmedla kunskap till studenter. I relation till det formella VFU-
dokumentet synliggörs vikten av respondenternas minnen då dessa enligt vårt sätt att se 
på resultatet motsvarar de riktlinjer som finns nedtecknade.  
 
Textens gestaltning och förmågan att kommunicera med läsaren blir central. Detta kallar 
Larsson (1993) för heuristiskt värde och med detta menas ”I vilken utsträckning som 
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läsaren genom framställningen övertygas om att se någon aspekt av verkligheten på ett 
nytt sätt” (s. 206).  
 
Delar av resultatet som forskats fram kan vara generaliserbart med tanke på att flera 
respondenter har gett uttryck för samma erfarenheter, till exempel att minnen från den 
egna utbildningstiden har stor betydelse för förskollärarna i handledningsuppdraget.  
 
Vi bygger vår forskning på en spontan naturalistisk generalisering vid analysen av 
förskollärarnas utsagor. Detta tillvägagångssätt beskrivs enligt Kvale (1997) som 
analytisk generalisering. Vi arbetar som HFU-lärare och har en yrkesbakgrund inom 
förskola respektive skola. Personlig erfarenhet har resulterat i en förförståelse som varit 
betydelsefull vid tolkningen av det empiriska materialet. Redan vid första tolkningen har 
vi en föreställning om vilken betydelse detta har för forskningen. Larsson (1993) 
beskriver att en förändring av tolkningsprocessen sker genom förförståelsen och det har 
tydligt framkommit för oss. 
 
En av fördelarna med att äga en förståelse för yrkesprofessionen var att i 
intervjusituationen kunde frågeställningarna förtydligas och exemplifieras för 
respondenten och på så sätt vara valid och täcka in det område som studien avsåg. 
Nackdelen kan vara att en del av respondenterna hade vi träffat under besök i VFU och 
därmed anser vi att denna relation, som eventuellt uppstått vid besöken, kan ha påverkat 
intervjusvaren på så sätt att respondenterna strävat efter att ge de svar som de trodde 
förväntades av dem.  Genom analysen av det empiriska materialet har vi tagit hänsyn till 
vår forskningsfråga och vi anser att vi uppnått en harmoni mellan forskningsfrågan, 
antaganden om forskning och det studerade fenomenets natur.  
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RESULTAT 
Under rubriken presenteras två resultatdelar. Den första delen innehåller 
brukstextanalysen av de tre VFU-dokumenten i studien. På de ställen i resultatet där vi 
anser att citat från forskningsintervjuerna är relevanta och tydliggör ett sammanhang, men 
i vissa fall också ett avstånd, mellan vad förskollärarna uttrycker och VFU-dokumentets 
betydelse i handledningsuppdraget, har dessa applicerats på texten. Viktigt är dock att 
notera att citaten är hämtade ur de forskningsintervjuer som har genomförts i relation till 
Högskolan Skövdes VFU-dokument. Den andra delen är resultatet av 
forskningsintervjuerna där det framgår hur förskollärarna som är lärarutbildare talar om 
sitt specifika uppdrag i relation till VFU-dokumentet från Högskolan Skövde. 

Del 1 VFU-dokumenten 

VFU-dokumentens titel, omfattning samt innehåll 
I brukstextanalysens resultat framkommer att Malmös lärarutbildnings formulering av 
den verksamhetsförlagda utbildningen, som benämns VFT skiljer sig, nationellt sett, från 
övriga lärarutbildningar i landet, som istället benämns VFU. Stockholms- och Skövdes 
VFU-dokument innehåller 20 sidor vardera och Malmös VFT-dokument innefattar 30 
sidor. Textens omfattning skiljer sig i de olika dokumenten. Skövdes dokument innehåller 
färre antal sidor än Malmös. Malmös dokument är i stort sett skrivet i löpande text. 
Skövdes och Stockholm dokument är skrivet i punktform. När VFU-dokumentet fördes 
på tal vid intervjuerna refererade tre förskollärare till det ”stora” dokumentet. På frågan 
om hur förskolläraren i studien har tagit del av Högskolan Skövdes VFU-dokument samt 
vilken betydelse detta har för handledningsuppdraget, framkommer ett överraskande men 
entydigt resultat, då ingen av respondenterna uttalade att VFU-dokumentet var ett 
material som ”används” som informationsmaterial, för arbetslag och studenter i 
handledningssituationen. En respondent uttryckte sig som i citatet nedan.  

 
Det är mycket möjligt att jag har fått det någon gång och så har jag lagt undan det 
och så har det kommit bort och så har man inte blivit påmind om det.  
(respondent 4) 

 
En förskollärare säger: 
 

Vi har ju säkert två tre stycken liggande så det har man ju läst några gånger. 
(respondent 6) 

  
Samma respondent uttrycker även: 
  

Det finns ju även på nätet och jag har ju kollat sidan. (respondent 6) 
 
Två av 12 förskollärare i studien nämner Internet som en möjlighet att inhämta 
information kring VFU. Tre av förskollärarnas förklaringar till ”varför” dokumentet inte 
används som i citatet ovan har samma innehåll men ordalydelsen skiljer sig. 
 

Dokumentet hamnade nog någon annanstans i posten. (respondent 12) 
 

Nej, vi har inte fått något material. Det kom aldrig något. (respondent 7) 
 

Nej, det har jag inte sett och det skulle jag kanske hitta själv.  (respondent 2) 
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Studiens resultat från intervjuerna visade också att respondenterna blandade ihop VFU-
dokumentet och de utvärderingsformulär som ligger till grund för måluppfyllelse under 
VFU-perioden. Inga frågor ställdes till respondenterna angående utvärderingsformuläret 
under intervjuerna. En av förskollärarna uttryckte sig så här: 
 

Vi har ju läst igenom det och så. Bra att det finns formulär klara men jag brukar 
fråga studenten själv. (respondent 12) 

 
Här syftar förskolläraren på utvärderingsformuläret, vilket framgick av intervjun. I 
Högskolan Skövdes VFU-dokument står det uttryckt angående tveksamhet kring 
studentens måluppfyllelse, att ansvarig kontaktperson på VFU skolan, i ett tidigt skede 
ska ta kontakt med högskolan om studenten riskerar att inte nå målen under VFU. När 
frågan ställdes till förskollärarna om hur de som lärarutbildare skulle hantera studenter 
som inte når målen i VFU, blev det en reaktion, av två respondenter, på själva begreppet 
”lärarutbildare” även om det använts tidigare under intervjun. Respondenterna menade 
att: 
 

 Det är stor skillnad på förskollärare och lärare, vi får nog bara kalla oss 
handledare. (respondent 7) 

 
Två av förskollärarna tyckte att det var svårt att vara den som skulle ta på sig mandatet att 
tala om för studenten att han/hon inte hade uppnått målen. Dessa respondenter ansåg 
också att det får någon av lärarna i grundskolan göra. Dessa respondenter uttryckte 
förvåning när intervjuaren under samtalets gång påtalade, att när förskollärare som är 
lärarutbildare lämnar ett underlag för bedömning av studenten, är det ett mandat som alla 
lärarutbildare har. Majoriteten av respondenterna ansåg dock att det var mycket viktigt att 
i ett tidigt skede tala om för studenten vilka bitar som behövde tränas mer på. 
Förskollärarna uttryckte sig positivt kring det utvärderingsformulär som studenten har 
med sig till VFU platsen, där lärarutbildare och student tillsammans diskuterar de mål 
som ska uppnås. 

Organisation av VFU 
I Malmös och Stockholms dokument för verksamhetsförlagd utbildning beskrivs vikten 
av att studenten ska placeras i ett och samma partnerområde ”under hela 
utbildningstiden”. Ett sådant partnerområde kan bestå av kommun, kommundel eller 
stadsdel. Syftet är att få en djupare förståelse för läraryrket. I Skövdes dokument för 
verksamhetsförlagd utbildning beskrivs vikten av att studenten placeras två terminer på 
samma praktikplats i samma syfte: att studenten ska få en djupare förståelse för 
läraryrket. En respondent uttryckte sig så här angående studentens placering under längre 
kontra kortare perioder. Hon menar på att när studenterna kommer tillbaka till samma 
ställe känner de en trygghet för de vet precis hur de ska förhålla sig. 
 

 Men jag kan ju också se att de studerande, alltså dom måste ju få mer ut av att 
kunna få komma till olika ställen /... / å andra sidan har de ju bara sett det stället 
då. Så jag känner ju att det blir en annan mångfald och möjlighet till att få mer med 
sig. (respondent 3) 

 
Då syftade förskolläraren på studenter som tillhör ett partnerområde och återkommer till 
samma förskola under hela utbildningen. Detta för att arbetslaget även tog emot 
studerande från Högskolan Jönköping, som använder sig av partnerskolor. I 
lärarutbildningen vid Högskolan Skövde får studenten, under sin VFU, vara på olika 
skolor och förskolor för att få en förståelse för hur komplex yrkesrollen är men också för 
att få kunskap om hur undervisningen och lärandet går till på flera olika praktikplatser. 
Flera än hälften av förskollärarna i studien upplever det mycket positivt att studenten är 
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på samma VFU-plats två terminer, höst och vår, för att de över tid ska kunna se en 
utveckling hos barnet. Dessa respondenter framhåller vikten av att uppmärksamma barns 
utveckling och kunna se det kompetenta barnet för att därmed kunna stödja och 
uppmuntra barnet i olika situationer. Flera av respondenterna menar att detta är ett 
grundläggande förhållningssätt, som studenten måste lära sig under VFU. Resultatet visar 
också att förskollärarna i studien är öppna för att ta emot studenter, som har kommit olika 
långt i utbildningen. På frågan om när, i utbildningen de anser att de helst tar emot 
studenter, var respondent 1 liksom ytterligare sex stycken ense om, att det fanns olika 
utmaningar, beroende på vilken termin studenten befann sig i av utbildningen: 
  

Ja, för att jag kan tänka mig att då kommer man ut med olika förutsättningar som 
student. Och det är ju det som är lite tjusningen kan jag känna. (respondent 1) 

 
Skillnaderna är att studenten i Malmö och Stockholm följer olika lärare inom samma 
partnerområde medan studenten från Skövde byter både skola och lärare efter ett år. Detta 
kan kanske uppfattas som om det är samma sak, men skolkulturen kan var helt 
annorlunda beroende på upptagningsområde och i vilken kommun studenten gör sin VFU. 
Flertalet förskollärare i studien förespråkar vikten av att studenten blir delaktig i 
förskolans värld och att de får möjlighet att göra VFU på samma förskola under en längre 
tid.  

Då hinner studenten knyta kontakt med barnen och se utvecklingen både 
individuellt och i grupp. (respondent 2) 

 
Just uttrycket ”förskolans värld” förekommer i intervjuerna. Några respondenter lyfter 
också möjligheterna för studenten att över tid se hur ett arbetslag kan utvecklas, inte 
minst när det gäller organisation och praktiska förändringar gällande verksamheten. 

Praktik och teori 
I VFU-dokumentet från Högskolan Skövde talar texten om att ett mål med utbildningen 
är att studenten ska utveckla ”en praktikgrundad yrkesteori”, med detta menas att 
utbildningen fokuserar på relationen tanke-handling. I dokumentet står vidare att den 
verksamhetsförlagda delen är både ett övningsområde och ett kunskapsfält som kan 
teoretiseras. Ett centralt mål för lärarstudenterna vid Högskolan Skövde är att stå med en 
fot i praktiken och en fot i teorin. Ett exempel på detta är när VFU följs upp med 
seminarium på högskolan. Uttrycken ”praktik” och ”teori” genomsyrar stora delar av 
texten och återkommer i olika sammanhang. I Stockholms dokument står att läsa, från ett 
utdrag ur ett kompletteringsavtal med kommuner och stadsdelar, § 1 sammanfattning, att:  
 
 Huvudtanken är att teori och verksamhet ska bilda en helhet. Studenten ska 

reflektera kring de praktiska erfarenheter och kunskaper som de förvärvar i 
lärandets vardag. (s.11) 

 
I Malmös dokument talar texten om broar som ska byggas mellan ”teori och ”praktik” 
under VFT. Texten trycker hårt på att det är av yttersta vikt att undervisningsinnehållet å 
ena sidan och organisation och metod å den andra är mycket viktigt att uppmärksamma 
under den verksamhetsförlagda tiden och att det är lärarens uppgift att organisera arbetet i 
verksamheten. Enligt resultatet från forskningsintervjuerna vill förskollärarna förmedla 
till studenten precis det som en förskollärare uttrycker: 

 
… att det finns en pedagogisk tanke i nästan allting man gör. 
(respondent 2) 

 
Resultatet från intervjuerna visar också på att förskollärarna i sitt uppdrag som 
lärarutbildare vill hjälpa studenten att våga prova sina teoretiska kunskaper praktiskt. 
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Någon uttrycker att man måste kunna: 
 
 … ha en barngrupp på 20 barn utan att hålla i dom! (respondent 11) 
 

 Sammanfattningsvis är även ambitionen i de tre aktuella dokumenten att lyfta 
fram dikotomin i begreppen teori och praktik. 

Vem vänder sig texten till? 
I Malmös VFU-dokument talas det tydligt om att dokumentet vänder sig till studenter, 
lärare på partnerskolor och högskolans lärare. En del av texten i dokumentet riktas särskilt 
till förskollärare, grundskollärare och gymnasielärare men ej till rektorer. 
Texten tar upp det auktoritära ledarskapet och refererar till Skolkommitténs 
slutbetänkande. 
 

Lärare har inte längre en självklar auktoritet därför att de är lärare. Både som 
vuxen och lärare måste man idag förtjäna sin auktoritet. Skolfrågor om en skola i 
en ny tid. (SOU 1997:121, s 39) 

 
I Högskolan Skövdes dokument vänder sig texten till arbetslaget genom att under en 
särskild rubrik i punktform tala om vad arbetslagen kan förvänta sig från Högskolan i 
Skövde i form av utbildningar, kurser och så vidare. I dokumentet riktas texten speciellt 
till de olika yrkesgrupperna förskollärare, grundskollärare, gymnasielärare och rektorer. 
Rektors ansvar i studenternas utbildning uttrycks i ett antal punkter i VFU-dokumentet. I 
Malmös och Stockholms dokument står inte uttryckt att texten vänder sig till de 
verksamma rektorer som har det pedagogiskt ledande ansvaret inom både förskola, 
grundskola och gymnasium vilket framgår i Skövdes dokument. I Stockholms dokument 
som vänder sig direkt till arbetslaget i partnerområdet handlar det om att partnerområdet 
ansvarar för genomförandet av den verksamhetsförlagda delen och att mottagande 
arbetslag tar emot och introducerar studenten. I detta dokument nämns varken 
förskollärare, grundskollärare eller rektorer. 

Värdegrundsperspektiv  
Resultatet av brukstextanalysen visar att värdegrundfrågor ligger som en röd tråd genom 
Malmös och Skövdes dokument men finns inte klart uttryckt i Stockholms dokument. 
Något som blir synligt i resultatet kring intervjun är förskollärarnas synpunkter kring 
vikten av att ha förmågan att kunna samspela med både barn och vuxna och att vara social 
och visa respekt samt empati för alla i omgivningen. Egenvärdet och förhållandet till 
andra människor hör till jämlikhet och för att uppnå eget inflytande och kunna göra egna 
etiska val eller bli tagen på allvar bör handledning också innefattas av symmetri. Rollerna 
som handledare och studenter får och tar i handledningssituationer, kan te sig väldigt 
olika enligt resultatet. Oftast är det positiva reflektioner om studenterna och deras 
ageranden, men en förskollärare i studien talar också om svårigheter i relationen.  

 
Det är ju jobbigt när man får en elev som kommer och talar om hur duktiga de är, 
för det har jag också varit med om. Jag har haft elever som vill nästan sätta mig på 
plats va`. De kör sitt race om jag får uttrycka det så… de kör sitt race och inte är 
lyhörda vad vi ska göra med barnen… vad vi ska göra med barnen, så det har jag 
känt ibland att elever tar över på något sätt. (respondent 4) 
 

Flertalet förskollärare i studien menar dock att det är lärorikt och utmanande att ha 
studenter på avdelningen. Då får de reflektera över varför de gör som de gör och ”tänka 
till” på det, vilket är nödvändigt då vardagen som innehåller både stress och tidsbrist 
oftast bara ”rullar på”, som flera av respondenterna uttrycker det. Resultatet uppvisar 
även förskollärares glädje i att få ta del av studenternas kunnande, då de menar på att det 
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är ett givande och ett tagande i handledningsrelationer. Respondent nummer 6 berättade 
att hennes student var så pedagogisk vid samlingarna med barnen, för då talade hon så 
lugnt och långsamt, vilket gjorde att barnen satt helt stilla och lyssnade. Detta 
tillvägagångssätt blev respondenten uppmärksam på och menade att hon hade tagit till sig 
och lärt sig utav. Hon hade ”smittats” av studentens förhållningssätt och fått nya tankar 
kring sitt eget agerande i barngruppen. Studenterna är resurser i verksamheten menar de 
flesta och då inte i någon negativ betydelse där studenterna utnyttjas. Tvärtom, de får ta 
pedagogiskt ansvar och känna att de är betydelsefulla. Förskollärarna vill förmedla sina 
kunskaper och erfarenheter till studenterna utan att för den skull vara ”översittare”. 
 

Vi har inte tagit emot en student för att ha någon som torkar bord eller sköljer 
penslar. (respondent 4) 

Ansvarsfördelning 
Arbetslagets ansvar under VFU uttrycks i Skövdes dokument i ett antal punkter som talar 
om hur arbetslaget ska hantera lärarutbildaruppdraget. Bland annat att studenten ska 
presentera sina kursuppgifter men att VFU-skolan också har möjlighet att utforma egna 
uppgifter till studenten som ligger i linje med den egna verksamheten. Alla förskollärare i 
studien poängterar vikten av att studenter får hålla i samlingar med barnen och skapa 
kontakter med barnens föräldrar samt delta i olika former av planeringar, 
utvecklingssamtal och föräldramöten, som ingår i verksamhetens kontext. En respondent 
menar att hon tycker det är viktigt att studenten får: 
 

Göra små försök med samlingar och vara ensam med en liten grupp barn, för att 
barnen skall se studenten som en vuxen. (respondent 9) 

 
I Malmös lärarutbildning har studenten inga uppgifter från Högskolan med sig ut på 
VFU-skolan. Likaså i Stockholms lärarutbildning förekommer inte att studenten har 
uppgifter med sig från Universitetet ut till VFU-skolan. För övrigt uttrycks arbetslagets 
ansvar i de olika dokumenten på ett likartat sätt. Övervägande del av förskollärarna i 
studien menar att det är studentens ansvar att delge arbetslaget information om sin 
utbildning, uppgifter och kurslitteratur. Medan andra uttrycker att det är arbetslagets 
ansvar att fråga studenten om information. En respondent menar att det måste finnas ett 
intresse för studenten som kommer och ytterligare en respondent säger att arbetslaget 
måste diskutera ansvarsuppgifter för studenterna, innan de kommer till VFU-skolan, hon 
uttrycker det som nedan. 
 

Vi måste kunna prata om och dela upp hur mycket ansvar studenten ska ta. 
(respondent 6) 

 
Det som framkommer tydligt i alla tre dokumenten är att studenten ska ges handledande 
samtal och att det ska finnas tid för studenten att tillsammans med arbetslaget kunna 
reflektera och analysera över den verksamhet som studenten befinner sig i. Resultatet från 
intervjuerna pekar på att alla i studien har likartad syn på hur ansvarsfördelningen skall 
hanteras i praktiken men de flesta tillägger att det beror på hur studenten är som person. 
En förskollärare talar om hur hon tagit för givet att studenten kunde byta en blöja på ett 
litet barn, men när de sedan pratade om detta så visade det sig, att det hade studenten 
aldrig provat på. Förskolläraren tänkte tillbaka på sin praktik och berättade att: 
 

… det fick jag ju lära mig på den småbarnsavdelningen jag var, jag vet ju att jag 
tyckte det var ”skitäckligt” om jag får säga så, med blöjorna…(respondent 2) 

 
 Vidare menar förskolläraren att det även handlar om studentens egna frågor för att man 
som handledare ska bli uppmärksam på vad de kan och inte kan. 
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Det måste de ju säga ibland, det här har jag aldrig provat, låt mig försöka.  
(respondent 2)  

 
Ytterligare en respondent menade att: 
 

I min egen utbildning handlade det om att läraren visade hur man skulle göra 
och så fick jag göra efter. Jag fattade aldrig djupet i lärandet och barns 
utveckling. Idag är ungdomar mer medvetna och vågar fråga mer.  
(respondent 10) 

 
VFU-lärarnas syn på studenter som vuxna människor, framkommer ur intervjuerna, och 
flertalet förskollärare nämner att de studerande måste få ta ansvar när de är i VFU. 
Möjligheter för studenter att påverka verksamheten är ytterligare något som lyfts kring 
ansvarsområden i praktiken. Föräldrakontakten är ett sådant område där respondenterna 
framhåller förståelse för hur betydelsefull praktiken är. De menar att delaktighet i 
tamburkontakten är ett måste, men det är också den här biten som förskollärarna menar är 
komplicerad, eftersom det är studentens ansvar att ta föräldrakontakt på ett genomtänkt 
och tillmötesgående sätt. Respondenterna svarar att föräldrakontakten är en oerhört 
betydelsefull del av VFU, men någon i studien menar att de aldrig diskuterat detta i 
arbetslaget.  
 

Nej, det har vi ju inte diskuterat, det borde vi egentligen göra, ja. (respondent 5) 
 
Enligt förskollärarna i studien framhålls vikten av studenters förhållningssätt och 
agerande gentemot föräldrar och deras barn vid tamburkontakten. En förskollärare 
berättade att hon uppmanar studenter att ta kontakt så fort som möjligt. 
 

… försök gå ut och presentera dig lite snabbt, även om mamman har bråttom just 
då så kan ni bara försöka få lite ögonkontakt och bara säg; hej jag heter Emma och 
jag ska vara här i 5 veckor och så, jag kommer och vara här lite så att ni vet 
det.(respondent 6) 

 
En av respondenterna uttryckte sig så här kring frågan om hur arbetslaget förberedde sig 
för att ta emot en student:  
 

… jag fick ju bara ett namn så ja visste ju inte hur gammal hon var eller var hon 
var ifrån eller nå´nting, men man får ju behandla alla lika. (respondent 8) 

 
Resultatet visar att förskollärarna inte förbereder sig nämnvärt inför studentens VFU. De 
menar att det viktigaste är att introducera studenten i arbetslaget och få studenten att 
känna sig välkommen bland barn och personal. Det framkommer också att det är 
värdefullt om studenten tar kontakt med arbetslaget innan VFU-perioden börjar. Någon 
nämner vikten av att det ligger i studentens ansvar att höra av sig. 

Del 2 Lärarutbildarnas handledningsuppdrag 

Minnen och trygghet grundbultar i handledningsuppdraget 
Minnesbilder från den egna praktiken spelar stor roll för hur lärarutbildarna tar emot 
studenter på arbetsplatsen, de menar att första mötet med studenten är betydelsefullt för 
båda parter. Flera förskollärare i studien säger, att enkla saker, som att visa de studerande 
tillrätta när de kommer och berätta var de kan hänga av sig, skapar trygghet och 
studenterna känner att de får en plats i arbetslaget redan från starten. Att få sitt namn 
uppsatt bredvid handduken på toaletten är också en välkomstgest som är betydelsefull 
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enligt förskollärarna. Resultatet av intervjuerna visar att samtliga förskollärare i studien 
vill göra studenterna uppmärksamma på hur betydelsefullt det är att som förskollärare 
utstråla trygghet till barn, föräldrar och kollegor.  
 

Vi måste göra vårt bästa, vi är en stor del av barnens liv, så vi måste göra en bra 
verksamhet, där barn och föräldrar kan känna sig trygga.(respondent 6) 

 
Det menar en respondent som också betonar att man måste hjälpa varandra över 
avdelningarna om det blir nödvändigt och ta hand om varandras barn. På flertalet 
förskolor sätter studenterna upp ett personligt fotografi i tamburen och skriver några ord 
om sig själva, så att föräldrar och barn kan se att det finns en lärarstuderande där, under 
en viss tid. Detta tillvägagångssätt skapar också en form av trygghet för föräldrar och 
barn menar respondenterna. Det finns dock en problematik, som kommer fram vid 
intervjuerna, att föräldrar oftast vänder sig till de ordinarie förskollärarna vid lämning 
eller hemgång, då de känner sig mera trygga med att dryfta saker, händelser eller liknande 
kring vardagen med dem som de har förtroende för. Dock uttrycker fler av de intervjuade 
att det gäller att kunna ta ett steg tillbaka, för att lämna plats åt studenten så att de får 
möjlighet att samtala med föräldrarna om hur dagen varit. Tryggheten har betydelse för 
allt och den hänger samman med känslor menar respondent 5, precis som med intuition, 
handlar det om att ha en känsla av eller en outtalad förnimmelse av något. 
 

Jaa, det är väl erfarenheter lite grann, vi som har jobbat länge, vi känner ju 
nästan på oss att; det här kommer inte att gå bra, det här kommer att gå bra. 
Men man säger ju inte det alltid. Om man nu ser en student som tänker göra en 
sak, så säger man ju inte; det här kommer inte att gå, du får göra på ett annat 
sätt, utan de måste ju få testa själva … (respondent 5) 

 
Det minns ju jag att jag fick göra säger respondenten. Alla förskollärare i studien kommer 
under olika delar av intervjuerna osökt in på sin egen utbildningstid och hur de själva blev 
bemötta under sin VFU. Därför påvisar resultatet också den egna erfarenheten och 
minnenas betydelse för handledningsuppdraget.  

Samspel och möjligheter 
I det här sammanhanget menar förskolläraren att det kan ta tid för studenter att öva upp 
förmågan att läsa av barnen och förstå när de till exempel skall avsluta en samling eller 
när det är dags att bryta en aktivitet som barnen arbetar med. Det är en viktig intuitiv 
känsla, som är nödvändig i verksamheten. Intervjutexterna genomsyras av meningar som 
innehåller begreppen ”känsla och känsla av”. Flera av förskollärarna formulerar sig kring 
vikten av att studenten också skall känna sig bekväm och trygg i arbetslaget under sin 
VFU. En förskollärare i studien uttryckte att hon haft en student som sa att det är så roligt 
att se, hur kul du har när du arbetar. Handledaren hade då frågat studenten hur hon kunde 
veta att hon tyckte att det var så roligt. Då hade studenten svarat: 
 
  … det syns förstår du,  att du tycker det. (respondent 5) 
 
När handledaren förmedlar hur roligt hon tycker att det är att arbeta bland barnen, utan att 
hon säger det för det syns ändå, och studenten kan uppfatta det i sfären omkring dem, 
samt sätta ord på den känslan och berätta för VFU-läraren om det hon registrerat, uppstår 
ett samspel mellan lärarutbildare och student, menar förskolläraren. Relationen mellan 
barn, personal och student, är ett begrepp som återkommer ofta i förskollärares tal om 
olika förhållningssätt. Vikten av att kunna bygga relationer med barnen där ett 
samförstånd uppnås och ett ömsesidigt förtroende är grunden till, att ett lärande kommer 
till stånd. Detta har också betydelse för den ömsesidiga respekten enligt flera 
respondenter. En förskollärare menat att: 
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Det är viktigt hur man tänker vid till exempel en måltid tillsammans med barnen. 
Den vuxne ska inte vara den som bara springer runt och servar. Barnen ska ges 
möjlighet att få hjälpa till med vardagssysslorna. (respondent 12) 

Läroplanens betydelse för professionaliteten 
Betydelsen av att studenten får sätta sig in i den organisation som finns på förskolan 
påtalas av samtliga respondenter. Studentens delaktighet i till exempel planeringsmöten 
dagtid med personalen, konferenser med arbetslaget och kvalitetsarbete är några av de 
punkter som studenten ska få insyn i menar alla. Alla förskollärarna tog också upp, vikten 
av att känna till de styrdokument som gäller för förskolan, för att kunna känna sig väl 
förankrad och trygg i sin yrkesroll. Flera var eniga om att ”ribban har höjts” och någon 
menade att det ställs krav på verksamheten, vilket synliggörs tydligt i den läroplan som 
genomfördes för förskolan (Lpfö98). En förskollärare exemplifierade detta genom att 
jämföra hur ”trygghet” för barnen uttrycktes under hennes utbildning, som var för 20 år 
sedan.  
 

Trygghet förr det var att handdukarna skulle hänga på rätt plats och att personalen 
gjorde lika med alla barn i alla situationer. Individualiseringen talade man inte så 
mycket om då. (respondent 7) 

 
Läroplanen för förskolan (Lpfö-98) har spelat en stor roll för förskollärarnas 
yrkesidentitet. Förskollärarna uttrycker till exempel unisont att de känner trygghet i sin 
yrkesroll och förankrar sitt arbete i styrdokumenten. Hälften av respondenterna ger 
uttryck för stolthet över yrket men alla i studien vill förmedla lust och glädje i 
yrkesrollen. En förskollärare säger: 
 
 Alla barn skall må bra och det är upp till oss att se till att de gör det.  (respondent 11) 
 
Förskollärarna nämner ofta ”uppdraget” och syftar på Läroplanen för förskolan (Lpfö-98) 
där de hämtar kunskaper och inspiration om hur de skall hantera verksamhetens vardag. 
Enligt resultatet uppvisar förskollärarna kunskaper kring verksamheten och målen för 
densamma i sitt resonemang. Resultatet av intervjuerna visar också att respondenterna vill 
förmedla till studenten vikten av delaktighet i arbetslaget och att studenten ska få vara 
med och planera verksamheten. Enligt förskollärarna i studien är det viktigt att förmedla 
mål och kunskap om aktuell läroplan: 
  

… det är ju liksom vårt uppdrag. (respondent 1) 
 
Så här uttrycker någon sig kring frågan om vad de tror att studenterna förväntar sig av sin 
handledare. 

 

Styrdokumenten – att man är förankrad och trygg i sin yrkesroll. … annars ska man 
nog inte vara handledare, tror inte jag. (respondent 1) 

 
Någon säger: 
 

Jag gav henne verkligen riktiga råd och så och även positiv och negativ kritik. 
(Respondent 11) 

 
Vidare säger en annan förskollärare: 
 

Att man har kunskaper om våra mål och vår läroplan, det är ju liksom vårt 
uppdrag. (respondent 2) 
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Dagens lärarstudenter, får i sin utbildning bland annat under VFU, också ett lärande 
genom att få möjlighet att delta i utvecklingssamtal, föräldramöten och annan verksamhet 
som hör till förskollärarens uppdrag. En förskollärare säger:  
 

Jag vill visa studenten att det här yrket innebär att man förutom arbete i 
barngruppen är både mat-tant, städerska och ibland trädgårdsmästare. 
(respondent 11) 

Glädje i yrkesrollen framträder i handledningsuppdraget 
Förskollärarna i studien talar om värdet av att ge positiv feedback till studenterna. De 
menar också att det gäller att få studenten att växa under sin VFU-period samt ge 
studenten eget ansvar för olika delar i verksamheten där de kan utvecklas tillsammans 
med barnen och personalen i arbetslaget. Något som framkommer i talet om 
handledningsuppdraget är kvalitetstid, alltså den tid där barnen gör saker tillsammans 
med förskolläraren både det, som innefattar ett perifert lärande, men också det formella 
lärandet. Respondenterna framhåller att i uppdraget ligger även att kunna hjälpa studenten 
att sätta ord på det hon gör, kunna förklara varför man gjort sina val samt ge studenten 
utrymme för att reflektera över sina egna tankar.  
 
Förskollärarna i studien talar om gränssättning och betydelsen av att studenterna kan 
hantera sådant och menar att det är en förutsättning för att kunna arbeta i barngrupp och 
känna trygghet med arbetsuppgifterna. När man är trygg kommer glädjen menar de. 
 

Studenten måste kunna sätta gränser och får inte bli en i barngruppen. Läraren ska 
vara en förebild. (respondent 12) 

 
Flera förskollärare framhåller att studenten som är ute på VFU ska kunna hålla en 
professionell attityd till barnen och vara den pedagogiske ledaren, samtidigt som det är av 
största vikt att ha roligt tillsammans med barnen och vara nära dem. Det synliggörs att 
arbetslaget spelar stor roll i praktikgemenskapen och respondenterna talar om betydelsen 
av att studenter skall vara med barnen och smälta in i gruppen. De skall känna delaktighet 
och: 
 
  … känna sig som en av oss. (respondent 6) 
 
Flera förskollärare uttalade att det är ett roligt och ett intressant uppdrag att ta emot 
studenter. Någon menade att det ibland kunde vara svårt att få hela arbetslaget att 
engagera sig. Vissa respondenter framhöll vikten av att i lärarutbildaruppdraget ges 
möjlighet att sätta ord på det man gör för att kunna svara på studentens frågor kring 
verksamheten. Reflektionen är viktig och att det avsätts tid för student och lärarutbildare 
för kontinuerliga samtal, var alla överens om. De förskollärare som gått 
handledarutbildning framhöll värdet av att alla som tar emot studenter behöver gå en 
sådan utbildning. Respondenterna som gått utbildningen menade att de såg med helt 
andra ögon på sitt uppdrag och kände sig betydligt säkrare i sin roll både som 
lärarutbildare och i yrkesrollen. 
 
Stolthet över yrket nämns i hälften av intervjuerna och förskollärarna ger uttryck för att 
det är viktigt att känna glädje, lust och vilja för yrket.  
 

Min kollega hon är 62 år och har jobbat i 40 år och jag säger det till henne nästan 
varje dag; du är så positiv mot barnen och du vill detta. En del går här och går 
här: - Jag kan inte göra något annat, jag får gå här och klaga på allting. Det är 
inte rätt, då får du gå i pension innan då eller göra någonting annat, för att gå här 
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och klaga alltså du vet, det tycker jag är jobbigt. Det drar ju ner allting, hela 
stämningen på hela arbetslaget, gör det att man trycks ner när man går på en sån 
liten yta. Då gör det så mycket att man är positiv. (respondent 6) 

  
En god förebild för yrket är däremot något som alla respondenter hänvisar till att de vill 
vara och kunna förmedla yrkets roliga och bra sidor.  
 

Jo men alltså jag vill ju vara en god förebild för mitt yrke, det är som så alltså, det 
är vad jag önskar verkligen! (respondent 6) 

 
Begreppet ”lyhörd” kommer ofta upp i talet om yrkesrollen och att vara ”flexibel” nämns 
också återkommande, liksom ”vad är rätt och vad är fel” när man arbetar med barn. Det är 
det som gör yrket utmanande menar någon, att vi alla är olika och har olika tankar om hur 
vi ska hantera situationer tillsammans med barnen. Många gånger på en och samma dag 
får studenten ta del av konflikthantering utifrån olika förskollärares sätt att hantera 
problematiken. Ibland kan det gälla samma individ och alla i arbetslaget har olika 
strategier för att bemöta barnet i konflikten. Sådana situationer blir ofta utgångspunkt för 
didaktiska samtal menar respondenten.  
 

… bra samtal som gav mig också att tänka på, för hon sa ju till mig att jag gjorde 
en viss grej som jag inte tänkte på själv: gör jag så? Jaha! Det tänkte inte jag på 
själv. (respondent 6) 

 
I talet om yrkesrollen framträder att förskolläraren vill förmedla till studenten vikten av 
engagemang och att det finns en lust för yrket. Studenterna måste verkligen vilja arbeta 
med barn annars är det ingen idé menar en av respondenterna. Ett intresse för barnen och 
deras utveckling och lärande är också en av förutsättningarna för att lyckas i yrkesrollen 
anser respondenten. 
  

Det är tufft klimat, det är mycket barn och då måste du ju vilja detta! 
(respondent 6) 

Slutsatser  
Studiens syfte är att studera förskollärares uttryck om handledningsuppdraget inom 
lärarutbildning i relation till det formella dokument som producerats. Utifrån vårt 
empiriska material kan några slutsatser dras.  
 
En första slutsats är att VFU-lärarnas minnesbilder av sin egen yrkesutbildning styr 
arbetet i högre grad än VFU-dokumentets innehåll och därmed präglar handledningen i 
större utsträckning. Emsheimer (2006) menar att handledning är någonting som alla 
känner till och förstår sig på eller har ett förhållande till i den pedagogiska verksamheten. 
Förskollärarna berättar om upplevelser från sin egen utbildning och lyfter vikten av 
erfarenheter från densamma som visar sig ha satt spår i förhållningssättet gentemot de 
studerande. Dessa erfarenheter kan därmed tendera att bli enskilda och differentierade och 
framförallt kanske skapa motsättningar gentemot de ideal som den aktuella utbildningen 
står för. Ett exempel är målet att utbildningen ska skapa förutsättningar för ett 
reflekterande förhållningssätt. VFU-dokumentets formella riktlinjer och förskollärarnas 
informella tal om uppdraget kan på flera punkter tangerar varandra, vilket kan tolkas som 
omedvetna likheter.  
 
Vidare framgår att samtalet mellan lärarutbildare och student är betydelsefullt. Maltén 
(1995) menar att för att de didaktiska diskussionerna kontinuerligt ska kunna genomföras 
krävs att tid avsätts för samtal för handledning. I studien synliggörs också att 
förskollärarna prioriterar tid för samtal av handledande karaktär tillsammans med 
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studenten, både i praktiken och om praktiken. Samtalen innehåller allt som händer runt 
barnen och i parternas samtal är reflektionen en förutsättning för progression under VFU. 
Samtidigt påpekar förskollärarna att behovet av tid till reflekterande samtal är långt större 
än möjligheterna bjuder. Kan resultatet ge lärarutbildarna i förskolan, möjlighet till någon 
form av förtroendearbetstid i samband med handledningsuppdraget? 
 
När barnen enligt, Berger och Luckman (1998), socialiseras in i den institutionella miljön 
som förskolan utgör styrs verksamheten av ramverk som till exempel Läroplanen för 
förskolan (Lpfö-98). Det är 10 år sedan Lpfö-98 implementerades i förskolan och enligt 
resultatet i studien har den fått stor genomslagskraft. Detta visar sig i förskollärarnas tal 
om yrkesprofessionen. Vi kan se att de förskollärare i studien, som gått sin 
förskollärarutbildning under den tid som läroplanen för förskolan funnits, ser 
styrdokumenten som självklara medan de förskollärare som arbetat före läroplanens 
införande kan se vilka förändringar som skett när den pedagogiska verksamheten för 
yngre barn har fått betydelse för livslångt lärande. Vi funderar kring att förskollärarna inte 
nämner begreppet lek i handledningsuppdraget.  
 
En tanke kan vara att lärandet i förskolan blivit överordnat leken. Endast en förskollärare 
nämner lekens betydelse i begreppen kring handledning, vilket vi finner något 
överraskande och anmärkningsvärt, då förskolans pedagogik vilar på lekens grunder för 
lärande. Enligt Sigbritt Franke (En hållbar lärarutbildning, HUT 2008) kommer det att 
läggas större fokus på förskollärares pedagogiska ansvar. Där hoppas vi att leken ska få 
större dignitet, än den har i den befintliga Läroplanen för förskolan (Lpfö-98). 
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DISKUSSION 
Några centrala områden behandlas under rubriken Resultatdisskusion: Samtal, trygghet, 
handledning, samspel, tyst kunskap och värdegrund i den beskrivna ordningen.  

Resultatdiskussion 

Samtal – progression i VFU 
Nielsen och Kvale (2000) tillstår att kunskap och färdigheter är något som överförs från 
lärare till elev i skolans institutionella miljö. Informationen överförs från en part till en 
annan. Lärande blir följden av undervisning och metodik blir den avgöranden faktorn för 
hur undervisning bedrivs men också hur eleven lär. Lärandet har sedan lång tid tillbaka i 
historien haft en miljö som innefattat mästare och lärlingsrollen. Läraren lär ut och eleven 
lär in. I ett sociokulturellt perspektiv på lärande vill vi påstå, att lärande har flera 
dimensioner, där vi lär av varandra och har förståelse för att man kan se på lärande på 
många olika sätt. Då förutsättningar och möjligheter för lärande ter sig olika beroende på 
i vilken miljö vi befinner oss. Emsheimer (2006) uttrycker att det inte är lärarutbildarens 
egen kompetens som är central utan den som handleds.  
 
En tydlighet i resultatet framstår då respondenterna samfälligt står för att 
handledaruppdraget inte innebär att lärarutbildarna vill framstå som mästare, utan istället 
vara på jämställd nivå med de studerande. Maltén (1995) konstaterar att genom att 
handledaren agerar på jämställd fot med studenten leder förhållningssättet till att både 
lärarkompetens och personlighet utvecklas. Här innefattas även de didaktiska samtal som 
förväntas äga rum mellan lärarutbildare och student. Maltén uttalar vikten av att dessa 
samtal hålls i en ostörd miljö och respekteras av övriga i verksamheten. I studien 
framkom en uttalad önskan om att få mer tid att hålla dessa samtal. Förskollärarna 
framhåller att samtalen är en grundförutsättning för studentens förståelse kring VFU och 
för att lärarutbildaren ska kunna handleda studenten på ett professionellt sätt. Vi anser 
precis som Maltén och förskollärarna i undersökningen att tid för samtal ska prioriteras 
under VFU. Data i denna studie visar att det är viktigt att avsätta tid där lärarutbildare och 
student ges möjlighet till reflektion. Handledningsuppdraget kräver barnfri tid, vilket i 
praktiken visas sig vara svårt att få till stånd på flera förskolor. Det är inte ovilja från 
lärarutbildarnas sida, enligt vår tolkning, utan den komplexa verklighetens dilemma. Vi 
skulle förespråka att handledningsuppdraget på förskolan ges den dignitet som uppdraget 
kräver även när det gäller tidsaspekten. 

Trygghet grundlägger lärande 
Enligt Berger och Luckmann (1998) sker den primära mänskliga socialisationen i 
hemmet, medan den sekundära socialisationen sker bland annat i formella institutioner 
såsom förskola och skola. I dagens samhälle där de flesta barn vistas på förskola, då 
föräldrar yrkesarbetar eller studerar, sker den sekundära socialisationen tidigt. 
Inskolningarna på småbarnsavdelningar startar när barnen är ett till ett och ett halvt år 
gamla, vilket betyder att barnen lever och upplever en stor del av sin barndom på 
institution. 
 
Resultatet av intervjuerna visar att förskollärarna prioriterar tryggheten för barnen och 
anser att det är otroligt viktigt att förmedla ett förhållningssätt som bidrar till att även 
verksamheten utstrålar trygghet. I arbetet som HFU-lärare kan vi se fördelarna med en 
arbetsplats som har ett öppet och tillåtande klimat och där en intuitiv känsla av trygghet 
sitter i väggarna. På en förskola, där barn och personal utstrålar trygghet, avspeglas detta i 
förlängningen på studenten då denne vågar prova nya saker och visa pedagogisk 
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skicklighet. Enligt Selander och Selander (2007) presenteras tre dimensioner av 
handledning där den pedagogiska dimensionen innebär att studenten blir integrerad i 
yrkets inre krets där det ges möjligheter för studenten att genomföra aktiviteter såsom 
samlingar, lekar och pedagogisk verksamhet av olika slag och som vi förstår handlar den 
pedagogiska dimensionen om att kunna omsätta teoretiska kunskaper i det praktiska 
arbetet. 

Handledning 
Handal (2007) beskriver att i begreppet handledare ligger en intuitiv känsla av att den 
som handleder är kompetent för uppdraget och insatt samt uppdaterad inom 
verksamhetsområdet. Vi håller med författarna, att en handledare bör vara duktig i sin 
yrkesutövning, vilket innebär att läraren visar sin skicklighet i praktiken. Men 
skickligheten ligger också i att vara uppdaterad och kunna variera sig, som också kan 
spåras till lärarutbildarens professionalism som yrkesutövare. Författarna förklarar 
begreppet ”guru” som en handledare som visar och exemplifierar för studenten och 
därefter intar rollen som en ”kritisk vän” för att få studenten att förstå yrkets olika 
utmaningar. Här säger resultat att lärarutbildaren vill se sig själv som en god förebild men 
också ge studenten möjlighet till egen reflektion. Vi anser att här finns det möjligheter för 
lärarutbildaren att visa pedagogisk skicklighet men att också få studenten att känna tillit 
och våga prova nya utmaningar. Men även lära av sina misstag, då en god lärarutbildare 
är medveten om att ingen är en felfri guru. Även Handal (2007) belyser vikten av att en 
handledare är en god förebild och att god undervisning bedrivs. Dessutom skall en 
fackmässig kompetens som är knuten till professionalitet finnas och en viktig ståndpunkt i 
sammanhanget är att handledaren aldrig abdikerar eller avsätts. För att studenten skall 
vilja ta efter eller härma sin handledare krävs ingen mönstermänniska, utan istället någon 
som på ett medvetet sätt kan förklara olika händelser i yrkespraktiken, en så kallad 
reflekterande praktiker. 
 
Selander och Selander (2007) förklarar att i framtiden kommer kraven på handledare på 
fältet att höjas, då professionella kunskapsområden inom alla yrken vill säkerställa 
forskning och forskningsanknytning på vetenskaplig grund. Detta kan knytas till resultatet 
i studien som visar på att förskollärarna som ännu inte gått handledningsutbildning i stor 
utsträckning är intresserade av att gå utbildningen. Vi har tilltro till det Selander och 
Selander skriver, att kraven på att vara lärarutbildare kommer att höjas och att 
handledningsutbildning för lärarutbildare kommer att bli ett krav. 
 
En viss kritik kring Åberg (2007) har vi, då enligt vår mening en generalisering av 
handledning sker. Författaren menar att handledning i VFU idag är mycket begränsad, 
vilket enligt vår erfarenhet inte stämmer. Även att dagens utbildningar skulle vara 
begränsade i praktikhänseende anser vi är ett förgivettagande, då vi tagit del av VFU-
dokument från Högskolan i Malmö och Stockholms Universitet, samt lärarutbildningen 
Högskolan Skövde, där VFU-delen nästan är hälften av HFU-delen.  Förskollärarna 
avsätter tid till handledning i stor utsträckning trots stora barngrupper, vilket innebär ett 
tidskrävande praktiskt arbete för dem. En av anledningarna till att vi vill lyfta denna kritik 
är att uppsatsens innehåll visar på att förskollärarna tar sig tid för samtal med studenter, 
dock inte i den utsträckning de skulle önska. 

Samspel, engagemang och öppenhet 
Hammarström Lewenhagen och Ekström (1999) skriver att det första mötet har en 
genomslagskraft i processen kring handledningen framöver. Förskollärarna i studien 
lyfter betydelsen av de små detaljerna. Med detta menar respondenterna att ett positivt 
välkomnande ligger till grund för den fortsatta relationen mellan lärarutbildare och 
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student. De små detaljerna kan bestå av till exempel att en namnskylt finns på klädskåpet 
i tamburen redan när studenten gör sitt första besök i verksamheten. 
 
En bra relation mellan handledare och student hör även till en del av det som skapar 
trygghet, dock menar Hammarström Lewenhagen och Ekström (1999) att lärarutbildarens 
relation till uppdraget alltid är av överordnad betydelse, eftersom ett personligt 
engagemang bör relateras till uppgiften, i betydelsen att en positiv smitta kan uppstå som 
gynnar studentens förståelse för yrkets möjligheter. Vi ställer oss kritiska till författarnas 
mening om att uppdraget alltid är av överordnad betydelse. Då resultatet visar på att 
förskollärarnas agerande i stunden kan ses som ett perifert lärande, som inte avsiktligt har 
med uppdraget att göra men som ändå syns i samspelet mellan barn och förskollärare. 
Dock menar vi att samspelet inte är en självklarhet. Det handlar om både studentens 
förmåga att kunna se och förskollärarens lust och engagemang för yrket. 
 
I Lave och Wenger (1994) används uttrycket ”legitimate peripheral participation” som 
menas att lärande genom kringsysslor har stor betydelse för att skapa förståelse för 
helheten. När vi diskuterar perifert lärande framkommer olika perspektiv på så kallade 
kringsysslor. Dels framstår det som uppvisas i resultatet som några förskollärare 
benämner kvalitetstid, spontana situationer tillsammans med barnen. Men också de 
tillfällen i verksamheten som går åt till praktiska sysslor som att torka bord, lägga i en 
tvätt eller tömma diskmaskinen. En förskollärare i studien nämner helikopterperspektivet, 
som en nödvändig del av yrkeskompetensen.Vi menar att som förskollärare är det 
naturligt att alltid ha ett öra i verksamheten och ett öga i nacken för att kunna se helheten. 
 
I Selander och Selander (2007) påpekas vikten av tre dimensioner av handledning varav 
den ena benämns den sociala dimensionen där både kognitiva, psykologiska och 
emotionella aspekter av samarbete mellan parterna uppstår. Enligt resultatet definierar 
förskollärarna samspelet som en signifikant del av handledningsuppdraget. Med 
yrkesprofessionen i backspegeln anser vi att samspel på förskolan mellan de olika 
individerna är av betydelse. Alla gemensamma situationer i praktiken speglas av de 
aspekter som Selander och Selander framhåller. 

Låt tankarna höras 
Jernström (2000) uppehåller sig kring vikten av studenters förmåga att ställa frågor till 
mästaren då dessa kan öppna upp för ytterligare reflektion och förståelse av praktiken och 
dess kontext. I intervjuerna talade respondenterna i olika grad om värdet av en student 
som kan ställa frågor kring praktiken, men även ställa frågor om lärarutbildarens 
förhållningssätt i verksamheten. Enligt Jernström (2000) öppnar dessa frågor upp för 
ytterligare reflektion. Vi anser att frågvisa studenter kan bidra till att förskollärare sätter 
ord på den så kallade tysta kunskapen. Hammarström Lewenhagen och Ekström (1999) 
använder uttrycket ”låt tankarna höras” och menar att trygghet kan vara en avgörande 
faktor för att både student och handledare ska våga tänka högt, vilket vi anser är av största 
betydelse för studenters förmåga att förstå den komplexa praktikgemenskapen.  
 
Enligt Berger och Luckman (1998) föds barn in i familjer som sociala varelser i en så 
kallad primär socialisering, där lärandet äger rum i den vardag och kontext de ingår i. 
Enligt resultatet är förskollärare förankrade i styrdokumentet, Läroplanen för förskolan 
(Lpfö-98) och har en tydlig fokusering på verksamhetens målstyrning, då barnen tidigt 
socialiseras in i den formella lärandemiljön som förskolan idag är. Alla förskollärare i 
studien nämner Läroplanen som en självklar utgångspunkt för det pedagogiska arbetet 
med barnen och detta vill de också förmedla till studenterna. I resultatet 
uppmärksammades att lekens betydelse för lärandet inte nämndes över huvud taget. 
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Enligt vår uppfattning kan det bero på att leken är ett fenomen i förskolan, som ingår 
naturligt i lärandet och som därför blir osynlig när verksamheten verbaliseras.  

Värdegrund och delat ansvar 
Förskollärarna påtalar att ett ansvarsområde, som är av stor betydelse för de studerande är 
att få ta del av föräldrakontakten. Men det ligger en problematik i att föräldrar oftast 
vänder sig till ordinarie personal vid lämning och hämtning av barnen, enligt 
förskollärarna. Resultatet pekar på att i dessa situationer bör förskolläraren ha förståelse 
för att det gäller att ta ett steg tillbaka och lämna utrymme för studenten. I studien visade 
det sig att hälften av förskollärarna var medvetna om problematiken men hade svårt att 
överlämna ansvaret till studenten. Vi har uppmärksammat möjligheten i att vi som HFU-
lärare lyfter problematiken med förskollärarna i verksamheten under de didaktiska 
samtalen som genomförs vid VFU-besöken. Den sociala kompetensen är ett av de mål 
som studenten ska uppnå under VFU, enligt Högskolan Skövdes utvärderingsformulär för 
VFU. 
 
I resultatet menar respondenterna att mycket av ansvaret ligger hos studenten själv. Detta 
betonas också i VFU-dokumentet för Högskolan Skövde. Liksom Handal (2007) menar, 
att förskolläraren inte får abdikera förespråkar även vi, att studenten ges de verktyg som 
behövs för att kunna utveckla social kompetens och ta eget ansvar i praktiken. Vi menar 
att broarna mellan praktik och teori förstärker basen för studenternas lärande och att i de 
VFU-seminarier, som förs på Högskolan i Skövde efter avslutad VFU tillsammans med 
studiekamrater, bekräftas upplevelserna kring VFU. Här kan vi enligt vår mening som 
HFU-lärare göra en insats genom att belysa svårigheter och missförstånd som kan uppstå 
i studenternas seminariesamtal. Detta framkom också som ett resultat i Gustavsson (2008) 
avhandling, vilket styrker resultatet i förskollärarnas framställan kring dialogens 
betydelse för förståelsen kring det som händer i VFU. Som HFU-lärare kan vi lyfta 
relevanta frågor som grundar sig på erfarenheter från förskola och skola. Maltén (1995) 
menar också att sammanflätningen mellan teori och praktik kan fungera som bas och 
tillämpning för att nå fram till en professionell lärarkompetens. Vi kan med hjälp av 
resultatet i studien samt tidigare forskning lyfta värdet av teori och praktik.  I det VFU-
dokument som finns för Högskolan Skövde är begreppen teori och praktik belysta som 
grundpelare i lärarutbildningen och uttrycket en fot i praktiken och en fot i teorin går som 
ett mantra genom texten i VFU-dokumentet. Resultatet visar att även Malmös dokument 
innehåller värdegrundsfrågor, men att Stockholms dokument saknar dessa formuleringar. 
Vi anser att värdegrunden ska genomsyra ett VFU-dokument, då utgångspunkterna för 
lärarutbildningen vilar i de ramverk som utgörs av Läroplanen för förskolan (Lpfö-98). 
 
Wilhelmson (2005) beskriver en teori som kallas teorin om transformativt lärande där 
fokus ligger på att skapa goda förutsättningar för vuxna studerande att utveckla förmåga 
till medansvar i ett demokratiskt samhällsbygge. Att kunna förhålla sig kritisk till det 
egna förhållningssättet ingår i teorin. Flertalet respondenter i studien talar om att 
studenterna är vuxna människor och får stå till svars för sina egna handlingar samtidigt 
som de nämner att ansvaret inte fullt ut ska ligga på studenten. Resultatet visade att 
situationen också kan vara den omvända där studenten tar ett sådant ansvar att 
förskolläraren känner sig åsidosatt. Om detta fenomen förekommer synliggörs 
problematiken i det didaktiska samtalet vid VFU-besöket enligt vår mening. Då krävs det 
av HFU-läraren att kunna lyssna simultant och se både till formen och innehållet i 
samtalet. Hammarström-Lewenhagen och Ekström (1999) uttrycker betydelsen av att 
kunna lyssna både på bredden och djupet. I litteraturen beskrivs detta förhållningssätt som 
kvantitativa och kvalitativa aspekter av lärarutbildares uppdrag. Vi anser att det krävs 
beprövad erfarenhet från praktik men också att lärarutbildaren från HFU och VFU, har 
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god kännedom och är förankrad i det VFU-dokument som ligger till grund för den 
verksamhetsförlagda utbildningen. 
 
Något som vi också vill lyfta är att Lauvås och Handal (1993) menar att 
sekundärsocialisationen handlar om att bli invald i grupper där acceptans är avhängigt av 
vilka värderingar, åsikter eller handlingsmönster människorna uppvisar och det blir 
tydligt i de fall då studenten inte uppnår de VFU-mål, som handlar om social kompetens. 
Kroksmark och Åberg (2007) menar att vårt egenvärde som människor ligger i jämlikhet 
och att symmetridimensionen handlar om status, position och kompetens. Vi håller med 
författarna om att alla människors egenvärde ska beaktas och att en balans mellan student 
och lärarutbildare bäddar för en god relation, vilket i förlängningen leder till trygghet och 
lust för den kommande yrkesrollen. Enligt vår mening kan handledningsuppdraget som 
lärarutbildare, leda till transformativt lärande när studentens förutsättningar under VFU 
motsvarar de riktlinjer som finns i VFU-dokumentet vid Högskolan Skövde. 
 
Det framkom dock i studien att VFU-dokumentet för Högskolan Skövde inte används alls 
eller i enstaka fall har intervjupersonerna sett det någon gång. Den studie vi gjort av 
VFU-dokument från Stockholm och Malmö högskolor/universitet visar på att VFU-
dokumentet till stora delar har liknande innehåll med en del variationer. Hade Skövdes 
VFU-dokument sett mycket annorlunda ut jämfört med de två andra 
Högskolorna/Universitetens, skulle detta kunnat vara en hypotetisk förklaring till den låga 
användarfrekvensen enligt vår mening.  

Metoddiskussion 
En brukstextanalys av tre dokument kring verksamhetsförlagd utbildning har genomförts 
för att få ett nationellt perspektiv på innehåll och form. Undersökningens resultat omfattar 
också förskollärarnas handledningsuppdrag i relation till VFU-dokumentet vid  
Högskolan Skövde. Vi har vid flera tillfällen under arbetets gång diskuterat valen kring de 
tre VFU-dokumenten i studien, då det naturligtvis funnits möjligheter att studera även 
andra dokument. Det som avgjorde att just Malmös och Stockholms dokument valdes 
beror på två saker, det geografiska avståndet men också på kvantitativa skillnader när det 
gäller studentantal. Skövdes dokument blev ett naturligt val då vi ville se på relationen 
mellan dokumenten. Enligt Bergström och Boréus (2005) är kommunikation i samhället 
en viktig del i samtal kring människors olika värderingar. Begreppet retorik innefattar hur 
man kan övertyga andra om vad som är rimligt i den ståndpunkt man fattat. I VFU-
dokumentet för Högskolan Skövde specificeras fyra hörnstenar; relationen mellan praktik 
och teori, ett vetenskapligt förhållningssätt, en IT-profil och ett värdegrundperspektiv. 
Under dessa punkter följer en mening som gjorde oss nyfikna på om dessa även var 
gemensamma hållpunkter för övriga lärarutbildningar i ett nationellt perspektiv.  
 
Trost (1997) menar att i ett samtal kan tankar och känslor utbytas men i en intervju är den 
som intervjuar fokuserad på att få ta del av respondentens åsikter och känslor. Det är 
betydelsefullt att intervjuaren inte delar med sig av sina egna åsikter eller erfarenheter. 
Detta har vi beaktat i så stor utsträckning som möjligt. Dock har vi insett hur svårt det kan 
vara att i intervjusituationen förhålla sig neutral eftersom man vet hur värdefull relationen 
är för att respondenten ska känna trygghet och tillit. 
 
Vi har valt en kvalitativ forskningsintervju för att lyssna till förskollärares tal om 
handledningsuppdraget samt vilka begrepp kring handledning som blir tydliga. Kvale 
(1997) formulerar sig kring intervjun som forskningsmetod och menar att eftersom 
forskaren kontrollerar situationen med stöd av sina frågor är det uppenbart att 
forskningsintervjun inte är ett samtal mellan likställda parter. Vi är medvetna om att våra 
yrkespositioner kan ha haft en viss påverkan på respondenternas svar vid 
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intervjutillfällena. Ingen av oss var närmare bekant med någon av respondenterna men vi 
har ändå haft en anknytning till förskollärarna genom yrkesprofessionen. I ett 
forskningsperspektiv ställer vi oss ändå frågan om respondenterna påverkats av 
situationen och därigenom haft ambitionen av att vilja ge ett gott intryck. Detta är inte 
något som vi upplevde under intervjuerna. Istället anser vi att respondenterna svarat öppet 
och ärligt på frågorna. Eftersom vi la oss vinn om att etablera en kontakt med 
förskollärarna genom att samma dag som intervjun genomfördes, genomfördes även i 
hälften av fallen ett VFU besök hos student och lärarutbildare. Vid de övriga 
intervjutillfällena genomfördes intervjuerna på avtalad tid. Bemötandet av oss som 
intervjuare gav intryck av att förskollärarna i studien kände sig utvalda och med glädje 
deltog i forskningsintervjun. 

Vidare forskning 
En studie som tar utgångspunkt i, vad studenter uttrycker i talet om sin VFU, skulle vara 
intressant, anser vi, för att få ytterligare kunskap och fördjupning om VFU i 
lärarutbildningen. En sådan studie skulle också enligt vår mening kunna förstärka broarna 
ytterligare mellan teori och praktik. Forskningsfrågan skull kunna lyda enligt följande: 
Vad uttrycker lärarstudenterna i talet om sin VFU? 
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AVSLUTNING 
Med utgångspunkt i resultatet av undersökningen från de tre dokumenten kring 
verksamhetsförlagd utbildning, hoppas vi kunna påverka innehållet vid en eventuell 
revidering av texten i det formella dokumentet från Högskolan Skövde. Det kan bli 
aktuellt när/om den nya lärarutbildningen tas i bruk 2011. Kan resultatet i studien ge 
lärarutbildarna i förskolan möjlighet till någon form av förtroendearbetstid i samband 
med handledningsuppdraget?  
 
Eftersom det visade sig att förskollärarna i studien inte använde VFU-dokumentet från 
Högskolan Skövde i handledningsuppdraget, anser vi att det är av stor vikt att förändra 
både innehåll och form. Även vikten av det didaktiska mötet mellan studenter, VFU-
lärare, HFU-lärare och de möjligheter som samtalen ger, skall ses som en betydelsefull 
utvecklingslänk mellan teori och praktik. I framtiden hoppas vi att de didaktiska samtalen 
i VFU mellan parterna kan utformas så att fokus även riktas mot handledningsuppdraget 
där VFU-dokumentet är ett verktyg som ligger till grund för samtalen. I det formella 
dokumentet finns betydelsefulla begrepp som kan erbjuda VFU-lärare möjligheter att 
sätta ord på den komplexa vardagens kontext. 
 
Den svarta lådan som Classon använder för att belysa mellanrummet mellan teori och 
praktik kan enligt vårt sätt att tänka, efter studiens genomförande, innehålla verktyg som 
till exempel tyst kunskap, perifert lärande och VFU-dokument. Dessutom anser vi att 
kommunikationen mellan de inblandade parterna är ett verktyg som är en förutsättning för 
att vi skall kunna bygga broar mellan teori och praktik varför vi också vill lägga VFU-
samtalen i lådan. Forskningsresultatet visar på att förskollärarna i studien anser att 
handledningsutbildning är betydelsefull för utvecklingen i VFU-uppdraget, vilket också 
vi anser, varför vi även lägger utbildningsmöjligheter för lärarutbildare i den svarta lådan.  
 
Albert Camus dikt får avsluta uppsatsen ”Gå bredvid mig …” 
 
Don’t walk in front of me, 
I may not follow; 
Don’t walk 
Behind me, 
I may not lead; 
Walk beside me 
And just be my friend  
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Studiens intervjufrågor                                                                        Bilaga 1 
 
Hur ser förskollärare på sitt uppdrag? 
 
 

1. Hur länge har du arbetat som förskollärare? 
2. Var gick du din förskollärarutbildning och hur lång var den? 
3. Vad minns du ifrån din egen VFU? Berätta lite om din egen VFU/praktik. 

(arbetslag, mottagande, social kontakt, eget ansvar för barn och planering, etik, 
värdegrund) 

4. På vilket sätt tror du att dina erfarenheter påverkar ditt förhållningssätt till 
studenter idag? 

5. Vilka jämförelser kan du göra när det gäller din egen VFU och studenternas VFU 
idag? Anser du att det skett några förändringar och i så fall vilka? 

6. 1999 startade LU i Skövde. Hur fick du vetskap om att det fanns en 
Lärarutbildning i Skövde? 

7. När började du ta emot lärarstudenter? 
8. Vilka förväntningar tror du att lärarstudenten kan ha på sin VFU? 
9. Hur fick du information om hur lärarutbildningen vid Skövde Högskola var 

upplagd? 
10. När kom du i kontakt med VFU-dokumentet första gången? Hur fick du det i din 

hand? 
11. Hur har du nytta av innehållet i VFU-dokumentet i din roll som lärarutbildare och 

kan du i så fall säga något om på vilket sätt? (talar texten ett tydligt språk, vänder 
texten sig till dig som förskollärare) 

12.  På vilket sätt förbereder du/ni er i arbetslaget inför studentens vistelse på er 
förskola? 

13. Hur arbetar ni för att få med studenten i ert arbetslag? (delaktighet) 
14. Vad får du för insyn i den teoretiska delen av utbildningen? Vad består i så fall 

den informationen av? (ex uppgifter från HiS) 
15. Som arbetslag bör man stödja studenten på olika sätt, för att kunna göra detta 

måste studenten erbjudas samtal av handledande karaktär. Utifrån dina 
erfarenheter vad kan ett sådant samtal innehålla? 

16. Hur ser du på studenten som en resurs i arbetslaget? (ansvarsbiten, 
kommunikation med föräldrar och annan personal) 

17. På vilket sätt låter ni studenten vara delaktig i det didaktiska arbetet tillsammans 
med barnen? 

18. Vilka risker ser du med att studenten kan hamna i en ”resursfälla” och inte få 
någon djupare förståelse bakom de didaktiska möjligheterna kring olika 
pedagogiska sammanhang? (toalettkön) 

19. Vilka kompetenser hos studenten skulle du vilja lyfta fram som betydelsefulla hos 
en blivande förskollärare? 

20. Hur ser du på ditt uppdrag som lärarutbildare om du får nämna några 
betydelsefulla begrepp? Vad säger du då? 

  



21. När du hör begreppen ”Mästare och Lärling”, vad tänker du då? På vilket sätt kan 
du applicera begreppen i din egen yrkesroll? 

22. Vilka förväntningar kan du ha på lärarstudenten i VFU? 
23. Vilka förväntningar tror du att lärarstudenten kan ha på sin VFU? 
24. Var i studentens utbildning skulle du helst vilja gå in och vara Lärarutbildare? 
25. Har du möjlighet att under dagen kunna använda dator för att ta del av 

information och mail? 
 

 

  


	INLEDNING
	Handledningsuppdraget

	 SYFTE
	 BAKGRUND
	Det kollektiva arvet
	Lärande är situationsbundet
	Mästare och lärling i historisk spegel
	Spår ur det förgångna
	Guru eller kritisk vän
	Asymmetri - symmetri och jämlikhet i handledning

	Dagens praktikhandledning av lärarstudenter
	Sociologisk dimension 
	Pedagogiska dimensionen
	Psykologiska dimensionen
	Samtal och dialog
	Mångtydiga möten
	VFU-lärarnas möjligheter

	Transformativt lärande
	Sociokulturellt perspektiv 

	 METOD
	Studiens design
	Urval av VFU-dokument
	Urval för intervjustudien
	Genomförande
	Forskningsetik 
	Trovärdighet

	 RESULTAT
	Del 1 VFU-dokumenten
	Praktik och teori
	Vem vänder sig texten till?
	Ansvarsfördelning
	Del 2 Lärarutbildarnas handledningsuppdrag
	Slutsatser 

	 DISKUSSION
	Resultatdiskussion
	Metoddiskussion
	Vidare forskning

	 AVSLUTNING
	 Referenslista

