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Sammanfattning 

Den här uppsatsen har sin startpunkt i lärarstudenters verksamhetsförlagda 

utbildning (vfu). Sveriges lärarutbildning har omarbetats då det funnits brister i vfun 

när det gäller ämneskunskaper och när det gäller vfu-placering inom relevant 

verksamhetsområde för planerad examen. I den här studien belyses andra kvalitéer 

relaterade till vfu utifrån ett studentperspektiv där studenter själva har beskrivit sina 

upplevelser på sin vfu. Det finns nationell och internationell vfu-forskning som 

fokuserar faktorer runt studentens vfu, ur andra perspektiv än studentens. Den här 

studiens syfte är att beskriva och analysera lärarstudenters upplevelse av bemötandet 

av personalen ute på förskolor och skolor under vfu. Frågeställningarna som studien 

utgår ifrån är: Hur beskriver studenter sin upplevelse av bemötandet av personalen 

på skolorna? Hur kan beskrivningarna förstås i relation till studenternas vfu-

placering på olika skolor? Empirin har inhämtats genom kvalitativa intervjuer med 

åtta lärarstuderande vid Mittuniversitetet. Ur analysen framkom fem kvalitéer med 

relevans till studenternas beskrivna upplevelser: Pedagogers delaktighet och 

medvetenhet om handledaruppdraget, trygghet, studentens känsla av delaktighet i 

arbetslaget, studentens uppgifter och övningar, samt nyfikenhet och engagemang i 

studenten. Resultatet visar att studenterna överlag har upplevt bemötandet positivt. 

Resultatet visar också att det finns vissa skillnader i studenternas beskrivna 

upplevelser som kan förstås i relation till den skola de har gjort vfu på.  

 

Nyckelord: Lärarutbildning, verksamhetsförlagd utbildning, lärarstudent, 

handledare 
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Inledning 

 

Sveriges lärarutbildningar 

I alla Sveriges lärarutbildningar ingår verksamhetsförlagd utbildning (vfu), dvs. det 

som i folkmun vanligen kallas lärarpraktik. Vfu är ett obligatoriskt inslag och enligt 

lag också fastställd i högskoleförordningen (SFS 1993:100). I denna förordning står 

det att studenten ska visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt 

arbeta i den verksamhet som utbildningen avser. Studenter ska alltså kunna tillämpa 

de inlästa teorierna i praktiken när de är utexaminerade.  

 

Lärarutbildningarna har gjorts om ett antal gånger i syfte om att förbättra den så att 

lärarstudenterna står bättre rustade inför sitt yrke. Den lärarutbildning som bedrevs i 

Sverige fram till och med våren 2011 omarbetades eftersom den bedömdes ha ett 

flertal områden med kvalitetsbrister. Lärarutbildningen ansågs bland annat ha en 

komplicerad utbildningsstruktur och lärarstudenterna hade bristande 

ämneskunskaper. Det fanns även brister i den verksamhetsförlagda utbildningen 

(Prop. 2009/10:89) i den aspekten att det inte gick att säkerställa att studenterna fick 

göra vfu inom relevant verksamhetsområde för aktuell examen (Prop. 2009/10:89).  

 

Ombearbetning av lärarutbildningarna 

Den lärarutbildning som bedrivs idag och som startade hösten 2011, grundas dels på 

statens offentliga utredning om En hållbar lärarutbildning (SOU 2008:109), dels på 

regeringens proposition (Prop. 2009/10:89) om en ny lärarutbildning kallad Bäst i 

klassen – en ny lärarutbildning.  

 

I den föregående lärarutbildningen fanns en samlad lärarexamen till skillnad från 

dagens lärarutbildning som har fyra olika examina beroende på verksamhetsområde: 

Förskollärarexamen, grundlärarexamen, ämneslärarexamen och yrkeslärarexamen 

(Prop. 2009/10:89). Gemensamt för dem alla är ett krav om 30 högskolepoäng 

godkänd vfu för att kunna ta ut sin lärarexamen vilket anges i högskoleförordningen 
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(SFS 1993:100) om examensordningen. En och en halv högskolepoäng motsvarar en 

veckas vfu. Därmed krävs 20 veckors godkänd vfu för att uppfylla kravet. 

 

Inför omarbetningen av lärarutbildningarna, framförde regeringen ett förslag till 

riksdagen om nödvändigheten av en stark arbetslivsanknytning inom förskole- och 

lärarutbildningarna. Det är under vfun som studenterna ges möjlighet att prova 

teoretiska kunskaper och utveckla sina yrkeskunskaper. Här är det därför viktigt att 

lärosäten och skolhuvudmän tar ansvaret i att erbjuda vfu-platser av hög kvalitet 

(Prop. 2015/16:1; Prop. 2009/10:89).  

 

För att lärarutbildningarna skulle kunna erbjuda vfu-platser med hög kvalitet 

upprättade utbildningsdepartementet en promemoria (Ds U2013:4305) om ett 

förslag till en femårig försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor. 

Lärosäten med examensrätt i de olika lärarutbildningsprogrammen fick ansöka om 

medel att delta i försöksverksamheten. Därefter uppdrogs Universitets- och 

högskolerådet att besluta om vilka 15 av Sveriges lärosäten som skulle delta i 

försöksverksamhet med övningsskola/övningsförskola. Universitetskanslersämbetet 

(UKÄ) är den instans som ansvarar för uppföljningen och utvärderingen av 

försöksverksamheten (UKÄ, 2017:13). 

 

Varje lärosäte fick självständigt utforma sin idé om hur försöksverksamheten skulle 

genomföras på sitt lärosäte. Det fanns dock tre huvudvillkor som obligatoriska inom 

försöksverksamheten och som incitament för att utse 

övningsskolor/övningsförskolor. För att bli en övningsskola eller en övningsförskola 

föreslog utbildningsdepartementet (Ds U2013:4305) tre villkor (förutsatt att 

lärosätena hade examensrätter) om: 

- Koncentration. Övningsskolan/övningsförskolan skulle kunna ta emot många 

studenter. 

- Kompetens. Studenterna förväntades handledas av behöriga lärare och förskollärare 

som även har handledarutbildning.  
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- Samverkan. Lärosätet skulle skriva avtal med övningsenheternas huvudmän och 

därigenom reglera åtagandena avseende den verksamhetsförlagda utbildningen (Ds 

U2013:4305)  

 

Mittuniversitetet är ett av de 15 lärosäten som valdes ut att delta i den femåriga 

försöksverksamheten under perioden 2014-2019. I den ansökan (Mittuniversitetet, 

2014) som inskickades av Mittuniversitetet formulerades hur Mittuniversitetet skulle 

arbeta för att uppnå koncentration, kompetens och samverkan. När det gäller 

kriteriet kompetens planerades en utbildningsinsats som skulle omfatta all 

pedagogisk personal på utsedda övningsskolor och övningsförskolor i 

Mittuniversitetets 1region.  I skrivande stund har hittills 1 400 personer på dessa 

skolor utbildats. Här nedan ses ett avsnitt ur Mittuniversitetets ansökan 

(Mittuniversitetet, 2014) som beskriver den tänka utbildningsinsatsen:  

 

”… För att säkerställa handledartäthet och handledarkompetens kommer krav att 

ställas på att all lärar- och förskollärarpersonal vid övningsskolor eller 

övningsförskolor skall ha handledarutbildning och ingå i handledarteam. Detta 

stärker kvaliteten och ger kontinuitet för den studerande i handledningssituationen 

[…]  

                                                   
1 Västernorrland, Jämtland/Härjedalen och norra Hälsingland 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att beskriva och analysera lärarstudenters upplevelse av 

bemötandet av personalen på förskolor och skolor under vfu.  

Frågeställningar: 

- Hur beskriver studenter sin upplevelse av bemötandet av personalen ute på 

skolorna? 

- Hur kan beskrivningarna förstås i relation till studenternas vfu-placering på 

olika skolor? 

 

Avgränsning: Studien är avgränsad till studenter i Mittuniversitetets region. 

 

Tidigare forskning 

I ovan beskrivna modell av den nya lärarutbildningen och deltagande i 

försöksverksamhet med övningsförskolor/övningsskolor uttrycks ambitionerna om 

en utbildning som bättre ska rusta studenter inför deras nya yrkesroll. Frågan är vad 

som egentligen krävs för att rusta studenterna och frågan är vad studenterna själva 

upplever är viktigt. Den här studien har ett studentperspektiv där lärarstudenters 

egna beskrivna erfarenheter uttrycks.  Det finns en del forskning inom området vfu, 

men ofta sådan som fokuserar organisatoriska frågor, framförallt bedömningsfrågor 

och aspekter runt studentens vfu där datainsamlingen kommer från andra aktörer än 

studenten själv.  

 

I både nationella och internationella studier har undersökningar gjorts om vad som 

krävs för att utbilda ”bra” lärare. Och, hur skiljer man agnarna från vetet? Vad är det i 

bedömningen som kan avgöra vad som anses godkänt för att bli en bra lärare? Det 

finns studier som pekar på att det har med kommunikation och relationell kompetens 

att göra och hur över tid dessa egenskaper/förmågor kan utvecklas (eller inte) hos 

studenten under utbildningstiden. Med relationell kompetens menas här förmågor 

som t.ex. att kunna läsa av sociala situationer och utifrån situationen förväntas agera 

på ett visst sätt. Lindqvist och Nordänger (2018) har i en studie presenterat resultat 

på vad som kan anses bedömas som accepterat för att bli en tillräckligt bra lärare.  I 
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studien framläggs hur handledare, dvs. lärarutbildare som genom sina uttalanden 

kan se tecken hur studenterna i olika grad har potential att utvecklas. I studien visas 

också hur skillnader kan ses mellan studenter som gör att de får olika tyngd när det 

kommer till bedömning och studenters utvecklingsbarhet ”…who are too light weight” 

respektive ”… those carrying some weight” (Lindqvist & Nordänger, 2018).  

 

Ett annat exempel på en internationell liknande studie återges i artikeln Becoming a 

teacher: Student teachers’ experiences and perceptions about teaching practice 

(Caires, Almeida & Vieira, 2012). Det är en studie som handlar om hur lärare 

uppfattar olika situationer av att handleda studenter under utbildningen i både teori 

och praktik. Studenternas praktik är en intensiv period där de ska söka och utforska 

sig själv och andra i olika scenarios. Av den anledningen är det också relevant att 

analysera levda erfarenheter av de som lär sig att lära, dvs. studenternas levda 

erfarenheter. Studien av Caires et al. (2012) visar på komplexiteten av att bli- och att 

vara lärare och vikten av att ha de rätta pedagogiska verktygen. Precis som i studien 

av Lindqvist och Nordänger (2018) tycks man vara överens om att relationen med 

studenten utifrån olika aspekter är något som visat sig spela en viktig roll i 

studentens lärande och professionella utveckling (Caires et al., 2012). Genom detta 

förstås därför att det är viktigt med handledarutbildning för att kunna underlätta att 

guida studenten på vägen till läraryrket.  

 

Det finns alltså en del forskning om vfu, sådan som rör faktorer runt studenten där 

det inte är direkt fokus på studentperspektivet. I Marianne Öberg Tuleus (2008) 

avhandling finns ett tudelat perspektiv som behandlar både lärares och 

lärarstudenters beskrivning av levda erfarenheter i skola och högskola, dvs. där både 

lärare och lärarstudenter som är kontextuellt bundna är studieobjekt. Öberg Tuleus 

forskning känns snudda den studie du läser nu eftersom även lärarstudenters 

erfarenheter är en ingående del i Öberg Tuleus studie. En skillnad är dock att den 

studie du har framför dig nu enbart behandlar studenternas beskrivna upplevelser av 

bemötandet de har fått på olika skolor under sin vfu. 
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Fler framstående vfu-forskare i Sverige har bedrivit forskning som ofta handlar om 

bedömningsfrågor och bedömning ur ett lärarutbildarperspektiv. Några exempel på 

denna typ av forskning (Hegender, 2010; Gardesten & Hegender, 2015; Gardesten, 

2016) fokuserar rutiner och bedömningsprocesser utifrån ett lärarutbildarperspektiv 

och där det finns en problematisering kring bedömningsmetoder. Det finns forskning 

om underkännanden, underkännandets praktik och procedurerna kring studenter 

som riskerar att bli underkända på sin vfu.  I Gardesten (2016) behandlas 

underkännanden och erkännanden under studenternas vfu och om s.k. 

”grindvaktande”, det vill säga argument som kan användas för att öppna eller stänga 

grinden in till fortsatta lärarutbildningsstudier. Såsom i (Caires, Almeida & Vieira, 

2012; Lindqvist & Nordänger, 2018; Öberg Tuleus) beskrivs hur relationer och 

kommunikation till studenter kan se ut och hur dessa aspekter kan påverka 

bedömningen. I studien av Gardesten (2016) gjordes datainsamlingen via personer 

relaterade till studenternas vfu i lärarutbildningen, det vill säga personer som har 

olika roller så som vfu-handledare, koordinatorer, vfu-samordnare och examinatorer. 

Både Gardesten och Hegender som besitter omfattande forskning om bedömning, 

underkännanden och erkännanden, och författarna (Gardesten & Hegender, 2015) 

menar att också att… 

 

 …”bedömning inte enbart kan tänkas säga något om den som bedöms och 

dennes prestationer. Den kan också tänkas säga något om vilka kriterier 

och föreställningar som föreligger och om bedömningens kontext - t.ex. 

vilken skolverksamhet som vfu äger rum i”.  

 

Det är alltså även kontexten, t.ex. i vilken skola som studenten befinner sig i under 

vfun som kan tänkas ha påverkan för hur väl vfun fungerar. Detta avslutande stycke 

om tidigare forskning leder in till den här studien, dvs. att undersöka hur studenterna 

med egna ord har beskrivit hur de har blivit bemötta på sin vfu på olika skolor 

(kontexten). Kan studenternas beskrivningar förstås i förhållande till kontexten?  
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Metod 

Metodansats  

Den här kvalitativa studien har ett fenomenologiskt perspektiv eftersom studien 

bygger på människans upplevda erfarenheter (Fejes & Thornberg, 2015) och där 

ontologiska och epistemologiska utgångspunkter blir centrala. Den ontologiska 

utgångspunkten, om hur verkligheten är beskaffad, ska i den här studien handla om 

studenters upplevda erfarenhet av verkligheten (hur de i en intervju beskriver sin 

verklighet).  

 

Den epistemologiska utgångspunkten, dvs. vad som är kunskap eller vad som ska ses 

som kunskap inom ett område (Fejes & Thornberg, 2015; Bryman, 2011) har genom 

de här intervjuerna gett vägledning om hur både intervjuer och analysarbete lagts 

upp. Kvale och Brinkmann (2014) har uppmärksammat ett par funderingar som bör 

beaktas i utformningen av intervjuer, nämligen om intervjupersonens spontana 

berättelser ska ses som avvikelser från den vetenskapliga uppgiften att hitta fakta och 

om berättelserna är viktiga i avseende på mänsklig kunskap. Och, eftersom inte 

någon säkert kan uttala sig om vad en människa innerst inne upplever, kan enbart 

människans beskrivna erfarenhet av upplevelsen återges. Det är alltså enbart genom 

studenternas beskrivna upplevelser vi kan få kunskap och det är jag som forskare i 

studien som måste göra överväganden om vad som är viktig kunskap ”om världen” 

(Fejes & Thornberg, 2015). 

 

Den valda intervjumetoden är semistrukturerad (även kallad halvstrukturerad), eller 

som Kvale och Brinkman (2014) beskriver i boken Den kvalitativa 

forskningsintervjun att en halvstrukturerad livsvärldsintervju är planerad och 

flexibel intervju där syftet är att få beskrivningar av informanten där meningen i de 

beskrivna fenomenen tolkas. Med denna valda intervjumetod användes därför en 

intervjuguide som har fokus på ett tema med några enstaka, färdigformulerade 

frågor. Dessa frågor behöver inte ställas i en viss ordning utan det är temat som är i 

fokus (Kvale & Brinkman, 2014) och med syftet är att fånga in nyanserade 

beskrivningar av olika kvalitativa aspekter utifrån intervjupersonens livsvärld. 
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Design 

Den här undersökningen kan sägas ha en komparativ (jämförande) design eftersom 

målet med undersökningen är att ta reda på om det finns skillnader i studenters 

beskrivna upplevelser beroende på vilken typ av skola studenterna har vfu-placerats i. 

I Bryman (2011) förklaras det att man med en jämförandelogik kan få en ökad 

förståelse av en social företeelse utifrån olika fall eller situationer. En komparativ 

design kan vara tillämpbar på både en kvantitativ och kvalitativ metod. I den här 

undersökningen kommer dock undersökningen att vara av en kvalitativ karaktär. 

 

Urval 

Det jag har velat undersöka kräver som Hjerm, Lindgren och Nilsson (2014) menar, 

att informanterna måste finnas i ett urvalsunderlag som kan uttala sig om det jag vill 

undersöka. Eftersom jag arbetar inom den organisation urvalet finns och har tillgång 

till information om studenter som gör vfu är inte urvalsunderlag ett problem. Frågan 

har varit hur jag ska välja ut studenter. Enligt Bryman (2011) hör det inte till 

vanligheten att använda sig av slumpmässiga urval vid kvalitativa intervjuer. Därför 

har det funnits frågor om hur jag skulle göra mitt urval utifrån ambitionen om att 

vara så objektiv som möjligt, få med ”rätt” studenter för att balansera dessa aspekter 

mot min förförståelse. Jag skulle ha kunnat göra ett obundet slumpmässigt urval som 

beskrivs i boken av Hjerm et al. (2014), där man genom att stoppa ner ett stort antal 

studentnamn i en påse och sedan be någon plocka upp det antal jag behöver för 

intervjun. Risken med att göra ett slumpmässigt urval i den här studien var att inte få 

med studenter som kan uttala sig om det jag är intresserad av att undersöka. 

 

Mitt val blev att till viss del styra urvalet för att undvika att få med helt nya studenter 

som inte har hunnit göra vfu eller bara har hunnit göra en vfu-period. Detta med 

tanke på att man som ny student inte förväntas ha just några erfarenheter från vfu, 

men också för att vid analysen direkt kunna skala bort svar som skulle kunna 

härledas till osäkerhetsfaktorer för att studenten är nybörjare. De studenter som 

därför var intressanta i urvalet, var de som hade kommit mer än halvvägs in i 

utbildningen och som hade gjort tre eller fyra vfu-perioder. Strategin när jag skulle 
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söka fram studenter var att ringa in och välja studenter som enligt 

utbildningsplanerna läste kurser som efterföljs av vfu 3 och vfu 4.  

 

För att ändå i viss mån göra urvalet slumpmässigt, valde jag i ett första försök att 

plocka ut studenter utifrån en bestämd födelsemånad. Utsökningen skedde med hjälp 

av en studentdatabas och i detta första försök fick jag fram ett 20-tal studenter. Det 

var till dessa studenter jag skickade en förfrågan om en intervju till (se bilaga 1). Min 

förhoppning var att jag på detta sätt skulle lyckas vaska fram mitt önskade antal om 

åtta studenter som ville ställa upp. Det visade sig bli  endast tre studenter som ville 

delta i en intervju. Jag skickade påminnelser till de studenter som inte tackat nej, 

men jag fick inget svar. Däremot fick jag hjälp av en student av dessa tre som jag 

intervjuade. Denna student lade ut en förfrågan i sin studiegrupp och på sätt fick jag 

två intervjuer till.  

 

De sista tre studenterna var svårare att få fram. Det blev fler påminnelser, men tyvärr 

utan resultat. Lösningen för att få fram de tre sista var genom hjälp av en på 

universitetets föreläsande lärare. Denna lärare föreslog att hen kunde fråga 

studenterna under kommande föreläsning om det fanns några som ville delta i en 

intervju. Genom detta sätt tillkom de sista tre och det önskade antalet om åtta tänkta 

intervjupersonerna.  

 

Datainsamling 

Datainsamlingen genomfördes med en semistrukturerad (även kallad 

halvstrukturerad) intervjumetod med åtta lärarstudenter. Ursprungsplanen var att få 

träffa alla studenter fysiskt för att genomföra intervjuerna. Det visade sig bli ett 

problem. Eftersom studenterna läser på distans blev det svårt med att lyckas fånga in 

dom och få låna deras tid på undervisningsveckorna på campus. Den alternativa 

lösningen blev därför att göra intervjuerna via Skype utifrån studenternas tidsliga 

förutsättningar. Studenterna fick föreslå tänkbara tider och jag tog kontakt enligt 

överenskommelse. Inför intervjun upplystes studenterna om de forskningsetiska 

principerna som innefattar informationskravet, samtyckeskravet, 
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konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 2011). Studenterna 

informerades också om att om att ljudupptagning gjordes med hjälp av en diktafon. 

 

Intervjuerna genomfördes med studenter som varit på vfu i olika skoltyper, både i 

vanlig skola och med de studenter som har gjort vfu i en 

övningsförskola/övningsskola. Med en vanlig förskola/skola avses här de enheter 

som inte är utsedda övningsenheter. För att kunna göra en så adekvat analys som 

möjligt utifrån min tänka, komparativa forskningsdesign (Bryman, 2011), fanns en 

grundtanke om att urvalet skulle innehålla två jämförbara parametrar: Studenter som 

läste samma program och hade läst lika många terminer och att studenterna skulle ha 

gjort vfu på olika skolor. Verkligheten blev att urvalet av studenter inte läste samma 

program, däremot hade studenterna kommit långt i utbildningen där de flesta 

studenterna hade gjort tre eller fyra vfu-perioder. En student hade gjort två vfu-

perioder. Samtliga studenter i urvalet hade som gjort vfu på olika skolor och som 

tidigare beskrivits, i olika skoltyper. 

 

Analysarbetet 

Först av allt transkriberades de inspelade intervjuerna. Eftersom intervjuerna skedde 

under en ganska lång tidsperiod och intervjuerna gjordes vid olika tillfällen hade jag 

möjlighet att transkribera varje intervju direkt efter intervjutillfället. Varje intervju 

har lyssnats igenom noggrant flera gånger för att säkra att allt som sagts har 

uppfattats och kommit med i skriven text.  Under avlyssningen påbörjades kodningen 

genom att skriva ner nyckelord och uttryck på datorn och sen återgå till inspelningen 

igen så som beskrivs i Kvale och Brinkmann (2014).  

 

Förhoppningen med att direkt påbörja kodningen var att på så sätt försöka hitta det 

väsentliga i intervjumaterialet för att kunna koka ner det till en essens (Fejes & 

Thornberg, 2015). Under kodningsarbetet har jag använt nycklarna eller nyckelorden 

och knutit dessa till textsegment för att kunna identifiera olika uttalanden enligt 

metoden som beskrivs i Kvale och Brinkmann (2014). Utvalda nycklar, de som jag 

har valt att koda har styrts utifrån undersökningens övergripande syfte (Hjerm et al., 
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2014), dvs. nyckelord som har relevans till varje enskild students bredare beskrivning 

av upplevelsen av bemötandet på vfu-skolan. 

 

I nästa steg färgmarkerade jag ord och uttryck för att systematisera och kategorisera 

och försöka hitta sammanhang/tematiska samband för att kunna kategorisera och 

tematisera. Det har varit återkommande utsagor, ord och uttryck som liknar varandra 

vilket är en viktig del för att utveckla teman. Jag märkte att svaren från de åtta 

intervjupersonerna ofta liknade varandra och det underlättade vid själva kodarbetet. 

Koderna har enligt (Hjerm et al., 2014) oftast en relation till varandra och hjälper till 

att klara ut analysens fokus.  

 

I ett avseende kan analysen kunna liknas vid principerna inom grundad teori (GT), 

dvs. att datainsamlingen och analysen pågår parallellt (Fejes & Thornberg, 2015). 

Argumentet till det är att jag vid intervjun förde stödanteckningar samtidigt och 

eftersom intervjun skedde via Skype kunde jag skriva ner ord och uttryck direkt. 

Dessa anteckningar visade sig vara bra både för kodningen och vid de tillfällen 

ljudupptagningen inte var helt lyckad. Fejes och Thornberg (2015) rekommenderar 

att använda sig av både observationer och intervjuer vid kvalitativa studier för att 

kunna fånga in större information. I denna studie har dock enbart intervjuer använts.  

 

Under kodningsprocessen har jag använt mig av en jämförande analysmetod där jag 

har jämfört koder och kategorier med varandra (Fejes & Thornberg, 2015). Detta har 

skett på samma sätt i jämförelsen av datamaterial inhämtat från studenter som har 

gjort vfu på en övningsenhet och datamaterial som är inhämtat från studenter som 

har gjort vfu på en vanlig skola. Exempel på frågeställningar som kan jämföras mot 

de två urvalsgrupperna kan vara: Vad finns det för likheter? Vad finns det för 

skillnader? Vad är det som särskiljer? Enligt (Fejes & Thornberg, 2015) ska den här 

typen av forskning ses som en verktygslåda där analysverktygen kan anpassas utifrån 

forskarens ändamål och inte som fasta regler. 
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Forskningsetiska aspekter och principer 

När man gör en studie som baseras på inhämtande av data från andra människor ska 

man göra det på ett ansvarsfullt sätt. Förutom att man ska vara sanningsenlig i sin 

forskning finns också ett ansvar gentemot informanter och omgivning så att de inte 

kränks. I den här studien som baseras på datainhämtande via intervjuer kan kravet 

enligt Vetenskapsrådet (2011) om att skydda medverkandes identitet tillgodoses 

genom användningen av kodnycklar och genom att svaren maskeras och 

anonymiseras. 

 

I universitet och högskolor ingår samverkan med det omgivande samhället och 

informera om sin verksamhet. Numera ingår även att ”verka för att forskningsresultat 

tillkomna vid universitetet eller högskolan kommer till nytta” (Vetenskapsrådet, 

2011) och med tanke på det hoppas jag att jag med denna studie kan tillföra någon 

nytta, i synnerhet med tanke på Mittuniversitetets utbildningssatsning inom 

projektet i försöksverksamhet med övningsförskolor och övningsskolor. 

 

Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

När studien ska göras och när kontakt tas med informanterna gäller 

informationskravet. I detta fall med studenter inför en intervju, uppfylldes 

skyldigheten om att informera om undersökningens syfte, det frivilliga deltagandet 

samt att informanterna kan välja att hoppa av när de vill (Bryman, 2011). 

Samtyckeskravet avser deltagarens egen rätt att bestämma om de vill medverka eller 

inte.  

 

Ingen student i undersökningens urval är minderårig. Därmed behövdes heller inget 

godkännande från någon vårdnadshavare. Konfidentialitetskravet innebär att 

personer som deltar i undersökningen ska behandlas konfidentiellt. Personuppgifter 

ska behandlas och förvaras så att obehöriga inte får tillgång till dessa. Slutligen 

nyttjandekravet som innebär att alla uppgifter som insamlats till studien enbart ska 

användas för studiens ändamål (Bryman, 2011).  
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Förförståelse 

Förförståelsen, det egna subjektiva perspektivet är en viktig utgångspunkt i sökandet 

av ny kunskap och förståelse. Den spelar en viktig roll eftersom den kan påverka hur 

intervjumaterialet tolkas och förstås (Erikson, 2015; Fejes & Thornberg, 2015). 

Förförståelsen skulle kunna försvåra upptäckten av att se något nytt och därför är 

förförståelsen viktig att reflektera över för att undvika subjektivitetsproblem.   

 

Förförståelsen för min valda forskningsfråga är att jag arbetar med vfu på 

Mittuniversitetet, men jag står utanför studenten i den meningen att jag sitter på 

kontor och inte träffar studenterna särskilt ofta och på så vis är bekant med dom. 

Samtidigt är jag medveten om risken att läsaren utifrån hens vetskap om min 

förförståelse, skulle kunna uppfatta min undersökning som förbehandlad, eller som 

när Thomassen (2007) beskriver förhållandet mellan läsare och text, att ”Utifrån vår 

förförståelse föregriper vi en mening med texten eller det främmande”. Av den 

anledningen vill jag vara noga med att förklara min relation i förhållande till 

informanterna. Det gör jag genom att skriva om min förförståelse, att jag befinner 

mig i en position där jag inte känner studenterna (informanterna) på ett personligt 

plan trots att båda parter (jag och studenterna) finns inom samma organisation.  

 

Särskild hänsyn har tagits till de enskilda studenterna där jag har skärpt hanteringen 

av uppgifter vad gäller både undersökning och resultat enligt de etiska regler som 

rekommenderas (Bryman, 2011; Rienecker & Jörgensen, 2014; Vetenskapsrådet, 

2011; Vetenskapsrådet, 2017). Min ambition har hela tiden varit att vara öppen om 

min förförståelse i den här studien. Jag är inblandad i vfu och har kunskap om 

proceduren vid vfu-placeringar, men själva utplacerandet av studenter på olika skolor 

görs av kommunala vfu-samordnare i Mittuniversitetets region.  
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Resultat 

 

I det här avsnittet redogörs slutsatser dragna utifrån empirin. De svar som har 

framkommit i intervjuerna har under analysen kodats och sorterats in i fem 

kategorier. Dessa fem kategorier representerar kvalitéer som studenterna 

återkommande har pratat om när de beskrivit upplevelsen om bemötandet av 

personalen på vfun. Dessa kategorier ska kopplas till det sammanhang som studiens 

forskningsfrågor grundar sig på.  

 

Intervjufrågorna med svar återges under respektive kategori:  

1. Pedagogernas delaktighet och medvetenhet om handledaruppdraget 

2. Trygghet 

3. Studentens känsla av delaktighet i arbetslaget 

4. Studentens uppgifter och övningar 

5. Nyfikenhet och engagemang i studenten. 

 

Varje students svar redovisas på en ny rad. Endast ett svar per student och fråga 

redovisas i de fall svaren är uppradade efter varandra. I de fall studenterna har 

uttryckt svar som liknar varandra och därför generalisera, anges detta. 

 

Pedagogers delaktighet och medvetenhet om handledaruppdraget 

Huvudfrågans lydelse var: Beskriv dina erfarenheter av hur du upplevde att du blev 

bemött av personalen på den förskola eller skola som du senast gjorde vfu? 

Samtliga åtta studenter svarade att de hade upplevt bemötandet på ett bra sätt: 

”väldigt bra”, ”väldigt bra och professionellt”, ”jättebra bemött”, ”på ett jättejättebra 

sätt”, ”väldigt positivt” respektive ”ett jättebra bemötande”, ”blev bemött bra”.  

 

Sex av studenterna uttryckte förutom att de fick ett bra bemötande att de uppskattade 

att all pedagogisk personal på arbetsplatsen var med och välkomnade dom. 
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Personalen upplevdes också på ett eller annat sätt vara delaktiga och medvetna om 

handledaruppdraget. Här ses vad varje student har uttryckt på ny rad:  

 

”Dom tog emot mig hela arbetslaget, allihopa var handledare till mig” 

”Dom kändes medveten” 

”Alla i personalen visste att jag skulle komma” 

 ”Alla tog hand om mig” 

”Mina handledare har varit jättebra och jag blev bemött som en i 

arbetslaget” 

 ”Alla var med” 

 

Två studenter svarade att de blev bemötta på ett bra sätt där den enskilda vfu-

handledaren omnämndes i första hand: 

 

”Hade mest kontakt med min handledare, nån var lite mer tystlåten av 

sig, men inte otrevlig på nåt sätt.” 

 

”Jag hade ju hört av mig till min handledare tidigare än jag tänkt… och 

jag har ju varit där tidigare så dom visste ju vem jag var och så…” 

 

På frågan ”Vad tror du att det var som gjorde att du upplevde att det var så?” svarade 

fem av studenterna att det berodde på pedagogernas inställning till att ta emot en 

student. Exempel på hur de uttryckte detta var att studenterna upplevde att det 

berodde på personalens sätt att förhålla sig till att ta emot en student, attityder och 

vilja att hjälpa till.  

 

På frågan ”Vad tror du att det kan bero på att det var så på den förskolan/skolan?” 

svarade majoriteten av studenterna att personalen var medvetna om att det skulle 
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komma en student på vfu, att de var förberedda. Några studenter sade att det fanns 

planerade handledningsdagar. Som en student uttryckte det: 

 

”Dom är nog säkert van vid studenter som kommer. Hon [handledaren] 

var som öppen för förslag, berättade om skolan och liksom första 

dagarna så gick vi igenom rutinerna och det här funkar så här och det 

här funkar så här, hon hade sån koll.” 

 

En student menade att personalen på den vfu-plats hen var på inte var delaktiga: 

 

”… att dom inte pratade med varandra, hade väldigt olika syn på saker 

och ting, hon var inte så snabb på att informera dom andra.” 

 

Sammanfattning: Pedagogers delaktighet och medvetenhet om handledaruppdraget 

Majoriteten av studenter upplevde ett bra eller väldigt bra bemötande i det avseende 

att studenterna upplevde att all personal på vfu-platsen hade en välkomnande 

inställning. Studenterna upplevde att också att personalen var delaktiga och kändes 

vara förberedda på att handleda studenter. Fyra av de studenter som återgav dessa i 

sina beskrivningar hade gjort vfu på en på en övningsförskola/övningsskola. En av 

studenterna hade gjort vfu på en skola som utbildades för att bli en övningsskola. Tre 

av studenterna hade gjort vfu på en vanlig skola. Två studenter av dessa vilka hade 

gjort vfu på en vanlig skola yttrade inget som skulle kunna beskrivas som att de hade 

upplevt att pedagogerna var delaktiga och medvetna om handledaruppdraget.  

 

 

Trygghet 

De flesta studenter har gjort uttalanden som i flera avseenden kan kopplas till 

trygghet. I den här studien har trygghet visat sig handla om studenters känsla av mod 

att våga ställa frågor, att känna sig delaktig, vetskapen om att personalen känt till- 
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och accepterat studentens förutsättningar under vfun. De flesta tillfrågade studenter 

gav liknande svar som exemplifieras nedan:  

 

 ”Allihopa var handledare till mig, det gav en trygghet till mig som 

student” 

 

”… att jag var en student och att jag hade mina uppgifter” 

 

”Trevliga från start, man kände sig så trygg från början.” 

 

” … då kände jag trygghet redan från den första dan, ett tryggt och bra 

mottagande på en gång, kändes bra på en gång.” 

 

På frågan ”Vad tror du att det var som gjorde att du upplevde att det var så?” en fråga 

som var tänkt att ge en närmare beskrivning, uttryckte sju av studenterna att: 

 

”…  just att jag var student, att jag har mina uppgifter” 

 

”… gett mig förutsättningar också för att vara just en student, ett 

medvetet sätt att ge mig tiden.”  

 

 ”Jag har varit där två gånger nu så det var tryggt från början” 

 

 ”kunde ställa frågan till den pedagog som var just där och då” 

 

 ”Känt att jag vågar fråga” 
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”Det kan ha med pedagogers syn på elever [studenter] att göra, att man 

vågar… att våga göra fel.” 

 

”… lite jobbig stämning, blev liksom jobbigt för mig att vara uppe i det 

där, man var liksom på tå.” 

 

En student uttryckte inte något som kunde sorteras in under kategorin trygghet.  

 

Frågan ”Vad tror du att det kan bero på att det var så på den skolan?” i avseende 

trygghet, gav majoriteten studenter liknande svar som på den föregående frågan, dvs. 

upplevd trygghet i att våga fråga, att personalen visste om studentens förutsättningar.  

Alla utom en student hade beskrivningar liknande dessa två exempel: 

”… lät mig få vara student.” 

 

” Dom ville att det skulle kännas bra, att jag fick känna att jag var där 

för att lära mig och att det fanns inga dumma frågor.”  

 

En student beskrev vad hon trodde att den dåliga stämningen berodde på: 

 

”Lite infekterat i arbetslaget skulle jag säga. Hon som var lite tystlåten 

hade fått byta avdelning, var väl inte jättenöjd över det.” 

 

Sammanfattning: Trygghet 

Majoriteten studenter menade att aspekter som att vetskapen om att man kommer i 

sin roll som student och blir mottagen på ett varmt sätt i hela arbetslaget upplevdes 

som en trygghetsfaktor. Studenterna ”tilläts” att vara studenter och det bidrog till att 

man vågade ställa frågor, ofta till viken pedagog som helst i arbetslaget. Studenterna 

som beskrev upplevelsen så här hade gjort vfu på både 

övningsförskolor/övningsskolor och vanliga skolor och en skola under utbildning. 
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En av studenterna som gjorde vfu på en vanlig skola uttryckte ingen av de ovan 

beskrivna aspekterna som kan kopplas till trygghet. 

 

Studentens känsla av delaktighet i arbetslag 

Något som ofta har visat sig i intervjusvaren är hur studenterna upplevt känslan av 

delaktighet i arbetslaget.  Studenterna har på ganska likartade sätt uttryckt att 

känslan av delaktighet har att göra med upplevelsen av hur de har blivit bemötta av 

personalen på vfu-platsen. Majoriteten studenter har på något sätt uttryckt att de har 

känt sig delaktiga i arbetslaget. Den här kategorin har fallit in som spontana svar på 

alla tre frågeställningar och här visas de variationer på svar som studenterna 

lämnade. 

 

”Blev som en i arbetslaget” 

 

”Att man känner att man blir en del av arbetslaget” 

 

”Jag blev en i arbetslaget.” 

 

”Jag var verkligen en i arbetslaget även fast jag var en elev.” 

 

”Jag har fått vara med och vara delaktig.” 

 

En student uttalade aldrig något om som kan tolkas som att hen upplevde någon 

känsla av delaktighet i arbetslaget. 

 

Sammanfattning: Studentens känsla av delaktighet i arbetslaget 

Även här har majoriteten av studenter beskrivit att de har upplevt en känsla av 

delaktighet i arbetslaget. Fyra av de åtta tillfrågade studenterna gjorde vfu på en 

övningsskola, en i en skola under utbildning till övningsskola, två i en vanlig skola. 
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En student uttryckte inte något som kan tyda på att hen upplevde någon känsla av 

delaktighet i arbetslaget. Denna student gjorde vfu på en vanlig skola.  

 

Studentens uppgifter och övningar 

Denna kategori rör studentens uppgifter. I vfu-kursen ingår vfu-fokus/uppgifter som 

obligatoriska moment i vfu-kursen vars syfte är att förena teori och praktik. I svaren 

återkom ofta svar från studenterna om vilka förutsättningar som gavs under vfun för 

att göra uppgifter och övningar. De svar som återges här återfanns som svar på 

intervjufrågan ”Vad tror du att det var som gjorde att du upplevde så?” Svaren på 

frågan ses ofta relatera till kategorin ”Pedagogers delaktighet, medvetenhet om 

handledaruppdraget”. Alla åtta studenters svar ses på var sin ny rad:  

 

”När jag frågade så värderade dom lika mycket ur olika perspektiv och 

ur olika synsätt och det tyckte jag gav mig mycket.” 

 

”Ville jag göra någonting speciellt så frågade jag och då var det bara 

att göra det.” 

 

”Fick en så otroligt bra känsla av att vi kunde reflektera tillsammans.” 

 

”Det var blev ett lärtillfälle åt båda håll… Ja, de månar om oss.” 

 

”Hon sa till mig: Gör dina övningar, prova dig fram, var inte rädd för 

att misslyckas och gör det du tycker känns bra och sen när du har gjort 

det så kan vi reflektera tillsammans.” 

 

”Det här med praxistriangeln och vad den har för betydelse… jag fick 

väldigt bra exempel, jag fick det liksom väldigt tydligt för mig hur jag 

skulle tänka här.” 
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”Dom kunde hjälpa mig att svara på frågan och så där” 

 

”Det var typ mer samma dag som vi skulle göra någonting som hon… - 

Ja, men just ja, vi ska ju göra det här…” 

 

På frågan ”Vad tror du det kan bero på att det var så på den skolan?” handlade 

studenternas svar också om graden av att ges förutsättningar till att göra uppgifterna 

och i vilken mån pedagogerna hjälpte till. Några studenter uttryckte dock att det 

kunde ha med fortbildning inom den aktuella skolan att göra. 

 

”Ja… jag vet inte om dom hade tänkt igenom uppgifterna, dom är ju 

rätt ny, eller, dom håller på och gå handledningsförskolan nu, den 

utbildningen.” 

 

”Dom har både kunskaper och erfarenheter, och att dom har gått de 

hära utbildningarna, handledarutbildningarna.” 

 

”Jag är ju på en övningsförskola, handledaren… vi är ganska lika…, jag 

fick liksom verkligen ta mig tid och reflektera med henne på våra 

handledningstider, inplanerade, hade gjort ett schema, alla handledare 

hade ju handledningsdag samma dag, dom tog in vikarier, vi kunde 

sitta i lugn och ro utan att bli störda.”  

 

Sammanfattning: Studentens uppgifter frågor och övningar 

De flesta tillfrågade studenter har beskrivit att de har upplevt att det under vfun 

fanns goda förutsättningar för att göra uppgifter. Studenterna har upplevt att de har 

fått stöd och hjälp av sina handledare under vfun och att studenterna också har känt 

nöjdhet över det stöd dom fått. Studenterna har kunnat göra övningar och har kunnat 

fråga handledarna och även andra pedagoger i arbetslaget när studenterna har 

undrat något. Några studenter har menat att förutsättningarna kan bero på att 
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pedagogerna har handledarutbildning och att vfun har gjorts på en 

övningsförskola/övningsskola.  En student som gjorde vfun på en vanlig skola, 

uttryckte att uppgifterna utfördes men att det inte fanns någon särskild planering 

inför utförandet. 

 

Nyfikenhet och engagemang i studenten 

Den sista kategorin som svaren har kopplats till handlar om pedagogernas nyfikenhet 

och engagemang. Egenskaper som studenterna menar ha visat på vilket sätt de har 

upplevt att pedagogerna har visat sig intresserade av studenten i hens roll som 

student i lärarutbildningen.  

 

På den inledande intervjufrågan: ”Beskriv dina erfarenheter av hur du upplevde att 

du blev bemött av personalen på den förskola eller skola som du senast gjorde vfu?” 

uttryckte studenterna ord och sammanhang som kan härledas till kategorin 

”Nyfikenhet och engagemang i studenten” och majoriteten av studenterna generellt 

menade att pedagogerna var nyfikna och frågade om utbildningen och undrade vad 

de hade läst om.” 

 

På den mer ingående frågan ”Vad tror du att det var som gjorde att du upplevde … 

så?” förklarade några studenter det så här: 

 

”Ja, men de var positiva och nyfikna och hade en öppen inställning. 

Dom sa att dom tyckte att det var roligt med elev [student] och såg det 

som en möjlighet att lära ut samtidigt som de lärde själva.” 

 

”Dom var engagerade och väldigt tillmötesgående och backade upp mig 

i olika situationer” 
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”Det har varit väldigt positivt och liksom en öppenhet om man jämför 

med avdelningar som inte har vetat om att jag varit en student och 

tänkt att jag är extrapersonal” 

 

”Dom rådfrågade mig hur jag ser på en situation, var inkännande och 

lyssnande, ja men lite som vi ska vara […] Ja, det är som jag brukar 

säga, att har man ingen relation så har man inget ledarskap, punkt 

slut.” 

 

Slutligen svaren på den sista frågan om vad studenterna tror att det kan bero på att 

det är så på den skolan. Det var fyra studenter som menade att 

handledarutbildningarna på den förskola/skola de var på kan ha haft betydelse. En 

student uttryckte också att skolan inte var ”certifierad” än, men att dom håller på att 

utbilda sig. Dessa fyra studenter gjorde vfu på en övningsförskola/övningsskola och 

en student gjorde vfu på en skola som höll på att utbildas till övningsskola. 

 

Tre studenter som inte omnämnde handledarutbildningar på sin vfu-plats på en 

vanlig skola uttryckte: 

 

Den första studenten:  

”Att de hade en agenda för mig, det stod på tavlan att jag skulle komma 

och det var ett öppet klimat i personalgruppen. Dom var öppna och 

glada. Sedan tror jag att en trygg personalgrupp med en trygg ledning 

ger en positiv inställning till det som ska ske.” 

 

Den andra studenten: 

”Det var liksom om man jämför med hur jag har haft det i bara bra 

klasser och vad jag har hört med andra [studenter] så har dom inte 

brytt sig om deras… nä, men dom har inte brytt sig om dom liksom… 

utan dom har fått gjort som dom vill också … nämen det där är fel… 
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”kan du hjälpa mig hur jag ska göra det bättre?”… ”Nää”, du får 

försöka tänka ut det själv” Så att.. ja jag tror att det har med det att 

göra hur bra bemött – hur dom har hjälp till och haft så bra inställning 

till allting”.  

  

Och den tredje studenten: 

”Jag upplevde mycket irritation och frustration bland personalen. Att 

man inte riktigt visste… ja, hur dom kände eller tänkte när de var 

irriterade på varandra […] dom körde sitt eget race, tre olika race så 

att säga. Som jag sa tidigare också att dom inte kommunicerade med 

varandra om nånting…, eh… så det var, så det var väl deras sätt att 

arbeta på (fniss). […] Men de frågade hur jag tänker, vad jag har läst 

om och så” 

 

Sammanfattning: Nyfikenhet och engagemang i studenten 

Alla studenter upplevde, mer eller mindre, att pedagogerna under vfun var nyfikna 

och engagerade i det avseende att pedagogerna hade frågat studenten om den 

utbildning de gick.  Detta oavsett om studenten gjorde vfu på en 

övningsförskola/övningsskola eller på en vanlig skola. Samtliga studenter som var 

placerade på en övningsförskola/övningsskola eller skola under utbildning uttryckte 

en medvetenhet om att de också befann sig i en sådan.  

 

En student som gjorde vfu på en vanlig skola hade dock en tudelad beskrivning. Det 

fanns en viss nyfikenhet i studentens studier, däremot framkom ingen djupare 

beskrivning under intervjun som kunde tolkas som att det fanns en nyfikenhet och ett 

djupare engagemang i studenten. Alla utom en student har alltså upplevt att 

pedagogerna har varit nyfikna och engagerade oavsett skoltyp. 
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Avslutande diskussion 

 

Metoddiskussion 

Det som skulle kunna ses som en metodmässig svaghet i den här studien är att den 

inte kan påstås vara generaliserbar, åtminstone inte statistiskt eftersom urvalet inte 

är helt slumpmässigt (Kvale & Brinkmann, 2014). Jag har också valt att avgränsa 

studien till studenter i Mittuniversitetets region. Eftersom Mittuniversitetet har ett 

speciellt utbildningsupplägg med att utbilda all pedagogisk personal på 

övningsförskolor och övningsskolor är det inte säkert att resultat från den här studien 

är av betydelse för andra lärosäten. Samtidigt blir det en styrka för Mittuniversitetet 

på så sätt att den här studien ger en fingervisning om hur studenter upplever att det 

fungerar ute på fältet. 

 

Det jag upplever har varit ett problem och som kan ses som en svaghet är att det var 

utdragen och tidskrävande sökprocess att hitta studenter som ville ställa upp på en 

intervju. Jag har under processen reflekterat över om jag med min förförståelse kan 

ha bidragit till att det var så svårt att få studenter att ställa upp på intervju. De har 

sannolikt känt igen mitt namn från vfu-organisationen. Så här i efterhand inser jag 

därför att jag har varit för naiv och trott att mitt sätt att söka fram studenter skulle gå 

mycket lättare än hur det faktiskt var. Samtidigt blev det en styrka i att jag inte gav 

upp innan jag fick fram de åtta studenter jag räknat med och som fanns planerade i 

forskningsplanen. Jag reflekterar också över de fem kategorier som jag fann i 

analysen, dvs. de också vill kalla kvalitéer. Kunde jag ha klustrat dessa på ett annat 

sätt?  
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Resultatdiskussion  

 

Syftet med den här studien var att beskriva och analysera lärarstudenters 

upplevelse av bemötandet av personalen på förskolor och skolor under vfu.  

 

När studenterna beskriver hur de har upplevt att de har blivit bemötta, beskriver de 

överlag att de har upplevt att de blivit bra bemötta av personalen på den skola de har 

gjort vfu (med variation från bra till jättejättebra). I studenternas första, generella 

beskrivning om huruvida bemötandet har varit, har det heller inte spelat någon roll 

om den skola de har varit på under vfun är en övningsförskola/övningsskola eller en 

vanlig skola.  Alla åtta studenter har vid intervjuerna menat att bemötandet varit bra. 

Detta säger dock inte så mycket om hur, eller på vilket sätt bemötandet upplevts ha 

varit bra utan det är först när jag har gått in djupare in i intervjuerna som variationer 

i svaren har visat sig beroende på den skola de har varit på.  

 

Av de totalt åtta intervjuade studenterna har fyra studenter varit vfu-placerade på en 

övningsförskola/övningsskola, en student har varit på en vanlig skola som håller på 

att utbildas till en övningsskola.  Tre studenter har varit vfu-placerade på en vanlig 

förskola/skola. Samtliga fem studenter som har varit på en 

övningsförskola/övningsskola och en skola som är under utbildning, upplevde att alla 

pedagoger där har varit delaktiga och haft en medvetenhet om handledaruppdraget. 

Dessa studenter var också medvetna om att den skola de befann sig på var en 

övningsförskola/övningsskola. Det skulle kunna förstås som att studenterna också 

hade en förväntning om att bli bemött på ett bra sätt med alla fem kategorier 

(kvalitéer) tillgodosedda.  Det var två studenter som gjorde uttalande som tydligt 

kunde förstås med att de hade mest kontakt med- och var knuten till en (sin) 

handledare. Av det kan förstås att Mittuniversitetets utbildningsinsats att utbilda all 

pedagogisk personal på övningsförskola/övningsskola har gett effekt.  Den här 

effekten är positiv och här tycks kontexten enligt (Gardesten & Hegender, 2015) ha 

betydelse i bedömningsbemärkelse då den säger något om relationer mellan 

handledare och student där problematiska relationer mellan handledare och student 

kan påverka vfu-bedömningen (betyget).  
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När det gäller trygghetsaspekten upplevde alla utom en student att det fanns en god 

känsla och varmt bemötande som gjorde att studenterna kände trygghet i t.ex. vågade 

ställa frågor. Sju av åtta studenters beskrivningar av den här typen av upplevelse var 

jämförliga på ett likartat sätt oavsett vilken skola vfun genomfördes på. Därmed blir 

det svårt att analysera skillnader mellan skoltyperna i detta fall. Trygghetsaspekten 

kan dock påstås vara förknippad med vilken relation man har med sin omgivning 

eftersom den precis som Lindqvist och Nordänger (2018) menar, att relationen med 

studenten utifrån olika aspekter är något som har stor betydelse i studentens lärande 

och professionella utveckling. Finns ingen trygghet är det kanske inte troligt att man 

som student vågar ställa den där ”dumma” frågan och prova sådant man inte provat, 

även fast det kunde ha varit utvecklande i det egna lärandet. 

 

I studenternas beskrivning av upplevelse av känsla av delaktighet i arbetslaget fanns 

heller inga större skillnader mellan svaren från de studenter som hade gjort vfu på en 

övningsförskola/övningsskola eller en vanlig skola. Det fanns dock en student som 

inte uttryckte något som kan tyda på att hen upplevde någon känsla av delaktighet i 

arbetslaget. Denna student gjorde vfu på en vanlig skola. Sju av åtta studenter 

beskrev att det fanns goda förutsättningar för att göra uppgifter under vfun på så sätt 

att de fick tid och stöd av pedagogerna. Tre av dessa studenter har menat att 

förutsättningarna troligtvis beror på att pedagogerna har handledarutbildning och 

vfun har gjorts på en övningsförskola/övningsskola. När det gäller pedagogernas 

nyfikenhet och engagemang uttryckte alla studenter utom en att pedagogerna var 

nyfikna om studenternas utbildning, vad de hade läst m.m., sådant som studenterna 

upplevde positivt. De kände att pedagogerna visade intresse och engagemang genom 

att ställa frågor. De studenter som hade gjorde vfu i en övningsförskola/övningsskola 

menade också att intresset också kunde bero på att de var placerade på skola med 

utbildade handledare.  

 

Någon student uttryckte också att pedagogerna såg vfun som lärtillfällen, de var 

nyfikna, frågade hur studenterna tänkt i olika situationer och precis som Caires et al. 

(2012) menar i sin studie är det viktigt att ”analysera levda erfarenheter av de som lär 

sig att lära”, det vill säga. studenternas levda erfarenheter. Det finns kvalitéer som 

studenter lyfter fram i den här studien när de beskriver sin upplevelse när de gör vfu. 
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Det är kvalitéer som kan förstås vara viktiga i studenternas väg mot läraryrket. Av 

analysen kan utläsas att relationen studenter och pedagoger emellan är avgörande för 

hur en student också beskriver att man upplever de olika kvalitéerna. Forskning så 

som av (Caires, Almeida & Vieira, 2012; Lindqvist & Nordänger, 2018) stöder utsagan 

om att relationer och kommunikation påverkar utfallet i hur lyckad vfun blir. 

Upplevelsen är samtidigt också något som är högst subjektivt från person till person 

och kan beskrivas: 

 

Upplevelsen av något som framträder kan sägas vara en individuell upplevelse i 

meningen att det som framträder för mig inte framträder på samma sätt för en 

annan individ och en gemensam upplevelse då det är ett och samma föremål som vi 

betraktar (Öberg Tuleus, 2008). 

 

De åtta studenterna har på olika sätt beskrivit hur de har upplevt att de har blivit 

bemötta av personalen på vfun. Generellt sett, utifrån en hopslagning av alla fem 

kvalitéer som framkommit studenternas information är det svårt att generalisera och 

koppla till skoltyp. Det har inte alltid visat sig att det är skoltypen som i alla 

avseenden har varit avgörande för om studenternas beskrivna upplevelse har varit 

bättre eller sämre, det beror på vad (vilken kvalité det har gällt). Det finns dock några 

synbara skillnader mellan skoltyperna.  

 

Skillnaderna gäller först och främst alla pedagogers delaktighet och medvetenhet om 

handledaruppdraget vilket har visat sig vara gynnsamt för studenterna. I den här 

undersökningen råder ingen tvekan att det gäller övningsförskolor och övningsskolor 

eftersom studenterna själva har berättat vart de har varit. Studenterna verkade också 

förväntas att få stöd eftersom de gjorde vfu på en övningsförskola/övningsskola. Det 

torde också falla sig naturligt att delaktiga pedagoger som är medvetna om 

handledaruppdraget också är behjälpliga i studentens uppgifter och övningar. Här 

finns det anledning att dra en slutsats att skolan som kontext har betydelse som 

(Gardesten & Hegender, 2015) men utifrån den kultur som råder i skolan. En kultur 

där pedagoger är pålästa, beredda och positivt inställda till att ta emot lärarstudenter. 
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Denna kultur verkar tydligare ses råda i de övningsförskolor och övningsskolor som 

studenterna utifrån sina beskrivningar har gjort vfu i.  

 

Jag började med att bygga upp den här studien med att inledningsvis återge 

regeringens proposition (Prop. 2009/10:89).  I regeringsförslaget omskrivs vfuns 

brister, i första hand bristerna vad gäller ämneskunskaperna ute på vfu-skolorna, 

därefter lyfts osäkerhetsfaktorn om att studenterna inte fick göra vfu inom relevant 

verksamhetsområde för aktuell examen. Det jag har velat belysa i den här studien är 

att lärarstudenter också värderar andra kvalitéer som viktiga i deras väg i att bli 

lärare. De fem kategorier som kommit fram av analysen är kvalitéer som studenterna 

återkommit till och dessa kvalitéer knyter an till kommunikation och relationell 

kompetens. Liksom Lindqvist och Nordänger (2017) menar, spelar de 

kommunikativa och relationella kompetenserna en stor roll under vfun eftersom 

dessa kompetenser kan avgöra en studentens utvecklingsbarhet.  

 

Erfarna pedagoger/vfu-handledare kan ganska snabbt se tillkortakommanden hos 

studenter som signalerar outvecklade- eller bristande förmågor i kommunikation och 

relationell kompetens. Tecken på dessa brister kan visa sig redan innan studenten ens 

har påbörjat sin vfu och har hunnit träffa vare sig pedagoger eller barn och det kan 

vara om studenten inte hör av sig inför ankomsten till vfu-platsen eller att studenten 

utan ”giltig” anledning hör av sig/kommer några dagar senare än planerat. Redan här 

har då ett första intryck- och första bedömning gjorts (Lindqvist & Nordänger, 2017). 

Av dessa ovan givna exempel kan också förstås att personalen kan känna en viss 

misstänksamhet i att vilja investera egen energi och engagemang i studenten. 

Trovärdigheten om studenten kan sägas ha fått sig en törn.  I den här studien 

efterfrågades inte huruvida studenterna hade planerat- och tagit kontakt inför vfun. 

Det skulle ha varit intressant att undersöka och särskilt med den student som inte har 

några vidare positiva upplevelser av bemötandet på sin vfu. 

 

Det finns alltså grundläggande förväntningar på studenten väldigt tidigt, men även 

annat som är bedömningsgrundande där studenten måste kunna hantera och som 

handlar om studentens förmåga att kunna läsa av- och hantera sociala situationer och 
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ha en känsla för ”social timing”. Det är ett alltså ett spektrum av relationell 

kompetens som ska klaras av i situationer med pedagoger, barn och föräldrar 

samtidigt som studenten ska försöka att realisera inläst teori i praktiken. Frågan är 

hur man kan definiera vad som räknas som tillräckligt av dessa kompetenser för att 

vfun ska bli lyckad. Och, hur benägen är en student att utveckla dessa kompetenser 

under sin utbildningstid? Vem drar i bromsen? I (Gardesten, 2016) beskrivs 

problematiken om vem som ska stänga grinden till studentens vidare studier och på 

vilka grunder grinden stängs. Gardesten (2016) menar att handledarna (de 

verksamma lärarna) inte bara fyller i bedömningsunderlag eller signalerar om 

underkännande till lärosätet, utan att handledare också villkorar vilket lärande som 

överhuvudtaget blir möjligt för studenten. Handledarna spelar alltså en viktig roll i 

hur väl lärarstudenterna lyckas och i den här studien kan vi utläsa att studenterna ges 

olika förutsättningar genom hur de har beskrivit att de har blivit bemötta i olika 

situationer.  

 

I förhållande till handledares bedömning av studenter, kan bedömningsperspektivet 

sägas vara omvänt i den här studien. Här är det studenterna som genom sina 

beskrivningar gör en slags bedömning av handledare (personal på skolorna). 

Studenterna har liksom handledare förväntningar. Exempel på vad en handledare 

förväntas av en student har ovan beskrivits med hjälp av Lindqvist och Nordänger 

(2017). Det har varit intressant att tänka i dessa omvända banor och det har varit en 

av anledningarna till att jag valde att göra en studie utifrån ett studentperspektiv. En 

annan anledning är att det idag inte finns så mycket forskning om vfu ur ett 

studentperspektiv. Utifrån mina reflektioner kring den här studien vore det 

intressant att vidare undersöka hur studenter upplever sin vfu på den skola/de skolor 

de har varit på. Något som har visat sig vara väldigt viktig för studenterna är faktiskt 

relationen till sin handledare/sina handledare. Kan relationerna bero på skolan som 

kontext? Vilken kultur råder? Är det kanske något studenterna kan ge sin syn på? För 

att få mer kunskap om hur det förhåller sig utifrån ett studentperspektiv, vill jag 

föreslå vidare forskning inom området. Det känns som att det fortfarande finns 

kunskapsluckor att fylla när det gäller forskning om studenternas egna upplevelser. 

För att göra en liknande studie generaliserbar (om möjligt) behövs det dock göras en 

bredare undersökning med ett betydligt större urval.  
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BILAGA 1: Informationsbrev  

 

Hej student!  

 

Jag heter Marianne Flyckt Hahlin och är för närvarande också student. Jag läser en 

pedagogikkurs på Umeå Universitet där vi ska skriva en uppsats utifrån en studie. Jag 

har valt att göra min studie om studenters erfarenheter om vfu. Nu vill jag fråga dig 

om du kan tänka dig att ställa upp? Intervjun som ska genomföras kommer att ta ca 

15-20 minuter. Intervjun spelas in, men ljudupptagningen kommer enbart att 

behandlas och användas av mig. Intervjumaterialet kommer att transkriberas och 

skrivas ner som stöd för min studie. Du kommer att vara anonym och allt material 

kommer att behandlas konfidentiellt. Ditt deltagande är frivilligt och du får när som 

helst under intervjun avbryta ditt deltagande. Jag är intresserad av dina tankar och 

erfarenheter och därmed finns det inga svar som är fel. Är det något du undrar 

över? I så fall, hör av dig till mig! 

 

Vänliga hälsningar Marianne  

 

e-post: xxx 

Mobil: xxx 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BILAGA 2: Intervjuguide  

 

Inledande frågor – (för att öppna upp), exempelvis: 

 Berätta lite om dig själv! 

- Hur kom det sig att du sökte in på lärarutbildningen?  

- Vad är det som gör att du tycker att … är roligt/intressant? 

 

Okej, då sätter vi igång! 

 

1. Beskriv dina erfarenheter av hur du upplevde att du blev bemött av personalen på 

den skola som du senast gjorde vfu? 

a) Vad tror du att det var som gjorde att du upplevde *…  så? 

b) Vad tror du det kan det bero på att det var så på den skolan? 

 

    

*Den händelse, aktivitet, känsla eller fenomen som studenten beskriver på fråga 1 
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