Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap
Rapportserier
Linnéuniversitetet
Box 451
351 06 Växjö

Om rapporten
Det pilotprojekt om Skolövertagning som beskrivs och utvärderas i denna rapport
är ett uppdrag från Nämnden för lärarutbildning och utbildningsvetenskap
(NLU) vid Högskolan i Kalmar (HiK), nuvarande Linnéuniversitetet. Projektet
planerades, genomfördes och utvärderades 2009 med medel från NLU. Nämnden
hade tidigare, och på olika sätt, betonat frågor om innehåll och progression i
den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) och även hämtat inspiration från
Högskolan i Agder (Norge). Tanken om att höja kvalitet och relevans inom VFU
har varit medveten och långsiktig.

Lnu.se
ISBN: 978-91-86491-46-8
DNR: 2010/2918

“Skolövertagning” inom lärarutbildningen -Ann-Christine Wennergren, Annika Andræ Thelin, Bo Pettersson

Lnu.se

Skolmästarkonst i ett nytt århundrade, Nr 6: 2010

Ann-Christine Wennergren, Annika Andræ Thelin, Bo Pettersson

”Skolövertagning” inom
lärarutbildningen

Ett pilotprojekt inom den verksamhetsförlagda utbildningen
vid två skolor i Kalmar

Institutionen för pedagogik, psykologi och idrotttsvetenskap

Ann-Christine Wennergren
Annika Andræ Thelin
Bo Pettersson

”Skolövertagning” inom
lärarutbildningen

Ett pilotprojekt inom den verksamhetsförlagda
utbildningen vid två skolor i Kalmar

Skolmästarkonst i ett nytt århundrade, Nr 6: 2010
ISBN: 978-91-86491-46-8

Dnr: 2010/2918

Innehållsförteckning

Innehåll
Förord

4

Sammanfattning

5

Del I: Inledning

7

Bakgrund

8

Planering

10

Urval

11

Ekonomiska förutsättningar
Skolor

Studenter

Upplägg och genomförande
Förväntade effekter

Del II: Utvärderingens genomförande
Utvärderingens trovärdighet
Resultatkapitlets struktur

Resultat

11

11

12

12

14

15
16

17

18

Samarbete mellan skolor och högskolan

18

VFU-uppgift och loggbok

19

Högskolans lärare

18

Kompetensutveckling

20

Förbättringsförslag

21

Spridning av projektet
Sundskolan

Skolan, elever och föräldrar
Verklighetstrogen VFU

Handledning och bedömning
Förbättringsförslag

21

22
22

24

25

28

Innehållsförteckning

Dalskolan

28

Skolan, elever och föräldrar

29

Handledning och bedömning

33

Verklighetstrogen VFU
Förbättringsförslag

30

36

Summering och reflektioner av resultatet

37

Diskussion

40

VFU inom den nya lärarutbildningen

43

Referenser

44

Bilagor

46

Förord

Förord
Det pilotprojekt om Skolövertagning som beskrivs och utvärderas i
denna rapport är ett uppdrag från Nämnden för lärarutbildning och
utbildningsvetenskap (NLU) vid Högskolan i Kalmar (HiK), nuvarande
Linnéuniversitetet. Projektet planerades, genomfördes och utvärderades 2009
med medel från NLU. Nämnden hade tidigare, och på olika sätt, betonat
frågor om innehåll och progression i den verksamhetsförlagda utbildningen
(VFU) och även hämtat inspiration från Högskolan i Agder (Norge). Tanken
om att höja kvalitet och relevans inom VFU har varit medveten och långsiktig.
Annika Andræ Thelin, extern ledamot i NLU och docent i pedagogik,
och Bo Pettersson, ansvarig för den verksamhetsförlagda utbildningen inom
lärarutbildningen, har varit projektledare. Projektledarna har varit mycket
involverade i projektets planering, genomförande, kontinuerliga uppföljning
och utvärdering. Av den anledningen kopplades även en extern och oberoende
utvärderare till projektet, Ann-Christine Wennergren, lektor vid Högskolan
i Halmstad och fil.dr. i pedagogik. Rapporten består av två delar. Del I har
skrivits av Andræ Thelin och Pettersson och del II av Wennergren. Tolkningar
av resultatet har diskuterats av alla tre.
Projektet har gett upphov till många spännande och utmanande
diskussioner. Vi har alla lärt oss mycket om insidan av lärarutbildningen, inte
minst om den verksamhetsförlagda utbildningen och hur den kan utvecklas.
Nya idéer är ett privilegium! Att samarbeta med pilotskolorna har också varit
ett privilegium! Till alla er – studenter, handledare, rektorer, högskollärare
och kursansvariga – som på olika sätt bidragit med konstruktiva samtal i
arbetsgrupper, loggboksskrivande och medverkan i intervjuer vill vi framföra
ett varmt tack. Vi tackar också för allt stöd vi fått från de två pilotskolorna,
som frivilligt medverkat i projektet. Vi hoppas att kunskaperna från projektet
blir till nytta för Er framöver! Vi vill också tacka Ann-Christine Wennergren,
som trots kort betänketid, inte tvekade att ta på sig rollen som utvärderare
och som genom sitt kunnande och sitt engagemang medverkat till att placera
projektet i ett större utvecklingssammanhang.
I och med denna rapport har uppdraget slutförts och projektledarna
överlämnar härmed rapporten från pilotprojektet Skolövertagning till
Nämnden för utbildningsvetenskap (NUV) vid Linnéuniversitetet.
Täby och Kalmar i februari 2010
Annika Andræ Thelin och Bo Pettersson
Projektledare
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Sammanfattning
Skolövertagning är en form av verksamhetsförlagd utbildning hämtat
från Norge. Konceptet översatt till svenska sammanhang går ut på att
lärarstudenter under sin sista verksamhetsförlagda utbildning (VFU) “tar
över” hela eller delar av ett arbetslag på en skola. Skolövertagningsprojektet i
Kalmar, som ligger till grund för denna utvärdering, hade som syfte att göra
den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen mer verklighetstrogen.
Syftet var också att öka samarbetet mellan Högskolan i Kalmar och VFUskolor.
För att låta sig inspireras och få nya idéer om progression och
kvalitetsaspekter av VFU startade 2007 ett erfarenhetsutbyte mellan
Högkolan i Agder (Norge) och Högskolan i Kalmar. Utbytet resulterade i
att lärarstudenter som gick sin sista termin erbjöds att genomföra två veckors
VFU i form skolövertagning i Kalmar hösten 2009. Deltagandet var frivilligt
för både skolor och studenter. Förutom projektets explicita syften fanns
bakomliggande frågeställningar om kvalitet, progression och utveckling av
VFU samt frågor om samarbete gällande kompetensutveckling. I bakgrunden
låg även tankar om att skolövertagning skulle bidra till att alla upplevde sig
som vinnare: Högskolan, skolorna, studenterna, eleverna och föräldrarna.
En extern utvärderare fick uppdraget att analysera och värdera utfallet av
projektet. Datamaterialet bestod av loggböcker, intervjuer samt studenternas
bedömningsunderlag. Deltagare var 29 studenter, deras handledare, två
skolledare samt tre lärare från högskolan.
Resultatet visade att projektets ena syfte, att göra VFU mer
verklighetstrogen, uppfyllts. Alla parter gav liknande budskap men hade lite
olika värderingar om vad som varit verklighetstroget eller inte. Studenterna
ansåg att övertagningen varit en ovärderlig del av deras totala lärarutbildning.
Många hade först i detta skede av sin utbildning insett och förstått helheten
i läraruppdraget. Deras berättelser antydde att de ingått i en socialisering
in i yrket och börjat införliva en identitet som lärare. Handledarna och
Högskolans lärare gav en mer differentierad bild av skolövertagningsveckorna.
På Sundskolan (F-6) var lärarna positiva till själva idén om övertagning och
kunde ge många exempel på hur studenterna tagit stort ansvar både i och
utanför undervisningssituationen. På Dalskolan (6-9) fanns också många
exempel på hur studenterna tagit ansvar med lyckade utfall. Däremot var
lärarna skeptiska till konceptet och till hur pilotprojektet inledningsvis hade
genomförts.
Syftet att öka samarbetet mellan högskolan och skolorna, uppnåddes
inte inom ramen för projektet. Utvärderingen har dock resulterat i olika
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förbättringsförslag vilka ger signaler att VFU i form av skolövertagning har
potential för att tydliggöra innebörden av läraruppdraget och läraryrkets
kunnande. Handlednings- och bedömningssituationen var två centrala delar
som behövde granskas och utvecklas vidare.
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Del I: Inledning
Lärarutbildningen är en akademisk professionsutbildning som förväntas vila
på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Högskoleförlagd utbildning
(HFU) och verksamhetsförlaga utbildning (VFU) varvas och integreras
med varandra, en uppgift som inte varit enkel att uppnå. Teori och praktik
är tänkt att genomsyra utbildningens alla delar och inte enbart bearbetas
åtskilda. Studenter och handledare på fältet betonar VFU som centrala delar
i utbildningen men upplever fortfarande stor skillnad mellan HFU och VFU,
mellan ideal och verklighet (Bronäs, 2006; Morberg, m.fl., 2006).
Det kunnande som är centralt för läraryrket och som utvecklas under
VFU behöver ytterligare omformuleras och framför allt integreras med
högskoleförlagda delar. Olika svenska studier framhåller att så inte är
fallet. Hegender (2010) visar att lärarstudenters deltagarkunskaper och
kunskap-i-praktiken tar stort utrymme under samtal med handledare
medan åskådarkunskaper och kunskaper-för-praktiken inte framkommer
på samma sätt1. Åskådarkunskaper och deltagarkunskaper förväntas vara
ömsesidigt beroende i en yrkesutbildning (Lindqvist & Nordänger, 2007).
För att nå dit behöver handledare på fältet kunna distansera sig genom
kritisk reflektion och högskolelärare tydliggöra sambanden mellan lärares
vardagsarbete och vetenskapliga förhållningssätt. Forskningsanknytning kan
även ske under VFU, inte enbart i samband med studenternas examensarbete.
Lärarstudenter efterlyser, enligt Gustavsson (2008), den nutida läraren som
studerar, analyserar och kritiskt värderar egen verksamhet.
Enligt regeringens förslag om ny lärarutbildningen behöver den
beprövade erfarenheten som erbjuds genom VFU stärkas (SOU 2008:109).
I utredningen föreslogs att verksamhetsförlagd utbildning lokaliseras till
så kallade fältskolor. För att bli erkända som fältskolor skulle godkända
kvalitetsgranskningar krävas och avtal mellan Högskolan och skolan skulle
garantera relevanta VFU-platser med utbildade handledare. Propositionen,
“Bäst i klassen”, ger dock inga direktiv om fältskolor och förtydligar därmed
inte vad en kvalitetsgranskning ska grunda sig på men betonar att VFUlärare ska ha aktuell och relevant erfarenhet från verksamheten (2009/10:89).
Under en längre tid har Nämnden för lärarutbildning och
utbildningsvetenskap (NLU) vid Högskolan i Kalmar (HiK) intresserat
sig för, och diskuterat frågor om, innehåll och progression i den
1

Jmf Hegender (2010): Kunskaper-för-praktiken: kunskaper på vetenskaplig grund
som utvecklas inom akademin, kunskaper om lärarkunskap (åskådarkunskaper/
påståendekunskaper). Kunskaper-i-praktiken: kunskaper grundade i lärares erfarenheter i
praktiken (deltagarkunskaper/procedurkunskaper).
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verksamhetsförlagda utbildningen. För att ta del av andras nytänkande inom
VFU hämtade nämnden inspiration från Högskolan i Agder i Norge. Där
fanns partnerskolor som genomförde VFU i form av “skolövertagning”.
Skolövertagning är det begrepp som skolor i Norge använder för VFU där
studenter “tar över” alla delar av pedagogiskt arbete på en skola2. Valda delar
av konceptet skolövertagning omsattes i Kalmar på två skolor och redovisas i
följande rapport.
Syftet med projekt skolövertagning var dels att göra VFU mer
verklighetstrogen för studenterna, dels att utveckla samarbetet mellan
Högskolan i Kalmar och VFU-skolorna. Projektet skulle läggas upp så att
alla inblandade hade något att vinna på att delta, d.v.s. Högskolan i Kalmar,
studenter, rektorer, lärare, elever och föräldrar.
Innan resultatet presenteras följer en bakgrund till projektets framväxt
samt en beskrivning av utvärderingens genomförande.

Bakgrund

Sedan mer än tio år har Högskolan i Kalmar deltagit i ett Nordplusprojekt
inom Nordiska Ministerrådet. Projektet syftar till förståelse, samarbete
och utbyte mellan de nordiska länderna. Fem högskolor i Sverige, Norge,
Finland och Danmark medverkar i projektet. Samarbetet har hittills omfattat
gemensamma projekt, student- och lärarutbyte. När det gäller studentutbytet
har Högskolan i Kalmar haft ett samarbete om skolövertagning med
Högskolan i Volda i Norge sedan våren 2007. Erfarenheterna bland såväl
studenter som lärare är positiva och ger, liksom kontakterna med Högskolan
i Agder, en god plattform för att vidareutveckla ett fortsatt samarbete.
Nämnden (NLU) redovisade en sammanfattning av besöket vid Högskolan i
Agder i Norge vid sitt sammanträde (2007-09-05).
Högskolan i Agder har som mål att stärka lärarutbildningen genom
samverkan med regionen. För att öka intresset från skolorna erbjuder högskolan
olika typer av strategiskt samarbete (ekonomiska medel, skolövertagande,
kompetensutveckling och forskningssamarbete). Inom ramen för samverkan
ingås olika typer av partnerskap med utvalda skolor och förskolor. För att
få bli en partnerskola ska skolan ha en stark ledning, arbeta i arbetslag,
karaktäriseras av inkluderande lärmiljöer, ha ämnes- och ämnesdidaktisk
kompetens, sträva efter pedagogisk kreativitet och nytänkande samt kunna
visa på utvärdering av verksamheten. Alla skolor som tar emot studenter är
därmed inte självklara partnerskolor. Erfarenheterna från olika former av
partnerskolor vid Högskolan i Agder är samstämmigt positiva.
2
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Innebörden av begreppet skolövertagning är att skolan helt och hållet drivs
av lärarstudenter. Studenterna fullgör under övertagningen alla lärarens
uppgifter, även olika ledningsfunktioner på skolan som t.ex. samordning
av arbetslag och rektors arbetsuppgifter. Studenterna får ta stort ansvar
som förhoppningsvis ska bidra till att de växer in lärarrollen med realistiska
förväntningar. Skolövertagning gör det möjligt för personal på skolan att
ha gemensam kompetensutveckling och planering under den period då
studenterna övertar verksamheten. Skolövertagningen har utvärderats i
positiva ordalag både av ledning och lärare vid Högskolan i Agder samt av
skolornas lärare, elever och föräldrar.
Ovanstående erfarenheter ledde till att nämnden (2007-11-30) gav i
uppdrag, till chefen för lärarutbildningen vid HiK och Annika Andræ
Thelin, att utarbeta konkreta förslag till hur lärarutbildningen skulle kunna
tillvarata norska erfarenheter av skolövertagning. Inom detta arbete, och i
samverkan med Nordplus, genomförde två lärarstudenter sitt examensarbete
inom området skolövertagning (Ericsson & Lundström, 2008). Möjligheter,
hinder och intresset för skolövertagning studerades genom enkäter och
intervjuer med högskole- och skolpersonal inblandade i verksamhetsförlagd
utbildning såväl i Kalmar, som Volda i Norge.
Bland resultaten kan nämnas att de flesta var positiva och ansåg att
skolövertagning som VFU kunde införas vid lärarutbildningen i Kalmar
om den planerades och strukturerades noga. Väl planerad ansågs detta vara
en möjlighet till utveckling för både studenter och lärare. Studenterna fick
överta rollen som lärare på ett mer realistiskt sätt och de ordinarie lärarna
fick möjlighet till kompetensutveckling. Studenterna menade, att den
verksamhetsförlagda utbildningen blev mer verklighetstrogen, att de fick ta
mer ansvar och att de utvecklade fördjupade erfarenheter. Skolövertagningen
blev en effektiv förberedelse inför deras kommande yrke. Bland hindren
nämnde studenterna en viss oro för hela ansvaret på egen hand. Lärarna å sin
sida nämnde tveksamhet för hur de skulle bedöma studenterna. I rapporten
framhålls att avståndet mellan högskola och skola minskat samt att studenten
fick gå in i en lärarroll som var närmare vardagen än vad traditionell VFU
kan erbjuda. Lärarna på högskolan fick en tydlig helhetsbild av verksamheten
i skolan tack vare erfarenheter som studenterna återförde och diskuterade i
den högskoleförlagda utbildningen.
Vid nämndens möte (2008-12-04) presenterades ett förslag till
skolövertagning och det beslutades även att ett pilotprojekt skulle genomföras
hösten 2009. En arbetsgrupp i samverkan mellan högskolan och kommunen
skulle planera, genomföra samt utvärdera projektet. Under hösten kom även
en extern utvärderare att kopplas till projektet.
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Planering

NLU utsåg en arbetsgrupp bestående av en ledamot (Annika Andræ
Thelin), VFU-ledare (Bo Pettersson), två rektorer i Kalmar kommun och
en studentrepresentant. Under arbetets gång adjungerade gruppen tre
kursansvariga för allmänt utbildningsområde tre (AU33). Andræ Thelin och
Pettersson ledde arbetsgruppen, informerade och kallade till planerings- och
utvecklingsmöten (bilaga 1 & 2). Flera interna och externa kontakter togs.
Tillförordnad skolchef i Kalmar kommun utredde de juridiska aspekterna
kring skolövertagning. Projektledarna hade också kontakt med HiK:s
förvaltning, Högskoleverket och Skolverket för att undersöka eventuella
juridiska hinder.
Skolövertagningsprojektet förbereddes genom diskussioner med
skolchefer och lektorer vid ett par konferenser i Regionförbundets regi hösten
2009. Samtliga bekräftade projektidén som ett intressant utvecklingsarbete
för studenternas sista VFU. Samma positiva respons gavs av högskolans
kursansvariga och kommunernas VFU-samordnare vid den årliga VFUkonferensen i november. Vid den nationella VFU-konferensen informerades
kort om projektet, fortfarande med samma positiva gensvar.
Arbetsgruppens förslag innebar, att skolövertagningen skulle genomföras
under reguljär VFU inom AU3, d.v.s. lärarutbildningens sista termin.
Arbetsgruppen menade också, att pilotprojektet skulle genomföras vid
två skolor inom Kalmar kommun hösten 2009 samt att både skolors och
studenters medverkan skulle vara frivillig.

3
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Ekonomiska förutsättningar

Utgångspunkten var att samma ekonomiska förutsättningar skulle gälla för
pilotprojekt skolövertagning som för övrig VFU inom AU3. Avtalet mellan
HiK och kommunen innebar att skolorna tilldelas 550 kronor/VFU-vecka och
student. 19 lärarstudenter var placerade på Sundskolan och 10 på Dalskolan.
Det innebär totalt för hela VFU-perioden 52 250 kronor respektive 27 500
kronor. De veckor som lärarstudenterna “tog över” undervisningen skulle
enligt planerna tilldelade resurser användas för lärarnas kompetensutveckling,
d.v.s. 20 900 kronor respektive 11 000 kronor.
För högskolans lärare med ansvar för VFU är den gängse timtilldelningen
4 tim/student. Det innebär ca 40 timmar vardera för de två högskollärare som
var på Sundskolan och 40 timmar för högskolläraren på Dalskolan. Dessutom
tilldelades 20 timmar per högskollärare med tanke på extra insatser i ett
pilotprojekt. En tidsbesparande aspekt var att studenterna tack vare projektet
var samlade på samma skola. Under en vanlig VFU kunde de vara spridda på
upp till tio olika skolor.

Urval

Skolor

Under diskussionerna i arbetsgruppen formulerades två övergripande
principer för val av skolor för pilotprojektet, nämligen: 1) en eller två mindre
skolor eller en avgränsad del av en något större skola, 2) en centralt belägen
skola och en skola i ett ytterområde. Den ursprungliga planen omfattade
tre skolor. Det konkreta valet av skolor blev mer pragmatiskt. Projektet
behövde göras så lätthanterligt som möjligt med tanke på att många personer
skulle bli involverade. Frivillig medverkan måste gälla för både skolor och
studenter. Valet av skolor diskuterades med förvaltningschefen i kommunen.
Frivilligheten bland de lärarstuderande innebar att studenterna inte räckte till
för tre skolor.
Det slutliga valet blev två skolor som i det följande benämns Sundskolan
och Dalskolan. Sundskolan består av förskoleklass och åren 1-9 samt
fritidsverksamhet. Skolan hade läsår 2009/2010 ca 700 elever och ca 65
lärare. Skolan är indelad i tre spår med arbetslag från förskoleklass till åk 9.
Dalskolan är en 6-9 skola och antalet elever är ca 400 och ca 30 lärare. Skolan
är indelad i två arbetslag.
Med tanke på att skolövertagning inte förekommit tidigare inom
lärarutbildning i Sverige och att elevernas rättssäkerhet måste garanteras kom
pilotprojektet inte att omfatta hela skolor utan endast ett arbetslag, d.v.s. ett
arbetslag vid Sundskolan och ett vid Dalskolan.
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Studenter

Samtliga lärarstudenter som skulle genomföra sin sista VFU hösten 2009 fick
skriftlig information om pilotprojektet och därefter anmäla intresse att delta.
Studenternas ämneskombinationer matchades med arbetslagen och därefter
placerades de på respektive skola. Samtliga studenter, utom en, kunde delta.
Anledningen var att studentens ämneskombination inte kunde matchas mot
motsvarande lärare i utvalda arbetslag.

Upplägg och genomförande

Den föreslagna skolövertagningen sågs som ett pilotprojekt där inblandade
parter kunde pröva idéer och skaffa sig erfarenheter. Högskolan i Kalmar
och skolorna skulle samverka i hela kedjan från planering och genomförande
till uppföljning och utvärdering. Högskolans lärare, kommunens förvaltning,
rektorer, lärare, elever och föräldrar skulle informeras på ett tidigt stadium.
Viktiga utgångspunkter var:
• att studenten var godkänd på tidigare VFU,
• att övertagandet gällde sista VFU-perioden,

• att undervisningsplanering gjordes av studenten tillsammans med
handledaren,

• att bedömning av studenten gjordes i samarbete mellan handledare
och högskolans lärare

• att samma kriterier som för övriga studenter tillämpades vid
bedömning
Allmänt utbildningsområde tre utgörs av tre delar: teori, VFU (v 3842) och examensarbete. Skolövertagningen genomfördes (v 40-41) inom
VFU-perioden. Veckorna 38-39 omfattade förberedelsearbete och vecka 42
bedömning av studenter samt summering och utvärdering (figur 1).
v.36-37

v.38-39

v.40-41

v.42

v.43-45

v.46

Teori

VFU

Skolövertagning

VFU

Teori

Examensarbete

v.03

Figur 1: AU 3 Lärarutbildningen i Kalmar ht 09

Första och andra veckan av VFU-perioden användes för undervisning
och detaljplanering av övertagningen. Under tredje och fjärde veckan
genomfördes skolövertagningen med egen undervisning för studenten,
inklusive schemalagda samlingar med ordinarie lärare efter skoltid. Då hade
handledarna möjligheter (tid och ekonomiska medel) till kompetensutveckling
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som planerades i samråd med lärare, rektor och studierektor. Under femte
veckan genomfördes, förutom vanlig undervisning, uppföljning, utvärdering
och bedömning med handledare och högskolans lärare. Rektor, skolsköterska
och speciallärare fungerade som ett mentorsarbetslag. Studenter och
handledare träffades cirka två gånger i veckan för handledning. Prov och
bedömning av elever gjorde studenten tillsammans med ordinarie lärare.
Med hänsyn till elevers rättssäkerhet och verksamhetens huvudansvar
fanns rektor och studierektor kvar på skolan under hela perioden. Av samma
skäl fanns också vaktmästare, skolsköterska och speciallärare på skolan.
Det var önskvärt att fackliga representanter samt Hem och skola hade
insyn i projektet och eventuellt besökte skolan. Likaså var det önskvärt att
verksamheten följdes av studenter t.ex. genom att skriva examensarbete i
anslutning till övertagandet.
En samlad information om detaljerna i projektet gavs till studenter,
handledare och högskolans lärare vid ett extrainsatt möte (v 35). Bland annat
beskrevs uppgiften med loggboksskrivande som gällde alla involverade.
Samtliga var närvarande, även rektor och studierektor. Rektorerna hade
informerat lärarna tidigare under våren och hade även ansvar att informera
elever och föräldrar. Högskolan hade också informerat sina lärare under våren
och adjungerat tre kursansvariga till arbetsgruppen.
För att samla erfarenheter dokumenterades projektet både kontinuerlig
och i form av en summerande utvärdering. Den kontinuerliga uppföljningen
innebar att samtliga involverade skrev loggböcker som underlag för egna
reflektioner och erfarenheter. Studenter och högskolans lärare var införstådda
med loggboksskrivande då metoden använts under utbildningens första
termin. Loggböckerna skulle även vara underlag för samtal och intervjuer
med den externa utvärderaren.
Det framkom önskemål från de medverkande att få en stödtext för
loggboksskrivandet. I princip skulle det vara ett eget tankeskrivande
med utgångspunkt i skolövertagningen. För att tillmötesgå önskemålen
formulerades några stödpunkter. Samtidigt betonades att dessa var exempel
på vad som skulle kunna beröras i loggboken (bilaga 3). Den övergripande
instruktionen var: att så gott som varje dag under VFU-perioden skriva ner
erfarenheter, händelser och reflektioner med anledning av skolövertagandet.
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Förväntade effekter

Arbetsgruppen diskuterade eventuella effekter med skolövertagning. Man var
eniga om att övertagning skulle kunna utveckla kontakterna mellan högskola
och skola och därmed bidra till utveckling av VFU. Det skulle även kunna
innebära ett förbättrat samarbete mellan kompetensutveckling av lärare
och rektorer, skolutveckling och grundutbildning. Tack vare två veckors
skolövertagning kunde utveckling av VFU och kompetensutvecklingen ske
parallellt i tiden.
Genom att studenterna erbjöds ett större helhetsansvar fanns möjligheter
att fördjupa VFU och göra den mer verklighetstrogen. Skolövertagning
skulle även kunna ge förutsättningar för tydligare progression. Här kunde
även arbetslagstanken föras in på ett naturligt sätt. Förhoppningsvis kan
skolövertagningen bli en hjälp att bygga upp VFU-perioden som helhet
gällande: organisation, institution, planering, undervisning, bedömning och
uppföljning. Med tanke på den framtida utvecklingen av lärarutbildningen
och dess forskningsanknytning fanns även förutsättningar för att utveckla
bedömningskriterier för VFU på avancerad nivå.

14

Del II: Utvärderingens genomförande

Del II: Utvärderingens
genomförande
Utvärderingens syfte var att beskriva och värdera ett skolövertagningsprojekt
i Kalmar mot bakgrund av dess intentioner. För att få en så tydlig bild som
möjligt av deltagarnas upplevelser har följande frågeställningar varit i fokus:
• Hur beskriver deltagarna sina upplevelser av projektet?
• På vilket sätt har projektets två syften uppnåtts?
• Vad kan förbättras i relation till syftet?

De tre grupper som deltog i projektet och datainsamlingen var: 29 studenter
och deras handledare på två olika skolor, två skolledare samt tre lärare på
högskolan. Projektledningen och Högskolans VFU-ledare omnämns i texten
men har inte deltagit i utvärderingen.
Utvärderingen bygger på tre olika data: loggböcker, intervjuer samt
lärarnas skriftliga omdömen av studenterna. Digitala loggar skrevs under
VFU-perioden av alla studenter, lärare samt Högskolans lärare. Samtliga,
utom en lärargrupp, skickade in sina loggar. Gruppintervjuer (inspirerat
av fokusgruppsamtal) erbjöds till alla studenter och lärare. Fyra studenter
och tre lärare uteblev. Enskilda intervjuer genomfördes med högskolans
tre lärare samt en skolledare. Med den andra skolledaren genomfördes ett
informellt samtal. Skriftliga omdömen från alla studenter fanns med som
kompletterande material.
Samtal med studenter och högskolans lärare hölls på högskolan (varav
en per telefon) och intervjuer med lärare och skolledare skedde på den egna
skolan. En dag per skola avsattes för att även få möjlighet att se skolan och
känna av atmosfären. Analys av data inleddes med genomläsning av loggar.
Syftet var att ringa in relevanta frågeområden inför intervjuerna. Gruppernas
loggar analyserades var för sig, både gemensamma och skilda områden
framkom (bilaga 4).
Under intervjun fick deltagarna först ge en bild av sig själva och därefter
ingå i ett fokusgruppsliknande samtal. Fokusgruppsamtal strävar efter en
interaktion mellan deltagarna och därför styrdes inte ordningen på innehållet.
Frågor ställdes ibland direkt till särskilt tystlåtna deltagare. För att få en
heltäckande bild av projektet styrkor och svagheter fick den avslutande frågan
gå laget runt. Alla samtal spelades in.
Samtalen transkriberades i form av “mind mapping” med frågeområdena
som givna teman. Därefter överfördes analysen till löpande text under samma
teman. För att synliggöra deltagarnas autentiska röster synliggörs många citat
från samtalen i resultatet.
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Som avslutning har de tre författarna gått igenom resultatet tillsammans.
Syftet var att stärka tolkningens trovärdighet och gemensamt förhålla sig till
de etiska dilemman som uppstått under vägen. Skolorna har av etiska skäl fått
fingerade namn.

Utvärderingens trovärdighet

En styrka i utvärderingen var det gedigna datamaterialet som samlats in
med olika metoder. Att samtalen byggde på deltagarnas loggar bidrog till
verifiering. Loggarna skrevs på många olika sätt vilket kan ses som en svaghet
om syftet varit att jämföra studenternas deltagande. Eftersom loggarna
istället kom att styra samtalens innehåll bidrog variationen till omfångsrika
samtal. Det upplevdes även som en styrka att deltagarna kunde känna igen
sig i frågeställningarna och visade framför allt att loggarna haft en mottagare
som tagit allas röster på allvar.
Risken med fokusgruppsamtal är att deltagarna styrs till konsensus av
innehållet. För att få med olika uppfattningar fanns följdfrågor som byggde
på olikheterna i deltagarnas loggar. Följdfrågor användes i tystlåtna grupper.
Samtalens innehåll visade vid analysen ingen explicit strävan efter konsensus.
Studenterna hade olika handledare/klasser och därmed olika upplevelser av
projektet.
Det faktum att studenterna intervjuades två veckor, och lärarna 4-7
veckor, efter projektet har förmodligen påverkat utfallet. Samtalen mellan
studenterna framstod mer som individuella röster medan det framkom att
lärarna hade pratat en hel del om projektet med varandra.
All data bygger på deltagarnas muntliga och skriftliga berättelser och
speglar deltagarnas upplevelser av projektet. Fast man deltagit i samma projekt
är det fullt möjligt att uppleva samma fenomen på olika sätt. Eftersom inga
observationer gjordes kommer utvärderingen inte att visa hur deltagarnas
upplevelser visade sig i handling. Att tre olika grupper har beskrivit liknande
innehåll kan i viss mån synliggöra beskrivningar som pekar i samma riktning.
Det framkom en del svagheter med projektet, där deltagare hade olika
uppfattningar om vad som egentligen skett. Eftersom några personer inte kan
avidentifieras har allas uppfattningar lyftas fram, men inte diskuterats vidare i
delar som ytterligare skulle lämna ut någon person i negativ bemärkelse.
Resultatet av utvärderingen behöver också sättas i ljuset av att både skolor
och studenter anmält sig frivilligt. För de allra flesta fanns en förväntan om
ett positivt utfall som i vissa fall kan bidra till en självuppfyllande profetia.
Utvärderingen ger heller ingen generell jämförelse mellan traditionell VFU
och VFU som övertagning, den enda jämförelsen är studenternas egna
erfarenheter av tidigare VFU-perioder. Av 93 studenter valde 29 att ingå i
projektet.
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Resultatkapitlets struktur

Resultatet som följer presenteras på följande sätt:
1. Samarbete mellan skolor och högskolan
2. Sundskolan
3. Dalskolan
För att bättre förstå i viket sammanhang skolorna befann sig i relation till
skolövertagning inleds resultatet med avsnittet om högskolan. Valet att
skriva fram skolorna var för sig motiveras med att skillnaderna ansågs viktiga
för helheten. Detta bidrar till att visst innehåll upprepas i syfte att läsaren
också ska få syn på likheter som framkom. Varje skola (Sundskolan och
Dalskolan) beskrivs ur tre aspekter: verklighetstrogen VFU, handledningsoch bedömningssituationen. Alla tre texter avslutas med övergripande
förbättringsförslag för skolan i fokus.
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Samarbete mellan skolor och högskolan

Projektets ena syfte, ökat samarbete mellan VFU-skolan och Högskolan, har
haft otydlig framtoning för berörda. Det var inte helt klart vad som menades
med ökat samarbete men i projektet har det tolkats som ökat utbyte och
samverkan. Kontakter i form av utbyte fanns med i planeringen på flera nivåer:
med Högskolans lärare, gällande VFU-uppgiften och loggboksskrivande, i
kompetensutveckling samt i spridning av projektet. Den text som följer avser
att spegla båda skolornas samarbete med Högskolan.

Högskolans lärare

På Dalskolan var Högskolans lärare inbokad varje tisdag eftermiddag när lärare
och studenter hade konferenstid. Hon valde att träffa och prata med studenter
på avsatt tid och att inte observera studenterna i aktion. Studenterna hade olika
inställningar till klassrumsbesök från högskolan. Några ansåg sig behöva stöd
medan andra var negativt inställda. På de avslutande betygsamtalen fanns
alltid högskolans lärare med, inte som ansvariga för att sätta betyg utan som
en koppling till kursen där VFU ingick. Kunskapsmålen var översatta till
sju bedömningskriterier i en matris där betyget godkänt och väl godkänt var
preciserat var för sig. Fem kriterier var rubricerade som relationsmedvetenhet
och två som uppgiftsmedvetenhet. Handledaren förväntades formulera
exempel till varje kriterium för att motivera bedömningen.
På Sundskolan fanns två involverade lärare från högskolan som valde
olika sätt att använda sin tid på skolan. Den ena valde att finnas på skolan,
hela dagar, några dagar per vecka och besökte alla studenter spontant och/
eller planerat. Upplägget diskuterades och planerades tidigt tillsammans
med studenterna. Högskoleläraren pratade informellt med rektor och höll
sig uppdaterad genom att delta på informationsmöten som rektor hade med
studenterna. Den andra högskoleläraren planerade inte tillsammans med
studenterna men gjorde fler observationer och besök än vad som var tänkt.
Detta berodde särskilt på signaler från lärarna att en student låg i riskzonen
för att inte bli godkänd. Att en student, först under sista terminen, inte höll
måttet för godkänt gav upphov till starka reaktioner hos alla berörda. Det
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faktum att man även under en skolövertagning får syn på brister kan också ses
som något positivt. Lärarna uttryckte att det finns en “kontrollstation” även
i studentens sista VFU. För studenterna var det svårt att ge varningssignaler
om varandra till läraren, något som skulle kunna utvecklas om det finns en
tydlighet om vad som förväntas.
Sammanfattningsvis kan sägas att högskolans tre lärare valde tre helt olika
strategier för att använda sin arbetstid och genomföra sina arbetsuppgifter
under övertagningsveckorna. Detta blev i andras ögon en del av projektets
svaghet. Att ge olika budskap om projektet bidrog till osäkerhet om vad som
ingick och vilket friutrymme som fanns. Lärarna själva var medvetna om den
splittrande bilden, som till viss del berodde på att alla inte kände sig som ägare
av projektet. Under ytan låg att några av de kursansvariga kände sig överkörda
eftersom de inte kunnat påverka beslutet att projektet skulle genomföras i
deras kurs. I efterhand såg dock alla högskolelärare en utvecklingspotential
i projektet och gav flera förbättringsförslag som t.ex: Tydligare och tidigare
information och kommunikation från projektledningen, tid för samplanering
innan projektet, hela dagar på skolorna samt avstämning under vägen.

VFU-uppgift och loggbok

Eftersom VFU-veckorna ingick som en del i en kurs (7,5 av 15 hp) fanns en
VFU-uppgift som skulle genomföras under de fem veckorna. Uppgiften låg
som underlag för betygsättning och innebar en pedagogisk dokumentation
och analys av ett arbetsmoment med visst fokus på IKT och språk i vid
bemärkelse. Det fanns en stor irritation bland studenterna att denna uppgift
skulle genomföras trots de 45 timmar per vecka som övertagning innebar.
I de fall uppgiften genomfördes under övertagningen hade lärarna en vag
uppfattning om kvalitén medan andra studenter genomförde sina uppgifter
innan övertagningen. Uppgiften dokumenterades i en skriftlig rapport och
den slutliga analysen presenterades vid ett seminarium några veckor efter
VFU-perioden. En bedömning från högskolans lärare visar att studenter med
traditionell VFU lagt betydligt mer tid på dokumentation och presentation
än övertagningsstudenterna. Rent tidsmässigt fanns inte samma möjligheter
att lägga kraft på dokumentation och utformning.
För att dokumentera det vardagliga pedagogiska arbetet och för att ge
underlag för utvärdering av projektet ombads både lärare och studenter att
föra loggbok. Informationen om loggboken kom sent och följdes med en
instruktion (bilaga 3). Studenterna reagerade starkt och ansåg att de inte
ville göra ytterligare en uppgift. Det fanns inledningsvis en tanke att inte alls
genomföra uppgiften och det hela slutade med olika lösningar. På den ena
skolan valde studenterna, men inte lärarna, att skicka in skriftliga reflektioner
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över sin VFU-period. Texterna var inte så utförliga som uppgiften angav men
visade övergripande reflektioner över sitt deltagande i övertagningen. På den
andra skolan skrev både studenter och lärarna utförliga loggar som också
skickades in och låg till grund för utvärdering. Studenternas loggar skiljde sig
åt gällande form och struktur för tankeskrivande. Att beskriva pedagogiska
situationer var mer frekvent än analys och reflektion över det som skett. Över
hälften av studenterna såg inte syftet med att reflektera skriftligt, de föredrog
att ha inre dialoger med sig själva. Det framstår tydligt att loggboken och
VFU-uppgiften har beröringspunkter som skulle kunna samordnas till en
uppgift.

Kompetensutveckling

Projektidén innebar även att lärare under övertagningsveckorna skulle ha
kompetensutveckling på olika sätt (bilaga 1). Initiativet låg på skolorna att
diskutera och ge uppdrag åt högskolan att planera kompetensutveckling
särskilt riktad till berörda lärare. Detta kommunicerades inte tillräckligt, och
när VFU-perioden började fanns ingen kompetensutveckling i samverkan
med högkolan eller andra planerad. Skolornas ledning löste detta på olika sätt.
Den ena valde att ge lärarna utrymme för reflektion, övergripande planering
inom arbetslaget eller genomföra andra idéer som uppkom efterhand. En
lärare valde t.ex. att göra intervjuer med alla sina elever. Den andra skolan
valde att fokusera på arbetslagsutveckling där studiebesök och sociala
aktiviteter var det centrala innehållet.
På den förstnämnda skolan, som gav tid för reflektion, fanns
påtaglig frustration bland lärarna över att inte befinna sig i klassrummet.
Övertagningssituationen och att inte ha något planerat framför sig på två
veckor kan ha bidragit till den inre stress som uppstod. Lärarna hade inte
någon given plats att vara på, vilket också ökade frustrationen. Några arbetade
i hemmet, några föreslog att lokaler på högskolan kunde användas och andra
efterfrågade att få hoppa in på föreläsningar som genomfördes för studenter
denna period. Inget förslag genomfördes eller följdes upp.
Två veckor av lärarnas arbetstid framstod inte alla dagar som
avancerad kompetensutveckling. Lärarna hade många idéer om vad
kompetensutvecklingen borde ha innehållit, varav handledning och
bedömning var ett. Endast några få hade högskolepoäng i handledning trots
att de ibland tog emot studenter. Många hade aldrig varit handledare förut
och såg vinster i en kurs där teori och praktik varvades och pågick parallellt
med övertagningen. De senaste årens kompetensutveckling hade haft mer
generella fokus på språk, skriftliga omdömen IKT osv., varför ämnesspecifik
kompetensutveckling efterfrågades av lärare för de äldre eleverna.
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Spridning av projektet

Studenterna känner sig besvikna över att skolövertagningen varit så anonym
på högskolan, få studenter var medvetna om dess existens. De som deltagit
hade gärna gett information eller haft samtal med andra studenter om
den unika form av VFU som projektet innebar. En av studenter kommer
förmodligen att återvända för att vikariera på sin skola, vilket också kan ge
ringar på vattnet om skolövertagningen fortsätter.
Alla studenter är både överens och övertygade om att övertagningsprojektet
har varit den viktigaste pusselbiten i deras lärarutbildning. Många ansåg det
märkligt att inte fler studenter tog chansen att delta. I efterhand såg många
projektet som en merit att skriva in på sitt meritlista. Trots alla nybörjarmisstag
vill ingen vara förutan den starka upplevelsen av att lyckas ta ett helhetsansvar
som lärare, bli bemött av andra som en “riktig” lärare och med hela sin kropp
känna identiteten som lärare. Rådet till andra studenter är att våga delta:
Hoppa på karusellen, det var det bästa under hela utbildningen. Nu
känner jag mig redo att komma ut i verksamheten, och har mer kött
på benen inför vad som komma skall (student).

Förbättringsförslag

Slutsatsen av analysen visar förbättringsförslag till högskolan enligt följande:
• Ge information och kommunicera projektet i god tid innan start
(mellan högskolan/skola och inom högskolan).
• Lyft frågan om högskolelärarens roll under en skolövertagning och
hur tiden på VFU-skolan kan användas optimalt.

• Diskutera om, och i så fall i vilket syfte, en VFU-uppgift kan göras
under en övertagning.

• Diskutera bedömningskriterierna och vilket handlingsutrymme som
ska finnas.
• Använd bedömningskriterierna under alla VFU-perioder
(summativt och formativt).

• Erbjud handledarutbildning till alla (7,5-10 hp) där handledarrollen,
handledningsstrategier och bedömning är centrala delar. Genomför
t.ex. obligatoriska heldagar under övertagningen och en examination
längre fram på terminen.
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Sundskolan

Sundskolan är en skola för årskurserna F-9 och består totalt av ca 700 elever.
Den del av skolan som deltog innefattade förskoleklass-åk 6. Där övertogs ett,
av tre, arbetslag helt av 19 studenter. Även studenter med musik och idrott
som inriktning ingick. Arbetslagen var indelande i “triss” dvs. mindre lag med
tre lärare som hade ansvar för två klasser. Hela arbetslaget träffades dagligen
i morgonmöten samt en eftermiddag per vecka. Fyra studenter övertog tre
lärares arbetsuppgifter (i en triss) och i förskoleklassen övertog fyra studenter
två lärares arbetsuppgifter. Dessa studenter hade, precis som sina handledare,
arbetsuppgifter på fritids på eftermiddagarna.
Det som genomsyrar utvärderingen på Sundskolan är att både studenter,
lärare och rektor känner sig mycket nöjda med VFU i form av skolövertagning.
Förbättringsförslagen som ges bör tolkas i ljuset av att alla ville bidra till att
förbättra konceptet.

Skolan, elever och föräldrar

Skolstarten denna hösttermin hade varit mer orolig än vanligt och därför var
många praktiska frågor som schema och val av handledare inte färdiga när
VFU-perioden inleddes. Studenterna hade önskat att skolan och dess lärare
varit mer insatta i projektets delar innan start. Oron bland lärarna smittade av
sig, särskilt när det framkom att många lärare inte varit handledare förut och
att flera utryckte att de inte alls förstod hur övertagningen skulle utformas.
Hade skolan skött skolstarten bättre hade det inte varit några
problem (lärare).

Framför allt förbered handledarna, det hade gjort mig lite lugnare.
Panik är väl och ta i, men de [handledarna] var väldigt stressade och
funderade hur detta skulle gå (student).

Det efterfrågades också mer information till andra arbetslag, särskilt till
fritidspersonalen. Studenterna på fritids kunde inte delta i arbetslagsträffar
eller möten med högskolans lärare på eftermiddagstid. De fick heller inte
delta i den planerade studiedagen. Förskoleklassens personal inbjöds inte, en
situation som i och för sig visade verkligheten men som högskolans lärare
reagerade starkt mot.
Knepig arbetssituation, studenterna såg både för och nackdelar, jag
blir besviken när yrkeskategorier inte får vara med på utbildning
(högskolans lärare).

Likaså ansåg studenter och lärare att högskolans lärare borde ha varit mer
samstämmiga och mer insatta i projektet. Att inte kunna svara på frågor
om projektidén skapade viss frustration på skolan. Eftersom studenterna
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på samma skola pratade ihop sig förstod de inte varför representanter från
högskolan inledningsvis gav olika budskap i vissa frågor. Högskolans lärare
fick inledningsvis också fungera som bollplank för irritation, i efterhand
upplevde studenterna att de klagat alltför mycket på VFU-uppgiften och
loggboken.
Högskolläraren gav budskapet att vi måste göra detta som vi vill, det
ska lyckas, vi kände ett stöd (student).

Under övertagningen var det fler personer i arbetslaget än i det “verkliga”
arbetslaget. Studenterna i förskoleklassen var flest och såg flera nackdelar
med att vara så många. De fick färre möjligheter att ta pedagogiskt ansvar
än traditionell VFU sista terminen. Det blev rörigt för vissa barn med många
vuxna och lärarna fick endast en dag per student för bedömning. Samtidigt
är dessa studenter lika förvånade som andra studenter över allt som skulle
göras utanför klassrummet och ville, trots flera negativa aspekter, inte vara
utan erfarenheterna som projektet gett. Studenter som övertog årskurs 1 hade
handledare som ansåg att tiden på terminen inte passade perfekt med tanke
allt annat nytt som hände samtidigt. De hade föredragit veckor senare på
terminen.
Ibland uppstod förvirring hos barnen för att vi var så många, men
efter ett tag tydde sig barnen till oss. Legitimiteten fanns kvar även
sista veckan (student).
Handledaren såg en jätteskillnad före och efter övertagningen då har
jag ju vuxit under tiden, “tidigare gjorde du si och nu gör du så”
(student).
För många i förskoleklassen, fyra stycken, fick göra mindre än på en
vanlig VFU, men fick göra andra saker eftersom vi var själva. Tre
hade varit bättre, tre på två lärare. Kanske en trygghet för högskolan
att vi var fler, förstod inte antalet per triss innan (student).

Alla föräldrar hade fått information om projektet men inte någon hade
reagerat negativt. Föräldrarna litade på lärarnas positiva inställning och såg
hur barnen uppskattade de nya lärarna (studenterna).
Barnen blev vinnare för att det var mer vuxna i barngruppen,
roligt för barnen att det kommer nya in i gruppen, det var bara jag
som trodde jag var oumbärlig (lärare).
Inga reaktioner, ingen tyckte detta var konstigt det var hur lugnt som
helst och barnen köper ju detta, allt funkade, inget konstigt (lärare).

Flera av lärarna menade att studenterna bidragit till en positiv atmosfär som
fanns kvar även när projektet var över. Det hade blivit ett lugnare arbetstempo
tack vare administrativa arbeten som kunde göras under övertagningen.
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Verklighetstrogen VFU
Studenter
Som tidigare nämnts uppfattades VFU:n som verklighetstrogen för alla,
även för de studenter som var många i samma klass. De menade att den
övergripande planeringen behövde delas av alla och att den mer detaljerade
inte heller kunde vara helt okänd för övriga. Att arbetsveckan var 45 timmar
fick alla påtagligt känna av. Det var förvånande att det fanns så lite tid till
varje arbetsuppgift, tid för planering på skolan fanns inte i verkligheten. Alla
kände sig accepterade på skolan och involverades i frågor som de inte blivit på
tidigare VFU-perioder. Konferenserna, som också blev studenternas ansvar,
bidrog till en överblick av hela skolan.
Kände mig som en ordinarie lärare, när vi var själva hade vi hela
läraruppdraget. Blev involverad i saker som jag inte blivit på annan
VFU, det gjorde handledaren. Konferenserna jag var på, där fick jag
en helt annan inblick (student).

Studenterna gav många exempel på att handledare under tidigare VFUperioder valt att lämna över begränsade delar. Många vågade inte släppa en
långtidsplanering till studenten. Det hade tidigare varit svårt att argumentera
för att få ett större ansvar och skillnaden mellan handledare var stor. I några
fall var studenterna oroade över sina förutsättningar att klara av läraryrket.
Innan projektet var jag orolig, hade aldrig fått känslan att jag skulle
klara läraryrket. Nu ska jag snart ut och jobba .nu klarar jag det här,
det är den säkerheten man vill ha när man kommer ut (student).

Det har varit svårt att komma överens med sin handledare om vad
som ska lämnas över, det har helt berott på vilken handledare du har,
här (i projektet) få man testa vingarna (student).
Det gick så smidigt med övertagandet, lärarna släppte in oss
studenter. Detta har annars varit det svåra under VFU-tiden
(student).
Det var så häftigt att jag upptäckte att jag klarade av ansvaret. För
mitt eget självförtroende var det nödvändigt att få den utmaningen
(student).

Tack vare mer ansvar och mer fritt spelrum från lärarna blev progressionen
mellan VFU-perioderna tydlig. Även om alla haft längre perioder av VFU
i inriktningarna och tagit över stora delar blev det inte samma sak så länge
handledaren var med.
Progressionen, skillnaden är jättestor, ännu brantare än en linjär
utvecklingskurva (student).
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Jag har fått kött på benen, fått prova att vara lärare som jag inte fått
innan. Det här är vad jag vill jobba med, det är jätteroligt. Stor grej
att få ta allting själv och växa liksom (student).

Studenterna upplevde stor skillnad mellan trissen och åldrarna på barnen
gällande handlingsutrymmet inom ämnena. För de yngsta eleverna var
innehållet tydligt bestämt och studenterna förvånades över läroböckernas
styrning. Mot de äldre eleverna fanns det, enligt studenterna, större
utrymmet att få prova något eget men det var i första hand skillnaden mellan
handledarnas tilltro som betonades.
Dom ville ha kontrollen, kanske litade de inte på oss? Ju längre in på
övertagningen desto mer tilltro men den fanns inte där från början
(student).

Lärare, skolledare samt högskolans lärare
På vilket sätt projektet bidragit till en verklighetstrogen VFU beskrevs med
tydlig samstämmighet bland både studenter, lärare och rektor. Den ena
läraren från högskolan var lite mer kritisk och problematiserade studenternas
lärande jämfört med traditionell VFU, medan den andra högskolläraren
ansåg att ansvaret, både i det lilla och stora, varit verklighetstroget på ett
optimalt sätt. Lärarna menade att studenterna uppskattat det totala ansvaret,
de vågade testa saker som de annars inte vågat och att de uppenbart växt med
uppgiften. Andra lärarlag som inte deltog i projektet hade varit oroliga innan,
men det visade sig att övertagningen inte bidrog till extra problem.
Övriga lärare var oroliga innan, inga problem utöver det vanliga.
De skulle också gärna hoppa på skolövertagning (lärare).

Rektor gav information till studenterna om skyldigheter och rättigheters
precis som till andra nyanställda personal på skolan. Hans ambitioner var att
bemöta studenterna så verklighetstroget som möjligt. De två första veckorna
var han mycket synlig på skolan och kallade studenterna till särskilda möten.
Jag har inte tidigare sett att studenterna fått så tydlig information
om viktiga frågor om ansvar, brand, säkerhetsfrågor osv (högskolans
lärare).

Handledning och bedömning

Under skolövertagningen hade rektor avsatt två reflektionsträffar/vecka sent
på dagen med handledare och studenter. Träffarna kom dock mer att handla
om information till handledaren än pedagogiska frågor från studenten. Det
uppfattades från studenternas sida som ett sätt för handledaren att bli mer
trygg i övertagningssituationen.
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Jag berättade vad vi höll på med. Det var mycket intetsägande, inte
för min skull, mest för handledare (student).
Det blev en trygghet för handledaren, vi hade fått ut mer om vi haft
punkter att utgå från (student).

Några av lärarna menade att studenternas bild av vad som varit “bra” inte alla
gånger stämde överens med deras. Baksidan, som de utryckte sig, upptäcktes
i efterhand. De upptäckte böcker som inte var rättade, handstil som inte
korrigerats eller matteuppgifter utanför det kapitel som var planerat. Deras
beskrivningar tyder på att student och lärare inte hade samma intentioner,
kanske valda studenterna att prioritera något annat? Eftersom de två första
veckorna upplevdes stressande saknade lärarna tid att informera studenten
mer detaljerat om arbetet både innan och under övertagningen. Vad som
var mest verklighetstroget diskuterades: att få mycket information och göra
precis som sin handledare eller att använda sig av det handlingsutrymme som
läraruppdraget innebär.
Borde ha fått berätta mer i detalj när vi träffades på eftermiddagen
(lärare).

Många studenter gick enbart vid sidan av sin handledare under första vecka.
Det hade varit bättre, ansåg både lärare och studenter, om övertagningen
startat direkt och successivt under de två veckor handledaren fanns på plats.
Bedömning
Både handledare och studenter kände sig stressade sista veckan som var tänkt
för bedömning. De allra flesta fortsatte enligt övertagningskonceptet med
den skillnaden att handledaren satt med och bedömde. Några lyckades hålla
kvar ansvaret på samma sätt men det var svårt för vissa handledare att inte gå
in och kommentera.
Sista veckan, nu kom handledaren tillbaka. Hade genomgång,
eleverna noterade inte ens att han satt med, de lyssnade på mig och
hade accepterat mig som lärare (student).
Det är svårt att låta bli att gå in när jag är med. Under veckan med
bedömning skulle vi sitta längst bak och jag fick bita mig i tungan.
Såg studenten inte detta? Jag såg jättemycket, lärde känna barnen på
ett annat sätt, men jättesvårt (lärare).

Bedömningskriterierna var föremål för många olika reaktioner. Studenter
och lärare var överens om att de var för många, att flera överlappade varandra
och att formuleringarna var alltför öppna och gav upphov till många olika
tolkningar. Detta bidrog till att alla handledande lärare satte sig tillsammans
för att se över bedömningar och tolkningar. Lärare som hade sett flera
studenter i aktion kunde tillföra exempel från klassrumsarbete. På så sätt
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grundade sig studenternas slutliga betyg på en kollektiv uppfattning, vilket
kan ha bidragit till att nästan alla kände sig rättvist bedömda och nöjda med
lärarnas motiveringar.
Min handledare kunde motivera och ge exempel, hon hade sett en
utveckling (student).
Förvånad att hon sett så mycket och hade bra åsikter om det mesta
(student).

Förskoleklassens studenter som enbart hade en dag för bedömning fick
själva bidra med praktiska exempel som efterfrågades i bedömningsmatrisen.
Eftersom alla inte fick visa vad de kunde upplevdes situationen som otydlig
och orättvis. Med tanke på den begränsade tiden var det inte konstigt att
vissa motiveringar stannade vid ett konstaterande att målet nåtts. Lärarna
ansåg att samarbetet i lärarlaget bidragit till att de kände sig nöjda med
bedömningsarbetet trots att det varit oerhört svårt.
Lärarna kände att de inte hunnit se oss och hade svårt att ge exempel,
vi fick berätta exempel (student).
Min handledare stämde av med personalen på fritids (student).

Studenternas medvetenhet om bedömningskriterierna varierade starkt, några
hade haft diskussioner med sina handledare. De allra flesta använde sig inte
av kriterierna i bedömningsmatrisen förrän sista veckan. Några studenter
saknade framåtsyftande bedömningar i den slutliga bedömningen och såg
först i efterhand en poäng i att efterfråga formativa värderingar redan innan
övertagningen. Det fanns också några få studenter som var besvikna över att
bara få ett papper i handen helt utan möjlighet att diskutera innehållet.
Jag hade velat ha formativ bedömning, eftersom jag inte fick det av
min förra handledare så var jag noga att ta upp frågan tidigt. Det
blev för diffust för handledaren, det blev så jobbigt (student).
Kollar aldrig på kriterierna, kan aldrig mer än göra mitt bästa
(student).
Fick betygsunderlaget i handen, inte fullt ut rättvist, eftersom jag
inte fick möjlighet att veta mer (student).

Ett bedömningskriterium gällde genomförandet av VFU-uppgiften, en
uppgift som några genomförde utan handledarens närvaro. Den slutliga
rapporten skulle seminariebehandlas efter VFU-perioden och även bedömas
skriftligt. Studenterna och ännu mer handledarna betonade vikten av att inte
ha VFU-uppgifter under en övertagning. Den didaktiska analysen bidrog
visserligen till värdefulla kunskaper men hade enligt studenter och lärare
kunnat göras på något befintligt innehåll och kanske enbart dokumenteras
i loggboken
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45 tim/vecka plus VFU-uppgiften det blev en konflikt, orken fanns
inte. Didaktiska analysen var viktig, hade inte behövt göra ett helt
projekt utan på något befintligt (student).
Högskolans lärare hjälpte oss att ta bort pressen. Ok jag gör någonting,
kändes det som (student).
VFU-uppgiften blev inte så bra som jag hade kunnat göra det,
det var så mycket annat. Vi fick extra tid efter VFU:n men kände
ändå att jag inte gjort så bra som om det varit en vanlig VFU. Då
känns det fel eftersom jag skulle bedömas, ville hellre lägga krut på
lektionerna (student).
Fanns ingen tid till projektet då blev undervisningen lidande,
eleverna skulle också hinna det läraren tänkt (student).

Ett förbättringsförslag från någon student var att filma sig själv som underlag
för kritiska reflektioner och bedömning inom gruppen. Många ansåg sig dock
inte kunna vara kritiska mot en annan student.
Vore kul om vårt lag hade filmat och diskuterat, vi kände förstås inte
varandra, men i utvecklingssyfte och för att själv göra en didaktisk
analys (student).

Förbättringsförslag

Slutsatsen av analysen visar förbättringsförslag till Sundskolan enligt följande:
• Ge information och kommunicera projektet i god tid innan start.
• Erbjud handledarutbildning för alla

• Ersätt en lärare med en student (jmf Dalskolan).

• Använd kriterierna för bedömning av studenterna under hela VFUperioden (summativt och formativt).
• Underlätta för att VFU-uppgifter blir en integrerad del i ordinarie
undervisning.
• Diskutera innan övertagningen hur tid och resurser kan användas
för lärarnas kompetensutveckling.

Dalskolan

Dalskolan är en skola för årskurserna 6-9 och består av ca 400 elever. Ett
arbetslag övertogs av tio studenter. Eftersom lärarlaget var fler än antalet
studenter övertogs inte hela arbetslaget. Studenter med endast ett ämne t.ex.
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engelska hade flera handledare och studenter med inriktning bild och idrott
hade även elever från andra arbetslag. Varje morgon och en eftermiddag per
vecka träffades arbetslagen.
Det som genomsyrar utvärderingen på Dalskolan är studenter som
känner sig mycket nöjda med sin VFU, lärarna som känner sig tveksamma till
VFU i form av skolövertagning och rektor som känner sig övertygad om att
konceptet kunde ha varit mer framgångrikt om skolan varit bättre förberedd.

Skolan, elever och föräldrar

Tanken med skolövertagning var att ett helt arbetslag skulle bestå av studenter,
vilket inte blev fallet på Dalskolan. Studenterna såg detta som en brist och
hade gärna önskat en liknande situation som på Sundskolan. Trots allt
uttrycktes att lärarna gjort ett gediget arbete med att pussla in studenternas
ämneskombinationer i sina tjänster. Situationen blev verklighetstrogen.
Eftersom studenterna hade så olika inriktningar fick de även undervisa i
ämnen som inte ingått i utbildningen. Studenterna med inriktning bild och
idrott fick också känna på den verklighetstrogna uppgiften att möta flera
hundra elever per vecka och på grund av lokaler i andra byggnader känna sig
en aning utanför studentarbetslaget.
Konceptet skolövertagning bidrog till att elever vände sig direkt till
studenterna på ett helt annat sätt än de tidigare upplevt. De flesta studenter
fick även överta klassföreståndarrollen vilket också var en väg till kontakt
med både elever och föräldrar. Tidigare tog handledaren hand om störande
och svåra frågor, eller att studenterna hänvisade frågor vidare. Det upplevdes
lättare att utveckla relationer när man var ensam med klassen. Tiden var en
central faktor och studenterna såg i många fall stor skillnad mellan första och
andra veckan. Första veckan ville eleverna testa, andra veckan var studenten
accepterad som lärare. Alla önskade utökad tid med minst en vecka, och då
som övertagningsvecka.
Känner verkligen av elevers legitimitet från denna VFU, synd att
det bara var två veckor, första andra veckan började det hända
saker, övertagningen minst tre veckor (student).

Årskurs sex hade precis börjat på skolan och även några sjuor hade nya
klassföreståndare. Efter fem veckors VFU hade studenten i vissa fall haft
mer tid att lära känna eleverna än klassföreståndaren själv. Många elever var
oroliga innan övertagningen. Det var tufft för vissa klasser att få nya, och
olika lärare, i många ämnen. Några av lärarna uttryckte att eleverna oroade
sig i onödan, “det var tuffa men inte dåliga veckor”. Enligt lärarna tyckte
eleverna inte om att ha studenter, vara sig som övertagning eller traditionellt.
Rektor gav en bild av att elever inte ser studenter som kapabla att bedöma
deras prestationer.
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Eleverna tror inte att studenten klarar bedömning lika bra som
läraren, de själva känner sig inte som vinnare (skolledare).

Flera studenter fick tillsammans med rektor hålla i föräldramöten, både
planerade och akuta, som uppkom på grund av oroligheter. Det framkom en
del negativa röster om övertagningen och oro över hur eleverna blev bedömda
när den ordinarie läraren inte fanns på plats. Några föräldrar ifrågasatte
konceptet. För övrigt fanns en oro från föräldrar som hade sina barn på
skolan för första terminen, medan andra föräldrar såg det som positivt med
studenter. Rektor deltog alltid i dessa möten men fick inga andra negativa
reaktioner av föräldrar genom telefonsamtal eller dylikt.
Skolledning och personal från elevhälsan deltog i alla morgonmöten
vilket bidrog till att skapa olika kontaktytor på skolan. På mötena gav
arbetslagsledaren (en student) information om dagen och veckan samt att
arbetslaget diskuterade elever, ämnesområden provkonstruktioner osv.
Rektors attityd och inställning, att studenterna skulle bemötas som vilken
lärare som helst, speglade av sig. Han beskrev sig själv som ett bollplank för
studenterna i samma utsträckning som för lärarna. Några studenter gjorde
regelbundna besök för att ställa frågor om elever eller klassrumsarbetet.
Jag har upplevt poängen med arbetslaget, övertagningsskolor måste
ha fungerande arbetslag. Har aldrig sett innan att rektor varit med
så mycket (student).
Alla behandlade oss som alla andra, ingen såg ner på oss som “icke
färdiga”, inga problem (student).
Jag bemötte studenterna som en i personalen, ville ge signaler om att
de hade skolledaren bakom sig (skolledare).

Många förbättringsförslag är redan nämnda men eftersom skolan rent
organisatoriskt inte var förberedd för projektet vill rektor särskilt betona
förbättrad förberedelse. Först och främst förslår han att alla studenter kommer
på besök innan sommaren, han vill gärna ha ett individuellt samtal med var
och en, avsätta en konferenstimme per vecka med enbart studenter samt
boka in speciella eftermiddagar för handledning under övertagningen (jmf
Sundskolan). Precis som lärarna såg han en fördel i att studenterna varit på
skolan under en tidigare VFU. Proceduren för nycklar, kort, digitala system
osv. skulle underlättas.

Verklighetstrogen VFU
Studenter
De verklighetstrogna aspekterna av läraryrket innefattades, enligt studenterna,
av alla faktiska situationer de ställdes inför tack vare övertagningen. Detta var
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en helt annorlunda form av VFU, där helhetsansvaret var själva kärnan. Det
upplevades befriande och nyttigt att inte ha handledarens ögon på sig i alla
situationen. Tidigare VFU-perioder hade haft för lite av verkligheten och
hade till alltför stor del inneburit att läsa av sin handledares arbetssätt för att
göra något liknande själv. Det framkom en påtaglig känsla av att studenten
störde lärarens planering. Flera studenter noterade att den största vinnaren i
skolövertagningen var de själva.
Hela tiden var det positivt för mig, men stressande för handledaren.
Det var fel tid på terminen, många olika projekt på gång och
skriftliga omdömen som skulle lämnas in veckan efter. Handledaren
gjorde ett jättebra arbete (student).

Under övertagningen uppstod en mängd nya situationer och arbetsuppgifter
som tidigare inte prövats, små och stora frågor där handledaren i all välmening
övertagit ansvaret. Att “hålla i alla pusselbitar själv” blev en stor utmaning
och arbetsveckan på 45 timmar blev oftast långt mycket mer. Studenterna
var förvånade över hur olika praktiska frågor tog tid från det pedagogiska
arbetet. De studenter som enbart varit på gymnasieskolan förut beskrev det
som en chock att upptäcka mängden av elev- och föräldrakontakter som
klassföreståndarskapet innebar.
En viktig väckarklocka för blivande lärare, att det finns så mycket i
yrket som några inte fått vara med om på sin VFU (student).

Ett par studenter upplevde sig själva som färdiga redan innan sista terminen
startade, något de starkt fick revidera under övertagningen. Alla kunde tydligt
se progressionen mellan tidigare VFU-perioder och skolövertagningen. Det
var ett stort steg att gå från vanlig VFU men glappet ansågs inte vara alltför
stort. Däremot fanns synpunkter om att högskolan så tidigt som möjligt kunde
förbereda studenter på progressionen som skolövertagning innebär. Utan
projektet var studenterna osäkra om deras sista VFU skulle ge progression,
snarare en upprepning av tidigare terminer.
Kanske progressionen stannar av, jag trodde jag var färdig innan
jag började denna termin (student).

Studenterna använde många starka ord för att beskriva den känslan som
infann sig under och, kanske än mer, efter VFU-perioden.
Det har gett en kick att klara av detta som stärker mig att klara yrket
(student).

Jag kom in i en lärarroll och fick en identitet som jag inte fått tidigare,
man blev en i gänget, en riktig lärare. Jag växte jättemycket och fick
en annan pondus (student).
Jag kände sådan glädje att få ta ansvar, det har jag längtat efter
(student).
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Vi har fått något extra, vi har kommit ett steg längre. Det ger
trygghet att vi vet att vi fixar det, klarar yrket även om det var en
kort tid. Det är ett vinnande koncept som jag vill rekommendera
(student).

Lärare, skolledare samt högskolans lärare
Lärarna gav andra, och lite olika, bilder om projektet bidragit till en
verklighetstrogen VFU eller inte. Situationen att alla lärare i ett arbetslag
samtidigt kommer nya till skolan och inte har annan lärarerfarenhet
uppfattades inte som verklighetstroget. Varken information till elever och
föräldrar, kontakter internt eller konflikter skedde i skymundan av andra,
helheten i uppdraget genomfördes helt och hållet av studenterna själva.
Möjligheterna för studenter att få ta ett större socialt ansvar ansåg många
vara den största styrkan i projektet.
Studenterna har provat att vara riktiga lärare, fått insikter om att
lärarjobbet inte bara är undervisningstid med elever utan även tid
för elever. Tiden för eleverna är större (skolledare)!

Väl medvetna om att ta över allt efter två veckor tvingades studenterna tidigt
erövra elevernas förtroende. Några lärare ansåg dock att den förberedande
tiden var för kort för att utveckla auktoritet i elevernas ögon. Den student
som även fick överta arbetslagsansvaret gjorde detta, enligt kvarvarande
personalen, med all heder. Alla elevärenden följdes upp och lämnades vidare
till berörda.
En stor del av lärargruppen beskrev sig själva i termer av “kontrollfreak”
som hade svårt att släppa in en ny huvudaktör i sitt vardagsarbete. Det
upplevdes som hemskt att släppa kontrollen, det var stressande att veta vad
som hände i klasserna. Det framkom, och bekräftades senare av rektor, att
lärarna inte trodde att studenterna skulle klara situationer lika bra som de
själva.
Skulle studenterna prestera lika bra som jag har jag inte här att göra
(lärare).

Vi är kontrollfreak, svårt att släppa och svårt att plocka tillbaka sen.
Hade inte släppt så här mycket annars. Nu var ansvaret bestämt,
behövde inte ta den frågan hela tiden, då blev det lättare att släppa
(lärare).

Några lärare kunde luta sig tillbaka och uppleva att det också fanns en positiv
aspekt av att lämna över sitt vardagsarbete – men situationen var dubbelbottnad
och komplex. Projektet legitimerade delegerat ansvar och ledningen tog ett
särskilt ansvar för studenterna. Rektor betonade särskilt att hans insatser var
samma som till andra lärare i personalgruppen.
Högskolans lärare och studenterna ansåg att det inte alltid gavs ansvar
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inom ämnena. Vad eleverna skulle hinna med var ganska styrt, inte sällan
genom läromedel. Det innehållstyrda upplägget motiverades av lärarna med
att det var nödvändigt för att “säkerställa min betygsättning”.
Mycket styrt upplägg vad studenterna skulle göra, innehållet – det är
inte fullt ansvar att handledaren styr genom sidor i böcker. Det fanns
en oro hos lärarna (högskolans lärare).

Lärarna upplevde ett dilemma med hur elever i behov av särskilt stöd kunde
ses som vinnare i genomförandet av projektet. För denna elevgrupp fanns
tydliga ramar för hur arbetet brukar genomföras som fick konsekvenser när
VFU-studenter ändrade rutiner (oavsett VFU-form). Lärarna diskuterade på
vilket sätt elevernas kunskapsutveckling hade påverkats. Det fanns även olika
åsikter bland lärarna huruvida alla årskurser borde ingå i projektet. Årskurs
nio reagerade mest och kände sig stressade över att inte få bli bedömda av sin
ordinarie lärare. Lärarna ansåg inte att skolledningen eller de själva lyckats
förmedla projektets syfte tillräckligt tydligt till eleverna. Att information till
föräldrarna skickades ut veckan innan var heller inte en optimal situation.
Många av lärarna vill fortsättningsvis inte delta i liknande projekt, särskilt
om det endast gällde fem veckor. Däremot förordas en längre period på t.ex.
sju veckor för att bidra till större trygghet för eleverna och därmed eliminera
en stor del av problematiken. Denna uppfattning delades av studenterna.
Rektor såg projektet som den “optimala lärarutbildningen”, och var mer
positiv än lärarna. Han hade sett hur övertagningen skapat tid för lärarna att
stanna upp och reflektera över sitt vardagsarbete.

Handledning och bedömning

Dalskolan hade, av tidigare nämnda orsaker, inte lagt in projektet i sin
terminsplanering och heller inte diskuterat gemensamma ramar för hur
handledning skulle ske under övertagningsveckorna (jmf Sundskolan). Detta
bidrog till en viss handlingsförlamning bland lärarna. Det uppstod frågor om
hur de skulle hantera situationen. Balansen mellan att påverka studenter som
ville agera självständigt och boka in tid för handledning var skör. Flera av
lärarna kände sig osäkra i sin handledarroll och var i efterhand osäkra om de
hade gett tillräckligt stöd. Vid riktade frågor om hur det gick blev svaren oftast
korta och inbjöd inte till dialog från studenternas sida. Kommunikationen var
begränsad, ofta via mail, och kan snarare beskrivas som praktisk uppdatering
och avstämning än som handledning.
Inte handledning som förut, har liten aning om hur det gick. Kunde
bara fråga, hur det gick, och fick svaret, bra! Eleverna speglade [i
efterhand] hur det gått (lärare).
Träffade handledaren mest för uppdatering, ingen handledning
(student).
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De två inledande veckorna blev intensiva för att hinna ge information
om elever och andra praktiska frågor. Många studenter började överta
undervisning redan första veckan. Det var ett sätt att snabbt sätta sig in i
skolans och klassens rutiner samt lära sig namnen på eleverna.
I efterhand ansåg några lärare att studenterna behövt mer handledning
och framför allt respons på genomfört arbete med eleverna. Det sistnämna
stämmer med studenternas beskrivning. De upptäckte problematiken med
att hela tiden ha en inre dialog med sig själv om hur det gått, istället för att
få respons från handledare. Å andra sidan uttryckte många studenter att de
utvecklat sin reflekterande förmåga trots att de inte valt att skriva ner sina
reflektioner. En vanlig strategi var att avläsa eleverna vad som fungerat eller
inte.
Om jag gör på ett sätt som inte är bra och inte får respons, då bygger
jag vidare på saker som inte är optimala (student).
Vore synd att säga att man är en komplett lärare bara för att man går
sista terminen. Jag efterfrågade respons från handledaren de första
veckorna, sen fick jag kolla av mot eleverna. Respons är en viktig del
i min utveckling (student).
Jag fick respons av eleverna, genom att prata märkte jag vad som
fungerat. Jag kunde lyfta problem i lärarlaget med andra studenter
(student).
Självreflekterade hela tiden, måste vara det själv sen också, fråga
mig själv om jag har gjort det bästa för eleverna (student)?

Det var svårt för studenterna att ge varandra kritiska reflektioner och
det berodde enligt dem själva på att det krävdes två i samma klassrum.
Högskolelärarens förslag att filma och få respons var inget som studenterna
valde att omsätta. Studenterna önskade heller inte att högskoleläraren
spontant skulle komma och observera i klasserna. Det uppstod funderingar
om det fanns en oro för insyn bland studenterna eller om det helt enkelt var
en fråga om tidsbrist att inte filma och analysera. Förslaget fick inte heller
stöd från lärarna.
Såg studenternas oro för insyn, vet inte vad det stod för (högskolans
lärare).

Lärare och studenter hade olika uppfattningar om hur samarbetet i arbetslagen
fungerat. Studenterna ansåg att det var första gången de ingått i arbetslag som
också varit en central punkt för skolans pedagogiska arbete. Arbetslag som
fungerar i praktiken borde enligt studenterna vara ett krav för att få ingå i
kommande skolövertagningar.
I arbetslaget kunde jag lyfta problem, lösa saker tillsammans, inte
känna mig så ensam. Att nyttja arbetslagets kapacitet det tar jag med
mig som en trygghet (student).
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Bedömning
Lärarna hade delade meningar om den korta tiden för bedömning. De
flesta såg begränsade möjligheterna för bedömning som projektets stora
svaghet. Några ansåg att de tre veckorna gott och väl räckte som underlag
för bedömning och några använde sig av lärare inom arbetslaget för att få
en mer heltäckande bild. De flesta hade satt sig in i bedömningskriterierna
både innan övertagningen och sen tillsammans med studenten. Lärarna
hade sedan tidigare börjat prata mer öppet om bedömning under hela VFUperioden. Det hade visat sig att efteråt när studenter blev missnöjda, var det
för sent.
Många var överens om att bedömningskriterierna var bättre än tidigare men
de var fortfarande för öppna och lämnade allför stort tolkningsutrymme. En
av lärarna använde sig av kriterierna för att ge studenten utvecklingsområden
under övertagningen, men det var inget som efterfrågades av studenterna.
Mitt betyg var rättvist, vi gick igenom kriterierna innan
övertagningen och handledaren sa vad jag skulle jobba med (student).

Ovanstående student var med andra ord inget generellt exempel, överlag
fanns en omedvetenhet om hur formativ bedömning kunde användas i
ett utvecklande syfte bland både lärare, studenter och högskolans lärare.
Studenternas kunskaper i bedömning var mest ämnesspecifika och det
framkom av deras resonemang att de inte hade utvecklat generella kunskaper
om bedömning av kunskaper eller för lärande (summativt/formativt).
Det kan ses som en paradox att alla ville diskutera den problematiska
bedömningssituationen samtidigt som alla studenter ansåg sig rättvist
bedömda. De uttryckte dessutom att lärarnas motiveringar av betygen var
relevanta. Motiveringar och konkreta exempel varierade, vilket kan vara en
konsekvens av den begränsade tiden för bedömning. Nästan alla studenter
fick “väl godkänt” som betyg. Trots detta var studenterna inte nöjda med
kriterierna utan ansåg att de måste anpassas bättre till projektet4 . Både
studenter och lärare betonade att det fanns goda förutsättningar att få VG
genom att delta i projektet. De ansåg också att övertagningen, och framför
allt bedömningssituationen, skulle underlättas om studenterna genomfört
någon tidigare VFU på samma skola. Det hade varit en fördel att känna
till skolan, dess lärare och elever. Som ytterligare förbättringsförslag
ville studenterna träffa sina handledare i god tid innan för att göra en
grovplanering.

4

Enligt Högskolans lärare är betygstatistiken under AU 3-perioder att övervägande
delen av studenterna får VG på sin sista VFU. Detta var även fallet för studenterna i
skolövertagningen.
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Förbättringsförslag

Slutsatsen av analysen visar förbättringsförslag till Dalskolan enligt följande:
• Ge information och kommunicera projektet i god tid innan start.
• Involvera elevrådet för att få elever och föräldrar mer positiva till
VFU på skolan.

• Utveckla stukturer för att studenters elevbedömningar ska vara mer
giltiga.
• Erbjud handledarutbildning för alla.

• Använd kriterierna för bedömning av studenterna under hela VFUperioden (summativt och formativt).
• Diskutera innan övertagningen hur tid och resurser kan användas
för lärarnas kompetensutveckling, samt hur lärare som övertas på
deltid ska kunna ingå.
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resultatet
Projektets ena syfte, att göra VFU mer verklighetstrogen, genomsyrade
studenternas loggar och efterföljande samtal. Alla involverade uttryckte
samstämmigt att helhetsansvaret som studenten fick ta för elevers lärande
och fostran, föräldrakontakter samt kollegiala samarbete påtagligt synliggjort
läraryrkes olika dimensioner och komplexitet. Slutsatsen är att detta syfte
uppnåtts. Den “praxischock” som vanligen drabbar nya lärare har sannolikt
reducerats för studenterna i och med att “chocken” kom under övertagningen.
I deltagarnas beskrivningar och upplevelser framkom flera aspekter
som har betydelse för VFU varav de mest centrala summeras nedan: Lärares

kontrollbehov, handledarkompetens, bedömning, skriftlig reflektion samt samarbete
mellan skolan och högskolan.
Det kontrollbehov som beskrivs tydligt av studenterna och framför allt

av lärarna på den ena skolan kan förstås på olika sätt. Fenomenet existerar
inte bara bland handledande lärare men konsekvenserna blir extra tydliga
när det finns studenter som “tar över” och därmed både implicit och explicit
utmanar rådande föreställningar om pedagogiskt arbete. Hargreaves (1998)
menar att en sådan problematik bottnar i otydligheten i läraruppdraget.
Undervisning och fostran kan alltid göras mer eller bättre, det känns aldrig
“färdigt”. Många lärare får helt enkelt dåligt samvete när de sätter sig ner. En
aspekt som Hargreaves också lyfter fram är oron för att i andras ögon inte
göra ett tillräckligt bra lärararbete. Även de som arbetar föredömligt vill helst
inte ha åskådare i klassrummet och vill, som delar av resultatet antyder, inte
att studenter utmanar det arbete som görs. Att studenterna diskuterade vilka
handledare som klarade att sätta sig själv inom parentes kan vara tecken på att
rådande föreställningar om pedagogiskt arbete var starka. Handledarrollens
utmaningar handlar enligt Lauvås och Handal (1993) precis om detta, att
kunna lägga egna uppfattningar och käpphästar åt sidan för att utgå från, och
försöka förstå, studenten.
Eftersom övertagningen starkt påverkade handlednings- och
bedömningssituationen har dessa frågor fått stort utrymme i samtalen. Slutsatsen
är att bägge områden behöver utvecklas inför kommande övertagningsveckor.
Projektet byggde på två skolor som frivilligt anmält sig och inte på antalet
utbildade handledare. Här finns en utvecklingspotential till samverkan med
högskolan där alla vinner på högre handledarkompetens ute på skolorna.
Bedömning av studenters kunskaper bör även kompletteras med bedömning
för lärande. Då används bedömningskriterierna under hela VFU-perioden,
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inte bara mellan handledare och student, utan även mellan studenter (jmf
peer assessment5). Både lärare och studenter efterfrågar mer kunskaper om
bedömning, kunskaper som idag anses vara nödvändiga ingredienser för t.ex.
skriftliga omdömen i grundskolan (Skolverket, 2009). Bedömningskriterierna
för denna VFU riktades mer mot åskådarkunskaper än deltagarkunskaper
vilket kan ha försvårat bedömningen. Det pågår diskussioner huruvida
lärares yrkeskunskaper kan bedömas enligt dagens utbildningspolicy (jmf
Hegender, 2010). Ska deltagarkunskaper dessutom bedömas på både grundoch avancerad nivå krävs olika kunskapsmål och frågan är om målen bör
formuleras vagt eller strikt. Lärarna efterfrågade mer strikta mål vilket får till
följd att handlingsutrymmet minskar.
Under lärarutbildningen erbjuds många tillfällen till muntlig och
skriftlig reflektion. Trots detta visade det sig att alla studenter inte hade
strukturer för att reflektera skriftligt samt att det var närmare till hands
att beskriva än att kritiskt reflektera över det pedagogiska arbetet. De flesta
föredrog i större utsträckning en egen inre reflektion. Den systematik som
behövs för att analysera och utvärdera sitt eget arbete kan, enligt olika studier,
inte uppnås i enbart muntlig eller inre reflektion (Dysthe, 2003; Hoel, 2001).
Loggningen uppfattades som en extra pålaga och alla kunde inte argumentera
för uppgiften. Färdigheter att kritiskt reflektera över sitt vardagsarbete kan
ses som ett utvecklingsområde i samverkan med högskolan
Projektets andra syfte att öka samarbetet mellan VFU-skolor och högskolan
har i detta pilotprojekt inte uppnåtts. Högskolan i Kalmar hade inte samma
förutsättningar som i Agder, där högskolan genomsyrar hela regionen
(Ericsson & Lundström, 2008). Det behövs tid och kraftfulla insatser från
både skolor och högskolan om ett ömsesidigt samarbete ska kunna utvecklas.
Den interna kommunikationen inom högskolan inför ett pilotprojekt kan
bli bättre och bör ge mer samstämmiga signaler om att alla involverade äger
projektet. Skolorna förväntade sig att högskolans lärare skulle agera enade
i relation till projektets mål. När så inte blev fallet förstärktes den initiala
förvirringen bland studenter och lärare. Detta kan å ena sidan tolkas av andra
som en form av “passivt motstånd”, dvs. att avvakta istället för att aktivt göra
något. Å andra sidan synliggörs ett glapp mellan projektets intention och
realitet. Att äga ett projekt handlar mindre om att formulera idéer i samtal och
dokument och mer om att agera dvs. ägandet blir till när idéer omformuleras
till handlingar. Projekt behöver, precis som en lärande organisation (Røvik,
2008), aktörer med god omformuleringskompetens.
Projektet planerades administrativt under april/maj 2009 och den reella
initieringsfasen började i augusti ute på skolorna. Rektorer från bägge skolorna
satt i nämnden och hade därmed insikter om projektet som inte förmedlades
optimalt till skolorna. Större framförhållning och delaktighet hade kunnat
5
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skapa en mer gynnsam start. Det fanns inte heller någon detaljplanering
vilket å ena sidan kan ses som ett friutrymme där deltagare kan vara med
och påverka. Å andra sidan skapade otydligheten förvirring där en “vi och
dom-känsla” mellan högskolan och skolan förstärktes. Lärarna undrade hur
högskolan egentligen tänkt sig i en viss fråga och högskolan funderade varför
inte skolan tog sitt ansvar för ett gemensamt pilotprojekt och förväntade sig
självständiga aktörer.
Det finns egentligen ingen annan förklaring än tidsbrist till att lärarna
inte använde resurser från högskolan till avancerad kompetensutveckling
under övertagningen. Lärarna frågade sig varför inte högskolan erbjöd
ett smörgåsbord medan rektor var medveten om att skolan måste
efterfråga kompetensutveckling. Kompetensutvecklingen skulle enligt
projektbeskrivningen (bilaga 1) vara relevant för skolans utveckling och
i förlängningen ge kvalitetssäkring för att bli en VFU-skola kopplad
lärarutbildningen. Förslaget med fältskolor bygger på en omvänd ordning,
istället för att övertala skolor att ta emot studenter ska skolor ansöka om,
och efter kvalitetsgranskning få, uppdraget att fungera som partner till
lärarutbildningen; en kvalitetsstämpel av värde i den konkurrenssituation
som dagens skolor befinner sig (SOU 2008:109).
Projektets långsikta mål, att alla inblandade skulle ha något att vinna
på att delta, har kommit en bit på väg. Studenterna, huvudaktörerna i
projektet, ser sig alla som vinnare. Högskolan och lärarna på fältet ger en
mer differentierad bild. Tolkningen av nuvarande situation är att elever och
föräldrar blir vinnare först när lärarna ser sig som vinnare och där framstod
en tydlig skillnad mellan skolorna. Oavsett inställning till projektet har alla
grupper kommit med många, både små och stora, förbättringsförslag. En
övergripande slutsats är att projektet har utvecklingspotential som med olika
förändringar över tid kan uppnå en vinna/vinna situation för både högskolan,
skolor och studenterna själva.
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Diskussion
Skolövertagningen har lämnat starka spår som en oumbärlig del i studenternas
lärarutbildning. Det kan vid en första anblick vara svårt att förstå vad som
särskilt bidragit till den upplevelsen. Studenternas värderingar kanske säger
mer om tidigare VFU än de erfarenheter som skolövertagningen gav.
Utvärderingen har tillfört många meningsfulla erfarenheter om VFU, både
inom och utanför projektets ramar. Diskussionen avgränsas till två områden
som har betydelse för kvalitet och progression inom verksamhetsförlagd
utbildning, studenters lärandesituation samt handledarkompetens, och avslutas med
en koppling till propositionen om ny lärarutbildning.
Ett sätt att försöka förstå skolövertagningen är att se kopplingar
mellan tidigare VFU och lärande enligt mästar/lärling traditionen. Både
studenter och högskolans lärare beskriver att det många gånger handlat om
att imitera sin handledare. Ju bättre de lyckas med liknande upplägg desto
nöjdare handledare. Enlig Handals (2007) erfarenheter av lärarstudenters
handledning innebär den situationen en handledare, som hellre intar rollen
som guru än som kritisk vän. Handledaren som kritisk vän bidrar till kreativa
och handlingskraftiga studenter, medan gurun anser sig sitta på optimala
lösningar som gärna reproduceras av andra. När det gäller mästarlära betonas
att lärande sker genom deltagande i sociala praktiker (Nielsen & Kvale, 2003;
Wenger, 1998) där studenter tillägnar sig yrkeskunnande och yrkesidentitet
genom att hela tiden göra, pröva och reflektera. För lärarutbildningen behöver
den traditionella mästarläran omformuleras och integreras med teoretisk och
kritisk reflektion. Det är skillnad mellan reflektion och kritisk reflektion
(Alexandersson, 2007) och görande bidrar inte per automatik till lärande. Ett
vetenskapligt förhållningssätt, som innefattas av systemtik, analys och kritisk
granskning, borde under sista terminen vara förmågor som studenten äger
och visar i handling.
Projektets utfall visar att innehållet i VFU behöver formuleras och
genomföras med tydlig progression. Både studenter och handledare i
projektet efterfrågade större tydlighet om vilka kunskaper som ska kunna
visas i handling och senare bedömas. Hegender (2010) menar att bedömning
av lärares tysta kunskaper grundar sig mer i lärarens egen yrkeserfarenhet än
i formulerade kunskapsmål, därmed svåra att förklara för den mer oerfarne
studenten. Oavsett var i utbildningen studenten befinner sig förväntas
handledare och högskolans lärare kunna ge en bild till studenten om vad
som ska uppnås i slutet av utbildningen. Om tidigare VFU-perioder varit
reproducerande har skolövertagning inneburit ett steg till att själva producera.
Med tanke på examensmålen (SFS 1993:100) vore det rimligt att studenters
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sista VFU erbjuder kunskapsutveckling i en autentisk praxisgemenskap.
Wenger (1998) använder sig av uttrycket att gå från ett legitimt perifert till
ett fullt deltagande i praxisgemenskapen. Fastän det bara var två månader
kvar till lärarexamen visade det sig i vissa fall svårt att erövra legitimitet som
fullvärdig medlem i gemenskapen. Om studenter under en skolövertagning
ska erövra rollen som tillfällig, men fullvärdig, medlem fordras att även
tidigare VFU-perioder formulerar progression.
En fråga som uppstår är hur högskolans lärare och handledare kan ta
stöd i begreppen åskådarkunskap och deltagarkunskap för att förstå de
erfarenheter som studenterna saknat, men erövrat genom övertagningen.
Lindqvist och Nordänger (2007) argumenterar för att en yrkesutbildning
inte enbart kan bygga på åskådarkunskap. Att våga vara i praktiken blir
lika viktigt som att distansera sig ifrån den genom teoretiska reflektioner.
Föreliggande utvärdering ger signaler om att studenternas deltagarkunskaper
inte innefattat helheten i yrket och att de teoretiska reflektionerna inte alltid
inneburit en explicit kritisk granskning tillsammans med handledaren.
Både lärare på fältet och studenter har en stark uppfattning om att man
lär sitt blivande yrke i praktiken (Lindqvist & Nordänger, 2007; Morberg,
2006) men verksamhetsförlagd utbildning innebär något mer än att träna
deltagarkunskaper. Om erfarenheter från VFU ska bli den nyckel till lärares
yrkeskunskaper som studenterna efterfrågar behöver olika kvalitetsaspekter
kring genomförandet lyftas fram, liksom att högskolans kurser använder teori
för att förstå och kritiskt granska praktiken.
För att studenten ska utveckla yrkeskunnande krävs kvalificerade
handledare som är professionella yrkesutövare. Utvärderingen har visat
att handledningskompetensen behöver utvecklas på bägge skolorna. I
lärarutbildningens intentioner innefattas handledare med reflekterade
handledningsstrategier som kan ifrågasätta och problematisera studentens
handlingsförslag utifrån sin egen praktiska teori och självklart även stödja
och positivt förstärka situationer. I enlighet med Handal (2007) ställs även
här frågan om reflekterad handledning utifrån modellen kritisk vän är alltför
krävande som handledningsstrategi i lärarutbildningen. Är den enklare
guruhandledning vad som kan förväntas? Svaret, och även slutsatsen i
relation till projektet, är att inte nöja sig med det senare. Övertagningsveckor
genererar ypperliga tillfällen att öka handledningskompetens parallellt.
Nya kunskaper från teori och föreläsningar prövas direkt tillsammans med
studenten och handledningssamtal kan t.ex. videofilmas och analyseras
nästa dag på högskolan. Detta förutsätter att lärarna har vissa eftermiddagar
under skolövertagningen avsatta för handledning med fokus på studentens
pedagogiska arbete.
Praktikens komplexitet och fram allt dess tysta kunskaper har enligt
utvärderingen bidragit till studenternas mer chockerande upplevelser av
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skolövertagningen. Trots minst sju terminer på lärarutbildningen fanns en
omedvetenhet om helheten i läraruppdraget. En situation som behöver bli
föremål för utveckling. Var och när ska studenter få insikter och pröva det
som ligger utanför själva undervisningen? Finns det en rädsla eller osäkerhet
på fältet som gör att studenterna skyddas från annat än undervisning, för- och
efterarbete eller har kurserna på högskolan frånsagt sig ansvar för praktikens
uppgifter? För att kunna besvara dessa frågor behöver lärarutbildningen
granska och analysera hur delarna i utbildningen hänger ihop med helheten.
En avslutande och central aspekt för en professionsutbildningen som
synliggjorts i utvärderingen handlar om att skolövertagningen påverkat
studenternas yrkesidentitet. Under två veckor tvingades studenterna själva,
och tillsammans med andra studenter, att förhandla och omformulera
kunskaper från tidigare delar av utbildningen. Lärande i praktiken
(kunskaper-i-praktiken) och identitet har starka kopplingar. När studenternas
engagemang och kunskaper förhandlas i en mer autentiskt situation påverkas
identitetsutvecklingen6 .

6
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Jmf: “Negotiation” i Wenger (1998).

Diskussion

VFU inom den nya lärarutbildningen

Projekt skolövertagning sammanfaller i flera avseenden med innehållet i den
nya lärarutbildningen. Enligt propositionen (2009/10:89), Bäst i klassen, ska
ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt genomsyra all lärarutbildning vilket
också innefattar VFU. Skolövertagning kan ytterligare utveckla samarbete
gällande VFU och handledarutbildning för att ett kritiskt förhållningssätt
inte enbart blir giltigt i de högskoleförlagda kurserna.
Utredningen menar att lärarutbildningens utbildningsvetenskapliga
kärna ska erbjuda kunskaper och färdigheter nödvändiga för alla lärare
oavsett inriktning. Kärnan grupperas i åtta områden varav två är bedömning/
betygsättning samt utvärdering/utvecklings-arbete. Lärarstudenter som själva har
kunskaper om formativ och summativ bedömning kommer förhoppningsvis
att efterfråga professionella bedömningar från sina handledare, vilket i sin
tur kan motivera lärare på fältet att utveckla sin bedömningskompetens
i relation till lärarstudenter. Oavsett former för VFU har skolövertagning,
liksom förslaget om en hållbar lärarutbildning (SOU 2008:109) väckt frågor
om hur VFU-skolor och högskolan i samverkan, kan påverka kvalitet och
kvalitetsutveckling för verksamhetsförlagd utbildning.
Ytterligare ett steg inom skolövertagning kan vara att koppla studenternas
obligatoriska arbeten med utveckling/utvärdering till sin VFU-skola. Det är
dock en öppen fråga om detta i sin tur kan sammanlänkas med studenternas
självständiga arbeten (examensarbeten). Idag efterfrågas pedagoger med
kompetens för verksamhetsutveckling särskilt riktade mot förmågor som
att dokumentera, systematisera, analysera och kritisk granska. Där kan
lärarstudenter eller nyblivna lärare ibland ha mer färdigheter än lärare på fältet.
Att mot slutet av lärarutbildningen omsätta kunskaper om utvecklingsarbete
kan också bidra till ökat samarbete mellan skolor och högskolan.
Kvalitetsutveckling handlar om mod att bryta mönster och syna
verksamheter ur olika perspektiv. Skolövertagningen i Kalmar har visat nya
infallsvinklar på VFU och synliggjort nya frågeställningar som kan leda till
kvalitetsutveckling. Istället för att låta andra definiera vad VFU-skolor med
hög kvalitet innebär kan lärarutbildningen inom Linnéuniversitetet fortsätta
att utveckla skolövertagning med optimala förutsättningar för studenters
lärande.
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Bilaga 1: Skolövertagning
						

2009-06-02

Lärarutbildningen, Högskolan Kalmar – ett pilotprojekt hösten 2009
Lärarutbildningen vid Högskolan i Kalmar kommer att pröva en ny modell
för den verksamhetsförlagda undervisningen (VFU) under hösten 2009. Den
kallas Skolövertagning och är vanlig i Norge, där användningen är omfattande
och erfarenheterna goda.
Syfte
Syftet med projekt övertagning är tudelat, dels att lärarstudenterna under
sista studieåret erbjuds möjligheter att ta ett större ansvar för verksamheten i
skolan för att göra VFU:n mer verklighetstrogen, dels att utveckla samarbetet
mellan Högskolan i Kalmar och skolorna.
Skolövertagning
Innebär, att hela eller delar av skolan drivs av lärarstudenterna. De får under sitt
sista år i utbildningen ta ett större ansvar än tidigare och förhoppningsvis växa
inför sin framtida roll som lärare. Lärarstudenterna kan under övertagningen
även fullgöra olika ledningsfunktioner på skolan. Skolövertagning gör det
möjligt för personal på skolan, att ha gemensam kompetensutveckling och
planering under denna period. Skolövertagningsperioden föregås av noggrann
planering och följs av samma noggranna uppföljning och utvärdering
tillsammans med de ordinarie lärarna. Handledare från Högskolan medverkar
i vanlig ordning i verksamheten.
Pilotprojektet vid Högskolan i Kalmar hösten 2009
Omfattar två skolor: Dalskolan och Sundskolan. Verksamheten i dessa skolor
är indelad i arbetslag. I båda skolorna medverkar en del av skolan i projektet.
Skolledning och övrig stödpersonal kommer att finnas på skolorna under hela
perioden. Projektet genomförs under två veckor av AU3-perioden – den sista
delen av den verksamhetsförlagda undervisningen inom lärarutbildningen –
d.v.s. veckorna 38 till 42, 2009. Skolövertagandet omfattar två av dessa veckor
– d.v.s. veckorna 40 och 41. De övriga används till planering och uppföljning.
Under dessa två veckor undervisare lärarstudenterna själva i de medverkande
klasserna/grupperna. Lärarna träffar “sina” lärarstudenter vid minst två
tillfällen per vecka, enskilt och i grupp. Skolövertagningen omfattar omkring
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30 lärarstudenter.
Lärarna kompetensutvecklas under de två veckor som lärarstudenterna
undervisar i deras klasser/grupper. Kompetensutvecklingen ska vara relevant
för skolans utveckling och gärna genomföras i kontakt med Högskolan i
Kalmar.
Uppföljning och utvärdering
Kommer att genomföras, för att sammanställa erfarenheter och bedöma
Skolövertagningens värde för utvecklingen av den verksamhetsförlagda
undervisningen och för lärarutbildningen i framtiden. Alla som deltar i
projektet kommer på olika sätt att medverka i uppföljningen. Högskolan i
Kalmar kommer att ansvara för den samlade utvärderingen.
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Bilaga 2: Tidslinje
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Bilaga 3: Loggbok
Nedan följer några punkter som är förslag på sådant som Du kan
uppmärksamma och anteckna i Din Loggbok. Givetvis är annat som hänt,
som Du själv uppmärksammat eller som Du funderat över under dagen lika
viktigt att skriva om i loggboken. Gör till vana att avsätta en stund i slutet av
dagen för dessa anteckningar. Du väljer själv hur mycket du skriver. Tanken
är att du för Loggbok under de fem VFU-veckorna (v38-42, 2009). Mest
praktiskt är om Du lägger upp en egen dokumentfil i din dator (t.ex. Loggbok
VFU), som Du efter VFU-perioden kan sända till oss. Utvärderaren av hela
Skolövertagningssatsningen ska kunna “läsa på” och utgå från innehållet vid
ett kommande samtal med Dig.
Under v 38+42:
1. Händelser under dagen som är värda att notera.
2. Förväntningar inför dagen. Hur gick det?
3. Överraskningar under dagen. Hur hanterade jag det?
4. Dagens höjdpunkt.
5. Är jag nöjd med dagen? Nöjd med Mindre nöjd med
6. Vad har jag lärt mig?
7. Fördelar/nackdelar med Skolövertagningen.
8. Andra tankar, funderingar, reflexioner etc.
Under v 38+39 dessutom:
Förutom ovanstående punkter kan Du berätta om förberedelser och planering
inför skolövertagningen. Hur förbereds jag inför min uppgift att ta över
undervisningen enligt Skolövertagningsmodellen?
Under v 42 dessutom:
Förutom ovanstående punkter kan Du berätta om uppföljning av verksamheten
under Skolövertagningen samt den bedömning som görs av Dina insatser
under VFU-perioden.
Hur följs Skolövertagningen upp och hur blir jag bedömd?
SLUTLIGEN:
När Du summerar är Du då nöjd med denna VFU-period? Varför? Varför
inte? Kan något göras bättre? I så fall vad och hur?
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Bilaga 4: Frågeområden
Studenter 2009-11-02/03
“Verklighetstrogen” VFU (helheten i läraruppdraget)
Legitimitet hos eleverna
Progression
Handledarna
Arbetslaget
Bedömning/examination
Loggbok som redskap för reflektion
Summerande bild
• Projektets viktigaste styrka
• Projektets största svaghet

Sundskolan 2009-11-16 & Dalskolan 2009-12-03
Problematisera projektet i relation till syftet:
• Mer verklighetstrogen VFU
• Progression av VFU

• Ökad samverkan mellan VFU-skola, Högskola
(kompetensutveckling)

Problematisera handledarrollen, förväntningar kontra realitet
Problematisera bedömningssituationen ur studentens/handledarens
perspektiv
Problematisera elever/föräldrars situation under övertagningsveckorna
Förbättringstankar för att nå ett vinna/vinna koncept
Summerande bild
• Projektets viktigaste styrka
• Projektets största svaghet

Högskolans lärare 2009-11-13
Problematisera projektet i relation till syftet:
• Mer verklighetstrogen VFU
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• Tydligare progression av VFU

• Ökad samverkan mellan VFU-skola, Högskola

Problematisera bedömnings- och handledningssituationen ur studentens och
VFU-lärarens perspektiv
Problematisera loggbok som redskap för skriftlig reflektion
Förbättringstankar för att nå ett vinna/vinna koncept
Summerande bild
• Projektets viktigaste styrka
• Projektets största svaghet
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