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FÖRORD 
 

 
 
Syftet med denna skrift är att summera, klargöra och ge ett bidrag till 
ett konstruktivt samtal inför lärarutbildningens fortsatta utveckling vid 
Högskolan i Skövde. Lärarutbildning ”mjukstartade” redan vt 1996 i 
form av en vidareutbildning för förskollärare och fritidspedagoger till 
grundskollärare, årskurs 1-7 med inriktning mot svenska/samhälls-
orienterande ämnen. Men en mer reguljär lärarutbildning kom till 
stånd ht 1999. Under drygt fem år har en lärarutbildning byggts upp 
som i vissa avseenden skiljer sig från andra lärarutbildningar i landet. 
Den har många kvaliteter men det finns också mycket som kan och 
bör utvecklas ytterligare. Om de första fem åren har inneburit en 
uppbyggnadsfas kan de närmaste fem åren betraktas som en 
utvecklingsfas.  
 

Efter dessa första fem år har nu Högskolan erhållit egen 
examensrätt (efter tidigare samarbete med Göteborgs universitet). En 
Lärarutbildningsnämnd (LUN) inrättas från och med vt 2005. LUN:s 
uppgift är att dra upp fortsatta riktlinjer, säkerställa och utveckla 
kvaliteten. I vilka avseenden bör förändringar och utveckling ske? 
Vad finns anledning att bygga vidare på? Vilka innovativa 
förändringar kan vidtas för att höja kvaliteten? 

 

Skriften är tillkommen inför den nybildade Lärarutbildnings-
nämnden och dess verksamhet. Målgruppen för denna skrift är därför 
primärt ledamöterna i LUN, men även alla de skolledare och 
verksamma lärare som på olika sätt fungerar som lärarutbildare och 
bidrar till lärarstudenters yrkeserfarande, berörda lärare och annan 
personal inom högskolan men självklart också studenter som vill ha en 
bättre grund och förståelse för varför deras utbildning vid Högskolan i 
Skövde är utformad på det sätt som den nu är. Förhoppningen är att 
alla dessa – och andra intresserade – härigenom kan få ett underlag för 
samtal om hur en utbildning kan formas, som ska bidra till att ge 
blivande lärare en god grund för att fungera som förebilder för 
samhällets framtid: våra barn och ungdomar. 

 

De två första kapitlen ger en bakgrund och är av ideologisk 
karaktär. Syftet här är att beskriva vilken idémässig grund lärar-
utbildningen vid Högskolan i Skövde (HS) vilar på. I kapitel 1 ges en 
resumé av hur lärarutbildningen vid HS växt fram och de idéer som 
utgjorde utgångspunkten för utformningen av densamma när den 
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reguljära utbildningen kom till stånd ht 1999. Grunden för den s.k. 
Skövdemodellen redovisas i kapitel 2. Här beskrivs mer ingående hur 
utbildningen i Skövde bygger på både verksamhetsanknytning och 
forskningsanknytning samt innebörden i det yrkesprofessionella 
projektet. De två följande kapitlen är av mer handbokskaraktär och 
syftar till att klargöra och ange riktlinjer för den verksamhetsförlagda 
delen (VFU) samt kriterier för behörighet till utbildningen och vad 
den leder till för typ av verksamhet. I kapitel 3 belyses mål och 
riktlinjer för VFU. I kapitel 4 redogörs för de olika sökalternativ som 
finns och för examensbevisens utformning. Här anges också 
examensordningens mål och frågor som rör innebörd i begrepp som 
behörighet, kvalifikation och kompetens. Syftet med de två avslutande 
kapitlen är att dels ge en tillbakablick på kvaliteten i utbildningen, dels 
en framåtblick. Kapitel 5 bygger på tre externa utvärderingar av 
utbildningen vid HS som gjorts under de fem första åren, 1999-2004, 
av Göteborgs universitet, Högskolan i Trollhättan respektive 
Högskoleverket. Det sista avsnittet, kapitel 6, behandlar problem och 
utmaningar för lärarutbildningen idag och inför de närmaste fem åren. 
Mot bakgrund av den beskrivning som getts i kapitel 1-5, vilka behov 
finns och åt vilket håll ska utbildningen utvecklas den följande 
femårsperioden? Det avslutande kapitlet kan ses som ett bidrag till ett 
sådant samtal. Det ska också inledningsvis sägas att det inte är någon 
tillfällighet att titeln på denna skrift är Vision – Förnyelse – 
Utveckling. Första bokstaven i orden knyter an till det som är en 
mycket central del i utbildningen, dvs. VFU. Som framgår av 
innehållet har visionen varit att bygga upp och utveckla en 
lärarutbildning som grundar sig på ett samspel och växelverkan 
mellan praktik och teori, en professionsinriktad utbildning som ska ge 
en praktisk och teoretisk grund för en alltmer komplex yrkesroll. 

 

Elisabeth Bertilsson, Karin Ekman, Helen Jern, Ulla Karlsson 
samt Susanne Gustavsson vid Enheten för lärarutbildning har granskat 
texten och bidragit med värdefulla synpunkter. Susanne Gustavsson 
har svarat för den slutgiltiga utformningen av kapitel 3. Christina 
Bellinder och Monica Svensson, examenshandläggare, har varit del-
aktiga i utformningen av innehållet i kapitel 4. Jessica Orlenius har 
hjälpt till med slutredigeringen av texten. 
 
 

2005-03-21 
Högskolan i Skövde 
 

Kennert Orlenius 
Utbildningsledare 



 4

 
 
 



 5

Kapitel 1 
 
 
 

LÄRARUTBILDNINGEN I 
BACKSPEGELN 

 
 

Vidareutbildning till grundskollärare 
med start vt 1996 

 

Tisdagen den 23 januari 1996 är en märkesdag i lärarutbildningens 
historia vid Högskolan i Skövde. 33 förskollärare och fritidspedagoger 
påbörjade sin vidareutbildning till grundskollärare (årskurs 1-7) med 
Svenska/SO-inriktning. ”Första kullen lärare börjar läsa i Skövde – 
men frågan är om det blir någon fortsättning?” proklamerade Skövde 
Nyheter (96-01-24). Lokalpressen undrade vad detta kunde innebära 
för framtiden. Det skulle så småningom visa sig att detta var första 
steget i utvecklingen av en reguljär utbildning med egen examensrätt 
från och med sommaren 2004. Men hur kom det sig att Högskolan i 
Skövde (HS) startade en lärarutbildning?  
 

Skolchefer och utbildningsledare i Skaraborgsregionens kommu-
ner hade försökt påverka Göteborgs universitet att förlägga en 
vidareutbildning till grundskollärare i Skövde. Så småningom visade 
det sig att man inte var beredd att genomföra ett sådant utlokaliserat 
projekt. Vid Högskolan i Skövde fanns redan då kompetens och lärare 
som delvis arbetade eller hade arbetat inom lärarutbildningen i 
Göteborg. Högskolan i Skövde beslöt att ställa sig bakom projektet, 
bland annat av arbetsmarknadspolitiska skäl – även om inriktningen 
mot svenska/samhällsorienterande ämnen inte primärt låg inom 
högskolans naturvetenskaplig-tekniska profil. Problemet var att 
examensrätten saknades vid Högskolan i Skövde varför ett samarbete 
var nödvändigt med annat lärosäte. Mot bakgrund av nämnda 
omständigheter var det naturligt att Göteborgs universitet blev den 
samarbetspartnern. Efter 2,5 års studier vid Högskolan i Skövde med 
ett examensbevis via Göteborgs universitet kunde 33 nya 
grundskollärare fira sin examen den 8 juni 1998. Arbetet bakom 
kulisserna hade dock inte varit helt okomplicerat. Studenterna var 
emellertid i allmänhet mycket nöjda med sin utbildning. Kommunens 
företrädare var angelägna om en fortsättning och berörda lärare och 
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ansvariga var inspirerade för att skapa en mer reguljär lärarutbildning, 
vilket förutsatte samarbete med något lärosäte som hade examensrätt. 

  

En annan förutsättning som bidrog till att bygga upp en 
lärarutbildning, förutom kommunernas engagemang, var det faktum 
att Högskolan i Skövde under nästan tio år arbetat med en omfattande 
kompetensutveckling för lärare inom hela skolsektorn. Den berörde 
främst förskolan och grundskolan – från år 1988 i form av verksamhet 
inom FUBIS och från och med 1998 inom ramen för NOVEUM:s 
verksamhet. Utifrån akademiska utgångspunkter kan situationen 
beskrivas på följande sätt: pedagogik som vetenskaplig disciplin hade 
en svag ställning vid HS men däremot fanns det en mycket gedigen 
kunskapsbas i relation till praktiken. Kurser i pedagogik hade funnits 
vid Högskolan i Skövde sedan i början av 1980-talet, men då endast i 
form av kortare och mer grundläggande poängkurser. Under 1990-
talet byggdes en intern kompetens upp som kunde stödja kommunerna 
i deras skolutveckling. FUBIS/NOVEUM hade en omfattande extern 
uppdragsutbildning som var baserad på ett nära samarbete med fältet 
och bedrev också skolverksfinansierade fortbildningskurser. Denna 
verksamhet uppmärksammades för övrigt av Skolverket i skriften 
Lära nära – sex reportage om lärares vardagslärande (1997), och 
beskrevs som en god modell (under rubriken Brobyggarna i Skövde) 
för hur kompetensutveckling kan bedrivas. Fortbildningskurser tog 
mycket sin utgångspunkt i vardagsnära skolfrågor och möjligheten att 
påverka utformningen var stor för berörda parter.  

 

Sammanfattningsvis betyder det att det skapats en verksamhet för 
lärare som byggde på nära skolverksamhetsanknytning, hög grad av 
delaktighet och samarbete med företrädare för avnämarna i 
kommunerna i Skaraborg. Det betyder också att lärarutbildningen i 
Högskolan i Skövde snarare har växt fram ur skolans värld och vardag 
än utifrån en etablerad institution för pedagogik och ämnesdidaktik. 
Det betyder att det gängse mönstret i en uppbyggnad av en 
lärarutbildning, dvs. att det finns etablerad kunskap på vetenskaplig 
grund i alla dess delar inom det egna lärosätet, knappast kan sägas ha 
gällt här. Ett annat sätt att beskriva den dåvarande situationen är att 
Högskolan i Skövde hade ett stort tåg med många vagnar men det 
saknades ett lok, dvs. en etablerad lärarutbildning som var motorn i 
verksamheten – för att citera en dåvarande skolchef i regionen.  
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En alternativ lärarutbildning i Skövde 
med start ht 1999 

 

Vilka överväganden gjordes vid planeringen inför starten av 
lärarutbildningen ht 1999? Högskolan i Skövde (HS) har 
huvudsakligen haft en stark profilering mot naturvetenskap och 
teknik, men ambitionen har också varit att utveckla denna inriktning 
utifrån humanvetenskapliga perspektiv. Intentionen var att 
lärarutbildningen skulle ligga helt i linje med denna profilering. 
 

Företrädare för kommunerna uttryckte starka önskemål om att 
förändra vissa delar av gängse lärarutbildning, och Göteborgs 
universitet (GU) ställde sig efterhand positiva till att genomföra en 
utbildning i samarbete med Högskolan i Skövde. Lärarutbildnings-
nämnden vid Göteborgs universitet godkände en utbildningsplan, som 
innebar att Högskolan i Skövde skulle tillåtas att pröva vissa 
alternativa lösningar i genomförandet. För att garantera kvaliteten i 
utbildningen skulle en företrädare från Göteborgs universitet för den 
matematisk-naturvetenskapliga sektorn och en från den Utbildnings-
vetenskapliga sektorn knytas till Högskolan i Skövde. En rapport 
redovisades efter år 1, som dels visade att utbildningen höll god 
kvalitet, dels pekade på goda utvecklingsmöjligheter.1  

 

Inför starten av utbildningen fanns en uttalad ambition hos dem 
som deltog i planeringen att utbildningen vid HS skulle kunna berika 
lärarutbildningen ur ett nationellt perspektiv. Idéer både hämtades och 
bekräftades av offentliga diskussioner i samband med dåvarande 
Lärarutbildningskommitténs arbete. Exempel på frågor som 
diskuterades och påverkade utformningen av lärarutbildningen vid HS 
var: 

 

     Hur kan man skapa en lärarutbildning som: 
 

- ger kompetens att arbeta i arbetslag 
- ger kompetens att arbeta med moderna och framtida  
- kommunikationsmedel 
- integrerar s.k. praktik och teori 
- bygger på delaktighet och inflytande från berörda parter  
- är en yrkesutbildning som vilar på vetenskaplig grund 
- stimulerar skolutveckling? 
 
                                                
1 Första året. Utvärdering av Grundskollärarprogrammet vid Högskolan i 
Skövde. Rapport nr 2002:2. Göteborgs universitet, 
Lärarutbildningsnämnden. Se vidare kap 5! 
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Dessa frågor var också frågor som företrädare för den nya 
lärarutbildningsreformen diskuterade. HS antog i planeringsarbetet, att 
de idéer som Lärarutbildningskommittén företrädde så småningom 
också skulle konkretiseras i form av riksdagsbeslut. Vår tolkning var 
att lärarutbildningen förväntades ha både en starkare verksamhets-
anknuten inriktning och en tydligare forskningsanknytning. Redan 
från och med ht 1999 startade därför en lärarutbildning vid HS, där 
intentionerna (som det senare visade sig) i mycket hög grad kom att 
överensstämma med riksdagens beslut och examensordningen för den 
förnyade lärarutbildningen som kom att gälla från och med ht 2001. 
Det innebar bland annat följande: 

 

- Verksamhetsanknytningen skulle utgöra en central del i 
utbildningen.  

 

Den gängse principen inom lärarutbildningarna var då att studenterna 
var ute i skolverksamheten mer sporadiskt de första terminerna och 
den huvudsakliga delen var placerad under sista terminen. 
Lärarutbildningen vid Högskolan i Skövde bröt mot detta mönster 
genom att organisera utbildningen så att studenterna var ute i 
verksamheten två dagar i veckan, måndag – tisdag under hela första 
året. Idén var att studenternas lärande och utveckling av sin 
lärarkompetens skulle befrämjas genom att i högre grad ta vara på 
praktikerfarenheter. 
 

- Integrering av praktik och teori. 
 

I utvärderingsrapporter från skilda lärarutbildningar i landet framkom 
att många studenter framförde två önskemål eller krav: mer praktik 
och ”håll praktiken ren!”. Det senare betyder att teorin skulle ses som 
en del och praktiken en annan del, dvs. vid högskolan ägnar man sig åt 
studier och i praktiken åt hantverket. Ambitionen i utformningen av 
vår utbildning var istället strävan efter att integrera praktik och teori, 
att det båda delarna ömsesidigt skulle befrukta det andra. Praktiken 
skulle teoretiseras och teorin konkretiseras – eller med andra ord: ett 
plus ett kunde bli tre. Seminarier i olika former skulle utgöra navet i 
verksamheten. 
 

- Studier i pedagogik skulle omfatta 60 p. 
 

Den del som utgjorde pedagogik varierade vid olika lärosäten, och 
innehållet bestod av pedagogik, specialpedagogik och metodik. 
Examensarbetet hade varierande omfattning, men 5 p var ganska 
vanligt. Maximalt 40 p kunde dock tillgodoräknas som pedagogik 
vilket innebar att ingen student kunde söka en forskarutbildning inom 
det område som utgjorde fokus i yrkesprofessionen. Vid Högskolan i 
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Skövde bestämdes redan våren 1999 att lärarstudenterna skulle 
genomföra ett examensarbete om 10 p och kravnivån ska motsvara C-
nivå, vilket också skulle innebära att studenterna kunde ta ut en fil. 
kand-examen med huvudämnet pedagogik.  
 

- Ämnesstudier om minst 60 p i ett ämne/ämnesområde för lärare i 
grundskolans senare år. 

 

En principiell diskussion om bredd kontra djup i utbildningen fanns i 
samband utformningen. Traditionen inom skolan talar för att läraren 
ska ha breda kunskaper och kunna undervisa i flera skolämnen. 
Tendens i den politiska debatten var dock en betoning av djup i 
ämnesstudierna. I utbildningsplanen fastställdes att lärare som skulle 
undervisa i grundskolans senare år skulle ha 60 p i åtminstone ett 
ämne/ämnesområde. 
 

- Värdefrågor och socialisation 
 

Både studenter, debattörer i media och utvärderingar hade pekat på 
hur lite utrymme för frågor om kommunikation och konflikthantering, 
normer och värden, barns livssituation etc. som i allmänhet fanns i den 
dåvarande lärarutbildningen. Lärarutbildningskommittén hade också 
aviserat att sådana förslag om preciseringar och krav på lärosätena 
skulle komma i deras betänkande. Dessa frågor lyftes fram som en 
grundläggande innehållslig del i lärarutbildningen vid Högskolan i 
Skövde – helt i linje med gällande läroplaner från förskolan till 
gymnasieskolan. 
 

- Betoning av IKT-kompetens 
 

I skilda sammanhang hade påtalats verksamma lärares bristande IKT-
kompetens men också lärarutbildningarnas låga prioritering av denna 
del i utbildningen. Den tidigare nationella examensordningen från 
1992 förändrades också efterhand genom att ett särskilt mål infördes: 
”förmåga att använda datorer och andra informationstekniska 
hjälpmedel för egen inlärning och kunskap om hur dessa hjälpmedel 
kan användas i undervisningen av barn och ungdomar/elever”. I vår 
utbildningsplan fastställdes att en sådan kurs om 20 p skulle ingå i 
lärarexamen. Detta var för övrigt ett argument för att Göteborgs 
universitet skulle bejaka samarbetet med Högskolan i Skövde.  
 

Det sökalternativ som erbjöds blivande studenter inför den första 
antagningen var enbart Matematik/Naturvetenskap/IKT, 140 
respektive 180 p. I utbildningsplanen fastställdes att pedagogiken 
utgjordes av Pedagogik 1-60 p, inkluderat examensarbetet 10 p. 
Delkurserna blev Pedagogik och socialisation (10 p), Värdegrund och 
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ideologi (10 p), Lärande och undervisning (20 p), Pedagogiska 
processer (10 p) samt Examensarbete i lärarutbildning (10 p). När 
beskedet kom i april 1999 att det fanns 71 sökanden till de aviserade 
30 platserna kändes det för berörda som en delseger. Men fortfarande 
pågick då samtal med Göteborgs universitet om utbildningsplan och 
kvalitetssäkring av utbildningen, även om frågan om samarbete 
initierats redan hösten 1997 (Dnr 62-98-50). Kontakter hade via rektor 
tagits med Utbildningsdepartementet som var positiva till att HS fick 
utnyttja resurser från grundutbildningsanslaget och medel beviljades 
av högskolestyrelsen. Sommaren 1999 fattade GU beslut om 
godkännande av utbildningsplanen för lärarutbildningen i Skövde. Ca 
45 studenter påbörjade utbildningen ht 1999 och de första var klara 
med sin utbildning ht 2002. Genomströmningen i denna första grupp 
var ca 80 procent. 

 

Till detta ska också läggas att ingående samtal fördes med 
representanter för skolcheferna i Skaraborgsregionen om 
utbildningens utformning och innehåll, både beträffande ideologiska 
principfrågor och mer praktiska frågor om verksamhetsanknytning. I 
arbetsgruppen ingick skolcheferna från Mariestad (Björn Persson), 
Skara (Sören Karlström), Skövde (Lennart Karlsson), representanten 
för Kommunförbundet Skaraborg (Berit Gustafsson) samt Högskolan i 
Skövde (Marly Mattsson och Kennert Orlenius). En inbjudan 
skickades i februari 1999 till skolor i Skaraborgsregionen om 
samarbete med lärarutbildningen i Skövde. Drygt 50 anmälde sitt 
intresse, varav 25 arbetslag valdes ut. Denna prioritering gjordes av 
ansvarig skolchef i respektive kommun och en urvalsprincip var också 
att så många kommuner som möjlighet skulle erbjudas platser. Det 
visade sig också att de antagna studenterna representerade mer än 
hälften av kommunerna i Skaraborgsregionen. År 2000 tillkom 
ytterligare 15 arbetslag av de då ca 25 som anhållit om att få delta i 
samarbetet.  

 

När skolminister Ingegerd Wernersson besökte Högskolan i 
Skövde i maj 2000 (samma månad som regeringen presenterade sin 
proposition om en förnyad lärarutbildning) konstaterade hon hur väl 
lärarutbildningens utformning i Skövde svarade mot regeringens 
förslag. Rubriken i lokalpressen löd: ”Lärarutbildningen i Skövde 
imponerade på skolministern” (SN 00-05-04).  

 

-  Kopplingen mellan teori och praktik är oerhört bra. Och jag är glad 
för att högskolan lyfter fram värdegrunden så tidigt i utbildningen, 
menade skolministern, som själv bidrog med en kort föreläsning om 
skolans värdegrund. 
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Utformning av lärarutbildningen från ht 2001 
 

Den 25 oktober 2000 fattade riksdagen beslut om att en förnyad 
lärarutbildning skulle träda i kraft från och med ht 2001. 
Lärarutbildningskommittén (SOU 1999:63) hade angett förslag om 
principiella riktlinjer för lärarutbildningarnas utformning. Riksdagen 
var tämligen enig om alla väsentliga delar i förslaget. Beslutet innebar 
mycket kortfattat att lärarutbildningen skulle bestå av tre delar, 
Allmänt utbildningsområde (60 p), Inriktning/-ar om minst 40 p samt 
Specialiseringar om minst 20 p (breddning eller fördjupning). I 
beslutet betonades också vikten av en starkare verksamhetsanknytning 
och forskningsanknytning än vad som varit gängse i lärarutbildningen 
(se vidare kapitel 2 och 3!). Förändringen innebar också att studenten 
skulle få större möjlighet välja ämnen och kurser i sin utbildning.  
 

Utbildningsledare vid flera lärarutbildningar hade försökt påverka 
ansvariga politiker att uppskjuta starten ytterligare ett år (till ht 2002), 
men tidsplanen fastställdes såsom aviserats. För Högskolan i Skövde 
utgjorde det ett mindre problem eftersom utbildningen redan från 
starten ht 1999 var utformad utifrån de principer som riksdagen 
fastställde. Skälet till detta grundade sig på relativt god kunskap om 
vad som skulle framhållas i betänkandet. En del av detta var genom 
massmedia känt redan vid årsskiftet 1998/1999 då principer för 
utbildningen i Skövde skulle konkretiseras. Dessutom fanns hos oss 
ansvariga i Skövde kännedom om att förslaget var väl fackligt och 
politiskt förankrat. Vi antog också beträffande innehållet att kedjan 
betänkande – proposition – beslut skulle hålla utan några avgörande 
förändringar. Så blev också fallet. Inga dramatiska förändringar 
behövde göras men utbildningen expanderade och vissa mindre 
justeringar av kurserna genomfördes.  

 

I Prop. 1999/2000:135 angavs bland annat följande: 
 

- Det är väsentligt att alla lärare har en gemensam kompetens som lägger grunden 
för samarbete i den kommande lärargärningen (s. 7). 
-Värdegrunden utgör basen för den pedagogiska verksamheten/…/Läraryrkets 
sociala och elevvårdande uppgifter behöver förstärkas" (s. 9, 10) 
- I allt större utsträckning måste lärare kunna föra pedagogiska diskussioner (s 10) 
- Det innebär att utbildningen skall knyta an till aktuella forskningsresultat och 
utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt hos studenten (s. 10). 
- Regeringen anser… att det är viktigt att lärarutbildningen har en tydlig 
yrkesinriktning/…/ Lärare förväntas ha både teoretiska och praktiska kunskaper 
och därför behövs en växelverkan i lärarutbildningen mellan dessa inslag/…/ 
Studenten måste i sin utbildning ges utrymme att aktivt reflektera över 
kunskapssyn, kunskapsinnehåll och kunskapsurval satt i relation till hur barn och 
elever lär sig (s. 17). 
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Expansion och utveckling 
 

Från och med ht 2001 erbjöds tre sökalternativ: Naturvetenskap/ 
Matematik/IKT (140 resp. 180 p), Lärande i tidigare åldrar, 140 p 
(med viss Na/Tk/Ma-profilering) samt Allmänt utbildningsområde 
(AUO), 60 p.2 Den starka betoningen av verksamhetsanknytningen vid 
HS underströks av beslutet om motsvarande 15 p VFU, dvs. verksam-
hetsförlagd utbildning inom AUO-blocket, vilket kan jämföras med 
riksdagens beslut om minst 10 veckor. Antalet studenter som ht 2001 
påbörjade sin utbildning var totalt ca 85. Senare, ht 2004, utökades 
sökalternativen ytterligare. Ledarskap i pedagogiska processer, 180 p 
erbjöds de studenter som är särskilt intresserade av ledarskaps-
kompetens och skolutvecklingsfrågor. Antalet erbjudna platser 
utökades till ca 125 inför ht 2004.  
 

En viss revidering genomfördes av innehållet genom riksdagens 
beslut om att alla studenter (oberoende av typ av skolform och elever) 
ska ha en gemensam, mer generell del i sin lärarkompetens. I denna 
del, det allmänna utbildningsområdet (AUO 60 p), skulle frågor om 
normer och värden, specialpedagogik och socialisation ingå. 
Riksdagens beslut innebar också att det ska finnas tvärvetenskapliga 
delar i detta allmänna utbildningsområde. De kurser i AUO, 60 p som 
fastställdes ht 2001 har fortsättningsvis också gällt (se vidare kapitel 
6!). Totalt ingår motsvarande 15 p VFU. Innehållsligt är de olika 
delarna nära knutna till nationellt fastställda examensmål (se kapitel 
4!). Samtliga studenter läser dessa kurser (oberoende av ingång och 
studieval) i enlighet med statens intentioner för utbildningen. AUO 
läses i normalfallet 1-40 p termin ett och två samt 41-60 p under den 
sista terminen i utbildningen. 

 

Aktuella kurser ht 2004 i lärarutbildningen inom AUO och 
inriktningarna är följande: 

 

Allmänt utbildningsområde (60 p)  
Pedagogik och socialisation, 10 p  
Värdegrund och ideologi, 10 p   
Lärande och undervisning, 10 p  
Kulturmöte – kulturkonflikt, 5 p  
Natur och samhälle i didaktiskt perspektiv, 5 p  
Pedagogiska processer, 10 p  
Examensarbete i lärarutbildningen, 10 p  

(varav totalt 15 p VFU) 
                                                
2 AUO, 60 p motsvarar delvis den tidigare praktisk-pedagogiska 
utbildningen (PPU), 40 p och gäller för dem som har ämnesstudier om 120p 
enligt vissa kriterier (se vidare kapitel 4). 
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Inriktning – Naturvetenskap  
Naturvetenskap för lärare 1, 20 p  (organismer, jorden och universum, celler) 
Naturvetenskap för lärare 2, 20 p (människokroppen, vågrörelser och 

termodynamik, kemididaktik, naturvetenskap i 
skolan) 

samt specialisering (= fördjupning):   
Naturvetenskap för lärare 3, 20 p  (kemi, kemididaktik, miljökemi, projektarbete) 
 
Inriktning – Matematik 
Aritmetik för lärare, 5 p  
Algebra för lärare, 5 p  
Geometri för lärare, 5 p  
Matematisk översiktskurs, 5 p  
Matematik, 21- 40 p 
  
Inriktning – Lärande i tidiga åldrar 
Barns kreativitet, 5 p  
Barns utveckling, 10 p  
Upptäcka och undersöka, 5 p  
Barns omvärld, 5 p  
Barn i behov av särskilt stöd, 5 p  
Lära, leka och utvecklas, 10 p  
 
Inriktning – Ledarskap i pedagogiska processer 
Grundläggande perspektiv på skolutveckling, 10 p  
Organisation och ledning, 10 p 
Kommunikation och konflikthantering, 5 p  
Ledarskap och lärande, 10 p 
Vuxnas lärande och arbetslivspedagogik, 5 p 

(Varje inriktning omfattar minst 40 p, varav 10 p VFU) 
 
Examensrätt för lärarutbildning 
   

Den 29 juni 2004 utgör Dagen D i lärarutbildningens historia vid 
Högskolan i Skövde, en befrielsen dag då beskedet kom att 
Högskoleverket beviljat Högskolan i Skövde examensrätt för 
lärarutbildning (se vidare kap 5!). Kampen och turerna hade varit 
många för att nå dit. Ansökan hade lämnats in redan 2002-04-18. I 
november 2002 meddelades att en grupp sakkunniga hade tillsatts. 
Vissa skriftliga, kompletterande uppgifter lämnades inför Högskole-
verkets platsbesök den 24 april 2003. Spelet bakom kulisserna som 
följde året därefter kan nu lämnas därhän.  
 

Vi kan sammanfattningsvis konstatera att efter fem års 
uppbyggnad av lärarutbildning, 1999-2004, har antalet studenter 
nästan tiofaldigats, flera nya lärare har rekryterats, två lärare har under 
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denna period disputerat i ämnet pedagogik (varav en numera arbetar 
vid Högskolan i Borås), sju lärare i pedagogik är klara med sin D-
uppsats, nästan hundra examensarbeten med god kvalitet har 
producerats av lärarstudenter och externa forskningsmedel med 
anknytning till lärarutbildningen har erhållits via Vetenskapsrådet 
(UVK). Många samverkande faktorer medverkade till att 
lärarutbildningen vid Högskolan i Skövde kunde gå in i ny era med 
egen examensrätt från och med ht 2004: starkt stöd från Högskolans 
ledning och från lärare och ansvariga vid Institutionen för pedagogik 
och didaktik vid Göteborgs universitet, som bidrog till att 
Högskoleverkets krav om fler disputerade i pedagogik kunde 
uppfyllas, tålmodiga studenter som också fungerat som lojala kritiker 
(i programråd och inte minst i samband med Högskoleverkets besök i 
Skövde) och alla de lärare som på olika sätt bidragit till att flytta fram 
positionerna och både burit och konkretiserat visionerna. 
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Kapitel 2 
 
 
 

PROGRESSION I 
LÄRARUTBILDNINGEN – 

DET YRKESPROFESSIONELLA 
PROJEKTET 

 
 

Bakgrund 
 

Lärarutbildningen i Sverige har historiskt sett haft skilda ideologiska 
utgångspunkter. Det senaste förslaget om förändring av Lärarutbild-
ningskommittén, LUK (SOU 1999:63) och riksdagens beslut innebär 
en strävan mot att förena både en tydlig verksamhets- och forsknings-
anknytning.  
 

 
 Seminarietradition             Universitetstradition 

 
 
Bärande idé: Utbildning                Bildning 

Mästare-lärlingmodellen           Tillämpad teori 
 

Praktik/konkretion             Teori/abstraktion 
 
 
 
 
(SOU              Verksamhetsanknytning             Forskningsanknytning 
1999:63) 
 
 
(Lärarutbildningen vid HS)      Det yrkesprofessionella 

projektet 
 
Bärande idé: Samhällsuppdraget 
 Den reflekterande praktikern 
  
 Praktik/teori interagerar 
 Praktikgrundad teori 
 
Fig. 1. Lärarutbildningstraditioner och dess bärande idéer. En översikt om 
bakgrunden till utformningen av lärarutbildningen vid Högskolan i Skövde. 
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Kortfattat innebär riksdagens beslut en förstärkning av den 
verksamhetsförlagda delen i utbildningen (VFU) och starkare krav på 
en vetenskaplig bas i den förnyade lärarutbildningen, med start ht 
2001. Schematiskt kan lärarutbildningens historiska utveckling 
beskrivas på ovanstående sätt (se fig 1). I vilket avseende får detta 
konsekvenser för sättet att se på progressionen i lärarutbildningen? I 
vilken innebörd har begreppet progression i utbildningen? 
 
 

Progression 
 

Begreppet progression kan förstås på olika sätt. Med termen 
progression avses ”jämn ökning eller utveckling; matematisk serie” 
enligt ordboken (Bonniers 1996). Progression kan alltså knytas till 
både en gradvis utveckling och en linjär talföljd. Synonymordboken 
(Norstedts 1999) anger att termen progressiv har med fortskridande att 
göra; framåtsträvande, framstegsvänlig, reformvänlig, samhällstill-
vänd. Det innebär att begreppet progression kan knytas till en följd av 
något som bygger på det föregående och samtidigt successivt stiger 
uppåt till en högre nivå. Det antyder också att det häri kan inrymmas 
en medvetenhet, vilken kan beskrivas som förändringsbenägenhet. 
Den engelska termen ’progress’ översätts ”att göra framsteg, 
framskridande och utveckling” (jämför det utbildningsfilosofiska 
begreppet progressivism). Sammantaget skulle detta kunna innebära 
att idén om progression i lärarutbildningen kan knytas till hur olika 
delar organiseras och bygger vidare på varandra i linjär mening, men 
den kan också diskuteras i mer cirkulär mening, dvs. progression som 
utveckling hos individen i form av successivt vidgade perspektiv (se 
fig 2 och 3). Här handlar det om ett lärande som dels kretsar runt en 
kärna (det yrkesprofessionella projektet) och inte lämnar fokus, dels 
vidgar sig och omfattar allt större fält. Från ett ganska snävt och smalt 
perspektiv vidgar sig ramarna och fältet blir både bredare och djupare. 
Symboliskt kan detta också förstås som att lärandet är cirkulärt – eller 
möjligen spiralformat – i betydelsen att lärandet inte är framåtriktat 
utan bygger på att man går tillbaka till tidigare erfarenheter men 
vidgar perspektiven (Orlenius 1999). ”Det okända blir känt först när 
det får en relation till det redan kända” (Andersson 1986). Konkret 
kan dessa utgångspunkter innebära att progressionsfrågan kan knytas 
till organisation av utbildningen, det mer specifika innehållet i kurser 
eller till individen och dennes lärande och kompetensutveckling. 
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Fig. 2. Progression i organisering av kurser   Fig. 3. Progression av studentens        

kompetens (vidgade perspektiv) 
 
En rad frågor kan väckas med utgångspunkt från det ovan angetts: 
 

- Är det relevant att tala om kurser i A-C-nivå? Hur är lärar-
utbildningarna organiserade beträffande det allmänna utbildningsom-
rådet (AUO) och inriktningar i detta avseende? (fig. 2) 
- Hur är skilda kurser innehållsligt relaterade till varandra inom 
respektive kunskapsfält (AUO, inriktningar och specialiseringar)? 
Progression enligt fig. 2 avseende litteratur, examinationsuppgifter 
etc.? 
- Kan en inriktning om 40 p utgöras av fyra-åtta kurser på A-nivå etc.?  
- I vilket avseende sker forskningsanknytning i ämnesstudierna? 
- Ska examensarbetet i lärarutbildningen ligga på C-nivå? 
- Bygger kurserna inom det allmänna utbildningsområdet respektive 
inriktningar vidare på varandra och utgör en helhet i utbildningen? I så 
fall – i vilket avseende? (jämför fig. 2 och 3!) 
- Examensarbetet ska ge grundläggande behörighet för forskar-
utbildning. Vilka krav ställer detta på grundutbildningen? Vilken slags 
kompetens hos den blivande läraren ska utvecklas som kan utgöra en 
sådan grund?  
- I vilket avseende kan examensarbetet utgöra en led i yrkeskom-
petensen?  
- I vilket avseende kan lärarutbildningen som helhet sägas utgöra en 
grund för fortsatt forskarutbildning? Vari består i så fall progres-
sionen i lärarutbildningen? 
- Vilka möjligheter ges för studenten i lärarutbildningen att 
problematisera och reflektera utifrån sina erfarenheter? 
- Vilka kvaliteter utvecklar studenten under sin utbildning? 
 

 

    

 

B-nivå 

C-nivå 

A-nivå 



 18

Verksamhetsanknytning: 
att hantera och förstå praktiken 

 

LUK betonar verksamhetsanknytningen i lärarutbildningen. 
”Skövdemodellen” bygger på att studenterna finns i verksamheten 
kontinuerligt redan från första terminen. Måndag-tisdag är under 
större delen av första läsåret avsatt som tid för VFU. En veckas 
sammanhängande tid vid några tillfällen har lagts in i schemat för att 
studenterna ska ges möjlighet att erfara mer av helheten i verksam-
heten. Sista terminen genomförs en längre sammanhängande period 
om fem veckor, dvs. totalt 15 veckor inom det allmänna 
utbildningsområdet. Under andra året, då studenten läser sin första 
inriktning, finns studenten kontinuerligt i verksamheten motsvarande 
tid som under år ett. Hur dagarna läggs ut varierar något mellan 
inriktningarna. Eftersom variation och mångdimensionalitet är 
nyckelord i sammanhanget uppmuntras studenterna att ta del av så 
olika delar i verksamheten som möjligt. Det betyder att de inte ska 
följa en enskild handledare utan snarare ska vara en del i ett arbetslag 
och deras kontinuerliga arbete, även om det ibland av naturliga skäl är 
en i arbetslaget som har huvudansvaret. De erfarenheter som 
studenterna erhåller i skolans praktik ligger till grund för uppföljning 
vid seminarier, för examinationsuppgifter och analys/diskussion av 
litteraturen. Utformningen är baserad på diskussioner om hur 
utbildningen kan utformas på bästa sätt så att praktik och teori 
interagerar och inte separeras i utbildningen (se vidare kapitel 3!). 
 

Vid Högskolan i Skövde är strävan att studenter ska ges tillfälle 
att kontinuerligt bearbeta de intryck, erfarenheter och problem som 
erfars. Vi tror alltså inte på att det finns någon inbyggd automatik i 
lärandet. Man utvecklar alltså inte lärarkompetensen bara för att man 
finns i verksamheten. Det kan i värsta fall innebära motsatsen.3 
Lärarutbildningen ska vara utmanande, inte konserverande, vilket 
dock inte betyder att den ska vara normativ. Vår modell bygger alltså 
på strävan att motverka dualismen praktik/teori och snarare ta 
utgångspunkten i idén om det yrkesprofessionella uppdraget, såsom 
det bland annat beskrivs i LUK. Såväl verksamheten i skolan som i 
högskolan utgör en form av praktik, var och en präglad av sina 
traditioner och former. På samma sätt kan verksamheten i skolan och 
högskolan beskrivas och förstås i teoretiska termer. Det övergripande 
syftet är att innehållet i utbildningen ska ge en god grund för att lära 

                                                
3 Se t.ex. Ellström 1997 om anpassningslärande och  utvecklingslärande; 
Linnér & Westerberg, 2002. 
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sig ”hantverket” och möjlighet att utveckla en egen praktikgrundad 
yrkesteori. Det senare förutsätter att yrkesrollens komplexitet 
problematiseras, tematiseras och analyseras. Frågan om hur VFU 
organiseras är inte oviktig, men den centrala frågan är hur innehållet i 
VFU på bästa sätt befrämjar utvecklingen av yrkeskompetensen. 
Därför är det mer relevant och intressant att tala om 
verksamhetsanknytningen än enbart verksamhetsförlagd utbildning. 
Konkret innebär detta vid Högskolan i Skövde att teman som rör 
frågor om t.ex. elevers lärande, den egna yrkesrollen, arbetslag, 
utvecklingssamtal och skolutveckling behandlas under det första 
läsåret i utbildningen. Lärarna anger ramarna (teman), men det är i 
hög grad studenternas frågor och erfarenheter som styr innehåll och 
form av seminarierna. Studenterna leder flertalet seminarier och 
deltagarna meddelar via First Class i förväg till seminarieledaren vilka 
frågor som de önskar ska behandlas. Seminarierna är obligatoriska. 
Studenterna som är seminarieledare formulerar därför frågor till den 
som missat seminariet utifrån innehållet i seminariet och 
redovisningen skickas till ansvarig lärare. Grupperna är permanenta 
(13-15 per basgrupp) med studenter från olika inriktningar etc. Genom 
denna utformning är målet att studenten ska ges möjlighet att utifrån 
verksamheten i skolan, litteraturen, egna undersökningar och 
kompletterande föreläsningar ge en grund för god handlingsberedskap 
och utmanas i sina föreställningar om yrkesprofessionen, dess villkor, 
problem och möjligheter. 

 

”Hantverket" lär sig studenten främst i VFU-delen i utbildningen. 
För att utveckla en yrkesprofession måste denna kunskap emellertid 
klädas i ord. Det är härigenom en kollektiv medvetenhet, yrkeskårens 
profession, utvecklas. Därför behöver studenten utveckla teorier och 
begrepp för att kunna formulera, reflektera över och diskutera sin 
yrkespraktik. Vår strävan är också att examinationsuppgifter ska ha en 
sådan tydlig inriktning, dvs. där problem/frågor formuleras med 
anknytning till verksamheten i skolan och med belysning utifrån 
framför allt forskningsbaserad litteratur. Dessa erfarenheter från fältet, 
problem och utmaningar, dokumenteras i studentens VFU-portfolio 
(loggbok). I nästa avsnitt, kapitel 3, redogörs närmare för riktlinjer 
och mål angående VFU. 

 

Erfarenheterna vid Högskolan i Skövde av denna modell kan nu 
summeras efter planering och genomförande under en första 
femårsperiod. Modellen har inte betraktats som statisk utan utvecklats 
mer eller mindre inför varje läsår, men grundidén finns kvar. Ett 
exempel på förändringen är att studenterna idag är betydligt mer 
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involverade och ansvariga för både innehåll och form. Resultatet från 
tre olika, externa utvärderingar – av Göteborgs universitet (2000), 
Högskoleverket samt Högskolan Trollhättan-Uddevalla (se vidare 
kapitel 5) – styrker de i allmänhet positiva erfarenheter och 
bedömningar som lärare, studenter och kommunala företrädare 
uttryckt vid skilda tillfällen. Vår bedömning är att den dock behöver 
förankras och diskuteras ytterligare bland såväl lärare på fältet som 
lärare vid högskolan. Nämnda uppföljande seminarier ligger främst 
inom AUO (termin 1-2 samt sista terminen). Seminarier av liknande 
karaktär (men i varierande form) finns också inom inriktningarna. 
Flertalet berörda lärare, och uppenbarligen också många studenter, ser 
seminariet som navet i utbildningen. Ambitionen är att seminariet ska 
vara ett dynamiskt forum för reflektion och bearbetning av 
erfarenheter från verksamheten. Dessa erfarenheter kan ”stötas och 
blötas” i samspelet med andra delar i utbildningen. I ett pågående 
avhandlingsarbete i Skövde studeras frågan om spänningsfältet eller 
samspelet mellan högskoleförlagd och verksamhetsförlagd utbildning 
(Gustavsson 2003). 
 
 

Forskningsanknytning: 
att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt 

 

Forskningsanknytningen i lärarutbildningen inrymmer en rad olika 
aspekter. Här diskuteras frågan med utgångspunkt från idén om det 
yrkesprofessionella projektet, dvs. på vilket sätt kan utbildningen 
stödja studentens utveckling av ett vetenskapligt förhållningssätt? Det 
bör observeras att verksamhetsanknytningen i utbildningen också är 
en dimension av forskningsanknytningen enligt det synsätt som här 
redovisas. 
  

Det är en självklarhet och ett krav (enligt högskolelagen 1 kap 
9§) att all högskoleutbildning ska vara vetenskapligt baserad. Men 
därmed finns ingen garanti för att studenter utvecklar ett vetenskapligt 
förhållningssätt. Avgörande är både undervisningens utformning, 
examinationsuppgifters karaktär, val av kurslitteratur, examens-
arbetets omfattning och karaktär etc. Det kan ses som en del i en 
utbildning av professionella lärare. I begreppet professionell lärare 
inryms inte bara professionalism i betydelsen skicklighet utan också 
professionalisering som inkluderar aspekter som autonomi, yrkesspråk 
(begrepp och teorier) och yrkesetik (Colnerud & Granström, 2002; 
Carlgren & Marton, 2000).  
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Hur utvecklas ett vetenskapligt förhållningssätt på bästa sätt i 
lärarutbildningen? Listan kan göras lång: innehållet ska baseras på 
forskningens senaste rön, forskarutbildade lärare ska aktivt delta i 
undervisningen, träning i vetenskaplig metod, samtal i ”disputa-
tionsform” där argument och ståndpunkter prövas etc. Kanske den 
mest centrala frågan i ett långsiktigt perspektiv emellertid är följande: 
väcker lärarutbildningen lust och nyfikenhet, förmåga att 
problematisera och reflektera över lärararbetets komplexitet och 
mångdimensionella karaktär (Carlgren 1999)? Ahlström (1993) 
hävdar att om denna disputationsform präglar lärarutbildningen som 
helhet utvecklas ett vetenskapligt förhållningssätt. I så fall torde 
utbildningen i sig ge en god grund även för fortsatt forskarutbildning. 
Kan lärarutbildningen generera blivande lärare som både är 
forskningsmedvetna och yrkeskunniga? Utrymmet medger inte att 
beskriva hur detta konkretiseras i utbildningen vid Högskolan i 
Skövde. Sammanfattningsvis kan dock sägas att vi arbetat med en 
progression inom kurserna i enlighet med fig 2, där examinations-
uppgifterna syftar till att utveckla ett kritiskt, analytiskt 
förhållningssätt samt förmåga att genomföra egna undersökningar och 
dokumentera dessa. Det betyder att vi i kurserna systematiskt och 
gradvis försöker stödja studentens möjligheter att utveckla förmågan 
att problematisera och formulera frågor. Därmed läggs en grund för ett 
examensarbete med god kvalitet. Examensarbetet ska vara 
förberedande för forskarutbildning men det är dock inte ett mål i sig. 
Målet handlar om de kvaliteter som utvecklas i examensarbetet, vilka 
kan ses som centrala delar i lärarkompetensen. Det betyder i sin tur att 
examensarbetet bör betraktas som en del av det yrkesprofessionella 
projektet (se fig. 3). Inte minst viktigt är att i anslutning till det betona 
förmågan att kommunicera sina erfarenheter och argumentera för sina 
ståndpunkter kring didaktikens vad, hur och varför-frågor.  

 

Än en gång bör det framhållas att examensarbetet inte vare sig är 
ett mål i sig eller synonymt med forskningsanknytningen. Men 
examensarbetet bör inför lärarutbildningens utveckling uppmärk-
sammas och diskuteras: 

 

- Hur kan examensarbetet vara en del i både verksamhetsanknyt-
ningen och forskningsanknytningen? 
- Vilken syn har studenterna på examensarbetets innebörd och roll? 
(Lendahls Rosendahl 1998)  
- På vilket sätt kan examensarbetet bidra till att fördjupa studentens 
kunskap och producera ny kunskap? Ses examensarbetet enbart som 
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kompensatoriskt, dvs. en möjlighet att lära sig något om det man inte 
erhållit kunskap om i sin lärarutbildning? 
 

Mot bakgrund av den korseld som den enskilde studenten ofta 
tycks befinna sig i lärarutbildningen, dvs. mellan olika traditioner och 
försvarare av å ena sidan det vetenskapliga ämnet och å andra sidan 
yrkespraxis, så torde det inte vara oproblematiskt för studenten hur 
syftet med examensarbetet ska förstås. 
 
 

Det yrkesprofessionella projektet 
 

I diskussionen om progression i lärarutbildningen talas ibland om 
”yrkesrelaterad och vetenskaplig progression”. Denna diskurs kan 
vara förrädisk om syftet är att se lärarutbildningen som en helhet, med 
strävan mot integrering och utbildningen som en resa mot 
yrkesprofessionalitet. Det kan vara funktionellt att göra en sådan 
avgränsning, men samtidigt tycks den uppdelningen också vara ett 
uttryck för en dualism som har klara paralleller till den klassiska 
uppdelning som oftast görs mellan praktik och teori.4 Här 
argumenteras för att yrkesrelaterad och vetenskaplig progression i 
princip utgör ett och samma fenomen. I det yrkesprofessionella 
projektet utgör de kvaliteter som inkluderas i ett vetenskapligt 
förhållningssätt också centrala aspekter i begreppet lärarkompetens. 
 

Att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt innebär att… 
 

- ha förmåga att se förhållanden och fenomen utifrån olika perspektiv 
- vara inställd på att ständigt ompröva, utveckla och variera strategier i sin 

verksamhet 
- äga ett yrkesspråk, en begreppsapparat som möjliggör att diskutera och förstå 

skilda erfarenheter och synsätt 
- inta en sökande och reflekterande hållning  
- bygga upp sin verksamhet m ed tydlig struktur och systematik, med stöd för 

sitt handlande och argument för val (vad - varför?) 
- kunna problematisera och formulera frågor till sin egen praktik, samla 

erfarenheter och dra slutsatser i syfte att utveckla kunskap till gagn för alla 
- ha förmåga att relatera praktik och teori till varandra, ha en teoretisk 

förankring i det man gör och kunna göra det ”osynliga synligt” 
- skapa ordning och mening 
- ha en etisk medvetenhet, en fördomsfri och öppen inställning 
 

…och härigenom kunna förstå och hantera praktiken, dvs. 

ett vetenskapligt förhållningssätt  = central lärarkompetens! 

                                                
4 Denna dualism är djupt rotad och kan härledas till t.ex. Descartes som 
talade om kropp – själ, subjekt – objekt etc.  
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Sammanfattningsvis betyder ovanstående att lärarutbildning bör 
handla om det yrkesprofessionella projektet. Frågan är emellertid hur 
utbildningen i sin utformning och inriktning kan stödja individens 
kompetensutveckling. Progressionen i yrkesrollen och det 
vetenskapliga förhållningssättet förutsätter varandra, enligt våra 
principiella utgångspunkter, och går inte särskiljas. När den blivande 
läraren t.ex. står inför valet av metod i undervisningen eller 
forskningsmetod i examensarbete är det samma principiella 
förhållningssätt som bör vara utgångspunkten. För att fördjupa 
resonemanget behöver begreppen lärarkompetens liksom praktik och 
teori förtydligas. 
 

 

Lärarkompetens 
 

Kompetens avser, enligt Ellström (1997),  
 

en individs potentiella handlingsförmåga i relation till en viss uppgift, 
situation eller kontext. Närmare bestämt förmågan att framgångsrikt (enligt 
egna eller andras kriterier) utföra ett arbete, inklusive förmågan att 
identifiera, utnyttja och, om möjligt, utvidga det tolknings-, handlings- och 
värderingsutrymme som arbetet erbjuder (a.a., s. 21). 

 

Lärandet ses som en förändring av individens kompetens. 
Kompetens ska då ses som en handling eller handlingsförmåga 
relaterat till en given situation. Det betyder att kompetens är ett 
begrepp som snarare handlar om en relation än en given egenskap, 
vilket innebär att kompetens är ett relativt begrepp och bara kan 
förstås i relation till ett visst sammanhang. Kompetensutveckling 
handlar mer om fokus på att bli medveten om vad och varför man gör 
som gör än på hur man gör. Det handlar om hur man formulerar och 
tolkar problem som uppstår i praktiken snarare än hur man löser 
praktiska problem. Detta uppfattande utvecklas både mot bakgrund av 
teoretisk kunskap men också mot bakgrund av personlig erfarenhet av 
liknande situationer. Motsatsen, ett oreflekterat förhållningssätt, dvs. 
läraren som teknisk-rationell problemlösare, är att alltid utgå från 
enbart den kunskap man har, att se problemen på samma sätt som man 
alltid gjort och använda samma lösningar. Det kan också beskrivas 
som att man kan ha ett års erfarenhet 20 gånger istället för 20 års 
erfarenhet. Läraruppdraget ser idag annorlunda ut än förr. Idag ställs 
krav på förmågan att inte bara arbeta i utan också utanför klass-
rummet, att argumentera för och kommunicera ett tänkande om 
innehåll och utformning av undervisningen, principer för 
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kunskapsbedömning, lokalt utvecklingsarbete etc. (Carlgren & 
Marton, 2000; SOU 1999:63). 

 

Från att tidigare ha varit ett yrke där man haft i uppdrag att utföra vissa 
uppgifter under givna betingelser och på vissa sätt, har det alltmer fått 
karaktären av att utforma, pröva och förändra verksamhet i syfte att 
förverkliga vissa syften (Carlgren & Marton 2000, s. 84). 

 

Den ideologiska grunden för lärarutbildningen vid Högskolan i 
Skövde bygger mer på idén om den s.k. reflekterande praktikern än 
mästare – lärlingidén och idén om den tillämpade teorin. Den 
reflekterande praktikern söker bli allt mer medveten om grunderna för 
sitt eget agerande. Modellen för VFU, såsom den här är utformad, 
innebär också att större krav ställs på den enskilde studentens 
initiativförmåga och engagemang än vad som gällt traditionellt, där 
man följer och arbetar tillsammans med en enskild handledare. 
Studenten ges möjligheter att kontinuerligt se, pröva och uppleva. Det 
som är avgörande är emellertid hur dessa erfarenheter bearbetas och 
vilka redskap studenter tillägnar sig för att förstå och tolka praktiken. 

 

Lärarutbildningens mål skulle därmed kunna formuleras som 
kompetens i att hantera det oförutsedda. Enligt Dreyfus & Dreyfus 
(1986) tillämpar inte experten i första hand teorin, utan ställer frågor, 
ser problematiken som inte novisen gör. Denne litar i högre grad till 
sin intuition och ser helheten. Novisen sätter sin tillit till explicit 
kunskap samt givna regler och former för hur man bör agera. Annan 
forskning inom området tyder på att den erfarne har en inre 
representation eller schema mot vilken bakgrund problem hanteras 
och tillåter integration av fler detaljer (Bromme 1985, ref. i Jank & 
Meyner (1997b).  

 

Poängen i lärarutbildningen blir därmed inte i första hand att 
sträva efter att öka forskningsanknytningen, ge mer teoretisk kunskap, 
att formulera etiska principer läraryrket etc. Däremot handlar det om 
att utveckla sådant i relation till den egna lärarpraktiken. Det är lätt att 
slänga Piaget och Vygotskij i halsen på studenterna. Det kan vara 
svårare för lärarutbildare att ställa frågan ”hur ska man som lärare 
hantera arroganta elever”? Hur organiseras en utbildning som på bästa 
sätt befrämjar en inriktning där studenten inte bara har fokus mot 
själva agerandet utan också grunderna för detsamma? Inom de ramar 
och resurser som funnits att tillgå vid Högskolan i Skövde har den 
senare frågan utgjort en utgångspunkt för den modell som här 
skisserats. Samtidigt måste frågan självkritiskt ställas om detta är 
rimligt inom ramen för utbildningen, där trots allt den 
verksamhetsförlagda delen utgör en mindre del. Några sådana 
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avgörande aspekter rör kvaliteten (inkluderat erfarandet av 
variationerna) i det som sker på fältet och studentens möjlighet att 
bearbeta sina erfarenheter samt i vilken grad studenten utmanas i sina 
föreställningar om yrkesrollen. 
 
 

Relationen praktik – teori 
 

”Lärare bevisar varje dag att de klarar av att hålla igång ruljangsen 
även om ingen i detalj kan förklara hur de gör” hävdar Jank & Meyner 
(1997a, s. 22) angående det pedagogiska arbetet i klassrummet. Detta 
konstaterade för övrigt Schleiermacher redan för ca 200 år sedan, men 
med samma tillägg som Jank & Meyer: teorin kan också befrukta 
praktiken. Vad ska läraren ha teorin till? Schleiermacher konstaterade 
att ”praktikens dignitet (dess värde och giltighet) är oberoende av 
teorin, men praktiken kan genom teorin bli mera medveten” (ref. i 
Jank & Meyer, 1997a, s. 20f). 
 

Teorin knuten till pedagogiskt arbete är alltid, med nödvändighet, 
en förenkling av verkligheten. Problemet – som vi vid Högskolan i 
Skövde försöker motverka – är att se teorin som något absolut, en 
given typologi som ska överföras och tillämpas i skolans vardag. 
Teori bör i stället ses som ett redskap för att kunna kritiskt granska 
och förstå den komplexa vardagliga verkligheten. Teorin kan hjälpa 
läraren att ifrågasätta och reflektera över handlingar och fenomen i 
yrkesarbetet. ”Bra teorier har kvaliteter som generalitet, förmåga att 
knyta samman skenbart disparata företeelser…” (Rolf, Ekstedt & 
Barnett, 1993, s. 51). 

 

Relationen praktik – teori är en komplex fråga som diskuterades 
redan under antikens dagar. Platon lär ha varit den förste som angav 
kriterier för sann och säker kunskap (episteme) vilket han ansåg vara 
skilt från tyckande och åsikter (doxa) (Gustavsson 2002). Aristoteles 
vidgade sedermera kunskapsbegreppet. I litteraturen refereras ofta till 
den klassiska uppdelning som kan härledas till Aristoteles: 
   

Innebörd          Karaktär 
 

Episteme  Vetenskaplig, teoretisk kunskap Beskriver och förklarar omvärlden 
(vetande)           (människan, naturen, samhället) 

 

Techne  Praktisk, produktiv kunskap   Rör tillverkning, skapande  
(kunnande)          (hantverket) 

 

Fronesis   Praktisk klokhet        Handling knuten till dygdetik, en 
     (visdom)           etisk dimension, värde och omdöme. 

Vad är ändamålet/meningen? 
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I västerländsk tradition har teorins dignitet vida överglänst 
praktikens (Molander 1997). Under de senaste decennierna har 
emellertid intresset för praktiska kunskapstraditioner väckts. Donald 
Schöns tankar om den reflekterande praktikern, Polanyis syn på tyst 
kunskap och svenska ”ideologer” som Ingela Josefsson, Bo Göranzon 
m.fl. är bara några i raden.  

 

Förhållandet teori – praktik är inte oproblematiskt i relation till 
kompetensbegreppet och individens kompetensutveckling. Forskning 
kring detta s.k. transferproblem tyder på att lärandet i formella 
utbildningssituationer inte med automatik appliceras i yrkeslivet. 
Ellström (1992) hävdar att det tycks vara väldigt lite som kan 
överföras och utnyttjas som grund för det praktiska handlandet i 
arbetet och vardagslivet. Detta resonemang bygger dock på idén om 
den tillämpade teorin (fig 1), dvs. den idé som i hög grad format 
universitetets utbildningstradition. Den centrala frågan i detta 
sammanhang blir vilken potential för lärande som ligger – och kan 
ligga i – en formell och organiserad utbildning. Såsom utbildningen i 
Skövde beskrivits ovan innebär det att en grund skapats för studentens 
lärande genom att de kan utgå från erfarenheter och ges möjlighet att 
reflektera över dessa och därvid också utmanas i sina föreställningar. 
Det implicita kan göras explicit, det osynliga kan bli synligt. 
 
 

Kan yrkesprofessionen utgöra grunden för 
forskarutbildning? 

 

Riksdagen har bestämt att lärarutbildningen i sig ska ge en 
grundläggande behörighet för forskarutbildning. Men vilka reella 
möjligheter skapas i undervisningen som ger studenten en grund för 
sådan fortsatt utbildning? 
 

En utgångspunkt i den diskussionen kan vara att ta fasta på hur 
kurser organiseras och på vilka nivåer (A-C) dessa läses i grundut-
bildningen. Utifrån detta synsätt riktas fokus mot kvaliteten i 
examensarbetet och att det genomförs med kvalitetskrav som kan 
sägas gälla för C-nivå (fig. 2). En annan utgångspunkt är att diskutera 
frågan utifrån yrkesprofessionen och den kompetensutveckling i 
utbildningen som är knutet till denna (fig 3). Vid Högskolan i Skövde 
vill vi främst föra diskussionen om forskningsanknytningen utifrån de 
krav som yrkesprofessionen idag och inför framtiden kommer att 
ställa. Det betyder att frågan om yrkesrelaterad progression å ena 
sidan och vetenskaplig progression å andra sidan är irrelevant. Det kan 
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i stället ses som två aspekter som är inflätade och sammanvävda i 
varandra. Den centrala frågan är i stället vilka realistiska möjligheter 
som studenten ges för att kunna utveckla en kompetens som ovan 
beskrivits. Det är vår övertygelse som utbildningsansvariga att vare 
sig kurser på A-C nivå eller examensarbetet i sig utgör den väsentliga 
frågan utan det handlar främst om vilka möjligheter studenter ges 
inom ramen för innehåll och former i utbildningen som helhet att 
bearbeta sin kommande yrkesroll. Seminariet (”disputationen”) och att 
studenten själv systematiskt ges rika tillfällen att problematisera och 
dokumentera torde vara en nyckel i detta sammanhang.  

 

Vid Högskolan i Skövde har vi i lärarutbildningen påbörjat detta 
arbete och kommit en bit på väg, men vi står också inför många 
utmaningar. Redan vid starten ht 1999 fastlades den s.k. ”Skövde-
modellen” för verksamhetsanknytningen och att examensarbetet ska 
ligga på C-nivå, eller snarare de kvalitetskrav som kan förväntas för 
studier på den nivån. Det betyder att strävan funnits att ”hålla ihop” 
och synkronisera de olika delarna så långt som möjligt. Samtidigt har 
det inneburit begränsningar för den enskilde studentens möjligheter 
för val av individuell studiegång. Och vad kommer den s.k. 
Bolognaprocessen och ett beslut om gemensam policy för all 
högskoleutbildning i Europa att innebära?  

 

(Ovanstående kapitel är publicerad som artikel (här i något reviderad form): 
Orlenius, K. (2004). Progressionen i lärarutbildningen. Tidskrift för lärarutbild-
ning och forskning, 11(3-4), 117-131. Umeå: Fakultetsnämnden för lärarutbild-
ning, Umeå universitet.) 
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Kapitel 3 
 
 
 

VERKSAMHETSFÖRLAGD 
UTBILDNING – 

RIKTLINJER OCH MÅL5
 

 
 
Ett av målen i lärarutbildningen vid HS har sedan starten varit att 
verksamhetsanknytningen skall utgöra en central del i utbildningen. 
Detta kan synas vara en självklarhet i en yrkesutbildning samtidigt 
som det kan vara en utmaning att hitta former för en 
verksamhetsanknytning som knyter an till utbildningens yrkes-
professionella uppdrag. En utgångspunkt för lärarutbildningen är att 
den ska förankras i praktisk erfarenhet och vetenskapligt grundad 
kunskap. 
 

Att utveckla relationen praktik och teori har sin utgångspunkt i ett 
problem som varit vanligt i lärarutbildning. Såväl studenter som lärare 
har ofta sett praktik och teori som olika delar i utbildningen. Studenter 
säger inte sällan att ”det är praktiken man lär sig på”, i diskussioner 
ställs ofta praktik mot teori. Traditionella kursplaner, skilda studier 
om studenters föreställningar men också begreppsparen praktik och 
teori pekar mot en dualism i lärandet (dvs. där två principer eller 
förhållande står mot varandra). Praktik tycks utgöra en del och teori en 
annan. Ett centralt mål för utbildningen är emellertid att studenten ska 
”… stå med en fot i praktiken och en i teorin samtidigt. Båda delarna 
är lika viktiga” (citat från en student i en kursvärdering). Vanligen har 
större delen av den s.k. praktiken legat sist i utbildningen då 
studenterna genomför en längre praktikperiod. Den idén bygger på att 
man ska tillämpa teorin. Vid HS har lagts mycket tid på VFU under 
första året, eftersom vi tror att studenten lär sig, och utvecklar sin 
lärarkompetens på ett bättre sätt om han/hon har ”en fot i praktiken” 
redan från början. Men de erfarenheter som görs i skolan måste också 

                                                
5 Denna information skickas vid läsårsstart och vid nya placeringar till samtliga 
kontaktpersoner för arbetslag samt rektorer och kommunala VFU-samordnare. 
Samtliga studenter får ett exemplar vid utbildningsstart. En aktuell version finns 
alltid att hämta på Enheten för lärarutbildningens hemsida samt i First Class under 
arbetslagens, lärarstudenters samt lärarutbildares gemensamma ikoner.  
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bearbetas och belysas. Ett exempel på detta är när VFU förlagd till 
måndagar och tisdagar under år ett följs upp på onsdag med ett 
seminarium. Syftet här är att tematisera, problematisera och belysa 
skilda områden som är centrala för lärarkompetens. ”Hantverket" lär 
sig studenten främst i den verksamhetsförlagda delen i utbildningen. 
För att utveckla en yrkesprofession måste denna kunskap emellertid 
kläs i ord. Det är härigenom en kollektiv medvetenhet och yrkeskårens 
profession utvecklas.  Därför behöver studenten utveckla teorier och 
begrepp för att kunna formulera, reflektera över och diskutera sin 
yrkespraktik. Ett mål med utbildningen är att studenten ska utveckla 
en praktikgrundad yrkesteori, vilket betyder att utbildningen måste 
fokusera relationen tanke – handling. Det betyder exempelvis att 
kursuppgifter har en tydlig inriktning mot problem och frågeställ-
ningar som formuleras i förskola/skola. Den verksamhetsförlagda 
delen är därmed inte bara ett övningsområde utan ett kunskapsfält som 
kan teoretiseras (dvs. att studera strukturella och komplexa mönster, 
utveckla begrepp, synliggöra antaganden etc.). På samma sätt är den 
högskoleförlagda delen en (annan) slags praktik som bygger på 
antaganden vilka behöver synliggöras och bli föremål för reflektion.  

 

En del i idén om att utveckla förhållandet praktik – teori hänger 
samman med begreppet ”livslångt lärande”. Lärandet är en långsiktig 
och kontinuerlig process. Med denna utgångspunkt betraktas inte en 
nyutbildad lärare som en ”färdig lärare”. Det blir därmed viktigt att se 
den blivande lärarens utbildning – och alla lärares lärande – i ljuset av 
en långsiktig kompetensutveckling. Lärarutbildningen hör nära 
samman med lärares kompetensutveckling och lokal skolutveckling. 
En grundläggande idé är därför strävan efter att integrera utbildningen 
och lärares kompetensutveckling.  
 
  

Arbetslagen – förutsättningar och roll i 
lärarutbildningen 

 

En viktig förändring för berörda lärare är att denne byter roll från att 
vara handledare till att bli lärarutbildare inom VFU. Lärarutbildaren i 
verksamheten och i högskolan har skilda roller och i de flesta fall 
skilda kompetenser. Att kortfattat beskriva förändrade roller kan vara 
relativt enkelt. Att förändra välbekanta roller kan däremot te sig mer 
komplicerat inte minst eftersom roller styrs av ett samspel mellan 
utbildningens olika aktörer.  
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En grundläggande idé är att studenterna inom ramen för ett arbetslag 
ska knytas till en skolas6 reguljära verksamhet under en längre tid. 
Genom att följa en skolas verksamhet under ett läsår kan en förståelse 
och viss förtrogenhet för läraryrkets innehåll och villkor utvecklas. 
Lärarutbildningen vid HS bygger som ovan angetts på tanken att 
praktik - teori utgör ”två sidor av samma mynt”. Första läsåret ska ge 
en god grund att stå på i såväl de aktuella som de kommande 
studierna. Därför är det väsentligt att studenterna ges möjlighet att 
studera och erfara skolans vardag och värld. Alla studenter har 
erfarenhet genom sin egen skolgång, alla vet vad en lärare är och gör, 
alla vet vad en dålig och bra lärare är… Detta utgör en utmaning för 
lärarutbildningen! Ett syfte är alltså att studenterna redan 
inledningsvis i sin utbildning ska få upptäcka lärararbetets komplexitet 
och dess många dimensioner. Det innebär att studenterna bör få delta i 
arbetslagsarbete, lärares planeringsarbete, konferenser, möten med 
enskilda barn/elever och föräldrar, kontakter med andra myndigheter 
etc. Inte minst viktigt är att få uppleva den kultur och arbetet som 
präglar ett arbetslag på lång sikt.    

 

Arbetslagens roll är alltså främst att erbjuda en rik lärandemiljö 
som ger studenterna förutsättningar att utvecklas i sin kommande 
yrkesroll. Detta sker genom att få erfara praxis, dvs. studera, pröva 
och reflektera. Vår ideologiska utgångspunkt är att man som student 
generellt sett lär sig bättre och på ett annat sätt om man tar sin 
utgångspunkt i det konkreta och det upplevda. Såsom vi ser det är det 
också naturligt att man lär sig "hantverket" i VFU. I den 
högskoleförlagda delen ska studenterna få hjälp att följa upp sina 
erfarenheter, analysera och kritiskt granska. Den högskoleförlagda och 
den verksamhetsförlagda delen utgör lika viktiga delar i utbildningen. 
Den verksamhetsförlagda delen har mer karaktären av situerat lärande 
där en mångfald av erfarenheter utgör grunden för studentens lärande. 
Denna del av utbildningen styrs i hög grad av studenternas frågor, 
observationer och delaktighet i relation till de möjligheter VFU ger.    

 

Studenterna bör få stöttning av arbetslaget som helhet i 
utbildningen. Principen om stöttning bör bygga på samma förhållande 
som man hjälper en nyanställd lärare och kollegor som samarbetar. 
Utöver detta behöver studenten samtal av handledningskaraktär.7 Vår 

                                                
6 Med skola avses såväl förskola, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola som 
vuxenutbildning.  
7 Detta förtydligas under rubrikerna Förväntningar på arbetslagen och Hur 
ska den verksamhetsförlagda delen organiseras för studenten? samt 
Arbetslagets roll. 
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erfarenhet är att många lärare också upplever att studenten kan tillföra 
arbetslaget mycket inom olika områden. I bästa fall blir det ett givande 
och tagande från båda parter.  
 
Förväntningar på arbetslagen 
 

Eftersom intentionen är att de studerande ska få lära sig arbete i 
arbetslag måste de dels få möta och diskutera sådana erfarenheter i 
skolverkligheten, dels arbeta i sådana former under de 
högskoleförlagda studierna. Det betyder att arbetslagen som 
samarbetar med utbildningen bör präglas av helhetssyn på lärande i 
olika åldrar och strävan att ta tillvara skilda yrkeskompetenser i den 
vardagliga verksamheten. Hela arbetslaget måste vara delaktig i 
gemensamma diskussioner om visioner och mål för verksamheten och 
präglas av öppenhet för förändringar. Konkret betyder det att vi 
arbetar mer utifrån modellen om den reflekterande praktikern än 
mästare - lärlingsmodellen. Den senare bygger på idén att studenten 
lär sig genom att göra som den gode läraren gör. Denna modell är 
normativ och bygger på att lärarkompetens handlar om hur man 
undervisar. Den modell vi förespråkar betonar mer vikten av att ges 
möjlighet att successivt utveckla en egen pedagogisk grundsyn och 
medvetenhet om varför man gör som man gör. Därför är det centralt 
att studenterna dels får se och erfara hur undervisning och lärares 
arbete kan vara, dels att VFU inte enbart utgör ett övningsfält utan ett 
kunskapsfält som kan studeras genom att formulera problem, 
undersökas, tolkas, bli föremål för egna slutsatser och värderingar. Det 
betyder i realiteten att stora krav ställs på studenterna att ta egna 
initiativ och eget ansvar i sitt lärande. Vid starten av en VFU-period 
ska studenter planera terminen i samarbete med arbetslaget och i 
relation till aktuella kursmål, övergripande mål i lärarutbildningen 
samt individuella mål. Högskolans VFU-ledare har ansvar för att 
nödvändig generell information når arbetslagen. Mer specifik 
information om kursmål och kursuppgifter är studenters och 
kursansvarigas ansvarsområde. Detta innebär att studenten har ett 
ansvar att kontinuerligt informera och involvera arbetslaget i 
utbildningen.  
 

Samtliga placeringar sker via högskolans VFU-ledare i samarbete 
med kommuners samordnare eller i vissa fall rektorer. Tider för VFU-
perioder planeras i relation till aktuella kurser. Arbetslag och rektorer 
informeras i god tid före periodens start. 
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Vilka insatser kan arbetslagen förvänta sig 
från Högskolan i Skövde? 

 

Erfarenheter pekar på att studenterna utgör en stor resurs i arbetslagen. 
Studenter har efterhand kunnat fungera som en resurs för en mindre 
grupp av barn/elever, ibland har en lärare kunnat dela en större 
grupp/klass och undervisning kunnat genomföras i två mindre 
grupper. Så småningom har studenter också kunnat överta 
undervisningen helt vid vissa tillfällen i den större gruppen/klassen. 
Eftersom det finns en kontinuitet i studentens deltagande i arbetslagets 
verksamhet är studenten känd av barnen/eleverna när hon/han övertar 
delar eller hela undervisningen vid olika tillfällen. Detta har visat sig 
vara oerhört betydelsefullt både för student och arbetslag, men 
uppenbarligen också för barnen/eleverna.  
 

Arbetslaget ges kontinuerligt information om syfte och mål i 
lärarutbildningens skilda delar. Skriftlig information skickas vid 
terminens start till rektor och kontaktperson i respektive arbetslag. 
Skolorna är anslutna till konferens/informationssystemet ’First Class’ 
vilket innebär tillgång till aktuell information om LU (varje 
deltagande skola har ett ”logg-in”). Medverkande skolor inbjuds till 
ett möte kring lärarutbildningsfrågor varje termin. Skolans kontakt 
med högskolan är i första hand den lärarutbildare som besöker 
studenter och arbetslag. Utöver detta finns möjlighet till seminarier på 
den lokala skolan, där de studerande presenterar egna studier. 
Studenters rapporter kan utgöra ett för många lärare intressant 
diskussionsunderlag – inte minst eftersom studenterna ofta genomför 
studier vid den egna VFU-skolan.  

 

Arbetslaget inbjuds till föreläsningar och seminarier inom ramen 
för lärarutbildningsuppdraget. Deltagande i seminarieverksamhet och 
föreläsningar kan innebära att arbetslaget får kunskap om frågor som 
behandlas i lärarutbildningen men kan också vara ett led i lärarnas 
egen kompetensutveckling. Lärarutbildare erbjuds en fristående kurs, 
Handledning i lärarutbildning, 5 p. En fördjupningskurs är planerad.  

 

Besöken av högskolans lärarutbildare har flera syften. Å ena 
sidan är de tillfällen för information om lärarutbildningen och 
uppdraget som lärarutbildare. Å andra sidan ligger fokus på den 
enskilde studentens prestationer och utvecklingsprocess.  

 

Under första läsåret gäller följande riktlinjer för besök från HS på 
skolor (avvikelser kan dock förekomma i enskilda fall): 
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- Under höstterminen görs ett besök i syfte att informera och 
diskutera förväntningar, planering, examinationsuppgifter mm. Detta 
besök kan ske på respektive skola eller samordnas med flera arbetslag 
i kommunen. Utvärderingar har visat att arbetslagen önskar mer 
information och möjlighet till samtal med lärarutbildare från 
högskolan. Representanter från arbetslaget alternativt hela arbetslaget 
kan delta, gärna tillsammans med studenter.   
 

- Under vårterminen görs ett besök i anslutning till tillfälle då 
studenten genomför en aktivitet/undervisningsmoment. Samtidigt 
genomförs ett utvärderande samtal med studenten. Syftet är att initiera 
didaktiska reflektioner kring planering, genomförande och utvärdering 
av undervisning. Detta samtal genomförs med fördel med fler 
studenter samtidigt om de finns på samma förskola/skola. Det är 
viktigt att lärarutbildare i arbetslag lämnar synpunkter och helst deltar 
vid utvärdering.  
 

- Från år två och fram till examensterminen kan antalet besök/termin 
variera beroende på kursers utformning. Besöken görs av 
allmändidaktiker (inom ramen för det allmänna utbildningsområdet) 
eller ämnesföreträdare/ämnesdidaktiker (inom inriktningar). Frågan 
om didaktiska analyser aktualiseras i utbildningen redan från termin 
två, men det är först när studenten har tillägnat sig också relevanta 
kunskaper inom exempelvis matematik, naturvetenskap, läs- och 
skrivutveckling som medvetna val av innehåll och metoder kan 
förväntas. Inom inriktningarna Lärande i tidiga åldrar och Ledarskap i 
pedagogiska processer görs kontaktbesök från högskolan. Studenter 
med inriktning mot matematik och naturvetenskap har för närvarande 
inga kontaktbesök.  
 

- Under examensterminen gäller följande riktlinjer för besök från HS 
på skolor (avvikelser kan dock förekomma i enskilda fall): Under 
perioden görs ett besök med betoning på didaktiska resonemang men 
också utvärdering av studentens övriga prestationer. Studenten ska 
under perioden erbjudas rika möjligheter att själv få planera och ta 
ansvar för pedagogisk verksamhet samt lärares övriga arbetsuppgifter 
och åtaganden. Utvärdering sker i relation till centrala examensmål 
och kursmål. 
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Hur ska den verksamhetsförlagda delen 
utformas för studenten? 

 

Följande gäller under år 1: Introduktionsveckorna är högskoleför-
lagda. Därefter knyts varje student till ett arbetslag. Första VFU-
veckan är hel vecka för att studenter skall få möjlighet att börja lära 
känna verksamheten. Därefter är måndag och tisdag VFU-dagar med 
undantag för sista veckan på höstterminens VFU samt två veckor 
under vårterminen som är hela. I regel utgör onsdag en seminariedag. 
En student beskriver sin erfarenhet på följande sätt: 
 

De första veckorna följde jag de tre klasserna, dvs. varje lektion under två 
dagar per klass. Detta rekommenderas starkt. Jag fick inblick i hur en 
ordinär arbetsdag kan se ut för en 13-åring. Den enda nackdelen var kanske 
att man inte träffade arbetslaget så mycket i personalrummet och fick ta del 
av planering och andra diskussioner men var sak har sin tid! Sedan följde jag 
lärarna i arbetslaget för att få en inblick i hur de arbetar och en inblick i hur 
undervisning inom olika områden genomförs. Några lektioner genomfördes i 
framför allt matematik men också i SO. 

 

Det vi från HS främst kräver av studenterna efter första läsåret är tre 
saker, i nämnd ordning: 
 

 Studenten ska ta egna initiativ och visa intresse och öppenhet för 
att utveckla sin kommande yrkesroll 

 Studenten ska ha förmåga att bygga upp relationer, dvs. visa att 
denne besitter och utvecklar en social kompetens. Det betyder att 
studenten ska ha förmåga att kommunicera med andra, vara 
flexibel och lyhörd i relationer med barn/elever men också med 
kollegor i arbetslaget och föräldrar, visa respekt för människors 
integritet och empati. Förmåga att samarbeta i olika former är en 
central kvalitet i yrkesrollen.  

 Studenten ska också börja utveckla ett pedagogiskt ledarskap under 
första läsåret. Det betyder förmåga att leda och organisera 
undervisning, att skapa en god lärandemiljö för eleverna, förmåga 
att handleda, individualisera och stimulera elevers lärande men 
också kunna hantera konflikter, gränssättningsfrågor och kunna 
klargöra ramar i undervisningen.  

 

Under läsår 2–3 (alt. 4, beroende på utbildningsväg) ingår kurser 
inom inriktning/-ar samt specialiseringar. Under denna period kommer 
den verksamhetsförlagda delen att utgöras av motsvarande 10 p per 
inriktning om 40 p. Hur den tiden är förlagd i form av antal 
dagar/vecka varierar. Under dessa studier poängteras vikten av att 
utveckla en fördjupad kunskap inom respektive inriktning och att den 
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lärarstuderande kan sätta in kunskapen i ett 
undervisningssammanhang. I denna del av utbildningen behöver 
studenter få möjlighet att i VFU koncentrera sig mer på området för 
vald inriktning (ex matematik). 

 

Den didaktiska och ämnesmässiga kompetensen innebär att 
studenten ska utveckla kompetens att genomföra didaktiska analyser. 
Det betyder att studenten ska ha förmåga att analysera undervisning i 
termer av mål, innehåll, form, metod och skilda undervisnings-
strategier i relation till barn/elevers förutsättningar och behov. 
Studenten ska i tanke och handling ha förmåga att successivt visa att 
hon/han arbetar utifrån en reflekterad pedagogisk grundsyn. 

 

Under examensterminen, dvs. termin tre (60 p), sju (140 p) alt. 
termin nio (180 p) har studenten totalt motsvarande fem veckor 
sammanhängande VFU. Här ska studenten erbjudas rika möjligheter 
att själv få planera, genomföra och ta ansvar för pedagogisk 
verksamhet. Denna del infaller för närvarande i mitten av 
höstterminen. Vår bedömning är att det är naturligt för studenten att i 
högre grad knytas till en enskild lärare än tidigare i utbildningen. Å 
andra sidan kan det förväntas att studenten har relativt goda ämnes- 
och ämnesdidaktiska kunskaper, varför studenten på så sätt i ännu 
högre grad än tidigare också kan utgöra en resurs i verksamheten. Det 
är väsentligt att VFU-perioden inte endast koncentreras på 
undervisning utan även tydliggör lärares övriga arbetsuppgifter. Under 
perioden görs ett besök i syfte att utvärdera studentens prestationer i 
relation till individuella mål och examensmål.  

 

Arbetslagen får i samband med varje ny VFU-period skriftlig 
information om kursmål, aktuella examinationsuppgifter samt vilka 
besök som görs från högskolan. Till varje skola utses en lärarutbildare 
från högskolan som dels genomför besök hos år 1 studenter samt 
studenter i examenstermin men som också utgör informationskanal 
mellan VFU-skola och skola.  
 
 

Skilda roller i lärarutbildningen 
 

Till det som sagts ovan om studenterna, arbetslagen, rektor samt 
högskolans uppgifter och roller i lärarutbildningen ska ytterligare 
några aspekter betonas. Sammanfattningsvis gäller följande: 
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Studentens roll  
 

Denna modell för verksamhetsförlagd utbildning bygger på att 
studenten själv i hög grad tar egna initiativ och strävar efter att få en 
så rik erfarenhet från skolans värld som möjligt, vilket alltså 
inkluderar såväl undervisning som läraryrkets övriga arbetsuppgifter (t 
ex kontakter med elever, föräldrar, kollegor, närsamhället etc.). 
Utformningen bygger också på att studenten aktivt ska bidra med 
erfarenheter och reflektioner till kollegor i arbetslaget och 
kurskamrater i seminarieform. En grundläggande idé är att studenten 
inte ska ”placeras ut” från högskolan utan istället uppfattas som en del 
i ett arbetslag. Det betyder för studentens roll både ett givande och 
tagande utifrån aktuella förutsättningar.  
 

Att ha VFU två dagar i veckan kräver en god planering och 
framförhållning. Studenten ansvarar för detta tillsammans med 
arbetslaget. Under första året är sammanlagt fyra veckor hela vilket 
innebär möjligheter att bilda sig en helhetsuppfattning om veckans 
verksamhet. Den studerande ska vara en del i arbetslagets hela 
ordinarie verksamhet. Detta innebär till exexempel planering, 
undervisning, konferenser, föräldramöten och elevvård som infaller 
under VFU-dagarna. Den lärarstuderande skall också under denna tid 
ges möjlighet att genomföra kursuppgifter (observationer, intervjuer 
etc.). Resultatet av dessa olika undersökningar skall utöver 
presentation och diskussion på högskolan också kunna presenteras och 
diskuteras inom det egna arbetslaget eller VFU-skolan.  

 

Studenten ska ha god kännedom om utbildningens aktuella 
kurser, kursmål och uppgifter och därmed kunna informera 
arbetslaget. Dessutom ska studenten delge arbetslaget sina 
individuella mål. 

 

För studenten gäller också att den verksamhetsförlagda delen inte 
bör genomföras på en skola till vilken man har nära anknytning. 
Denna princip liksom att det är högskolan som ytterst har ansvar för 
valet av VFU-plats, ska ses som en del i rättssäkerheten och 
objektiviteten i bedömningen. 
 
Arbetslagets roll 
 

Arbetslagets ansvar är att låta den lärarstuderande utgöra en del i 
arbetslaget och ge utrymme för det som tidigare sagts. Arbetslaget bör 
stödja lärarstudenten och hjälpa denne att utveckla förmågan att kunna 
planera och utvärdera undervisning, problematisera de situationer, 
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handlingar, tankar som uppstår under en lärares vardag. En viktig 
princip är att studenten ska få möjlighet att se variationerna i sättet att 
hantera olika situationer i lärarens vardag samt få diskutera dessa. Att 
se olikheter kan utmana studentens egna föreställningar om 
yrkesrollen. Från år två skall studentens ges möjlighet till 
handledning. 
 

Studenten kan utgöra en viktig resurs i ett arbetslag samtidigt är 
det viktigt att betona att studenten deltar i en utbildning. I ett arbetslag 
åtar man sig uppgifter – ibland med mycket kort varsel – och hjälper 
normalt varandra vid tillfällig frånvaro. Samma principer kan gälla för 
studenten MEN det måste ske på studentens villkor! Studenten måste 
själv få bestämma om han/hon vill ta hand om en grupp. Det är viktigt 
att studenten känner att en sådan förfrågan är uttryck för ett förtroende 
från skolans sida och inte ett utnyttjande. Ju tidigare studenten kan ta 
aktivt ansvar i arbetslaget (för t.ex. viss undervisning), desto bättre. 
När och hur detta sker är en fråga som främst löses i samtal mellan 
arbetslaget och studenten. Observera att VFU inte kan ersättas med 
vikariat. 

 

Arbetslagets medlemmar bör också vara medvetna om det 
innehåll som fokuseras under lärarstudentens tid på högskolan, för att 
därigenom tillsammans med den studerande problematisera detta 
innehåll utifrån skolans perspektiv och ge möjlighet för den 
lärarstuderande att integrera läraryrkets olika delar till en helhet. Det 
är viktigt att den studerande ser kopplingen mellan den fördjupade 
ämnesteori han/hon utvecklat och den undervisning som bedrivs i 
grundskolan.  

 

Arbetslaget utser en kontaktperson som har ett större ansvar för 
introduktion, planering och utvärdering. Värdet av kontinuerlig, 
vardaglig och specifik utvärdering av studentens prestationer 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 för arbetslaget redan 
vid starten av VFU-perioden samt att dessa dokument lämnas vidare 
till högskolan. 
 
Skolledningens roll 
 

Skolledningen ansvarar tillsammans med arbetslaget och 
lärarutbildare från högskolan för att utbildningstiden som är förlagd 
till skolan får den utformning som utbildningsplan, kursplaner och 
riktlinjer föreskriver. Skolledningen ansvarar också för att den 
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lärarstuderande blir förtrogen med hur respektive skola fungerar, 
utöver den del som arbetslaget svarar för, som ett organisatoriskt och 
ekonomiskt system.  
 

Om tveksamheter eller problem uppstår angående studentens 
möjlighet att med godkänt resultat fullfölja den påbörjade 
utbildningen och om dennes lämplighet för läraryrket bör ansvarig 
kontaktperson vid HS underrättas i ett tidigt skede.  Därefter beslutas i 
varje enskilt fall om åtgärder vilka exempelvis kan bestå i mer 
konkreta delmål med kontinuerliga utvärderingar. Vid dessa tillfällen 
används lärarutbildningens handlingsplan. 

 

Eftersom rektor är pedagogisk ledare och utformningen av 
lärarutbildningen vid HS syftar till att bidra till lokal skolutveckling är 
ett nära samarbete med ansvarig skolledare en förutsättning. Förutom 
det som tidigare angetts om vad arbetslagen och skolorna kan förvänta 
sig av Högskolan gäller därför, att HS minst en gång per termin ska 
inbjuda berörda rektorer och representanter från arbetslagen för att 
diskutera och utveckla samarbetet kring lärarutbildningen och lokal 
skolutveckling. 
  
Högskolans roll 
 

Lärarutbildare från högskolan utgör förbindelsen mellan skolan och 
högskolan på det sätt som tidigare beskrivits.  Lärarutbildningen är nu 
i ett uppbyggnadsskede men en strävan är att låta samma 
lärarutbildare från högskola vara knuten till samma skola under en 
längre tid. Lärarutbildare från inriktningskurser kan beroende på ämne 
däremot variera. Med denna lösning kan skolan ha minst en känd 
kontaktperson från högskolan.  
 

Vid frågor om utbildningens utformning kontaktas 
utbildningsledare eller studierektorer. Frågor som rör den 
verksamhets- förlagda utbildningen kan ställas till ansvarig 
handläggare/alt. lärarutbildare vid högskolan. 
 
 

Övrigt 
 

Bedömning 
 

VFU är en del av utbildningens kurser vilket innebär att 
kursexaminator gör den slutgiltiga bedömningen av studentens 
samtliga prestationer. Lärarutbildare från högskolan inhämtar 
underlag för bedömning genom samtal med arbetslag/representant för 
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arbetslag samt genom observation, utvärderingssamtal, VFU-
seminarier mm. Efter varje termin med VFU fyller arbetslaget 
tillsammans med studenten i en skriftlig utvärderingsblankett. Dessa 
blanketter finns på lärarutbildningens hemsida www.his.se/lu.  
 
Frånvaro 
 

Studentens närvaro i skolan ska motsvara heltid för att möjliggöra 
deltagande i planeringar, konferenser mm. En lärares arbetsplats är 
skolan vilket innebär att studenten följer lärares arbetstider.  Om den 
studerande av olika skäl ändå tvingas vara frånvarande kontaktas 
högskolan för bedömning av fortsatt planering. Huvudprincipen är att 
VFU är obligatorisk och att frånvaro ska kompenseras. Studenten har 
också efter samråd med ansvarig rektor möjlighet att byta dagar under 
en vecka, t.ex. verksamhetsförlagd tid under en fredag i stället för 
måndag om det kan anses vara mer lämpligt (och ingen 
högskoleförlagd verksamhet förekommer). Studenten har ansvar för 
att meddela arbetslag och högskola vid frånvaro samt att i samråd med 
arbetslag och högskola planera för åtgärder.  
 
Ej uppnådda mål i VFU 
 

Lärarutbildare vid HS är bedömningsansvarig för den 
verksamhetsförlagda utbildningen. Vid eventuella problem under 
VFU skall snarast lärarutbildningen vid högskolan kontaktas. Rektor 
på VFU-skolan ansvarar för att sådana kontakter tas. Därefter ansvarar 
lärarutbildare från högskolan för samtal med arbetslag och student. 
Arbetslagets insats består i första hand av att beskriva den aktuella 
situationen utifrån sitt perspektiv. Beslut om åtgärder sker med hjälp 
av lärarutbildningens handlingsplan och utifrån studentens 
individuella förutsättningar och behov. Vid alla beslut är villkoren för 
lärarexamen samt aktuella kursmål vägledande. 
 

Uppstår tveksamhet om den lärarstuderandes möjlighet att med 
godkänt resultat fullfölja utbildningen eller lämplighet att utöva 
läraryrket, prövas om den studerande bör rådas att inrikta sina studier 
mot annan yrkesverksamhet. Sådan prövning, som bör ske så tidigt 
som möjligt, görs av utbildningsledningen i samråd med berörda 
lärare vid högskolan och lärarstudenten. Student som väljer att avbryta 
sin utbildning erbjuds studievägledning. 
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Övrig tjänstgöring 
 

Den lärarstuderande skall successivt under utbildningen, mer eller 
mindre självständigt få svara för olika arbetsuppgifter. Detta under 
förutsättning att arbetslaget finner att erforderlig kunskap finns. Den 
verksamhetsförlagda utbildningen kan inte bytas mot vikariat. 
 
Sekretess 
 

Under verksamhetsförlagd tid omfattas den lärarstuderande av SekrL 
7 kap 9 §, där sekretessen för förskoleklass och skola regleras samt 7 
kap 38 § där sekretessen för förskolan regleras. Sekretesslagens mål är 
till för att skydda den enskilde. Sekretess innebär ett förbud att avslöja 
känsliga och ömtåliga uppgifter. Sekretess kan innebära tystnadsplikt 
eller handlingssekretess.  
 

Studenter som under sin verksamhetsförlagda tid i utbildningen 
kommer i kontakt med information som rör enskilda barn/elever har 
tystnadsplikt. Före sin första VFU-period får lärarstudenter 
information om gällande lagstiftning. Skriftlig försäkran kan 
ombesörjas av VFU-skola.   

 

Vid misstanke om att elever far illa finns enligt socialtjänstlagens 
71§, en skyldighet för varje anställd i skolan att kontakta social-
nämnden. 
 
Försäkring  
 

SFS 1982:1077 reglerar ersättning av allmänna medel till arbetsgivare 
för skador som studenter vid statliga högskoleenheter orsakar under 
praktik. Försäkringen gäller person- och sakskada. Ansökan om 
ersättning görs till den statliga högskola där studenten är inskriven. 
Studenten är försäkrad via högskolan.  
 

Studentens ansvar under VFU bygger på ett ömsesidigt 
förtroende, dvs. inga generella riktlinjer kan anges. Undantag är skjuts 
av barn/elever i egen/andras bil, en situation som HS bedömer att 
studenten inte ska ansvara för. 
 
Avtal  
 

Enheten för lärarutbildning har slutit avtal med medverkande 
kommuner. Avtalet löper till 05-12-31. I avtalet regleras parternas 
ansvar samt den ersättning som utgår. Kommunen ansvarar för att 
information om avtal når respektive skola. Avtalet kan även hämtas 
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via First Class. De kommuner/utbildningsanordnare som inte slutit 
avtal ersätts enligt samma princip som övriga. 
 
Allmänna råd för likabehandling av studenter 
 

Utgångspunkten för arbetet med jämställdhet och mångfald är att alla 
medarbetare och studenter ska behandlas med tolerans och respekt 
oavsett kön, etnicitet, religiös tillhörighet, sexuell läggning eller 
funktionshinder. HS har formulerat Allmänna råd för likabehandling 
av studenter samt handlingsplaner. Dessa gäller även för studenter i 
VFU. Studenten och högskolans lärare bör ha god kännedom om 
dessa riktlinjer. Dokumenten finns publicerade på högskolans hemsida 
www.his.se. 
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Kapitel 4 
 
 
 

INGÅNGAR OCH UTGÅNGAR I 
LÄRARUTBILDNINGEN 

 
 
Lärarutbildningen ska ge blivande lärare en grundläggande kompetens 
att utöva läraryrket, inte bara kortsiktigt utan den ska utgöra en bas för 
de närmaste decenniernas yrkesutövning. I föregående kapitel har 
kompetensfrågan aktualiserats utifrån olika aspekter. En annan fråga 
rör vilka krav som kan och bör ställas på de lärare som ska antas till 
utbildningen men också vilka olika slags verksamheter blivande lärare 
vid Högskolan i Skövde ska utbildas för. I detta kapitel redogörs för 
både ingångar och utgångar i lärarutbildningen vid HS. 
 
 

Bestämning av terminologi 
 

Med ingång i lärarutbildningen avses nedan de krav (kriterier) som 
ställs på behörighet för att bli antagen till utbildningen och de 
sökalternativ som erbjuds studenten, dvs. de möjligheter och vägar 
som finns in i studierna. Med utgång avses studiernas inriktning och 
vad de leder till för typ av examen, inkluderat validering och 
tillgodoräknande av tidigare utbildning och det som därmed anges i 
examensbeviset. 
 

Det finns för närvarande fyra s.k. ingångar i lärarutbildningen i 
Skövde. Samtidigt anger staten att det ska finnas olika inriktningar 
vilket kan verka förvillande, inte minst för studenter. Benämningen 
sökalternativ bör därför användas fortsättningsvis när vi talar om de 
alternativ studenten har att bli antagen till lärarutbildning. Namnet på 
dessa sökalternativ bör i princip också bli synonymt med den första 
inriktningen i studentens studier. Undantaget är Na/Ma där 
inriktningen benämns Naturvetenskap respektive Matematik. Det 
betyder att de nuvarande sökalternativen är Naturvetenskap/ 
Matematik, Lärande i tidiga åldrar, Ledarskap i pedagogiska processer 
samt sökalternativet AUO (60 p) för de som tidigare läst minst 120 p 
(alt. 60 p för yrkeslärare – se vidare s. 47, 52). Därmed blir de offi-
ciella benämningarna sökalternativ resp. inriktningar. 
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Det betyder i princip att de två första åren i lärarutbildning är 
obligatoriska. Första året läser studenten Allmänt utbildningsområde 
(AUO), 1-40 p och det andra året sin första inriktning. För studenter 
som väljer sökalternativet Naturvetenskap/Matematik läses enbart 
första delen av inriktningen (termin 3) och den andra delen, Natur-
vetenskap 21-40 p, senare i utbildningen.  
 
 

Sökalternativ 
 

Från och med läsåret 2004-2005 har studenter möjlighet att söka 
följande fyra ingångar till lärarutbildningen i Skövde: 
- Naturvetenskap/Matematik, 140 alt. 180 p 
- Lärande i tidiga åldrar, 140 p 
- Ledarskap i pedagogiska processer, 180 p 
- Allmänt utbildningsområde (AUO), 60 p (påbyggnad av tidigare 

120 p ämnesstudier) 
Till ovanstående kan läggas att lärarexamen, 120 p kan erhållas för 
inriktning mot yrkesämnen. Se vidare s. 47, 52! 
 

Om studenten följer gällande utbildningsplan finns platsgaranti 
inom ramen för de kurser/ämnen som anges. Studenten har emellertid 
i och med lärarutbildningsreformen från ht 2001 betydligt större 
möjlighet att välja sina egna kombinationer av ämnen/ämnesområden 
som kan ingå i en lärarexamen. De delar som ska ingå är: 
- Allmänt utbildningsområde (AUO), 60 p varav den verksamhets-

förlagda delen (VFU) ska utgöra minst motsvarande 10 p. Vid HS 
gäller 15 p enligt utbildningsplanen. 

- Inriktning/-ar om minst 40 p, varav minst motsvarande 10 p ska  
utgöras av VFU. 

- Specialisering om minst 20 p (som antingen kan vara en s.k. 
breddning av annat ämne eller en fördjupning inom ett tidigare 
studerat ämne). 

 

För de som inte läst sin lärarutbildning inom ramen för 
lärarprogrammet gäller att det även fortsättningsvis kommer vara 
möjlighet att läsa enskilda ämnen (som fristående kurs) och få 
tillgodoräkna sig detta inom sin lärarexamen. I examensbeviset bör det 
därför anges (utifrån HS lokala riktlinjer) omfattningen av VFU samt 
genom skilda rubriker (Inriktning respektive Övriga kurser) skillnader 
i utbildningens genomförande för de som erhållit sin lärarexamen 
inom hela lärarprogrammet eller ej. 
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Väsentligt är också att konstatera att oberoende av vilket 
sökalternativ studenten valt leder utbildningen fram till Lärarexamen 
vid godkänt resultat på alla delar i utbildningen. I examensbeviset ska 
framgå mot vilken typ av pedagogisk verksamhet som utbildningen 
avser.8             
 
 

Motiv för sökalternativen vid Högskolan i 
Skövde 

 

I uppbyggnaden har en central utgångspunkt varit att alla inriktningar 
ska ligga i linje med den kompetensprofil och strategier för utveckling 
som redan fanns vid Högskolan i Skövde. Det betyder främst att en 
satsning på naturvetenskap och teknik har gjorts och påverkat 
sökalternativen som utformades.  
 
Naturvetenskap/teknik 
 

HS startade sin lärarutbildning med en ren inriktning mot 
Naturvetenskap/Matematik/IKT (ca 40 studenter). I inriktningen mot 
Lärande i tidiga åldrar, som startade ht 2001, ingår en didaktiskt 
orienterad kurs mot naturvetenskap och teknik. Det betyder att i stort 
sett alla lärare för barn i yngre åldrar som utbildats vid HS har viss 
kompetens inom detta område. För de som tagit annan examen, t.ex. i 
datavetenskap, datapedagogik, ingenjörer (minst 120 p) erbjuds från 
och med ht 2004 möjlighet att erhålla lärarexamen efter studier om 
60p inom det Allmänna utbildningsområdet. Staten har i sitt 
utbildningsuppdrag till landets lärosäten angett att en tredjedel av 
platserna ska ha inriktning mot naturvetenskap och teknik. Med 
utgångspunkt från det som här angetts ligger den siffran betydligt 
högre vid HS. 80-90 procent av studenterna har läst mer eller mindre 
delar i sin utbildning med sådan inriktning.  
 

Därtill kan nämnas att bristen på förskollärare för närvarande är 
mycket stor. Lärosätena har mer eller mindre beordrats av ansvariga 
på nationell nivå att vidta åtgärder. Vid HS var söktrycket inför ht 
2004 till Lärande i tidiga åldrar det näst högsta av alla utbildnings-
program vid HS. Den utbildningen ger behörighet för arbete i 
förskolan och grundskolans tidiga år. Samtliga av dessa studenter gör 

                                                
8 Åtta examina har ersatts av en lärarexamen. Tidigare fanns t.ex. förskol-
lärar-, bildlärar-, gymnasielärar-, grundskollärarexamen med inriktning mot 
årskurs 1-7 resp 4-9 etc. 
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sin VFU både i förskolan och i grundskolan. Det bör dock noteras att 
den ökade friheten för studenter att välja kurser som kan ingå i en 
lärarexamen skapar stora begränsningar i att styra mot t.ex. specifika 
behov från statens och samhällets sida. Vi kan dock konstatera att 
flera av dem som haft ingången LTÅ har anställts 2004/2005 som 
lärare i förskolan, och nästan samtliga av dessa har alltså läst minst 20 
p i naturvetenskap/teknik och matematik. Arbetsmarknadsbehovet styr 
delvis i vilken verksamhet lärarna kommer att arbeta.  
 
Ledarskap  
 

Sökalternativet Ledarskap i pedagogiska processer, med start från och 
med ht 2004, ska också ses i ljuset av de strategiska satsningar som 
görs vid HS på ledarskapsutbildningar. I skolans värld efterfrågas 
alltmer kunskap om pedagogiskt ledarskap (liksom i samhället i 
övrigt). Syftet med denna inriktning är att vissa lärare skulle kunna få 
en särskild kompetens att leda pedagogiskt arbete i såväl klassrummet 
som att delta i arbete med lokal skolutveckling. Argumenten för en 
sådan inriktning är flera: 
- Den svarar mot den kunskaps- och kompetensprofil som redan 

finns vid Högskolan – både avseende kurser som rör pedagogiska 
processer och kurser inom Organisation och ledning. Befintligt 
program, Industriellt ledarskap, kan stärkas genom samordnings-
vinster. 

- En påbyggnadsutbildning i pedagogik (21-80 p) med inriktning 
mot skolutveckling har genomförts där de första D-uppsatserna 
examinerats under 2004. Denna ligger i linje med den föreslagna 
inriktningen. Erfarenheter finns som kan utnyttjas. 

- Avnämare önskar fördjupad kompetens inom området. 
- Den ger utrymme för en profilering också mot vuxnas lärande, 

vilket saknas idag. 
- Denna inriktning är också mycket intressant som extern 

rekryteringsbas av s.k. icke-traditionella studenter. 
- Inriktningen öppnar också upp för en närmare koppling i 

lärarutbildningen mellan skola – övriga arbetslivet i samhället. 
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Riktlinjer för utformning av 
lärarutbildningen – om utgångar och 

behörighet 
 

Styrdokument 
 

Ingångar och utgångar i lärarutbildningen ska ses i ljuset av 
riksdagens beslut om en förnyad lärarutbildning (Prop. 1999/2000: 
135), Lärarutbildningskommitténs förslag (LUK), Att lära och leda. 
En lärarutbildning i samverkan och utveckling (SOU 1999: 63) samt 
Högskoleförordningens angivelser om examensordningen för lärar-
utbildning (bilaga 2, punkt  22). Det betyder bland annat följande: 
 

- för undervisning i förskola, förskoleklass, grundskolans tidiga år 
och fritidshem samt för undervisning i modersmål krävs minst 
140p, 

- för undervisning i grundskolans senare år och i gymnasieskolan 
(dock inte yrkesämnen) krävs 180 p, ”inklusive en respektive två 
fördjupning(ar) till minst 60 p i relevant(a) ämne(n) eller ämnes-
område(n)”. 

- för undervisning i yrkesämnen i gymnasieskolan krävs 120 p. I 
stället för inriktning och specialisering krävs omfattande yrkes-
erfarenhet samt en relevant högskoleutbildning om minst 60 p eller 
motsvarande utbildning. 

- för undervisning i svenska respektive samhällskunskap i 
grundskolans senare år krävs minst 60 p i ämnesområden som är 
relevanta för dessa ämnen och för gymnasieskolan minst 80 p.  

- ett självständigt arbete (examensarbete) om 10 p ska ingå i lärar-
examen. 

 

I examensbeskrivningen skall anges ”vilka inriktningar och 
specialiseringar som studenten har fullgjort och för vilken 
undervisning/verksamhet utbildningen är avsedd”. 

 

Det som angetts ovan är generella principer som fastställts i 
styrdokument. Dessa måste tolkas och omsättas i praxis – en uppgift 
som åläggs respektive lärosäte. En intern inventering inom 
Lärarutbildningskonventet visar att praxis varierar vid de olika 
lärosätena. Det betyder att varje lärosäte har att ta ställning till frågor 
som t ex: 

  

- Vad innebär ”fördjupning inom relevant ämne/relevant ämnes-
område”? 

- Vad innebär ”ämnesområden som är relevanta för dessa ämnen”? 
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- Hur ska studier i skolämnen, teman, akademiska ämnen värderas i 
det här sammanhanget? 

- Hur ska ”den undervisning/verksamhet som utbildningen är avsedd 
för” beskrivas? 

 
Utbildningsprogrammets mål  
 

De centralt fastställda examensmålen för lärarexamen anges av 
examensordningen: 
 

För att få lärarexamen skall studenten ha de kunskaper och de 
färdigheter som behövs för att förverkliga förskolans, skolans och 
vuxenutbildningens mål samt för att medverka i utvecklingen av 
respektive verksamhet enligt gällande föreskrifter och riktlinjer. 
Studenten skall vidare kunna 

 

-  omsätta goda och relevanta kunskaper i ämnen eller ämnesområden 
så att alla elever lär och utvecklas 
-  bedöma och värdera elevers lärande och utveckling samt informera 
och samarbeta med föräldrar och vårdnadshavare, 
-  förmedla och förankra samhällets och demokratins värdegrund, 
- orientera sig om, analysera och ta ställning till allmänmänskliga 
frågor, ekologiska livsbetingelser och förändringar i omvärlden, 
-  inse betydelsen av könsskillnader i undervisningssituationen och vid 
presentation av ämnesstoffet, 
- självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, 
utvärdera och utveckla undervisning och annan pedagogisk 
verksamhet samt delta i ledningen av denna, 
- tillvarata och systematisera egna och andras erfarenheter samt 
relevanta forskningsresultat som grund för utveckling i 
yrkesverksamheten, 
- använda informationsteknik i den pedagogiska utvecklingen och inse 
betydelsen av massmediers roll för denna. 
 

Därtill gäller de allmänna målen för utbildningen i högskolan, 1 
kap. 9§ högskolelagen. 
 
Övriga principer att beakta 
 

Breddad rekryteringsbas 
 

I LUK och propositionen (Prop. 1999/2000:135) talas om vikten av att 
bredda rekryteringen till läraryrket. Där betonas också vikten av att 
kunna ”skräddarsy” sin utbildning och att lärosätena på ett generöst 
sätt ska värdera tidigare studier och yrkeserfarenhet. LUK (SOU 
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1999:63) betonar starkt vikten av en breddad rekryteringsgrund till 
lärarutbildningen. Det gäller till exempel kopplingen till arbetslivet 
som behöver stärkas. 
 

Kommittén anser det är angeläget med en rekrytering till lärarutbildning och 
till skolan av personer med erfarenhet av arbetslivet utanför skolan/…/ Det 
finns många yrkeskategorier som har grundutbildning och 
arbetslivserfarenhet av stort intresse för skolan. Inom flera sådana 
yrkeskategorier råder också idag viss arbetslöshet. Här skall nämnas några 
grupper. Socionomer, psykologer, journalister, ekonomer, officerare, 
kulturarbetare, arkitekter m fl har en utbildning som till stora delar torde 
utgöra en god grund för att som medlem i ett lärarlag (min kurs.) verka som 
lärare i ungdomsskolan/…/ det är nödvändigt att högskolorna blir mera 
generösa vid sin prövning av ansökningar om tillgodoräknande av tidigare 
utbildning. (a.a., s. 352f) 

 

Till detta kan också läggas att varje högskola numera ska göra en 
individuell bedömning av den sökandes reella kunskaper. 
Sammantaget betyder ovanstående att grunden för rekryteringen ska 
breddas samt att behörighetskravet och bedömningen av den sökande 
snarare ska vara funktionell än formell. Det bör också noteras att den 
likriktning som tidigare gällt i sättet att se på kompetens bör förändras.  

 

LUK betonar att ”tekniker, ingenjörer och civilingenjörer som 
väljer att söka sig till läraruppgiften i gymnasieskolan är ett viktigt 
och positivt tillskott till lärargruppen” (a.a., s. 159), varför vår tolk-
ning bör vara att ha en generös värdering av deras tidigare utbildning 
som grund för lärararbetet. 
 
Kompetens knuten till arbetslaget 
 

I den förnyade lärarutbildningen betonas alltså (se citatet ovan) att 
utbildningen ska ge kompetens att arbeta i arbetslag och det 
intressanta är den kompetensprofil som finns i arbetslaget, dvs. inte 
bara hos den individuelle läraren. För till exempel gymnasieskolans 
del innebär konsekvensen av detta att en enskild lärare kan ha en 
relativt smal specialkompetens som kan utgöra en stor 
utvecklingspotential för skolans undervisning men den ska ses som 
komplement till andras djup inom ett specifikt ämnesområde. Vad 
betyder detta konkret i praktiken? En tolkning av det är att till 
exempel den traditionella synen som innebär att en lärare i 
samhällskunskap ska ha 80 p i samhällskunskap eller minst 40 p i 
statskunskap, 20 p i nationalekonomi och 20 p i sociologi (eller ev. 
annat angränsande ämne) för att få undervisa i gymnasieskolan kan 
anses som en rest av ett ganska traditionellt tänkande om läraryrket. 
Även en lärare i samhällskunskap som t.ex. har 60 p i statskunskap 
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och 20 p i något angränsande ämne bör alltså betraktas som behörig 
lärare i gymnasieskolan. Det innebär också att det i nämnda fall är 
rektors ansvar i rekryteringen att se till att det i arbetslaget också finns 
kompetens inom nationalekonomi. En lärare som har 60 p i t.ex. 
miljövetenskap eller freds- och konfliktkunskap bör på samma sätt 
betraktas som behörig för undervisning i gymnasieskolan även om 
inte detta finns som ett centralt definierat skolämne. För till exempel 
lärare som vid HS studerat inriktningen naturvetenskap/matematik, 
140 p, betyder det att de har sitt kompetensområde inom nämnda 
ämnen och de bör ha behörighet för grundskolans tidiga år men också 
förskoleklass. Skälet är alltså att deras ämneskompetens kan 
komplettera de övrigas kompetens om barns utveckling etc. Dock bör 
kravet vara att de med godkänt resultat genomgått kurs om barns läs- 
och skrivutveckling, 20 p (eller motsvarande). 
 

Det kan också noteras att det för närvarande finns 8 kärnämnen, 
129 karaktärsämnen och 884 nationellt fastställda kurser samt flera 
tusen lokala kurser inom gymnasieskolan, varför lärarbehörigheten 
rimligen inte kan beskrivas i alltför snäva termer, dvs. enbart knuten 
till traditionella skolämnen såsom till exempel kärnämnen inom 
gymnasieskolan.9 I grundskolan finns på samma sätt en rad lokala 
kurser. Dessutom är inte styrdokument för skolan en gång för alla 
givna utan förändras över tid. Lärarexamen innebär en generell 
grundkompetens och examensbeviset ska ange vilka kvalifikationer 
den nyutbildade läraren har med sig i form av godkända kurser och för 
vilken pedagogisk verksamhet utbildningen i sin helhet svarar mot. 
Inom vilken typ av alla skolämnen och kurser som läraren lämpligen 
kan eller ska utöva sitt arbete bör emellertid i huvudsak avnämaren 
definiera. 

 

Ovanstående principiella resonemang är centralt för både ingång 
och utgång i lärarutbildningen vid Högskolan i Skövde. Vid flera 
etablerade lärosäten i landet tycks (än så länge) en relativt traditionell 
tolkning göras av synen på behörighet och vid utformning av 
examensbevis. När kriterier fastställs för behörighet till utbildningen 
(ingång) samt studiernas inriktning, inkluderat validering av tidigare 
utbildning och examensbevisets utformning (utgång) är det därför 
viktigt att dels studera hur man initialt hanterat denna fråga vid andra 
lärosäten men framför allt att fastställa sådana kriterier med stöd i 
styrdokumenten och de intentioner som anges i utredningen som legat 

                                                
9 
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0304&infotyp=3
&skolform=21&id=0&extraId= 
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till grund för riksdagens beslut. Frågan bör också ses i ett mer 
futuristiskt perspektiv i så motto att såväl innehållet i utbildningen 
som utformningen av det examensbevis som studenten erhåller bör 
svara mot den alltmer flexibla verksamhet som kan förväntas 
utvecklas ytterligare under det närmaste decenniet i skolans värld. 

  
Lärarexamen för mer än skola 
 

LUK betonar att läroprocesser har större betydelse än någonsin 
tidigare. Samhällsförändringar och kunskapsutveckling inom närings-
liv och skilda samhällssektorer sätter till exempel frågor om lärande i 
arbetslivet och vuxnas lärande i fokus.  Det betyder att en lärarexamen 
bör ha relevans för en vidare pedagogisk verksamhet än enbart skola. 
LUK framhåller att läraryrket på ett bättre sätt än hitintills bör kopplas 
till arbetslivet i övrigt. ”Det måste finnas möjlighet att gå från en 
lärartjänst till ett annat arbete och vice versa” (SOU 1999:63, s. 352). 
Detta är i sig också ett argument för att på ett generöst sätt validera 
tidigare utbildning av till exempel ingenjörer, ekonomer m.fl. vid 
antagning till lärarutbildning.  
 
 

Riktlinjer vid antagning till AUO 60 p 
 

Vid antagning till Allmänt utbildningsområde (60 p), för de studenter 
som med godkänt resultat uppnått minst 120 p inom annan program-
utbildning (alt. 60 p inom ämne/ämnesområde med relevans för 
yrkeslärare samt yrkeserfarenhet), sker en individuell prövning av 
behörigheten. Följande generella principer gäller för antagning till 
lärarutbildning med inriktning mot yrkesverksamhet inom 
grundskolans senare år och gymnasieskolan: 
 

a. om ämnet Svenska utgör en del av ämnesbehörigheten ska både 
svenska språket och litteraturvetenskap ingå om minst 60 p med 
fördelningen om minst 20 p i båda delarna avseende verksamhet i 
grundskolans senare år. För gymnasieskolan gäller fördelningen 40 p 
respektive 40 p. 
b. om ämnet Samhällskunskap ingår ska det omfatta minst 60 p för 
grundskolans senare år och 80 p för verksamhet inom gymnasie-
skolan, alternativt kan ingå statsvetenskap och t.ex. nationalekonomi, 
sociologi, kulturgeografi varav minst 40 p ska utgöras av statsveten-
skap (se s. 47: ”relevanta ämnesområden”). 
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c. Ekonomexamen eller motsvarande kurssammansättning, varav minst 
60 p i företagsekonomi. Resterande 60 p ska företrädesvis omfatta 
kurser inom ämnesområdena juridik, nationalekonomi och statistik. 
d. Tekniska utbildningar (ingenjörsutbildning, civilingenjörsutbildning 
etc.), varav minst 10 p skall avse kurser på C-nivå för verksamhet i 
grundskolan och motsvarande 20 p för verksamhet i gymnasieskolan. 
e. Datavetenskapliga utbildningar (inkluderat datapedagogik, 
dataekonomi, datalingvistik etc.), varav minst 20 p ska vara på C-nivå.  
f. Vårdutbildningar (sjuksköterska, sjukgymnast), varav minst 20 p 
ska vara på C-nivå. 
g. Medieutbildningar varav minst 20 p ska vara på C-nivå.  
 

I vart och ett av fallen görs en individuell bedömning om vilken 
utbildningsverksamhet lärarutbildningen anses vara inriktad mot 
(grundskolans senare år och/eller gymnasieskolan eller annan 
pedagogisk verksamhet) samt vilken typ av undervisning som 
utbildningens innehåll syftar till. 

 

För antagning till lärarutbildning för undervisning i yrkesämne i 
gymnasieskolan krävs vid HS: 
- Yrkesutbildning omfattande relevant högskoleutbildning om minst 

60 p eller motsvarande utbildning och  
- Yrkeserfarenhet som omfattar minst fyra års heltidstjänstgöring 

inom yrket, eller motsvarande längre tid på minst halvtid. 
Yrkeserfarenheten måste vara aktuell, minst två år den senaste 
femårsperioden. Lärartjänst inom aktuell yrkesutbildning godkänns 
som aktuell yrkeserfarenhet. 

 

Vissa förskollärare och fritidspedagoger önskar vidareutbilda sig med 
önskan om att erhålla kompetens att arbeta med undervisning i 
grundskolan. Eftersom längd och inriktning på deras tidigare 
utbildning kan variera mycket måste också här ske en individuell 
bedömning. Generellt sett gäller dock följande: 
 

- Examensarbete om 10 p ska ingå i en lärarexamen, 140 eller 180 p 
- VFU ska genomföras i grundskolan för förskollärare 
- Ämnesstudier i något undervisningsämne ska ingå omfattande 40 p 

för att få en lärarexamen mot tidiga åldrar i grundskolan. För 
undervisningen i grundskolans senare år gäller 60 p.  
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Utformning av examensbevis 
 

Allmänna riktlinjer 
 

En principiell fråga gäller huruvida det av examensbevisen ska framgå 
att utbildningen avser undervisning i specifikt skolämne. 
Konsekvensen av det som angetts ovan är att så inte behöver vara 
fallet, samtidigt som det också ska påpekas att studenten och 
avnämaren har rätt att ställa krav på tydlighet. Lärarutbildnings-
konventets utredningsgrupp konstaterar t.ex. att ”det är möjligt att få 
en utbildning avsedd för undervisning i gymnasieskolan som inte 
enbart uttrycks i termer av kompetens att undervisa i ett visst ämne”.10 
Det bör dock balanseras mot kravet att lärosätet bör ta ansvar för att 
den blivande läraren genom sin utbildning ska ges realistiska 
möjligheter att erhålla ett arbete inom skolväsendet efter avslutad 
utbildning. Konsekvensen är mot den bakgrunden att ett 
undervisningsämne bör ingå i en lärarexamen avsedd för undervisning 
i grundskolan och gymnasieskolan. Exempel på detta är kravet att 
inriktningen ”Ledarskap i pedagogiska processer” (40-60 p) ska 
kombineras med andra ämnesstudier om 60 p som har relevans för 
grundskolans senare år och/eller gymnasieskolan. 
 

Förskolans verksamhet är inte baserad på ämnestraditionen och 
det finns inte heller nationellt formulerade kursplaner i olika ämnen 
med specifika kunskapsmål, vilket innebär att kunskapsområdena 
(inriktningar och specialiseringar) kan vara att annan natur. Däremot 
bör noteras att utbildningen i Skövde för pedagogisk verksamhet 
bland de yngre åldrarna innebär att den blivande läraren förväntas 
tillägna sig kompetens att arbeta i både förskolan och med de yngre 
barnen i grundskolan. De inriktningar och specialiseringar som ingår i 
examen för sökalternativet ”Lärande i tidiga åldrar” ska också ha 
relevans för avsett verksamhetsområde. VFU:n ska vara genomförd i 
både förskolan och grundskolan.  

 

Av motsvarande minst 25 p total tid för VFU ska minst 10 p full-
göras inom förskolan respektive grundskolan för dessa studenter. 
Förskoleklass räknas i detta fall till grundskolan, eftersom den 
skolformen har gemensam läroplan med grundskolan (Lpo 94/98).  
 

                                                
10 Lärarutbildningskonventet består av ledare vid respektive lärarutbildning 
i landet (ca 25 st). En arbetsgrupp inom konventet har genomfört en intern 
utredning ”Inventering av det nationella utbudet av ingångar, inriktningar 
och utgångar i den förnyade lärarutbildningen, 2002” (2004-02-05). 
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Vilken behörighet ger nuvarande inriktningar vid HS? 
 

Grundprincipen i den förnyade lärarutbildningen är såsom framgått 
ovan (s. 43) att 120, 140 eller 180 p krävs för examen. Det betyder att 
en student som läst 140 p i sin lärarutbildning kan formellt sett 
betraktas som kvalificerad för både undervisning i förskolan och 
skolan. Eftersom tolkningsutrymmet varit ganska stort för de enskilda 
lärosätena och de första studenterna i landet som påbörjade den 
förnyade utbildningen ht 2001 examineras vid årsskiftet 2004/2005 
har någon etablerad praxis ännu inte har utformats. Det som emellertid 
rimligen bör avgöra om studenten kan anses ha sådan behörighet eller 
ej är den reella utbildningens profil för den enskilde studenten. Sidan 
48ff anges de relativt vida ramar – i enlighet med vår tolkning av 
styrdokumenten – för hur HS ser på utgångarna och vilken typ av 
behörighet som utbildningen svarar mot. Behörighet används här som 
synonymt med kvalifikation. Det kan här vara skäl att förtydliga det 
som redan antytts ovan: det är ytterst rektor som avgör om den 
sökande har kompetensen för den specifika arbetsuppgiften på den 
enskilda skolan. Den kompetensfrågan är inte bara en fråga som rör 
individen i sig utan hur kompetensprofilen ser ut i arbetslaget eller 
skolan. Högskolans uppdrag är att utbilda lärare med vissa 
kvalifikationer som är grundläggande för att kunna fullgöra uppdraget 
som lärare inom viss pedagogisk verksamhet (se vidare kap 2!). 
 
Principer för examensbevisens utformning11 
  

I examensbeviset anges: 
- vilka inriktningar och specialiseringar (eller motsvarande) som 

studenten har fullgjort 
- för vilken undervisning/verksamhet utbildningen är avsedd 
- examensarbetet titel och i vilken kurs det genomförts (AUO i 

normalfallet) 
- förordningssumman anges (120, 140 eller 180 p i normalfallet) 

medan totalsumman framgår av de angivna kurser som ingår i 
examen 

- engelsk översättning av Lärarexamen (Degree of Bachelor of 
Education, alt. Degree of Master of Education) 

                                                
11 Det som här anges om examensbevisens utformning vid HS är baserat på 
riktlinjer och intentioner i anförda styrdokument (se ovan) samt en analys 
av hur de utformats vid en rad andra lärosäten i Sverige. Det som 
sammanfattningsvis kan konstateras är att det inte råder någon enhetlighet 
utan variationerna är relativt stora i den konkreta utformningen. 
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- VFU-tiden anges både för AUO och Inriktningar: ”VFU 
motsvarande 15 resp. 10 veckor har ingått i kursen/kurserna”.  Var 
studenten genomfört sin VFU anges dock inte i examensbeviset 

- Lärarexamen, 120, 140 eller 180 p (alt. 200/220 p om svenska/ 
samhällskunskap ingår) anges på första sidan. Den totala 
poängsumman framgår av sidan 2 i examensbeviset. 

- för de som har annan examen anges detta på sidan 2 – alla 
delkurser räknas dock inte upp i förteckningen (eftersom det 
framgår av annat examensbevis som kan bifogas vid ansökning till 
tjänst).  

- om examensbevis för ”Lärarexamen, 140 p” utfärdats och 
studenten därefter läser ytterligare 40 p för behörighet för 
grundskolans senare år utfärdas ett kompletterande kursintyg (ej 
nytt examensbevis). 

 

För att säkerställa utbildningens yrkesprofessionella inriktning 
ska examensarbetet ha pedagogisk/didaktisk inriktning och genomförs 
i normalfallet vid HS inom ramen för AUO (C-nivå). Den förnyade 
lärarutbildningen från 2001 ska (enligt riksdagens beslut) innehålla tre 
delar: AUO (allmänt utbildningsområde) om 60 p, Inriktningar om 
minst 40 p (varav 10 p verksamhetsförlagd utbildning, VFU) samt 
Specialiseringar om minst 20 p (som kan vara antingen breddning (s.k. 
A-nivå) eller fördjupningar (C-nivå). Under dessa rubriker i 
examensbeviset anges vilka kurser som ingått i de olika delarna. Ett 
problem är emellertid att flera studenter har läst – och kommer att läsa 
– delar i sin utbildning som inte ingår i lärarprogrammet med de krav 
som gäller för t.ex. VFU. Vissa studenter har t.ex. studerat engelska 
40 p innan de blivit antagna till lärarutbildningen. Andra studenter har 
blivit antagna till AUO, 60 p efter att ha erhållit annan examen eller 
utbildning om 120 p. Denna skillnad mellan programstudenter, vars 
ämnesstudier innehållit också verksamhetsförlagd utbildning/didaktik 
kontra övriga studenter bör synliggöras i examensbeviset. Studenters 
kurser, där ämnesstudier både skett inom och utom ramen för 
lärarprogrammet, bör i examensbeviset inordnas under rubrikerna 
Allmänt utbildningsområde, Inriktningar, Specialiseringar samt 
Övriga kurser. För dem som studerat sina ämnen helt utanför hela 
lärarprogrammet anges kurserna under rubriken Ämnesstudier. I 
samtliga fall anges också rubriken Examensarbete och följt av 
studiens titel samt i vilken kurs den har ingått, dvs. inom AUO i 
normalfallet. 

 

En annan administrativ aspekt som bör beaktas är relationen 
mellan enskilda ämnen och ämnesområden såsom samhällskunskap, 
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historia etc. kontra samhällsorienterande ämnen, företagsekonomi 
kontra ekonomiska ämnen osv. Utgångarna bör kodifieras vid 
inrapportering i Ladok-systemet så att också uppföljningar blir 
möjliga i samband med efterfrågningar från SCB, Utbildnings-
departementet m.fl.  
 
Utgångar i lärarprogrammet 
 

Tidigare fanns många olika slags lärarexamina medan den förnyade 
lärarutbildningen innebär att en lärarexamen utfärdas – dock med 
tillägget att beroende på vilken pedagogisk verksamhet som avses 
varierar studiernas omfattning. I normalfallet gäller 120, 140 eller    
180 p. Vilken typ av behörighet kan då utbildningen i Skövde anses 
ge? Följande generella riktlinjer gäller och ska framgå av 
examensbeviset: 
 

Inriktning – avsedd för verksamhet i…? 
 

Om den studerande genomfört sina inriktningsstudier vid HS leder 
studierna fram till följande typ av examen: 

 Lärande i tidiga åldrar, 140 p: Förskola, förskoleklass samt  
grundskola tidiga år 

 Naturvetenskap/matematik, 140 p: Grundskolans tidiga år. 
För de som läst kursen Kommunikation och språkutveckling (20 p) 
eller motsvarande inkluderas även behörighet för förskoleklass.  

 Naturvetenskap/matematik, 180 p: Grundskolan12 (åk 1-9) samt     
ev. gymnasieskolan (se vidare s. 43!) 

 Ledarskap i pedagogiska processer, 180 p: Grundskolans senare   
år samt eventuellt gymnasieskolan (se vidare s. 43!) 

 Ämnesstudier + AUO, 180 p: Grundskolans senare år samt  
gymnasieskolan om examen innehåller 2 x 60 p eller  
motsvarande (ex. ekonomexamen – se s. 43!) 

 Yrkeslärare, 120 p: Gymnasieskolan 
 Annan examen + AUO, 180 p: Gymnasieskolan (alt. och/eller    

grundskolans senare år)  
 

Ovanstående är de generella principer som gäller, men en 
individuell prövning sker av varje student så att behörigheten svarar 
                                                
12 Eftersom studierna i Na/Ma är sammanhållna för samtliga studerande, 
dvs. de som läser upp till 180 p har läst samma kurser som de som har    
140 p, bör rimligen de förras examen också svara mot de första åren i 
grundskolan. Det som möjligen kan vara en avgörande skillnad är i vilken 
åldersgrupp de genomfört sin VFU, men det är alltså enbart totalsumman 
VFU som framgår av examensbeviset, inte var den fullgjorts. 
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emot den faktiska utbildning som vederbörande genomgått. Det bör 
observeras att examensordningen inte anger någon specifik ålder mer 
än ”grundskolans tidiga respektive senare år” varför det inte heller 
anges i examensbeviset. Däremot har Högskolan i Skövde angett i 
informationen till studenter (i t.ex. katalogtexten) att lärarprogrammet 
Lärande i tidiga åldrar, 140 p i huvudsak är inriktat mot barn i 
förskolan och upp till och med årskurs 4 i grundskolan. 
 
Beskrivningar av undervisning i…? 
 

 För förskolan, förskoleklass, fritidshem eller grundskolans tidiga år 
anges inte på första sidan av examensbeviset att lärarexamen har 
inriktning mot något specifikt ämne. Vilken typ av behörighet som 
gäller för studenten framgår av förteckningen av godkända kurser 
som inryms i examen (s. 2 i examensbeviset). 

 För grundskolans senare år anges t.ex. för ”undervisning i 
matematik och naturvetenskapliga ämnen” 

 För gymnasieskolan anges ”för undervisning i …” specifikt 
motsvarande kärnämne eller alternativt enligt nedanstående 
förteckning. 

 För dem som antagits till AUO, 60 p på basis av tidigare utbildning 
(minst 120 p) anges i specifika fall ”för undervisning i 
gymnasieskolan och annan pedagogisk verksamhet”.  

 För yrkeslärare anges ”för undervisning i x-ämnen”  i enlighet med 
det som anges nedan. 

 

För dem som antagits till lärarutbildningen i Skövde ht 1999 eller 
ht 2000 ges valmöjlighet att ta ut en examen enligt den nya ordningen 
(gällande från ht 2001 enligt riksdagens beslut). Skälet är att 
utbildningen vid HS redan vid starten ht 1999 utformades enligt de 
riktlinjer som kom att gälla från och med ht 2001. 
 
Utgångar för de som antagits inom AUO, 60p med annan examen, 
omfattande minst 120 p 
 

 För dem som antagits till AUO, 60 p med skilda ämnesstudier 
såsom engelska, matematik etc. eller som i sin utbildning inom 
lärarprogrammet läst sådana ämnen som svarar mot specifika 
skolämnen om minst 120 p anges i examensbeviset att examen 
svarar mot både mot verksamhetsinriktning (grundskolans senare 
år och/eller gymnasieskolan) samt undervisning i respektive ämne.  

 För dem som studerat Naturvetenskap, 60 p vid HS anges följande: 
”för undervisning i Naturorienterande ämnen i grundskolans senare 
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år samt Naturkunskap i gymnasieskolan (om studenten har 
ytterligare ett ämne/ämnesområde om 60 p). 

 För dem som har antagits med annan högskoleexamen eller för s.k. 
yrkeslärare anges något av alternativen ”för undervisning i/alt. i 
ämnen inom …” 

 

- Data (alt. datakunskap och kommunikation eller datorteknik) 
- Data- och ekonomi 
- Ekonomi 
- Teknik 
- Design och teknik 
- Beteendevetenskap 
- Medie/medieproduktion 
- Estetisk verksamhet  
- Handel (alt. Handel och administration eller Handel och service) 
- Miljövetenskap 
- Social omsorg (alt. socialt arbete) 
- Vård och hälsa 
- Barn och fritid 
- Kultur och fritid 
- Hotell och restaurang 
- Naturbruk 
- Ledarskap 
- Entreprenörskap  
 

Fler alternativ kan förekomma. Samråd mellan examensenheten och 
ansvarig utbildningsledare bör ske vid ärenden som kräver särskild 
bedömning. 
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Kapitel 5 
 
 
 

LÄRARUTBILDNINGEN 
I KRITISK BELYSNING – 
TRE UTVÄRDERINGAR 

 

 

En formativ utvärdering under första 
utbildningsåret 

 

Som ett led i kvalitetsarbetet genomfördes en utvärdering av 
lärarutbildningen vid Högskolan i Skövde under det första läsåret. 
Denna utvärdering var formativ i betydelsen att den var process-
inriktad och syftade till att också kunna påverka utvecklingen under 
pågående arbete. Uppdraget genomfördes av lektor Birgit Lendahls 
Rosendahl, Göteborgs universitet, på uppdrag av Högskolan i Skövde 
och Göteborgs universitet. Fokus var riktat mot programmet som 
helhet och inte primärt studenters prestationer etc. Hur gestaltade sig 
utbildningen under dess första år? Hur uppfattade ansvariga och 
berörda lärare vid Högskolan i Skövde utbildningens syfte och 
innehåll? Vilka erfarenheter gav studenter och arbetslag uttryck för? 
Totalt intervjuades 25 studenter (parintervjuer) samt nio arbetslag, till 
vilka de intervjuade studenterna tillhörde. Dessa arbetslag represen-
terade sju kommuner i Skaraborgsregionen. Även några lärare vid 
Högskolan i Skövde och skolledare för arbetslagen intervjuades.   
 

Som framgått av föregående kapitel fanns det en form av 
ideologisk grund för hur utbildningen skulle utformas. Den tog sin 
utgångspunkt i bland annat idén om den reflekterande praktikern (se 
kapitel 2-3), idén om det erfarenhetsbaserade lärandet (se kapitel 3), 
idén om det yrkesprofessionella projektet (se kapitel 2), prioriteringen 
av värdefrågor mm.  

 

 I utvärderingen tas särskilt fasta på strävan att integrera praktik 
och teori i utbildningen, dvs. den idé som bygger på att studenten mer 
kontinuerligt vistas i verksamhet och tillhör ett arbetslag, men också 
att praktikerfarenhet följs upp och diskuteras i seminarier samt att 
detta tillsammans med förläsningar och litteraturstudier bildar en 
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synlig helhet för studenterna. Resultatet visar att såväl studenter som 
arbetslagen menade att det är positivt att studenterna tidigt och 
regelbundet får befinna sig i yrkesverksamheten. Det innebär att 
”yrkesrollen som helhet betonas, inte bara den undervisande rollen” 
(Lendahls Rosendahl 2000, s. 13). Utvärderaren menar att den fysiska 
integrationen (skola – högskola) också inneburit en mental integration 
av praktik och teori. 

 

- Vi är delaktiga i skolans arbete och deltar i den pågående diskussionen om 
hur skolan fungerar. Vi blir behandlade som riktiga lärare jämfört med de 
som kommer från andra högskolor och har traditionell praktik. Dom är 
lärarkandidater. 
 

- Jag kan se direkt det jag har läst. Öronen var som parabolantenner när jag 
kom ut från en föreläsning vi haft om barns språk. 
 

- Genom att jag inte hade någon erfarenhet av arbetet i skolan så kunde våra      
måndagar och tisdagar ge innebörd åt föreläsningarna – annars hade jag inte 
förstått vad de handlade om.  

 

Ovanstående erfarenheter bekräftades också av lärare i 
arbetslagen, ”dom kopplar ihop praktik och teori, det har dom 
verkligen fattat, att sätta in det dom läser i relation till barn, till 
praktik”. Lärarna gav också uttryck för andra vinster med detta 
system. Det är positivt att veta att samma student återkommer 
kontinuerligt både för elever och lärare. Det ger en lugnare rytm. 
Studenter och lärare har tid på sig, ”man hinner aldrig förklara varför 
man gör som man gjorde. Men dom ska vara här hela hösten så man 
tycker inte att man måste förklara allt”, säger någon lärare. För 
arbetslagen innebär denna närhet och kontinuitet också möjlighet till 
egen utveckling. 

 

De blivande lärarna är en resurs, det blir fler vuxna som kan stötta eleverna. 
Men det innebär också en utveckling för oss själva som lärare. Man får en 
annan dialog om elever och undervisning. Vi får chans att hänga med när vi 
diskuterar med studenterna och tar del av deras arbeten (s. 16). 

 

Att flera lärare är involverade innebär också förutsättningar för en 
bättre bedömning av studentens förtjänster och brister som behöver 
utvecklas enligt lärarna. 
 

Det är skillnad att som handledare ha hela ansvaret en hel vecka mot att få 
en student till arbetslaget där vi alla har ansvar. Det är lättare att avråda en 
student från att bli lärare om hela arbetslaget sett vederbörande i olika 
situationer (s. 17). 

 

Lendahls Rosendahl hävdar vidare att  
 

Intervjuerna ger flera exempel på att studerande redan under senare delen av 
hösten fokuserar yrket som helhet i stället för detaljer, elevers lärande i 
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stället för sin egen prestation, bakomliggande överväganden i stället för 
metoder och tips (s. 17). 
 

 Även om många studenter uppgav att just denna regelbundet och 
varvning av studierna i skola och högskola var en viktig anledning att 
söka lärarutbildningen just i Skövde, så ansågs modellen inte helt 
okomplicerad. Studierna är krävande och innebär ständiga 
perspektivbyten, menade studenter. Ingen förordade dock någon 
annan utformning – mer än att några hela veckor borde läggas i följd 
på högskolan respektiver skolan. Detta har också skett senare i 
utbildningen. Numera inleds och avslutas VFU-delen under första 
terminen med en hel vecka. Studenterna har också en hel vecka under 
sin andra termin, då man alltså fortfarande är kvar vid samma enhet 
(se vidare kapitel 3!). 
 

Ett dilemma som utvärderaren betonar är dock de skilda 
föreställningar om syftet med den skolförlagda delen. Aktörerna gav 
enligt Lendahls Rosendahl uttryck för olika föreställningar om vad en 
bra lärarutbildning är och vad den ska innehålla. Sannolikt är det så 
fortfarande. Det står dock helt klart att hela första året handlade 
mycket om att pröva och utveckla modeller för former och innehåll av 
denna del. Min uppfattning och erfarenhet är att berörda lärare på de 
olika skolorna ibland kände sig ganska frustrerade, men de visade inte 
desto mindre stort engagemang för att bidra till att utveckla denna 
viktiga del i lärarutbildningen. Andra mer interna kursvärderingar 
visade för övrigt att nästan alla studenter var mycket nöjda med sin 
skolförlagda del. Efterhand skrevs riktlinjer och mål fram och 
tydligheten i både syfte, mål och krav är betydligt större idag (se 
kapitel 3). Samtidigt är numera ca 100 arbetslag i 16 kommuner 
berörda, 400 studenter och många fler lärare vid Högskolan i Skövde. 
Hur utvecklas en kollektiv medvetenhet om syfte och mål för 
verksamhetsanknytningen? (se vidare kapitel 6). 

 

Vilka förtjänster fanns då i utbildningen enligt Lendahls 
Rosendahl? Hon pekade på det frirum som fanns att kunna skapa och 
tänka i nya banor. Tre områden betonades: Fokus på yrkesroll och 
identitet, potential för studentinflytande samt forskningsanknytning 
och verksamhetsförankring. Hon pekar på att Skövdemodellen innebär 
möjlighet till helhet och sammanhang. Utbildningen fokuserar inte 
bara att lära sig att undervisa utan att lära till lärare.  

 

Under året har jag fått flera vittnesbörd om att de frågor studenter ställer i 
högre utsträckning handlar om varför det eller det sker och hur något annat 
skulle kunna ske, än önskemål om tips och idéer om hur man skall bedriva 
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undervisning. Min tolkning är att varvningen mellan skolförlagd och 
högskoleförlagda studier under varje vecka medverkar till detta. (s. 24)  

 

 Lendahls Rosendahl hävdar i sin rapport att det i 
lärarutbildningen i Skövde finns en potential att utveckla utbildningen 
i linje med Lärarutbildningskommitténs betänkande och tankar om ett 
befruktande möte mellan praktikerfält och forskningsfält. Samtidigt 
betonar hon (med stöd i annan forskning) dilemmat att både förhålla 
sig kritisk och samtidigt tillägna sig ett konkret yrkeskunnande, vilket 
ställer höga krav på den enskilde studenten. 
 

Vad ansågs då behöva utvecklas? Konklusionen efter 
granskningen av lärarutbildningens första år vid Högskolan i Skövde 
är att dialogen om det gemensamma uppdraget, dvs. det som ovan 
benämnts som den kollektiva medvetenheten, behöver stärkas. Vilka 
föreställningar och förväntningar, t.ex. om handledning och studentens 
roll i skolans verksamhet, finns hos berörda lärare i kommunerna och 
på högskolan? Seminariet som navet i utbildningen betonades av 
studenterna, men samtidigt noterade de att andra inslag tog allt större 
utrymme under termin två. Lendahls Rosendahl betonade att 
seminariedagen har en nyckelroll om ”integrationsidealet ska bli 
verklighet och inte enbart innebära att studenten befinner sig fysiskt 
på olika ställen under de olika dagarna” (s. 29). Det tredje aspekten 
om utvecklingsmöjligheter som lyftes fram i rapporten var samverkan 
mellan praktikerfält – forskarfält. Öppna föreläsningar prövades under 
detta första år men de flesta lärare hade svårt att delta och de som 
deltog upplevde ibland att innehållet var mer relevant för 
lärarstudenter än för de som hade lång yrkeserfarenhet. Samstämmigt 
tycktes flertalet betona vikten av att öppna upp högskolan och skapa 
mötesplatser, inte minst beträffande aktuell forskning. Avslutningsvis 
ställdes frågan: Vad händer när fler lärare, som inte delat visionen från 
början, deltar i utbildningen? Vad händer när företrädare för andra 
ämnen deltar?  

 

Det bör avslutningsvis noteras att ovanstående studie är 
genomförd läsåret 1999/2000, dvs. vid en tid då begreppet praktik var 
föreskrivet. Från och med ht 2001 ersattes praktikbegreppet av 
begreppet verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i och med riksdagen 
beslutet om en förnyad lärarutbildning. I den tanken fanns implicit 
idén om att den skolförlagda delen inte enbart skulle utgöras av 
träning av hantverket. Detta hade alltså genomförts redan vid 
utbildningens start ht 1999 vid Högskolan i Skövde. 
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En summativ utvärdering efter den första 
utbildningsomgången 

 

Våren 2003 genomfördes en uppföljande utvärdering baserad på de 
studenter som påbörjade sin utbildning ht 1999 och hade genomfört 
hela sin utbildning, omfattande 140 p, med inriktning mot matematik/ 
naturvetenskap/IKT. Dessa studenter fick besvara en omfattande enkät 
efter det att nästan samtliga hade arbetat ett par månader efter avslutad 
utbildning. Det betyder att även ämnesstudier i matematik och 
naturvetenskap är inbegripna till skillnad från utvärderingen från 
första året (se ovan). Denna externa utvärdering, genomförd av lektor 
Monica Hansen Orwehag från Högskolan i Trollhättan, hade som 
syfte att summera studenternas erfarenheter efter 3,5 års utbildning. 
Totalt 22 personer besvarade enkäten av de 27 berörda personerna (81 
procent).  
 

Tre fjärdedelar uppgav att utbildningens alternativa uppläggning 
haft betydelse för valet av lärosäte, men framför allt har den 
geografiska närheten spelat en avgörande roll. Sammanfattningsvis 
kan också konstateras att studenterna uttryckte stor tillfredsställelse 
med sin utbildning – även om några påpekade att de varit något av 
”försökskaniner”. Flertalet pekade dock på goda möjligheter att 
framföra även kritiska synpunkter och två tredjedelar menade att 
kursvärderingarna påverkat den fortsatta utbildningen. 90% ansåg sin 
studietid som utvecklande och en student uppgav att ”denna 
utbildning är något av det bästa som hänt mig eftersom jag genom 
denna har lyckats att hitta mig själv”. Studietakten har bedömts som 
hög av 60%, ingen ansåg den låg. ”Konstigt att läsa i tidningar att 
utbildningen på andra orter är så slapp. Vi känner inte igen oss”, 
menade en av studenterna.  

 

Utbildningens starka sidor ansågs vara följande: Samläsning och 
gruppgemenskapen, examensarbetena samt högskolans lärare. Det 
förstnämnda hänger samman med det faktum att de som ville bli lärare 
i grundskolans senare år läste gemensamma kurser med dem som ville 
arbeta med yngre elever. Därefter byggde de på med ytterligare totalt 
40 p om de skulle ha en examen riktad mot de senare åren i 
grundskolan. Härigenom kunde de också vänta med att avgöra om de 
ville ha en examen baserad på 140 eller 180 p. 90% bedömde denna 
samläsning som positiv. En stor majoritet av studenterna har också 
betonat värdet av examensarbetet, det utrymme detta fått i 
utbildningen och handledningen. 86% bedömde vidare högskolans 
lärare som engagerade och lika många ansåg dem som kunniga. 
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Lärarna upplevdes också som krävande av två tredjedelar, vilket kan 
jämföras med upplevelsen av studietakten (se ovan). Av de enskilda 
frågorna i enkäten rankas undervisningen om etiska frågor och skolans 
värdegrund högst – 95% är nöjda med hur man i utbildningen 
behandlat dessa frågor. Likaså anser hela 95% att detta område är 
viktigt för blivande lärare.  

 

Utbildningens svaga sidor ansågs vara följande: De övergripande 
perspektiven såsom genus, mångfald och internationella frågor, vissa 
delar av den verksamhetsförlagda tiden samt för lite fokus mot de 
yngre barnen i grundskolan. Även om studenterna var mycket positiva 
till behandlingen av etik och värdefrågor ansåg de inte att frågor om 
t.ex. genus och mångfald behandlats på samma i undervisningen, 
endast en tredjedel var nöjda. Studenterna var i allmänhet nöjda med 
den skolförlagda delen i utbildningen men pekar också på vissa 
svårigheter. Utvärderaren konstaterade att studenterna upplever 
lärarna i arbetslagen som kravlösa till skillnad från lärarna vid 
högskolan. En förklaring till detta kan hänga samman med viss 
oklarhet avseende vad som förväntades av studenterna men också av 
lärarna i arbetslagen. Detta har för övrigt varit en återkommande 
diskussion under alla fem åren och som antytts tidigare har strävan 
varit att tydliggöra både ramar och krav (se vidare kapitel 3!). 
Studenter antydde också svårigheter i kopplingen mellan den teori 
som behandlas vid högskolan och den skolförlagda verksamheten. 
Vilken typ av teori som här avsågs framgår dock inte av 
utvärderingen. De flesta kommentarerna i utvärderingen gällde att 
innehållet i utbildningen haft alltför lite fokus mot de yngsta åldrarna i 
grundskolan, årskurs 1-3. Framför allt gällde det behovet av 
matematikdidaktik, särskilt inriktad mot de yngre åldrarna.  

 

Det kan noteras att utvärderingsrapporten har fått titeln, ”Detta 
är det bästa jag har gjort”. Utvärdering av grundskollärar-
programmet 1-7, ma-no vid Högskolan i Skövde, våren 2003. 
Studenterna gav en nästan överraskande positiv bild av sin utbildning 
mot bakgrund av att de utgjorde den första gruppen i en utbildning 
som i flera avseenden var icke-traditionell. Det fanns ganska tydliga 
visioner redan från början. Men hur kunde dessa förverkligas? 
Kursvärderingar under utbildningens gång tydde visserligen på att 
kvaliteten var god, studenter fungerade som lojala kritiker i 
programråd och stormöten, justeringar gjordes i kurser etc. Denna 
externa utvärdering blev ett första mer synligt kvitto på att intentioner 
och ambitioner åtminstone i viss utsträckning förverkligats. Gapet 
mellan retorik och praktik var uppenbarligen inte omöjligt att 
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överbrygga. Det mer officiella kvittot på om utbildningen hade en 
gedigen grund att stå på skulle prövas i nästa fas, Högskoleverkets 
granskning om Högskolan i Skövde skulle erhålla examensrätt för 
lärarutbildning. 
 
 

Högskoleverkets granskning av utbildningen 
 

I första kapitlet har kortfattat redogjorts för händelseutvecklingen från 
april 2002, då ansökan inlämnades till Högskoleverket till att 
examensrätten beviljades i juni 2004. I samband med platsbesöket av 
de sakkunniga och Högskoleverkets representanter yttrades efteråt, att 
”det är mycket sällan som man i sådana här sammanhang upplever en 
sådan samstämmighet bland de vi samtalat med”. En av de sakkunniga 
yttrade till och med att de tyckte att de hade fått med sig väldigt 
mycket hem angående hur intentionerna i den förnyade 
lärarutbildningen (gällande från ht 2001) skulle kunna förstås och 
förverkligas. I grunden var de sakkunniga väldigt positiva till hela 
utbildningen MEN problemet var alltför få disputerade i ämnet 
pedagogik. Man påpekade den långsiktiga sårbarheten, inte att 
utbildningen för närvarande hade svag vetenskaplighet. I princip var 
beskedet till rektor och undertecknad vid den avslutande sittningen: se 
till att ni skaffar en bredare och fördjupad vetenskaplig lärar-
kompetens i pedagogik så får ni examensrätt.  
 

Den konkreta innebörden av detta tolkades uppenbarligen olika 
av oss vid Högskolan i Skövde och av Högskoleverkets utredare. HSV 
var inte nöjda med de formella principerna för hur avtal med personer 
och andra institutioner skrevs, varför beslutet kom att fördröjas i mer 
än ett halvår. Min tolkning, som part i målet, är att förutsättningarna 
ändrades och att vi muntligen fick lite dubbla budskap. Som tidigare 
angetts hade det också dröjt ett halvår innan HSV tillsatte en grupp av 
sakkunniga. Att rekrytera disputerade pedagoger inom en relativt kort 
tidsrymd var dock inget enkelt företag. Vid två tillfällen hade en tjänst 
om lektor i pedagogik utannonserats men inga behöriga sökanden 
fanns. Till slut kunde denna fråga lösas genom stöd från berörda parter 
vid Högskolan i Skövde och Göteborgs universitet. 

 

De yttrande som de sakkunniga gav som underlag för 
Högskoleverkets beslut inleds med följande konstaterande: 
”Bedömargruppen fick ett i huvudsak positivt intryck av 
lärarutbildningen vid Högskolan i Skövde som har starkt stöd från 
högskolans ledning”. Förutom den springande punkten om brist på 
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vetenskaplig kompetens inom pedagogikämnet påpekades också att 
kurslitteraturen på engelska kan användas i större utsträckning samt 
att tiden för kompetensutveckling för lärarna var ”låg tilltagen”. I 
övrigt redovisar de sakkunniga en rad områden och insatser som 
Högskolan i Skövde gjort för att säkerställa och utveckla kvaliteten i 
lärarutbildning, t.ex. biblioteket, internationalisering, samarbete med 
andra högskolor och universitet. De nödvändiga resurser och insatser 
som kan krävas uppfylls av Högskolan i Skövde enligt de sakkunniga. 

 

Den starka tonvikt som lagts på verksamhetsanknytningen 
kommenteras på följande sätt: ”Bedömargruppen ser positivt på 
högskolans strävan att integrera teori och praktik tidigt i utbildningen. 
Att genomföra VFU redan under första utbildningsåret förefaller vara 
ett uppskattat och givande inslag” (s. 5). Dessutom sägs att bedömar-
gruppen ”ser positivt på att högskolan redan i ett tidigt skede utvecklat 
ett nära samarbete med kommuner och skolchefer i regionen, ett 
samarbete som förfaller berika båda parter” (s. 6).  

 

Gruppen konstaterar vidare att ”Högskolan i Skövde har 
utvecklat lärarutbildningen utifrån syftet att skapa en starkt 
verksamhetsanknuten utbildning med tydlig forskningsanknytning där 
samspelet mellan teori och praktik betonas”. Citatet visar att de 
sakkunniga inte bara hade sett den starka verksamhetsanknytningen 
utan också forskningsanknytningen i utbildningen, t.ex. genom att 
studera examensarbeten och kursutformning. Till detta kan också 
läggas att gruppen ansåg att studenterna har goda möjligheter att 
påverka sin utbildning. ”Såväl det formella som informella 
studentinflytandet fungerar väl” (s. 5).  
 
 

Konklusioner om kvalitetssäkring 
 

De tre utvärderingarna pekar sammantaget på att en gedigen grund 
lagts under de fem första åren av uppbyggnad. Birgit Lendahls 
Rosendahl ställde redan under första året den berättigade frågan: Vad 
händer när fler lärare, som inte delat visionen från början, deltar i 
utbildningen? Vad händer när företrädare för andra ämnen deltar? Det 
får nästan betraktas som anmärkningsvärt att de uttalade visioner som 
funnits från början uppenbarligen också i så hög grad kommit att 
genomsyra utbildningen. Ingen enskild förklaring finns till detta utan 
snarare en rad faktorer som samverkar. En aspekt som dock inte ska 
undervärderas är viljan hos de berörda att våga ompröva och strävan 
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att utveckla delar i verksamheten. Inte minst studenter har i hög grad 
bidragit i sådana konstruktiva samtal.  
 

En avgörande förutsättning som inte nämnts ovan är den närhet 
som funnits och präglat Högskolan i Skövde. Även om man inte 
längre kan tala om den lilla Högskolan i Skövde (med totalt 7 500 
studenter) så har det dock funnits en närhet mellan lärare och 
studenter, mellan lärarutbildningen och kommunerna, mellan 
ansvariga för lärarutbildningen och högskolans ledning, en närhet som 
varit baserad på förtroende, gemensamt ansvarstagande och gett 
utrymme för flexibilitet. Ovanstående innebär inte att det finns 
anledning att slå sig till ro. Tvärtom, det finns flera mer eller mindre 
akuta frågor som behöver lösas. I nästa kapitel kommer en del av de 
problem och utmaningar som lärarutbildningen just nu står inför att 
belysas.  
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Kapitel 6 
 
 
 

QUE VADIS? 
FRÅN UPPBYGGNAD TILL 

UTVECKLING 

 
 
Lärarutbildningen vid Högskolan i Skövde har byggts upp under fem 
år och har erhållit egen examinationsrätt. Det är lämpligt att göra ett 
första bokslut och ett avstamp inför fortsättningen. Frågan är: Que 
vadis? (Vart går du?). Hur kommer utbildningen att utvecklas nästa 
femårsperiod? Ett svar skulle kunna vara att uppgiften nu är att 
konsolidera det som redan byggts upp. Hörnstenarna har lagts på plats 
och grunden har formats. Ett annat svar kan vara att detta bara är 
början. En lärarutbildning som till exempel inte har någon egen 
gedigen forskningsunderbyggnad har långsiktigt inte heller något 
existensberättigande. Det krävs stora insatser för att utveckla 
verksamheten. I detta avsnitt kommer inga preciserade svar ges 
beträffande hur utvecklingen ska se ut. Det är ytterst den nytillträdda 
lärarutbildningsnämnden (LUN) och högskolans ledning som har 
ansvar för detta. Syftet är istället, mot bakgrund av redogörelsen i 
föregående kapitel, peka på problem och utmaningar. Vissa centrala 
områden anges där nödvändiga förändringar och insatser måste eller 
bör göras. Några idéer och tankar, i hög grad baserade på diskussioner 
inom Enheten för lärarutbildning under de senaste två åren (2003-
2004), kommer att presenteras.   
 

I detta avsnitt belyses några centrala utvecklingsområden för 
lärarutbildningen vid HS: lärarutbildningsnämndens roll, lärarutbild-
ningen som yrkesutbildning och vad det innebär för innehåll och 
samarbete mellan institutionerna, riktlinjer för nya sökalternativ, det 
allmänna utbildningsområdet syfte och utformning, nätverk och 
samarbete med andra lärosäten, examensarbetet samt forskningsprofil. 
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Lärarutbildningsnämndens roll 
 

Det finns ett större antal professionsutbildningar som är reglerade i 
högskolelagen. Den som är mest detaljreglerad är dock lärarutbild-
ningen. Riksdagens beslut om inrättandet av ett särskilt styrorgan för 
all lärarutbildning kan ses och förstås mot bakgrund av den brist på 
helhet och sammanhang i utbildning samt för vag forskningsanknyt-
ning som traditionellt präglat denna yrkesutbildning. 
 

2 kap. 5a§, andra stycket i högskolelagen anger följande: 
 

… Universitet och högskolor där lärarexamen får avläggas skall dock alltid 
ha ett särskilt organ med ansvar för grundläggande lärarutbildning och för 
forskning som anknyter till sådan utbildning. Vid universitet och högskolor 
där det finns vetenskapsområde skall det särskilda organet ha ansvar också 
för sådan forskarutbildning som knyter an till lärarutbildningen. (UFB 3, s. 
16) 

 

I propositionen En förnyad lärarutbildning (prop. 1999/2000: 135, s 
48) påpekas att  
 

Syftet med det föreslagna särskilda organet är främst att vid berörda 
lärosäten stärka villkoren för en sammanhållen lärarutbildning inklusive 
forskning och i förekommande fall forskarutbildning i anslutning till 
lärarutbildningen. Inrättandet av ett organ för lärarutbildning innebär att 
detta får en samlande roll för lärosätets forskningsresurser inom området. 

 

Högskoleverket (Rapport 2002:41 R) sammanfattar regeringens 
intentioner på följande sätt: 
 

Syftet med regeringens förslag är att främja utvecklingen av såväl ny som 
befintlig forskning av hög vetenskaplig kvalitet på lärarutbildningens och 
den pedagogiska yrkesverksamhetens område (a.a., s. 11) 

 

Lärarutbildningsnämnden (LUN) ska alltså ha det övergripande 
ansvaret för planering, styrning, utveckling och kvalitetssäkring av 
lärarutbildning. Den reella kritiken från ansvariga för den nationella 
utbildningspolitiken är att lärarutbildningen alltför ofta blivit en 
”mjölkko” för olika institutioner (dvs. genererat studenter) och inte 
haft fokus mot det yrkesprofessionella uppdraget. Lärarutbildnings-
nämnden förutsätts därför driva utvecklingen och ha reella möjligheter 
att samordna och aktivt ta ansvar för utvecklingen av både 
grundutbildning och forskning som rör lärande och undervisning, 
lärarutbildning och skolutveckling.13  

                                                
13 Följande ställen i högskolelagen anger bestämmelser för det särskilda 
organet: 2 kap. 5a, andra stycket, 2 kap. 6 §, tredje stycket samt 3 kap. 7a-c 
§§ i högskoleförordningen. 
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Ovanstående anger att den övergripande uppgiften för den 
särskilda nämnden är att stärka inriktningen mot yrkesprofessionen, 
dvs. att de olika delarna i utbildningen synkroniseras och att ett 
särskilt organ får ansvaret för att så sker. Det bör alltså särskilt noteras 
att organet förväntas att också ta ett övergripande ansvar för forskning 
med relevans för lärarutbildning och skolutveckling. Ett uttryck för 
detta är att Utbildningsdepartementet särskilt anmodat lärosäten med 
lärarutbildning att redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att 
förstärka forskningen med anknytning till lärarutbildning och den 
pedagogiska yrkesverksamheten.14 

 

Nämnden skall kunna fungera som ett kraftfullt organ i enlighet 
med de riktlinjer och principer som angetts ovan. Det betyder att 
nämnden bör ha följande ansvarsområden: 

 

- Besluta om lärarutbildningens struktur och organisation 
- Besluta om ansvarsfrågor och arbetsfördelning mellan institutioner som 

medverkar i lärarutbildningen 
- Besluta om rekryteringsmål för lärarutbildningen 
- Fastställande av utbildningsplan för lärarutbildningen samt examenskrav 
- Fastställande av kursplaner för grundläggande utbildning 
- Främja hög kvalitet och effektivitet i utbildningen 
- På uppdrag av rektor bereda vissa remisser och bistå med utredningar 
- Samverka med andra berednings- och beslutsorgan inom högskolan 
- Beredning av ärenden för högskolestyrelsen 
- Ge förslag om fördelning av forskningsmedel och ansvara för att forskning 

med relevans för lärarutbildning ges goda utvecklingsmöjligheter  
- I samverkan med närregionens kommuner utveckla och förankra formerna för 

lärarutbildningens verksamhetsförlagda del och aktivt medverka i frågor som 
rör skolutveckling 

- Uppföljnings- och utvärderingsansvar för utbildningens innehåll och kvalitet. 
 

Det bör bland annat betyda att det ankommer på LUN, 
företrädesvis tillsammans med Enheten för lärarutbildning, att till 
exempel planera och genomföra seminarier för undervisande lärare, 
att stärka samarbetet med verksamma lärare och skolledare som är 
berörda av den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU – för 
närvarande ca 100 arbetslag i regionen), ge uppdrag åt berörda 
forskare att initiera och utveckla tvärvetenskapliga forskningsprojekt 
som rör pedagogisk verksamhet, göra aktiva insatser för att främja 
kompetensutveckling för verksamma lärare samt skapa förutsättningar 
för integrering av sådan verksamhet med lärarutbildningen. 

 

                                                
14 De lärosäten som bedriver lärarutbildning ska medverka i uppbyggnaden 
av regionala utvecklingscentrum (RUC).  
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Innebär LUN och dess roll en tillgång eller ett problem för 
Högskolan i Skövde? Erfarenheter från flera andra lärarutbildningar 
tyder på att denna organisation och ansvarsfördelning mellan nämnden 
och institutionerna inte är helt oproblematisk. I den bästa av världar 
kommer LUN att skapa möjligheter till samarbete inom grund-
utbildning och forskning för hela högskolan. Samtliga tre institutioner 
är också representerade genom valda lärare. Hur kommer LUN att 
agera å ena sidan i förhållande till sitt statliga uppdrag och å andra 
sidan i relation till institutionerna? Från institutionernas sida kan 
denna organisation och det givna uppdraget upplevas som ett problem 
genom att den begränsar deras autonomi. En personlig uppfattning är 
att en liten högskola inte har råd att bedriva maktkamper som dränerar 
energi och kraft. Samtidigt baseras ibland sådana positioneringar på 
att berörda parter inte visar respekt för varandras kompetens eller ser 
värdet av motpartens roll och uppdrag. I grunden handlar denna 
diskussion om vilket värde en lärarutbildning anses ha för HS men 
inte minst för det omgivande samhället. Hitintills har såväl högskolans 
ledning som institutioners företrädare gett ett starkt stöd. Nu går 
lärarutbildningen in i en delvis ny organisationsform. Efter nästa 
femårsperiod (2005-2010) kan vi se hur utvecklingen blev… 
 
 

Lärarutbildning som yrkesutbildning 
 

Ovan har betonats att frågan om relationen mellan LUN och 
institutionerna inte tycks vara helt oproblematisk – om man betraktar 
erfarenheter från andra lärosäten. En nyordning skapar i allmänhet 
viss oro och oklarheter om ansvarsfördelning och befogenheter. Men 
även motsatsen, dvs. etablerade föreställningar och identiteter, kan 
vara problematiska. De kan fungera konserverande och skapa rigiditet. 
En högskola ska bidra till att utveckla ny kunskap men samtidigt göra 
det på vetenskaplig grund. All utbildning ska på så sätt ha en fot i 
historien och en i framtiden. Vilken kunskapsbas finns vid de tre 
institutionerna vid HS som kan bidra till att utveckla blivande lärares 
yrkeskompetens? Den frågan måste ses i ljuset av vad uppdraget att 
utbilda lärare kan och ska innebära. 
 

Lärarutbildningen är en av de få utbildningar vid HS som är en 
yrkesutbildning vilket skiljer den från många andra program. Det 
betyder att utgångspunkten måste vara idén om det yrkesprofes-
sionella projektet, se vidare kapitel 2. Ett av problemen är dock att alla 
vuxna personer i såväl skolan som övriga samhället tycks ha en 
ganska bestämd föreställning om vad en lärare faktiskt gör, bör göra 
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och också kunna. Sannolikt utgör lärare och all personal vid HS inget 
undantag. Därför sker argumentationen ofta utifrån eget tyckande och 
eventuella erfarenheter och mindre utifrån styrdokument för skolan 
och de nationella direktiv som finns för lärarutbildningens inriktning 
och utformning. Som framgått av föregående kapitel har strävan varit 
att utforma utbildningen vid HS utifrån just sådana nationellt 
fastställda utgångspunkter och mål av riksdag och regering. I vilka 
avseenden har det lyckats? Vilka insatser och förändringar behöver 
göras på sikt? 

 

Carlgren & Marton (2001) hävdar att det största problemet utgörs 
dels av glappet mellan ämnesstudier och yrkesinriktade delar, dels 
glappet mellan utbildningens teoretiska och praktiska delar. Det har 
vid många lärosäten funnits en dragkamp mellan företrädare för 
pedagogik, metodik, specialpedagogik och ämnesteori. Under senare 
år har denna tagits sig mer uttryck i form av skilda positioneringar 
beträffande allmändidaktik, ämnesdidaktik och ämnesteori. Många har 
kritiserat t.ex. företrädare för pedagogik för att såväl forskningen som 
innehållet i grundutbildningen inom pedagogikämnet haft ytterst liten 
relevans för skolans verksamhet. På samma sätt har ämnesteorin 
ansetts ha liten relevans för en blivande lärare. På det institutionella 
planet har detta ibland (eller snarare oftast) skapat starka motsätt-
ningar.  

 

I en skrift från Utbildningsdepartementet, Lärarutbildning i 
förändring (Ds 1996:16), diskuteras traditionella problem i lärarut-
bildningen. En hel del av de frågor som väcks om lärarutbildningens 
organisation och utformning fördjupas av den därefter tillsatta lärar-
utbildningskommittén (SOU 1999:63). Ett av problemen är mängden 
och trängseln beträffande innehållet, vilket delvis är relaterat till 
lärararbetets mångdimensionella karaktär och komplexitet. Ett annat 
problem – som jag menar också är relaterat till de redan nämnda – är 
den s.k. balkaniseringen som har ofta uppstått, vilken innebär att: 

 

Utbildningen är uppdelad i olika delar som lever åtskilda från varandra och 
som inte kommunicerar med varandra. De olika delarna ser sig inte som 
delar av en större helhet/…/ varje del upplever att den fått för liten del i 
utbildningen och agerar som att om man bara fick bestämma över hela 
utbildningen skulle alla problem i både utbildningen och skolan försvinna. 
(Ds 1996:16, s. 147f) 

 

Ovanstående utgör i hög grad bakgrunden till att riksdagen nu 
bestämt att varje lärosäte med lärarutbildning ska ha ett eget 
överordnat styrorgan som ansvarar för helheten i utbildningen. Om 
lärarutbildningen vid HS kan lyckas med att motverka denna 
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balkanisering och ”totalisering” där varje institution och berörda lärare 
gör anspråk på tolkningsföreträde så har vi lyckats med något som är 
en bristvara på de allra flesta lärosäten i landet. Vilka potentiella 
möjligheter och resurser kan skapas för det? I ljuset av detta borde till 
exempel gemensamma seminarier för alla lärare som är berörda av 
lärarutbildningen vara en självklar del. Det är en kvalitetsaspekt som 
ligger under LUN:s fögderi.  
 
 

Riktlinjer för nya sökalternativ 
 

Söktrycket till lärarutbildningarna i landet har under årens lopp 
varierat väldigt mycket mellan de olika inriktningar som erbjudits som 
sökalternativ. Trots att våra ingångar i utbildningen inte tillhört de 
som generellt sett generar flest antal studenter har söktrycket varit 
tillfredsställande (eller i vissa fall mycket högt). En strategisk fråga 
för hela HS ledning och LUN blir i vilken utsträckning 
lärarutbildningen kan expandera ytterligare. Även om utbildningen 
tiofaldigats under den första femårsperioden så tillhör den en av de 
minsta i landet. Man kan dock notera att alltfler förfrågningar kommer 
om möjligheten att läsa ämnen och inriktningar som idag inte erbjuds 
studenterna. Ett mål i nuläget bör vara att den i detta första 
uppbyggnadsskede omfattar ca 500 programstudenter totalt per år. 
Samarbetet med högskolorna i Borås och Trollhättan öppnar också 
nya möjligheter för en bredare bas. Från och med ht 2005 antas ca 160 
lärarstudenter, vilket innebär en ökning samtidigt som flertalet andra 
lärosäten snarare har minskat sin antagning till lärarutbildningen. 
 

Det finns lärarutbildningar i landet som endast har ett 
sökalternativ (s.k. allmän/alt. öppen ingång) och där studenter efter 
första terminen väljer sin första inriktning. Argument för detta är 
bland annat att det ger studenten stor frihet att välja. Nackdelen ur 
högskolans perspektiv är bland annat att det skapar problem i 
budgetplanering och lärarresursfrågan blir än mer komplicerad. Andra 
utbildningar kombinerar denna öppna variant med ett antal fasta 
sådana. Eftersom Högskolan i Skövde har en viss profilering mot 
Naturvetenskap/teknik – och att man i skolans värld generellt sett 
dessutom står inför stora personalförsörjningsproblem inom det 
området – är det mycket som talar för att fasta sökalternativ bör 
finnas. Dessutom är antalet studenter i Skövde förhållandevis få varför 
det torde vara mer strategiskt att satsa på tydlig profilering av vissa 
bestämda inriktningar. 
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När nya sökalternativ/inriktningar skapas bör bland annat 
följande fem krav ställas: 

 

 De ska svara mot den kunskaps- och kompetensprofil som finns 
vid Högskolan i Skövde. Ett sådant exempel kan vara att utveckla 
någon form av mer estetisk/teknisk inriktning, till exempel mot 
IKT/medie-profil. Den kan svara mot de kriterier som här anges, 
men kan också vara intressant för alla de presumtiva studenter som 
är intresserade av mer praktiska och estetiska delar i sin utbildning. 
Inriktningen skulle kunna inrymma moment som berör ljud, bild, 
film, konst, tolkningsteori och inte minst kunskapsbildning genom 
nya media. 

 De bör också ge uttryck för en viss profilering i förhållande till 
andra utbildningar i landet. Det betyder att det också ska vara 
intressant för studenter vid andra lärarutbildningar i landet att 
studera vissa kurser i Skövde. Det finns uttalade önskemål från 
statens sida att dessa möjligheter ska öka i lärarutbildningen.  

 För det tredje bör de också vara innovativa i någon form och svara 
mot statens önskemål att utveckla nya ämnen/ämnesområden som 
kan ingå i en lärarutbildning.  

 De ska också uppfattas som intressanta ur ett avnämarperspektiv 
och kunna bidra till skolutveckling.  

 De ska komplettera – inte konkurrera – med de inriktningar som 
finns vid lärarutbildningarna i Borås och Trollhättan. Framför allt 
bör inga nya inriktningar skapas i Skövde där söktrycket är lågt vid 
nämnda lärosäten.  

 

Ett mer övergripande mål bör enligt statens intentioner vara att 
den lärarutbildning som bedrivs ska vara hela högskolans 
angelägenhet. Det betyder att alla institutioner mer eller mindre bör 
vara berörda och delaktiga i kursutbudet. Det är alltså ett mål i sig att 
samtliga tre institutioner är involverade, vilket innebär både 
möjligheter och ansvar för de berörda att utforma innehållet i linje 
med fastställda riktlinjer. 
 
 

Allmänt utbildningsområde 
 

Syftet med det allmänna utbildningsområdet finns angivet i både SOU 
1999:63 och regeringens proposition (Prop. 1999/2000: 135). Det 
allmänna utbildningsområdet ska innehållsligt behandla det som 
namnet antyder, dvs. allmän, generell lärarkunskap. Organisatoriskt 
ska AUO vara gemensamt för olika kategorier av lärarstudenter. 
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Lärarutbildningen ska alltså verka för kurser som är gemensamma för 
blivande lärare med olika inriktningar. 
 

Det allmänna utbildningsområdet bör organiseras så att studenter med olika 
inriktningar och specialiseringar möts i utbildningen och det bör fördelas 
över en längre tidsperiod i utbildningen. Med denna uppläggning ökar 
möjligheterna för ett naturligt samarbete mellan lärare med olika 
kompetenser i den framtida yrkesutövningen. (Prop. 1999/2000:135, s. 19) 

 

Syftet är uppenbarligen att AUO skulle fungera som ett slags kitt 
i utbildningen, en slags gemensam nämnare för alla blivande lärare – 
oberoende av typ av kommande verksamhet och undervisning. 
Motivering för denna utformning framgår av ovanstående citat. I 
förslaget betonades vikten av att lärarstudenter ska få förbereda sig för 
samarbeta med olika slags lärarkategorier (arbetslagstanken), men att 
de också ska få en inblick i olika skolformer och elevers skiftande 
förutsättningar och behov. Historiskt sett har vid skilda perioder under 
de senaste decennierna ämnen som psykologi, pedagogik, didaktik 
beskrivits som en form av karaktärsämne inom lärarutbildningen. I 
propositionen anges inget sådant ämne men den markerar ändå AOU:s 
centrala roll. 
 

Av kritiken mot de befintliga lärarutbildningarna framgår att studenterna 
inte ser ett klart samband mellan sina studier och sin framtida yrkesroll. 
Denna kritik riktar sig såväl mot den tidigare praktiskt-pedagogiska 
utbildningen som mot den ämnesteoretiska. Det är i detta sammanhang som 
det allmänna utbildningsområdet är av avgörande betydelse. (a.a.,s. 18) 

 

Som framgår av kapitel två har vid Högskolan i Skövde inte 
heller något särskilt ämne skrivits fram som ett sådant centralt ämne 
utan idén om det yrkesprofessionella projektet har stått i fokus. Vid 
andra lärosäten har karaktärsämnet – officiellt eller inofficiellt – 
beskrivits som pedagogiskt arbete (Linköping), lärarkunskap 
(Uppsala), utbildningsvetenskap (Halmstad) och ämnesdidaktik 
(Gävle). Vid Malmö högskola ser man det s.k. huvudämnet som 
karaktärsämnet. Vid Högskolan i Skövde har innehållet i AUO 
klassificerats som pedagogik. Ett argument för detta är att 
pedagogikämnet vid HS i hög grad har avgränsats mot 
yrkesprofessionen som lärare samt skolutveckling. Det interna 
positioneringstänkande som funnits på många andra lärosäten mellan 
till exempel allmänpedagogik och pedagogik/didaktik har inte funnits 
av naturliga skäl vid HS (se vidare kapitel 1).  

 

 Varje utbildningsprogram vid en högskola måste vila på en 
vetenskaplig grund, en grund som utvecklas inom olika ämnen. 
Hitintills har kurser inom AUO klassificerats som pedagogik även om 
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de också haft – och ska ha vissa – tvärvetenskapliga delar. Med den 
inriktning som pedagogikämnet har vid HS kan detta knappast utgöra 
något problem eller anses som särskilt kontroversiellt, till skillnad från 
situationen vid många andra lärosäten. Nationellt sett har dock endast 
en mycket begränsad del av forskning inom pedagogikämnet varit 
knuten till lärarutbildning och skolverksamhet, vilket delvis förklarar 
den debatt som rått på nationell nivå. Pedagogik har knappast fungerat 
som ett identitetsskapande ämne för blivande lärare. Mot denna 
bakgrund uppstår en intressant fråga och också ett vägval: 
 

 Går det att vid Högskolan i Skövde hålla kvar den grundläggande 
ideologin som beskrivits i kapitel 2 om det yrkesprofessionella 
projektet i fokus eller utvecklas utbildningen i motsatt riktning i 
samband med expansion och fortsatt utveckling? Kommer LUN att 
bidra till en starkare konvergens (såsom politikerna tänkt och bestämt) 
eller uppstår istället en ökad divergens mellan starka institutioner (och 
fakulteter) som varit fallet vid många andra lärosäten? 
 

En annan fråga rör kursernas innehåll och nivåbestämning inom 
AUO. Begreppet Allmänt utbildningsområde antyder att innehållet 
skulle kunna vara av allmänt orienterande karaktär. Såsom angetts i 
kapitel 1 bestämdes dock redan 1999 att pedagogikdelen i 
lärarutbildningen vid HS (från ht 2001, beskrivet som det allmänna 
utbildningsområdet) skulle byggas upp baserad på en progression i 
kurserna, 1-60 p. Så är inte fallet vid alla utbildningar inom 
lärarutbildningen i landet. Det finns de som anammat utformningen 
inom medicinska fakulteter, där studenten läser en rad olika delkurser 
och där utbildningen som helhet ska ge en grund för till exempel 
fortsatt forskarutbildning. Denna idé präglar också utbildningen vid 
HS i så motto att yrkesprofessionen står i fokus, men med den 
skillnaden att det inom AUO också finns en idé om progression i 
kurserna (se kapitel 2!). Vid HS har alla studenter hitintills i princip 
läst samma kurser inom AUO och de bygger vidare på varandra. I 
praktiken har det funnits en ganska klar progression i valet av innehåll 
och också beträffande kravnivån. Det innebär en tydlig struktur för 
studenter och lärare men innebär också mindre valfrihet för 
studenterna i valet av kurser. 

 

Efter fem år av expansion har saken delvis kommit i ett annat 
läge. Samtliga studenter har så här långt avslutat sin utbildning med en 
delkurs om specialpedagogik (3 p). Vi har dock numera studenter som 
läst en delkurs inom inriktningen ”Lärande i tidiga åldrar” som 
handlar om barn i behov av särskilt stöd (5 p). HS kommer snart ha 
studenter som läst en specialisering i specialpedagogik (20 p) tidigare 
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i sin utbildning. Många studenter som ska arbeta i grundskolan läser 
en kurs som handlar om barns läs-, skriv- och språkutveckling (20 p). 
Alla de som vill har haft möjlighet att läsa en sådan kurs men den har 
inte obligatorisk. Ska en sådan obligatorisk kurs om minst 5 p ingå för 
alla studenter? En annan aspekt är att tendensen i Europa i övrigt 
pekar på en allt tydligare bodelning mellan allmän lärarkunskap och 
ämnesstudier å andra sidan. Vad innebär allt detta för innehåll och 
form av AUO vid HS? 

 

- Hur ska synkroniseringen mellan kurserna ske, t.ex. sådant som rör 
specialpedagogiken? 

- Ska samtliga kurser vara obligatoriska för alla eller kan vissa 
kurser vara valbara?  

- Om vissa kurser blir valbara, vilka konsekvenser får det för nivå-
bestämningen? 

- Hur kan risken för ökad ”snuttifiering” motverkas inom AUO? 
- Hur kan en tydligare helhet och samverkan skapas mellan AUO 

och studierna inom respektive inriktning såsom intentionerna 
angetts i den förnyade lärarutbildningen? 

 
 

Samarbete och nätverk 
 

År 2004 inleddes ett närmare regionalt samarbete med högskolorna i 
Borås och Trollhättan. Initiativ inom lärarutbildningen var tagna redan 
innan den s.k. Bjertorpsdeklarationen, dvs. den avsiktsförklaring som 
högskolornas rektorer undertecknade om ett fördjupat samarbete. 
Arbetet har därefter intensifierats och innebär för närvarande utbyte av 
examinatorer i samband med examensarbetet i lärarutbildningen, 
ökade möjligheter att läsa kurser vid de andra högskolorna, 
samordning och gemensam kurs i matematik planeras mm. En 
plattform har lagts genom en samverkansplan för lärarutbildningen 
under år 2005. Hur denna samverkan utvecklas får framtiden utvisa 
men ett stort steg har tagits från idéstadiet till det mer konkreta, 
praktiska genomförandet. 
 

Det är särskilt viktigt för en förhållandevis liten högskola att ta 
initiativ och värna om kontakter med omvärlden och ha kanaler för att 
inhämta information om vad som sker och är på gång nationellt och 
internationellt. Ett viktigt forum där Högskolan i Skövde är 
representerade är Lärarutbildningskonventet, som består av utbild-
ningsledare och LUN-representanter för samtliga lärarutbildningar i 
landet. Konventet behandlar frågor som är av gemensamt intresse för 
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lärarutbildningarna i landet, tar bland annat initiativ till konferenser 
och försöker på olika sätt påverka utvecklingen.  

 

Ur ett nordiskt perspektiv kan nämnas att Högskolan i Skövde 
tillsammans med Umeå universitet ingår i ett samverkansprojekt med 
tio andra lärosäten i de fyra nordiska grannländerna, Values in 
education (VALID). Om ansökan om medel beviljas via Nordplus 
kommer en kurs genomföras med start i Skövde i februari 2006 och 
med planerad uppföljning i Danmark. 

 

Internationellt finns för närvarande inget annat etablerat 
samarbete med lärarutbildningar i andra länder avseende till exempel 
student- och lärarutbyte. Under den kommande femårsperioden bör 
det vara en av de stora utmaningarna att dra upp riktlinjerna och 
etablera ett sådant samarbete. Detta är en central kvalitetsfråga och 
därmed en fråga för LUN och som också Högskoleverket 
uppmärksammar i sina utvärderingar. 
 
 

Examensarbetet i lärarutbildningen 
 

När den reguljära lärarutbildningen startade ht 1999 bestämdes att 
kvalitetskravet på examensarbetet skulle motsvara C-nivå och omfatta 
10 p. Det visade sig också att riksdagens beslut, som skulle gälla från 
ht 2001, innebar att examensarbetet skulle omfatta just 10 p. 
Utbildningen som helhet skulle ge grundläggande behörighet för 
forskarutbildning (vilket inte varit fallet tidigare). Konsekvensen är då 
att examensarbetet måste svara mot sådana kvalitetskrav. Hitintills har 
ca 100 sådana examensarbeten genomförts. För att säkerställa 
kvaliteten under dessa första tre år har externa examinatorer (framför 
allt från Göteborgs universitet) medverkat i utbildningen. 
Högskoleverket har också granskat kvaliteten och mycket kraft och tid 
har satsats på att dessa arbeten ska ha en god vetenskaplig kvalitet. 
Den förhållandevis höga genomströmningen (85-90 procent) har inte 
skett på bekostnad av kvaliteten (se vidare kap. 2!).  
 

Dessa arbeten genomförs inom ramen för AUO (sista terminen) 
och ska ha pedagogisk/didaktisk inriktning. Vid flera andra lärosäten 
genomförs dessa inom ramen för inriktningsstudierna. Skälet till att de 
vid HS hitintills genomförts inom AUO är att de härigenom naturligt 
fått en tydlig inriktning mot yrkesprofessionen samt att handledarna 
på ett effektivt sätt kunnat erhålla ett aktivt stöd i arbetet. Handledarna 
hitintills har i stort sett utgjorts av lärare i pedagogik. På de flesta 
andra lärarutbildningar finns inte tillräckligt antal handledare med 
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kompetens att handleda inom ämnet pedagogik. Det betyder dock inte 
att frågorna som studerats av studenterna varit av enbart 
allmändidaktisk karaktär. Under till exempel ht 2004 hade mer än 1/3 
av arbetena en tydlig ämnesdidaktisk inriktning (mot ma, na eller 
språk).15 Fördelen med de principer som hitintills gällt är att 
examensarbetena haft en relativt enhetlig struktur inom ramen för det 
paradigm som råder inom det pedagogiska/didaktiska vetenskapliga 
fältet. Det skapar en större tydlighet för studenterna och har varit en 
klar fördel hitintills beträffande möjligheten att stödja processen för 
både studenter, handledare och examinatorer. Några frågor som dock 
bör diskuteras och på sikt bestämmas av LUN är följande: 
 

 Ska examensarbetet fortsättningsvis ligga inom AUO? 
 Ska dubbelt handledarskap prioriteras?  
 Hur kan de problem som formuleras i examensarbetena göras ännu 

mer praxisnära? Vilka alternativa eller kompletterande metoder 
(tekniker) kan användas i studierna? 

 Hur kan resultat och erfarenheter i ökad utsträckning komma 
verksamma lärare till del? Samarbetsformer kommuner – högskola 
i dessa avseenden? 

 
 

Forskningsprofil 
 

Vid HS bedrivs forskning inom en rad områden som kan ha bäring för 
yrkesprofessionen som lärare. Ett problem är att den kunskapen idag 
inte utnyttjas till fullo. Exempel på detta är forskning inom 
naturvetenskap/IKT, socialpsykologisk forskning om identitet och 
rättvisa etc. I LUN:s uppdrag ligger ett ansvar i enlighet med riks-
dagens beslut om att bygga upp och i samarbete med forskarna och 
institutionerna driva en sådan utveckling.  
 

I LUN:s uppdrag föreslås ingå att formulera en forskningsprofil 
på tvärvetenskaplig basis. Det betyder att frågan om vilken profilering 
som ska gälla framöver för ”forskning av hög vetenskaplig kvalitet på 
lärarutbildningens och den pedagogiska yrkesverksamhetens område” 
(Högskoleverket 2002, s. 11). Den forskningsprofil som ska utvecklas 
bör noga övervägas så att den stöder grundutbildningen och svarar 
mot den profil som finns idag i utbildningen och som behöver 

                                                
15  Ca   av examensarbetena ht 2004 (av totalt 34) hade inriktning mot 
värdepedagogiska frågor (konfikthantering, rättvisa, relationer) och ungefär 
lika många mot att organisera en god lärmiljö och lärandet. Tre arbeten 
handlade om läs-/skriv- och språkutveckling hos barn. 
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utvecklas. Hur kan en sådan profil med sådan inriktning formuleras 
och skapas? 

 

För närvarande finns ett större externfinansierat forskningsprojekt 
inom området värdepedagogik, ett projekt där Vetenskapsrådet (UVK) 
bidragit med 550.000 kr  till HS. I samarbete med Malmö högskola 
och Göteborgs universitet bedrivs under perioden 2005-2007 
projektet, Att undervisa är att välja, som bland annat studerar valet av 
innehåll i olika ämnen utifrån begrepp som värden, den heterogena 
skolan och den existentiella dimensionen i undervisningen. Projektet 
är direkt inriktat mot lärarstudenter och deras sista år i utbildningen 
samt deras första år som lärare. Forskningsprojektet ligger helt i linje 
med det fokus som finns i grundutbildningen. På vilket sätt kan dessa 
frågor utgöra en nisch som kan utvecklas inom studierna i AUO och 
inriktningarna? En annan profilfråga där en gedigen vetenskaplig 
kunskapsbas finns på HS gäller IKT, som också i än högre grad bör 
vara en profilfråga för lärarutbildningen i Skövde på sikt. IKT är 
också ett fält som är tematiskt och i hög grad kan involveras mer i hela 
utbildningen än vad som hitintills varit fallet. 

 

2,8 miljoner svenskar (barn, lärare och andra vuxna) är verk-
samma inom skolsektorn, varav ca 200.000 är lärare. 37.000 är 
lärarstudenter och de utgör en av de största grupperna inom högskole-
världen. Antalet disputerade lärare i lärarutbildningen är emellertid  
förhållandevis litet nationellt sett (ca 20%) och forskningsresurserna 
är jämförelsevis mycket små. Totalt utgör antalet disputerade lärare i 
skolans värld en promille av lärarkåren. Den grupp som arbetar med 
kunskapsöverföring och ”kunskapande” är i realiteten den grupp som 
har sämst förutsättningar för att i vetenskaplig mening utveckla 
kunskapsgrunden inom sitt område. Detta utgör en bakgrund till varför 
beslutsfattare på nationell nivå så tydligt formulerat vikten av satsning 
på forskningsanknytning och betoning av den vetenskapliga basen i 
utbildningen samt forskning med inriktning mot yrkesprofessionen. 
Samhället ställer större krav och lärararbetets komplexitet ökar, varför 
behoven växer. Förhoppningen är att LUN de närmaste åren i 
samarbete med högskolans ledning kan bidra till att en satsning på 
forskning om läraryrket och skolutveckling också kan förverkligas vid 
Högskolan i Skövde.  

 

Ovan har angetts några områden som bör diskuteras och 
utvecklas under främst LUN:s ansvar de närmaste åren. Det finns 
dock fler. Som nämnts inledningsvis (se kapitel 1) har hela 
lärarutbildningen i Skövde byggts upp i nära samverkan med 
kommunernas företrädare. Hur kan till exempel samarbetet fördjupas 
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med lärarna i de ca 100 arbetslagen i förskolor och skolor som är 
berörda av VFU? Deras möjlighet att än mer aktivt kunna känna del-
aktighet är av avgörande betydelse för kvaliteten. 
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Kapitel 7 
 
 
 

EFTERSKRIFT 
 
 
Just när denna skrift färdigställts och ska lämnas för tryckning blåser 
det upp till storm kring lärarutbildningen. En student som just avslutat 
sin lärarutbildning går förbi mitt arbetsrum, sticker in huvudet genom 
den halvöppna dörren och säger något förtvivlad: ”Kennert, jag känner 
inte igen mig i det som nu diskuteras! Vadå låga krav? Vi har väl inte 
haft en dålig utbildning!!?” Högskoleverket (HSV) har lämnat en 
larmrapport, Utvärdering av den nya lärarutbildningen vid svenska 
universitet och högskolor. Bakgrunden är att HSV genomfört en 
utvärdering av samtliga lärarutbildningar i landet under år 2004 – 
dock inte lärarutbildningen vid Högskolan i Skövde eftersom denna 
utbildning så nyligen blivit utvärderad i samband med ansökan om 
examensrätt (2003/2004). Utbildningsministern agerar och presenterar 
samtidigt regeringens program i nio punkter för att höja kvaliteten 
(DN 2005-03-19). En mycket kort sammanfattning av den kritik som 
framförts och förslag om åtgärder är följande: 
 

- Det finns brister i det som borde vara obligatoriska delar för alla 
lärare, främst hur man stöder barns lärande att läsa, skriva och 
räkna, kunskapsbedömning och utvärdering, kunskap om att 
motverka kränkande behandling och diskriminering. Det allmänna 
utbildningsområdet (AUO) behöver ses över. 

- Valfriheten är för stor. Strukturen i utbildningen behöver bli 
tydligare. 

- De olika delarna i form av pedagogik, studier i skilda ämnen och 
didaktik behöver integreras bättre.  

- Lärarutbildningsnämnderna har inte de befogenheter och den 
legitimitet som de borde ha för att kunna styra verksamheten. 
Lärarutbildningen är inte tillräckligt integrerad med resten av 
akademin. 

- Kraven är alltför låga på studenterna. Kvaliteten och innehållet 
behöver ses över. Forskningsanknytningen behöver stärkas.   

- VFU måste få en tydlig struktur. Samarbetet mellan högskolorna 
och kommunerna behöver stärkas. 

- Alltför få lärare inom lärarutbildningen är disputerade. 
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Intressant i sammanhanget är inte minst att jämföra med det som tagits 
upp i kapitel 6 i denna skrift som läsaren just nu håller i sin hand. 
Högskoleverket betonar till exempel att  
 

flertalet av det de särskilda organen tycks inte leva upp till reformens 
förväntningar och högskoleförordningens reglering – men svagheterna 
framträder på olika sätt. Det kan röra sig om bristande legitimitet inom 
lärosätet, för svag beslutskraft gentemot institutionerna, bristande 
administrativa resurser för beredning av ärenden osv. (s. 167) 

 

Det är alltså ingen tillfällighet att till exempel just den frågan 
problematiserats här i föregående avsnitt. Vilken bedömning kommer 
HSV att göra av lärarutbildningen i Skövde om ett år? Och vilket stöd 
kommer LUN att kunna erhålla via Enheten för lärarutbildning? 
 

Bra beslut förutsätter inte bara formella befogenheter utan också bra 
beslutsunderlag, inklusive kapacitet att genomföra och bedöma 
uppföljningar av redan fattade beslut. Det är orimligt att lägga hela 
arbetsbördan på ledamöterna själva, och den beredningshjälp som 
ledamöterna erbjuds på flera lärosäten är orimligt liten (s. 118). 

 

Redan inom ett år kommer HSV att särskilt granska 
lärarutbildningsnämndernas ansvar och befogenheter, gemensamma 
centrala kunskapsområden, examensarbetenas kvalitet samt examina-
tionsformerna.  

 

Som utbildningsledare är min bedömning att Högskolan i Skövde 
med tillförsikt kan se fram emot en sådan granskning – om berörda 
parter bidrar såsom tidigare och utbildningen ges fortsatta 
förutsättningar för att utvecklas. Flera delar i HSV:s utvärdering 
snarare stärker än försvagar vår utbildning och pekar på att vi är på 
rätt väg. Vi står inte inför någon kris – snarare kan vi vara 
utvecklingsoptimister! Men det krävs aktiva insatser av både 
ledningen på olika nivåer inom Högskolan, berörda lärare och 
samarbetspartners i kommunerna om vi ska nå upp till de kvalitetskrav 
som kan ställas på en gedigen lärarutbildning med hög nationell och 
internationell kvalitet. 

 

Professorerna vid det berömda Collége de France i Frankrike 
skrev i ett sammanhang att  
 

undervisa är inte en verksamhet som alla andra… Få yrken förutsätter så 
många dygder, så mycket generositet, hängivenhet och kanske i synnerhet 
entusiasm och oegennytta. Endast en politik som strävar efter att dra till sig 
och befordra de bästa, dessa ädla män och kvinnor… kan göra yrket att vara 
ungdomens lärare till vad det borde vara, det främsta av alla yrken.  

 

Att lägga en gedigen grund och inspirera våra blivande lärare för 
det viktiga uppdraget bör vara allas vår gemensamma strävan.  
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