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Abstract 

 Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) är idag en obligatorisk del av lärarutbildningen

vars syfte är att knyta samman teoretiska kunskaper med de praktiska kunskaperna där

handledningen av lärarkandidater har en central roll. Syftet med denna uppsats var att göra en

grundlig analys av handledningen med fokus på en lärarstudent och delvis hans

lärare/handledare från universitet. Med handledning menas en viss aktivitet vars syfte är att

bidra till individens eller gruppens utveckling, styrd av den professionella kompetensen,

kvalitén och verksamhetens måluppfyllelse. Handledning är en mycket komplicerad process,

där den pedagogiska, sociologiska och psykologiska dimensionen ingår i varandra. Denna

uppsats är en kvalitativ fallstudie, baserad på observationer, erfarenheter, samtal och analys av

olika handlingar och situationer som förekommit under lärarstudentens fem veckor långa

VFU. Resultatet i denna uppsats visar att grunden för en lyckad handledning inkluderar gott

samarbete mellan handledare, lärarstudent och hans lärare/handledare frän universitetet.

Dessutom ska handledningen präglas av god yrkesutövning, respekt för den som ska

handledas empati och omtanke.  Handledningsprocessen liksom handledningssamtalet

innefattar fler olika nivåer med både yrkes teori och praxis där målet med handledningen är

att lärarstudenten ska koppla samman de tre nivåerna. 
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1. Inledning 

Anledning att jag valt att skriva om VFU - Verksamhetsförlagd utbildning – från teori till

praktik, med centralt fokus på handledning och mötet mellan handledare och lärarstudent, är

att jag själv har arbetat som VFU lärare i många år. Dessutom läste jag också en grund kurs

för VFU handledare vid Högskolan i Halmstad. Som handledare har jag tagit emot många

lärarstudenter från fler olika högskolor och universitet. Att ta emot en ny lärarstudent är en

ständig utmaning som ställer höga krav på en VFU handledare. Handledning är ett svårt

uppdrag som kräver både goda ämneskunskaper, didaktiska kunnigheter samt professionalism

i utövningen av yrket. En handledare måste tänka på att hitta rätt sätt att förmedla både de

teoretiska och praktiska kunskaperna. Utöver detta är det lika mycket viktigt att ge utrymme

åt lärarstudenten som kan testa sina egna erfarenheter och visioner i det praktiska arbetet och

möten med eleverna och vuxna på skolan. Under sin VFU utbildning svävar den blivande

läraren mellan sitt akademiska liv och professionalismens krav från skolan och handledaren.

Inte så sällan krockar studentens akademiska värld med den verkligheten som råder i

skolvärlden.    

Processen från lärarstudent till färdig lärare är ifylld med en del problem som kräver stora

påfrestningar från både lärarstudenten och handledaren. Ändå vill jag påstå att det är

handledaren som ska försöka anstränga sig mer i syftet att etablera handledningsrelationer

med den som ska handledas. Denna etablering sker genom de samtal som huvudsakligen

förekommer mellan handledaren, lärarstudenten och till en viss del lärarstudentens

universitetslärare. De flesta av samtalen kan uppfattas som ett slags pedagogiskt verktyg, vars

innehåll kan variera från samtal till samtal.  Det är viktigt att redan från början finns en

kommunikation mellan handledare, lärarkandidat och hans/hennes högskola/universitet. På så

sätt blir det lättare för samtliga parter att lösa eventuella problem under den verksamhetens

förlagda utbildning. Denna uppsats handlar om en lärarstudent som på sätt och vis avvek från

alla andra lärarstudenter som jag haft under min handledarkarriär. I arbetet kommer jag att

fördjupa mig delvis i samtalen som ägt rum under VFU perioden och delvis i handledningen

som en process. Tiden som jag tillbringat med denna människa och hans lärare/handledare

från universitet har gett mig möjligheten att fundera en hel del kring mitt uppdrag som lärare

och handledare.
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1.1. Syfte och frågeställning:  

Syftet med denna uppsats är att göra en grundlig analys av handledningen med fokus på en

lärarstudent och delvis hans handledare/lärare från universitet.  

Frågeställning:

 Hur ser en handledning ut?  

 Vad kännetecknar relationer mellan VFU handledare och lärarstudent?

 Vad handlar samtalen mellan VFU handledare, lärarstudent och hans

handledare/lärare om?

 På vilket sätt blir lärarstudent delaktig i handledningsprocessen?
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2. Bakgrund

Den verksamhetsförlagda utbildningen, i fortsättningen VFU, är en obligatorisk del av

lärarutbildningen där teoretiska kunskaper knyts samman med de praktiska kunskaperna. I

regeringes proposition En förnyad lärarutbildning (Prop.1999/2 000:135) lyfts bland annat

upp att den verksamhetsförlagda utbildningen ska i en större utsträckning vara grunden för de

teoretiska kunskaperna i lärarutbildningen. Begreppet ”Konsten att undervisa” omfattar det

som läraren gör i syfte att skapa goda grunder som anses nödvändiga för elevens och barns

lärande. Den blivande läraren bör ha både teoretiska och praktiska kunskaper, vilket kräver

samspel mellan den teoretiska (akademiska) och den praktiska världen (skolan).

Lärarutbildningens betryggande anknytning i praktiska erfarenheter har en stor betydelse där

det centrala är just möte mellan den akademiska världen (högskolan/universitet) och den

rådande praxisen inom skolvärlden ((Prop.1999/2 000:135, s 10)

På så sätt vill lagstiftaren förstärka forskningsanknutna delen av utbildningen och lika viktigt

gynna mer vetenskapliga åsikter hos den blivande läraren

 

Utöver detta betonas också att ”den blivande läraren måste få tid och utrymme för att aktivt

reflektera över kunskapssyn, kunskapsinnehåll och kunskapsurval i förhållande till hur barn

och elever lär sig” (Prop.1999/2 000:135, s.17). Vidare sägs att delar av dessa studier bör

genomföras i den praktiska undervisningsmiljön. (Prop.1999/2 000:135, s.17). För att detta

ska genomföras i praktiken har samtliga högskolor och universitet som utbildar blivande

lärare uppmanats att skapa partnerskolor med upprättade VFU planer och samarbetsavtal.

Samverkan mellan högskola och partnerskola skulle underlätta placeringen av lärarstudenter

samt följa utvecklingen under den verksamhetsförlagda utbildningen.

Detta samarbete fungerar inte alltid som den borde göra. I sitt arbete Mötet handledare –

student i VFU hänvisar Lena Kempen till en rapport, Hållbar lärarutbildning, beställd av

regeringen, där utredaren Sigbritt Franke konstaterar att det finn stora regionala variationer

när det gäller samarbete mellan högskola och skola Ett av problemen som togs upp i

rapporten var bland annat brist på informationsutbyte mellan berörda parter, högskola och

skola, vilket borde åtgärdas i syfte att säkerställa kvaliteten på den verksamhetsförlagda

utbildningen (Kempen, 2009, s.7).
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Därför krävs det av högskolan att den måste formalisera sitt samarbete med skolhuvudmannen

när det gäller VFU samt att varje lärosäte inför eget system med fältskolor där lärarstudenter

kan praktisera under VFU. Skolverket/statens skolinspektion bör göra en särskild kontroll av

dessa skolor i syfte att säkerställa god kvalité för VFU på dessa s.k. skolor (Kempen, 2009).

Grunden i den verksamhetsförlagda utbildningen är en god handledning. Målet är att

lärarstudenten ska, så småningom, lära sig undervisa och behärska olika skolkulturer. På så

sätt kommer den som handleds att lära sig yrket. Följaktligen blir handledning en form av

kvalificeringsprocess. Den som handleder har i uppdrag att stödja processen men också att

bedöma den utifrån sin egen erfarenhet och värderingar. Att jag ska handleda någon innebär

inte bara att släppa in en ny person, ett nytt ansikte, i klassrummet och låta tiden gå. Det krävs

också att den som handleder ska skapa goda förutsättningar för denna student för att han/hon

ska lyckas med sitt uppdrag. 

Handledningsprocessen är mer komplicerad än man tror och inte så sällan hör man av sina

studenter att de har lärt sig mer under sin VFU än de hade anat. Handal och Lauvås talar om

handledningen som en komplex process som omfattar fler dimensioner på en och samma

gång. Den pedagogiska dimensionen syns i tillämpningen av kunskaper i praktiken dvs. i

klassrummet medan den sociologiska genom att handledning är ett slags osynlig länk mellan

teori och praktik Den tredje psykologiska dimensionen återspeglas i förhållande mellan

handledare och student. Den sociologiska eller sociala dimensionen får ibland mer

uppmärksamhet är de två andra trots att alla tre är viktiga och avlöser varandra i

handledningsprocessen (Handal & Lauvås, 2000).

Figur1 : Handledningsprocessens olika dimensioner (I.Kasic)
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En del forskare utgår just från den sociala aspekten när de försöker definiera begreppet

handledning. Hegender menar att handledning kan ses som en social process där samtalet är

verktyg mellan handledaren och lärarstudent (Hegender 2010). Malmqvist och Pettersson

betonar också samtalets centrala roll i handledningen där med dialogen skapar man mening

och förståelse (Malmqvist&Petersson, 2010, s.2). Handledningen inom skolans värd är en

komplex pedagogisk process. I de flesta fallen sker en individuell handledning. Hegender

anser att den individuella handledningen grundar sig på ett till ett förhållande mellan den som

handleder och den som handleds Handledaren är den som har en central roll under den

verksamhetsförlagda utbildningen med uppgiften att utveckla goda relationer med student

som ska handledas. Ett till ett förhållande inkluderar att båda parter utgår från ömsesidig

respekt och erkännande (Hegender, 2010).

3. Handledningens teoretiska anknytningar 

I denna del av arbetet kommer jag att definiera begreppet handledning och relationer mellan

handledare - lärarstudent, samtal och dess betydelse i handledningen samt samtalets olika

syften och nivåer utifrån Handal och Lauvås tankemodell och slutligen evalueringen av

lärarstudenten.

3.1 Definition av handledning och handledningsmodeller 

Handledning som begrepp kan definieras på många olika sätt. Lauvås och Handal (2000)

kopplar begreppets betydelse med kunskapsöverföringen. För dem är handledning inte bara

att visa hur man gör utan bakom det finns mycket annat som kräver en djupare analys och

förklaringar. Enligt dem har handledningen två syften. Delvis syftar handledningen att

genomföra den gällande praxis som förespråkas i första hand av handledare och delvis syftar

den att förklara valet av praxis. Efteråt realiseras praktiken enligt handleddes förståelse och

uppfattning (Lauvås&Handall, 2000, s 62). 

I doktorsavhandlingen Anledning till handledning talar Karin Åberg om 20 stycken olika

definitioner av begreppet handledning. Hon sammanfattar handledningen som en aktivitet

som riktar sig till individ eller grupper som fokuserar på individens eller gruppens utveckling,

den professionella kompetens och verksamhetens måluppfyllelse och kvalitet. Handledningen

syftar till utveckling av kunskaper, färdigheter och reflektioner kring yrkesknuten teori och
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praktik (Åberg, 2009, s 54). Yrkesrelaterad handledning har också flitigt diskuterats av Henrik

Hegender i hans doktorsavhandling Mellan akademi och professionalism. Enligt honom det

finns två typer av handledningsmodeller för yrkeslärande: mästar -lärling och handling –

reflektionsmodellen som oftast förknippas med begreppet den kritiske vännen

(Hegender,2009). Mästar – lärlingsmodellen, ibland kallad för gurumodellen, har en lång

tradition medan handledningsreflektionsmodellen har skapats av Lauvås och Handal i slutet

på 1970-talet. Då publicerades En strategi för handledning, där bland annat utvecklades

begreppet praktisk teori där relevansen för handledning av lärarstudenter förtydligades. 

För att någon ska kallas för guru måste denna person, enlig Handal, vara en duktig

yrkesutövare (Handal 2009).  En sådan handledare fungerar som en modell för lärarstudenten

där inlärningen sker genom ett praktiskt handlande. En guru ska skapa utrymme för den som

handleds i syfte att denne ska prova sig fram. Efteråt förekommer antigen bekräftelse eller en

korrigering av detta som lärarkandidaten har gjort. Den andra kategorin av handledaren kallar

Handal en kritisk vän. En sådan handledare förespråkar reflektioner över handledningen hos

den som handleds. På så sätt blir lärarstudenten medveten om sitt sätt handlande, vilket kan

leda till nya kunskaper och livserfarenheter. Samtidig bör den kritiske vännen utmana och

stödja lärarstudenten, både under reflektioner och efter när den ska ta egna beslut och val

(Korksmark & Åberg, 2007). Målet med reflektionsmodellen var att komplettera och fördjupa

den sedvanliga mästar- lärningsmodellen. (Hegender, 2010, s. 33). Kritiken av mästar -

lärlingsmodellen riktas i första hand till den gamla synen på lärandet där inlärningen sker

genom kontinuerliga prov utan reflektioner. Handal anser att både guru och kritisk vän

modellen bör ha hög kompetens i yrkesutövningen men deras sätt att handleda i praktiken ser

olika ut. En kombination av dessa två handledarmodeller är enligt Handal, den bästa

handledare (Kroksmark & Åberg 2007). 

Figur 2: Handledningens olika modeller (I.Kasic)
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3.2 Lärande och handledning 

Handal och Lauvås menar att fokus för lärandet bör utgå från lärarstudentens reflektioner över

sitt eget handledningssätt och inte praxisgemenskapens handlingssätt (Hegender, 2010. s. 34).

I praktiken innebär detta att den som leder en lärarstudent utifrån begreppet mästare inte är

studentens handledare. Då kan man ersätta begreppet mästare med hela denna lärmiljö

(skolkultur) där handledningsprocessen sker. Handledning som process skiljer sig från

undervisningen genom att den som leder undervisningen (läraren) oftast förklarar hur en viss

uppgift ska lösas. När det gäller handledningen finns det en viss förväntning på den som ska

ledas att den själv ska försöka hitta lösningen.  Det är viktigt att handledare, lärarstudent och

helst studentens lärare/handledare från högskolan eller universitet redan från början börjar

bygga upp sin relation på förnuftiga grunder och ömsesidig respekt. 

 Handal och Lauvås menar att relationer mellan handledare och lärarstudent måste byggas upp

på ett sådant sätt att det skapas bästa tänkbara förutsättningar för att handledningen ska handla

om pedagogiska principer och om sådana saker i undervisningen som är av principiellt

intresse (Handal & Lauvås, 2000,s.74). Handledningsprocessen kräver att man använder sig

av så kallad metakommunikation det vill säga kommunikation om. Med denna typ av

kommunikation menas att handledare och lärarstudent bör prata på samma sätt som man gör i

det vardagliga livet. På så sätt uppstår ett slags utbytesinformation som kan bli viktig för

handledningsprocessen och studentens egen utveckling kommunikation (Handal&Lauvås,

2000, s 75). 

Något annat som Handal och Lauvås betonar är vikten av närheten, omtanken och den

personliga som skapar grunden för verksamhet och som präglar den (Handal & Lauvås, 2000,

s 75). Vid skapandet av relationer bör man helst undvika att utgå från en maktrelation och

istället se på sin lärarstudent som en blivande kollega (Handal & Lauvås, 2000). Det händer

ibland att handledare utgår just från en sådan position som kan skapa stora problem och leda

till att handledningen blir omöjlig.  En handledare förväntar sig att studenten ska visa intresse

och delaktighet i handledningsprocessen i syfte att lära sig så mycket som möjligt. Att lära sig

är inte alltid en självklarhet. En av socialkonstruktivismens grundare Lev Vygotskij menade

att allt lärande sker i en zon som han kallar för proximal utveckling. Denna zon är skillnaden

mellan de redan befintliga kunskaperna hos denna individ och kunskaper som hon/han

kommer att inhämta med handledarens hjälp. Partanen sammanfattar Vygotskijs tankar genom
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att säga att utvecklingszonen eller utvecklingsområdet är detta som eleven lära sig

tillsammans med andra (Partanen, 2007). Utifrån ett sociokulturellt perspektiv har Roger

Säljö skapat sin egen utvecklingsmodell där nummer ett betyder uppnådd kompetens, nummer

två utvecklingszonen och nummer tre den framtida kompetensen. 

Figur 3. Närmaste utvecklingszonen enligt Säljö (2000, s.211).

 Handledarens (lärarens) roll är i första hand att ge stöd till den som handleds genom att lära

honom/henne strukturera nya kunskaper som ska vidare leds till de redan befintliga

kunskaperna. Enligt Vygotskij är stimulering av befintliga kunskaper vägen till den nya

kunskapen (Bunkholdt, 1995,s.56).Den socialkulturella teorin betonar också lärandemiljöns

betydelse i kunskapsutvecklingen. Lärandet är ett resultat av individens samspel med den

sociala miljön där inlärningen sker. Handledningsprocessen kännetecknas av aktiva

problemlösningar i samarbete med andra dvs. med elever, handledare men också andra

människor på skolan. 

Säljö betonar vikten av elevens engagemang där man måste skapa syfte med den nya

kunskapen som sedan kan kopplas med de kunskaper som eleven redan har. Att föra

kunskapen från en människa till en annan är inte möjligt, är en av huvudtankar i

konstruktivismen (Säljö, 2000 s.112). Därför är det viktigt att lärarstudenten under

handledningsprocessen inte försöker kopiera sin handledare utan sträva emot att utveckla sin

egen metod och sätt att undervisa.  En trygg handledningssituation skapar möjligheter för att

hon/han ska våga prova sina egna metoder och tankesätt. I enighet med konstruktivismens

grundtankar bör inte handledarens ingripande vara nödvändigt med tanke på att sådana

situationer kan tvinga fram en viss kunskapsomstrukturering hos studenten. Samtidigt bör den

som handleds få hjälp och stöd ifall den hamnar i en alltför svår situation. 

Medan den sociokulturella teorin betonar inlärningsmiljös betydelse och samspelet inom den

är utvecklingsteorins syfte att förklara allmänna kunskapsstrukturer som i grunden styr

förståelse som skapas av det individuella lärandet. Syftet med inlärningsprocessen är vidare

utveckling av den egna kunskapen. Granberg och Ohlson talar om en så kallad

1 2
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ackommodationsteori som har sitt ursprung i Piagets teori om två olika skilda läroformer som

används i syfte att förstå och behärska sin närmiljö. Ackommodation betyder att individen

(studenten) bör förändra eller omvärdera sina kunskaper för att lättare begripa sin omgivning

(Granberg & Ohlson 2004). Att lyckas med denna typ av lärandet krävs erfarenhet men också

övningar.  Efter att man passerat den första lärofomen dvs. ackommodation då börjar den

andra som Piaget kallar assimilationsläroformen. Ett nytt informationsflöde och nya

erfarenheter blir ett slags stöd till det nya tankesättet. 

Problemet uppstår när lärarstudenten inte har förmågan att omvärdera sina kunskaper och

erfarenhet utan väljer att inta en alltför passiv roll i klassen. Anledningar till detta kan hittas i

lärarstudentens svaghet att avkoda det gällande kodsystemet som gäller just på denna skola

där studenten har sin VFU.  Med skolkoder menas det gällande praxis och regler som

existerar i denna skolmiljö. Enligt Lauvås och Handal är skolkoderna något som anses som en

typ av oskrivna lagar och regler som styr i handledningsprocessen. Handledarens uppgift blir

då att genom samtal göra detta kodsystem mer begriplig för studenten (Lauvås&Handal 2000)

3.3 Handledningens olika nivåer

En handledare utgår alltid från sina praktiska erfarenheter. Handal och Lauvås anser att varje

lärare/handledare har utvecklat sin egen praktisk teori om hur undervisningen ska bedrivas.

Den är subjektiv men den är grunden för lärarens egen pedagogiska praktik (Handal &Lauvås,

2000). Kempen använder begreppet praktisk teori vilket menas att lärarens/handledarens egen

didaktik. Lärarens undervisning och egna beslut vilar på någon form av underlag (Kempen

2009). Handledning är en tidkrävande process som går genom en del olika perioder.

 Handal och Lauvås talar om sex olika faser eller perioder som ingår i varandra på ett eller

annat sätt. Dessa bör inte ses som isolerade företeelser utan de går på sätt och vis in i varandra

där inledande och avslutande faser är mer för sig själva. 

Dessa faser eller perioder är:

 den inledande fasen eller etableringsfasen av handledningsprocessen

 utformning av handledningsunderlaget 

 förhandlingsfasen 

 observation 

 efterhandledning och som sist

 utvärdering eller evaluering av studenten.  
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Figur 4. Handledningens olika faser ((I. Kasic enligt Handal & Lauvås 2000)

När handledningen har gått genom samtliga faser då kan man prata om ett slags

handledningsförlopp med vilket menas att handledning som process är avslutad. 

3.4 Samtal mellan handledare och lärarstudent

Samtalet är en av grunder i handledningsprocessen. Det är också basen för evalueringen av

studenten. Handal och Lauvås utgår att det är handledarens uppgift att hjälpa studenten att

reflektera över sin egen praktik och bidra att denna reflektion fördjupas och blir nyanserad

(Handlal&Lavås, 2000, s. 118). 

Genom efterhandledning ges möjligheten till lärarstudenten att just reflektera över sin

undervisningssituation innan man går till evalueringen.  Om man väljer att tala om samtal

som ett pedagogiskt verktyg i evalueringen då handlar det enligt Nilsson om konkreta,

samhällsorienterade, strukturerade samtal där syftet är att utveckla en person mot ett bestämt

mål, där man ofta strävar efter en gemensam företeelse (Nilsson, 2007, s.8).  

Det finns olika typer av samtal som till exempel dialog, diskussion och ibland gräl. Allt detta

kan finnas i ett samtal mellan handledare och lärarstudent. Ett samtal kan också handla om

maktrelationer, där man försöker visa sin dominans istället för jämlikhet och respekt. I sin bok

Lost geographies of power definierar John Allen makt som ett slags medium som är resultat

1.Etableringsfase
n 

2.Utformning av 
handledningsund
erlaget

3.Förhandlingsfasen 4.Observation
5.Efterhand
l-edning

6.Evaluering

13



av sociala interaktioner i samhället (Allen 2003, s.40). Johan Näslund, en av författarna i

boken Handledning i pedagogiskt arbete talar om två typer av makt, positionsmakt och

personlig makt. I detta begrepp ingår också expertmakt eller kunskapsmakt med vilket menas

att studenten låter sig leda med förutsättningar att handledaren har tillräckligt med kunskaper

som är nödvändiga för handledningen. Med personlig makt menas också denna makt som i

första hand kommer från den personliga utstrålningen hos handledaren. Denna typ av makt

kommer före positionsmakten som grundar sig på handledarens position. Positionsmakten

erkänns både av handledaren och den som handleds men är inte den dominerande typen av

makt under handledningsprocessen (Kroksmark & Åberg, 2007, s 169). Relationer mellan

handledare och student präglas också av olika former av maktspel. Studenten eller den som

handleds kan försöka hävda sig genom fler olika uttryck eller skådespel som till exempel jag

gjorde enligt dina instruktioner osv. Handledarens maktspel kan kännas genom fraser som

”jag är bara en människa eller efter allt jag gjort för dig” (Kroksmark & Åberg, 2007, s. 174).

Ett handledningssamtal bör vara inriktat på sakfrågor och kan huvudsakligen betraktas som ett

förklarande, informerande och föreläsande samtal. (Handal & Lauvås, 2000). En handledare

bör akta sig för att utgå från sin maktposition utan inrikta sig på att vinna förtroende hos sin

student.  Åberg utgår från att varje samtal har fyra syften. Kunskapsinlärning dominerar i den

akademiska världen och dess syfte är att lära sig behärska teoretiska begrepp. Utgångspunkten

är att förtydliga förståelsen av den egna undervisningen. Det andra syftet är

färdighetsutveckling som går ut på att deltagarna ska bli medvetna om vad det är som

utmärker ett kompetent förvaltande av arbetsuppgifterna. Personlig utveckling är tredje syftet.

Det handlar om att etablera en stil eller ett visst synsätt. Man uppmärksammar principerna för

sitt handlande, egna antaganden, värderingar samt etiska påföljder av sitt eget men också

andras handlande. Det fjärde syftet är det viktigaste målet i handledningsprocessen. Det går ut

på att student eller den som handleds gör kopplingar genom reflektioner mellan sin praktik

och sin teoretiska kunskap på ett sådant sätt att teorier, institution och den praktiska vardagen

integreras (Åberg, 2009, s.65-66). 

Som jag har redan nämnt är samtalet viktigt vid evalueringen av studenten.  När det gäller den

yrkesmässiga handledningen skapade den norske pedagogen Lövllie en tankemodell som

består av tre olika samtals eller handlingsnivåer. Den första P1- nivån är grundnivån där all

handling börjar men också i de flesta fallen slutar. Därför kallas den också handlingsnivå.

Denna nivå präglas av handledarens uppmärksamhet på detta som förekommer i klassrummet
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i olika undervisningssituationer. Något annat som kännetecknas P1 nivån är också

förekomsten av tyst kunskap med vilket menas inte tydlig, uttalad kunskap. På den andra P2

nivån talar man om kunskaper och information som sätts in i ett samband. Samtal handlar om

egna erfarenheter och överförd kunskap som kan vara av praktisk och teoretisk karaktär. Man

motiverar sina handlingar utifrån egna erfarenheter och teorier. På den tredje P3 nivån

samtalar man om samhällets normer och värderingar där etiska värderingar kommer fram.

Därför kallas den tredje nivån för etiskt rättfärdigande. 

På denna samtalsnivå bör inte handledaren utgå från att studenten har vissa egna

uppfattningar som är grunden för studentens specifika handlingssätt utan dessa måste bli

kända genom att studenten tydliggör dessa. Genom att samtala om samhälls- människo- och

kunskapssyn ger studenten sitt agerande en etisk legitimering (Lauvås & Handal 2000, s 39). 

Det är inte så många som lyckas ta sig till den tredje nivån. Enligt Lauvås och Handal är

målet med handledningen att lärarstudenten ska koppla samman de tre nivåerna.

Praktisk Praxis

yrkesteori                                             

                                                          P.3 Etiskt
                                                       rättfärdigande

                                               P2.Motiverar handlingar
    

                                          
                                             P1.Handlingsnivå

Figur 5. Praxistriangeln  (I.Kasic enligt Handal&Lauvås, 2000)

Denna modell kallas för praxistriangel och illustrerar den pedagogiska praktikens natur 

( Lauvås&Handlal, 2000, s 39).  Begreppet praxis omfattar samtliga tre nivåer medan praktisk

yrkesteori omfattar P2 nivå (motiverar handledningar) och P 3 nivå (etiskt rättfärdigande).

Enligt Lauvås och Handal är målet med handledningen att studenten ska koppla samman de

tre nivåerna. 
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4. Metod och empiri

I denna del av uppsatsen tänker jag presentera val av metoden, etiska ställningstaganden och

uppsatsens studieobjekt. Dessutom tänker jag diskutera kring urvalet av studiematerial. 

Denna uppsats är en kvalitativ studie av ett fall, en lärarstudent, som var på sin

verksamhetsförlagda utbildning hos mig under en period på fem veckor.  Studien är till stor

del baserad på observationer, erfarenheter, samtal och analys av olika handlingar och

situationer som ägt rum på en 6-9 grundskola där jag arbetade för ett antal år sedan. De flesta

samtalen som jag haft med studenten och hans lärare från universitet finns i form av längre

eller kortare minnesanteckningar och mejl. Valet av fallstudie som den kvalitativa

v e t e n s k a p s m e t o d e n ä r n a t u r l i g e f t e r s o m d e n a n v ä n d s m e s t i n o m

samhällsvetenskapsforskningen. Det som utmärker fallstudie är enligt Sharan B Merriam

(1995) att man fokuserar sig på en eller några få studieobjekt. Syftet är att genom en

fördjupad undersökning få mer detaljerade kunskaper om detta studieobjekt. 

Genom fallstudien är man mest fokuserad på sociala relationer och processer som pågår inom

ramen för det fall man analyserar. Den detaljerade kunskapen kan visa hur komplexa

sammanhang som sociala relationer och processer fungerar i verkligheten. Fallstudien

genomförs empiriskt i verkligheten. Det är viktigt att vid valet av fallet välja ”rätt fall”det vill

säga  det fall som avviker från alla andra typiska fall (Sharan,1995). En annan författare Yin

(2007) menar också att fallstudien är en av de metoder som kan föredras när frågor som hur

och varför ställs. Det finns en del fördelar respektive nackdelar med fallstudier som metod.

Fördelarna är att man får en mer detaljerad, nyanserad och känslig information. Dessutom

behöver man inte eftersträva kontroll över det man undersöker. Utifrån fallstudien går det

också att konstruera egna teorier.  När det gäller nackdelar menar vissa att det finns risk för

generalisering vilket kan leda till kritik för bristande trovärdighet. Ett av problem är att

avgränsa fallet samt att det finns risk för att man som undersökare kan påverka situation. 

Hartman anser att fallstudie är en metod som bygger på att man ska avgränsa sitt fall. Fallet

måste ha tydliga gränser och bör fungera oberoende i förhållande till sin omgivning. Som en

empirisk kvalitativ metod är fallstudie en redogörelse av en eller några personers

föreställningar och uppfattningar av sin aktuella situation. Enligt Hartman är typiskt för en

kvalitativ undersökning att man försöker nå förståelse för livsvärlden hos en individ eller en

grupp av individer (Hartman, 2004). Med detta menas att i den kvalitativa undersökningen är
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man tvungen att tolka och värdera detta som man upplever samt att försöka hitta anledningar

och anknytning. 

4.1Etiska ställningstaganden
När man använder sig av fallstudie som metod bör man tänka på etiska ställningstaganden.

När det gäller forskning, där människor deltar, är det enligt Åberg viktigt att den måste tjäna

vetenskapliga och mänskliga intressen.  Dessutom ska deltagarnas anonymitet skyddas och

forskaren måste känna ansvar för att konsekvenserna av deras medverkan i studien inte blir att

någon skadas (Åberg, 2009, s 90). Att inte ta upp några privata eller känsliga informationer i

denna studie är en av grunder i forskningsetiska principer. För att skydda deltagarnas identitet

och rätten till anonymitet uppges varken deltagarnas eller skolornas/lärosättens identitet.

Istället valde jag att använda mig av ett påhittat namn för min lärarstudent.

 Med studieobjekt menas i första hand både Kalle men också den verksamhetsförlagda

utbildningen inklusive lärarstudentens lärare/handledare från universitet. 

För Hegender är VFU en arena där forskningsgrundad och erfarenhetsgrundad kunskap kan

mötas. Samtalen som förs mellan handledare och student kan betraktas som en gränszon, mitt

emellan akademi och profession (Hegender, 2010,s.47). Under VFU är miljön och villkoren

för lärarkandidatens lärande helt annorlunda, jämfört med den på högskola eller universitet,

där samma student har sin högskoleförlagda utbildning. Den praktiskpedagogiska

verksamheten i form av verksamhetsförlagd utbildning är grunden för att denna lärarkandidat

ska lära sig utöva sitt blivande yrke som lärare. 

4.2Studiematerial

Det finns en rad olika studier som tar upp ämnet VFU utbildning och relationer mellan lärare

och student. Jag har använt många böcker, studier och avhandlingar i syfte att breda ut den

teoretiska bakgrunden för denna uppsats. Handals och Lauvås bok På egna villkor, en strategi

för handledning som behandlar problematiken kring relationer mellan handledare och student

är en av viktigaste böcker inom detta område. Lika viktig är boken Handledning i

pedagogiskt arbete, av Tomas Kroksmark och Karin Åberg som bland koncentrerar sig kring

begreppet pedagogisk handledning.  Petri Partanens bok Från Vygotskij till lärande samtal tar

upp lärarrollen med betoning på lärandets och utbildningens olika aspekter där är Lev

Vygotskij författarens utgångspunkt. Delvis samma problematik behandlas också av Roger

Säljö i hans bok Lärande i praktik, där han betonar vikten av kommunikationen under
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inlärningsprocessen.  Andra böcker som är viktiga för denna uppsats är doktorsavhandlingen

Mellan akademi och profession – hur lärarkunskap formuleras och bedöms i

verksamhetsförlagd utbildning, skriven av Henrik Hegender, verksam vid Linköpings

universitet. Han resonerar kring problem som uppstår när lärarstudenten byter från den

akademiska till den praktiska lärmiljön.

 I den andra doktorsavhandlingen Anledning till handledning beskriver Karin Åberg om

handledningen i det pedagogiska arbetet, där hon koncentrera sig på en grupp skolledare som

ansvarar för handledningen av lärargrupper på sina respektive skolor. Utöver dessa två

avhandlingar har jag också läst några uppsatser som handlar om den verksamhetsförlagda

utbildningen och handledarens roll i denna process. Gunilla Nilsson har skrivit en D uppsats

med temat Att handleda lärarstudenter med fokus på handledningens form och villkor ur ett

VFU –lärarperspektiv.  Samma problematik tas upp av Lena Kempen i hennes D –uppsats

Mötet handledare – student i VFU där hon koncentrerar sig kring handledares perspektiv på

handledningsuppdraget. Sonny Malmqvist och Margareta Peterson har skrivit ett intressant

examensarbete En källa till kraft som handlar om sjuksköterskornas upplevelse av

handledning i omvårdnad. Arbetet tar upp begreppet handledning och handledningsprocessen

som allmänt företeelse.

 Andra böcker som jag anser är relevanta till denna uppsats är Elevens värld, skriven av Gunn

Imsen. I boken redogör hon om bland annat inlärningsprocessens olika teorier där Vygotskij

och Piaget har en av de centrala rollerna. När det gäller förklaringen av begreppet fallstudie

har jag använt Merriam Sharans bok Fallstudien som forskningsmetoden samt Robert K. Yins

bok Fallstudier: design och genomförande. Jan Hartmans bok Vetenskapligt tänkande, Martyn

Denscombes bok Forskningens grunder – samhällsforskarens handbok i tio punkter samt

boken Konsten att skriva och tala skriven av Jakob Gustavsson och Maria Hedlund är också

en del av referenslitteraturen som jag använt i skrivandet av denna uppsats. 
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5. Verksamhetsförlagd utbildning i verkligheten

Denna del av studien handlar om ett fall, om en lärarstudent som hade sin VFU hos mig för ett

antal år sedan.. Här tänker jag redogöra om handledningen i praktiken, samtal och relationer

mellan mig, lärarkandidat och hans lärare. 

5.1 Möte handledare - lärarkandidat 

Handledning är ett intressant men samtidigt ett krävande uppdrag med tanke på att det ställs

stora krav på handledaren. De yttre kraven kommer från respektive högskola/universitet med

lärarstudentens huvudhandledare och lärarstudenten i spetsen och handledarens egen skola där

elever, lärare men också skolledarna förväntar sig att handledaren kommer att göra ett bra

jobb. De inre kraven är kanske ännu större och dessa ställer varje handledare på sig själv.  Det

krävs mycket tid att planera, samtala, genomföra, kritisera, fundera och utvärdera under VFU

perioden. Det är inte bara att den som ska handledas blir en elev till i klassrummet utan man

hoppas att efter VFU tiden blir lärarstudenten en lärare till, som självständigt kan leda klassen

och utför allt annat arbete som ingår i läraruppdraget. Ibland, anser jag,  händer det att den

blivande läraren tvingar sin handledare att omprova sitt uppdrag och sina rutiner i sökandet

efter nya kunskapsvägar. 

I denna del av uppsatsen tänker jag ta upp ett fall, en lärarstudent, som på sätt och vis var

annorlunda från alla andra lärarstudenter som jag haft under min karriär som VFU handledare.

I början av sin VFU utmärkte hans sig genom att han var tyst och mycket osäker. Dessutom

hade han dåligt självförtroende och en svag socialkompetens som inte passade i skolvärden.

Till och med hans lärare från universitet tvivlade på honom som blivande lärare.  

Kalle är ett påhittat namn för en lärarstudent som hade sin VFU hos mig i början på detta

decennium. Tanken var inte alls att jag skulle vara hans handledare utan det var resultat av

andra omständigheter på min dåvarande skola.. När min VFU samordnare ställde frågan om

jag eventuellt kunde tänka mig ta emot en lärarkandidat till var jag i början mycket tveksam

med tanke på min svåra arbetssituation. Enligt VFU samordnare var det nästan omöjligt att

hitta någon annan handledare i denna stund och placering på någon annan skola var inte heller

aktuell. Ett möjligt alternativ för Kalle var att pendla till en annan stad eller att göra sin VFU

nästa termin.
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 Innan jag skulle bestämma mig fick jag träffa Kalles lärare från hans universitet som var

också ansvarig för studentens VFU. På mötet med denna universitetslärare fick jag veta att

Kalle hade vissa problem på sina tidigare VFU skolor. Kalles problem var inte

ämneskunskaper utan dessa handlade om bristen på social kompetens hos lärarstudenten.

Hans initiativförmåga var på en ganska låg nivå, vilket ledde till att han hade svårt att

upprätthålla relationer både med eleverna i klassen men också med lärare och övrig personal

på respektive skolor. Enligt denna lärare krävdes en hel det tålamod och försiktighet med

Kalle. Han var inte den typ av lärarstudent som efter bara några dagar blir en i gänget utan

snarare en som behövde mer tid för att känna sig trygg i den nya miljön. Utan tvekan var

Kalle en lärarstudent som är på sätt och viss var annorlunda än andra som jag haft tidigare.

För att kunna följa hans utveckling bestämde vi oss för ett mer detaljerad informationsutbyte i

form av mejl och telefonkontakter. Dessutom var vi eniga om att ordna en veckovis

utvärdering där Kalle också skulle medverka. 

Enligt Handal och Lauvås består handledningsprocessen av sex olika faser (Handal & Lauvås,

2000). Etablering av handledningsrelationer är fas nummer ett som är också den känsligaste

fasen. Att inte skrämma bort lärarstudenten med en massa planering och uppgifter är en av

grunderna i den inledande fasen. Det är också handledarens uppgift att på ett tydligt sätt

informera studenten om ramar (gränser) eller handledningsutrymme som lärarstudenten har

men samtidigt måste handledaren beakta studentens behov i form av handlingsfrihet där

han/hon kan testa sina egna idéer, praktiska teorier och eventuellt skapa sina egna

undervisningsmetoder. 

5.2 Samtal som pedagogiskt verktyg 

Mitt första möte med Kalle och hans lärare var början på studentens verksamhetsförlagda

utbildning. Han var medveten om sina brister och svårigheter. Detta framgick också från hans

tidigare handledare från andra skolor. Att ta upp sådana saker redan på vårt första samtal var

viktigt för att vi kunde fortsätta vidare och kanske hitta nya vägar och möjligheter för Kalle.

Detta förhandledningssamtal är mycket viktig för att handledningen skall fungera på bästa

möjliga sätt. Genom det första samtalet som Handal och Lauvås kallar för P1 eller bas (grund)

samtal skapas förutsättningar för en lyckad handledning.  På denna nivå samtalar man mest

om allmänna saker, om vad man ska göra och delvis om hur man ska göra. Djupare tankar

tillhör nivå P2 och P3. 
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Med andra ord utgår all handledning från P1 nivån (Handal & Lauvås, 2000, s.40). Det är

viktigt att när man tar emot lärarstudenten att man inte utgår från sin maktposition utan

snarare försöka skapa en avslappnad och trevlig samtalssituation. Att presentera lärarstudent

till sina kollegor kan också bidra att studenten kan känna sig välkommen redan från första

studenten i skolan. 

 Min uppgift som handledarens är också att informera lärarstudenten om hur handledningen

ska genomföras innan studenten hamnar i klassrummet.  På mötet tog jag bland annat upp om

skolans regler, styrdokument, arbetsschema, veckoplanering, klasslistor, mentorstiden med

eleverna, skolkatalog, likabehandlingsplan, ämnesplanering med betygskriterier, schema med

arbetslags, ämnes och övriga möten samt annan viktig skriftlig information. Efteråt

diskuterade vi om VFU-s upplägg och Kalles uppgifter från hans universitet samt

förväntningar av VFU.  Det är viktigt att han själv kan berätta om sådana saker som på sätt

och vis berör hans VFU. Handal och Lauvås betonar att det är ohållbart att bara köra ingång

utan att ha diskuterat om förutsättningar för en lyckad handledning ( Handal &Lauvås, 2000, s

108).  För Kalle var det viktigast att ha en handledning som ska leda honom till målet –att

klara den verksamhetsförlagda utbildningen på bästa möjliga sätt. I hans planering och

arbetsuppgifter från universitet stod det bland annat att han skulle planera och genomföra

minst 50 % av samtliga lektioner. 

 Med tanke på Kalles situation funderade jag en del innan jag kunde presentera mina tankar

kring hans VFU hos mig.  De studenter som jag hade innan var ganska snabba att hitta sin roll

i klassrummet. Min plan gick ut på att dela hans fem VFU veckor i tre perioder. Den första

veckan var avsatt för planering, observationer (skuggning) av mig och elever, enskilda och

grupp samtal med eleverna, läsning av skolans och övrig dokumentation samt samtal och

vardagliga reflektioner och utvärderingar. Efteråt var tanken att Kalle skulle börja arbeta

gruppvis med elever för att, så småningom, ta hand om hela klassen. En sådan metod från en

mindre grupp till hela klassen kallar jag för stegvismetoden. Eftersom varje lärare har sina

egna metoder och teorier hade jag också konstruerat min egen teori. Grunden i teorin är tron

på maximalt lärande som sker stegvist genom att jag utgår frånelevens befintliga kunskaper. .

Både Kalle och hans mentor tyckte att planen var värd att prova. Det är viktigt att handledaren

är tydlig, strukturerad och öppen för alla former av diskussioner samt omtänksam.

Avslutningsvis sa jag att det var viktigt att man kunde prova sina egna metoder, egna

praktiska teorier och sedan utvärdera detta. 
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Veckan därefter började Kalles VFU på allvar. Efter varje lektion försökte jag hitta tid för att

diskutera och reflektera med honom om bland annat lektionens upplägg, genomförandet och

elevernas arbetsinsatser.  Han medverkade också i våra enskilda samtal med elever som var

stökiga eller oroliga både i och utanför klassrummet. Det var viktigt att lära sig hantera inte

bara situationer i klassrummet utan också i korridoren, på skolgården eller i matsalen. Varje

dag avslutades med ett längre samtal där Kalle fick möjligheten att fundera och diskutera

enskilda lektioner, metoder och innehållet i undervisningen, lektionsplanering samt enskilda

elevärenden. Då och då hade vi våra samtal i personalrummet där Kalle fick möjligheten att

träffa andra studenter och kollegor. På våra arbetslagsmöten brukade han också bidra med

enstaka inlägg och kommentarer.   

Under våra diskussioner försökte jag väva in vikten att han borde röra sig mer bland eleverna.

På så sätt hade han möjligheter att lära känna elever samt hjälpa dem i deras arbete. Varje

samtal brukade jag avsluta genom att ta upp framsteg som han gjorde under dagen. Veckan

avslutades med en gemensam utvärdering där Kalle, tillsammans med mig och sin lärare, fick

möjligheten att berätta om sina upplevelser, funderingar och tankar kring VFU.  Kalle var

särskilt uppmärksam på den tid som jag brukade lägga på det sociala arbetet med mina elever.

För honom var detta okänt från hans akademiska värld där man inte diskuterade så mycket

kring konflikthanteringen i skolan. På hans tidigare skolor fick han inte heller möjligheten att

medverka i samtal med bråkiga och stökiga elever samt med elever som hade andra problem

och behov i skolan.  Utan tvekan visades det att han trivdes bra i skolan, vilket var en av

grunderna för vidare arbete.  Den första veckan som Kalle tillbringade på skolan var en period

av etablering av handledningsrelationer mellan mig, honom men också hans lärare från

universitet.  

Vecka två var början på fas två i handledningsprocessen. Redan i slutet på den första veckan

diskuterade vi om utformningen av ett nytt handledningsunderlag för denna vecka. Kalle fick

i uppdrag att planera undervisning för två klasser, där meningen var att han skulle ta hand om

mindre grupper istället för en hel klass. Tanken med handledningsunderlaget är att

lärarstudenten, tillsammans men sin handledare, diskuterar vilka frågor är väsentliga för

undervisningen. Handledaren bör akta sig hamna i en roll som kontrollant av detta som

studenten förbereder utan genom diskussion komma överens om ett gemensamt underlag för

undervisningen. I Kalles fall diskuterade vi om ett konkret tema, Amerikanska revolutionen,
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samt om hans funderingar kring arbete med mindre grupper. Han brukade använda sig av en

form av anteckningar som oftast var grunden för hans frågor och funderingar kring arbetet i

klassrummet. 

Arbete med mindre grupper visade sig en framgångsrik modell. Varje grupp bestod av fem

elever som var på olika kunskapsnivåer. Kalles uppdrag gick på att föreläsa för eleverna om

Amerikanska revolutionen samt föra en diskussion med dem med hjälp av ett antal

instuderingsfrågor och begrepp. Medan andra elever var upptagna med sina arbetsuppgifter

satt jag i ett grupprum och lyssnade på Kalle. Då började jag med observationer, som var

nästa period i handledningsprocessen. I början var min Kalle ganska nervös och

okoncentrerad. När arbetet med första gruppen var klart hann vi diskuterar kort om Kalles

insats. Med den andra gruppen gick det bättre. Han var mer koncentrerad och visade bättre

intresse för elevernas medverkande i undervisningen. Dialogen mellan honom och elever var

inte längre på en låg nivå där han kunde bara nicka om eleven svarade rätt. Mer och mer var

han indragen i socialiseringsprocessen med eleverna. 

Efter lektionen satt vi oss och gjorde en slags fördjupad analys av hans insats. Han fick

reflektera kring lektionens struktur och innehåll, elevernas insatser och hans sätt att undervisa

och föra samtal med eleverna. Han erkände att han aldrig tidigare hade fått möjligheten att

undervisa. Samma metod tillämpade vi senare på elever i den andra klassen. Med varje grupp

blev Kalle mer och mer säker och tydlig i sitt sätt att undervisa. Det märktes också på

eleverna att han fick deras respekt och erkännande. Under observationer var inte meningen att

jag ska utvärdera Kalle som den blivande lärare utan jag försökte lyfta fram det positiva hos

honom. Snarare genom mina observationer ville jag se hur Kalle agerade när han började vara

mer verksam som läraren än den som bara ska sitta och observera detta som händer i

klassrummet. Dessutom var jag också mycket nyfiken på förändringsprocesser hos honom

med vilket jag menar socialiseringen med andra vuxna och eleverna i och utanför

klassrummet. Min grundprincip var att låta honom anpassa sig till denna yrkesmiljö och

skolkultur som vi hade på denna skola. Ibland var det rätt så tufft med en del elever, men de

flesta var lugna, trivsamma och målinriktade. Enligt min lärarstudent var just relationerna

med elever och mig något som fick honom att trivas och tänka annorlunda. 

Att välja rätt handledningsstrategi och rätt sätt att agera som handledare skapar goda

förutsättningar för en lyckad handledning och lärandet. Handal och Lauvås talar om tre olika
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gruppers handledare, expertkritiker som vet vad som är dålig och bra undervisning, den

uppmuntrande som ser det positiva och den neutrale som vill att lärarkandidaten själv ska få

insikten om vad som han inte gjorde på ett bra sätt (Handal & Lauvås, 2000, s.117). När det

gäller Kalle försökte jag att i första hand agera som en uppmuntrande handledare, utan att

fokusera mig alltför mycket på detta som inte var bra.  Jag försökte handleda honom som en

”kritisk god vän” vars huvuduppgift är enligt Handal att bjuda till gemensamma reflektioner

över praktiken där kompetens som analytiker och teoretiskt kunnig yrkesutövare kommer i

första hand (Kroksmark & Åberg, 2007, s.23). Under hela VFU perioden var min handledning

en kombination av guru och god vän modellen. Det förekom en form av styrning men också

han hade mycket utrymme för att reflektera över handledningen, prova sina egna tankat,

teorier och modeller i undervisningen och arbetet med eleverna. 

Efter tre veckor hos mig började jag märka tydliga förändringar hos min lärarstudent. Vi var

inte längre fokuserade bara på mindre grupper utan vi började slå ihop två och sedan fler och

fler grupper. Vi diskuterade ofta om skillnaden att undervisa i en liten grupp och i en stor

grupp. Han började reflektera utifrån sina egna praktiska teorier, baserade på hans erfarenhet,

förmedlingen av kunskaper till eleverna och värderingar kring utbildningens betydelse och

karaktär på VFU skolan respektive hans universitet. Han växte mer och mer i sin roll och var

särskild intresserad av att diskutera om språkets betydelse i en mångkulturell skola. Kalle

tyckte att lärandemiljön på denna skola var helt annorlunda än på andra skolor där han hade

haft sin första VFU. Han betonade också att hans sociala kompetens växte mer här än på

någon annan skola. Här kan man åberopa den socialkulturella teorin som betonar

lärandemiljöns betydelse för individens kunskapsutveckling där lärandet är resultat av

individens samspel med den sociala miljön. Kalle lärde sig bland annat att säga ”god dag” på

samtliga nio språk, vilket uppskattades mycket både av elever med invandrarbakgrund men

också svenska elever.  På så sätt visade han intresse för elevernas olika kulturella bakgrund

vilket i sin tur ledde till att dessa elever visade mer intresse för honom. 

 Våra veckoutvärderingar med honom och hans lärare handlade mest om detta som hade med

undervisningen och skolan att göra. Denna nivå i handledningen kallas av Handal och Lauvås

för P1 eller handlingsnivå där man diskuterar olika undervisningssituationer och detta som jag

och Kalle hade fångat upp. Bland annat diskuterade vi om pojkarnas och flickornas agerande i

klassen, deras skolmotivation och intresse för de ämnen som Kalle undervisade i. Medan

flickorna tyckte mer om samhällskunskap föredrog pojkarna historia. Kalle motiverade
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pojkarnas intresse för detta ämne med tanke på alla krig som ägt rum medan flickornas

engagemang i samhällskunskap kan förknippas med de samhällsorättvisor som han tog upp i

undervisningen. Efter ett tag märkte jag att Kalle började sakta men säkert motivera sina

handlingar. Ibland brukade han ta upp detta som jag gjorde i klassen. Han tyckte mycket om

min så kallade  ord för ord metoden  där eleverna som grupp lär sig nya ord och begrepp

genom att skriva dessa på tavlan och sedan förklarar ordens betydelse till varandra. Vi var på

väg till en ny handlingsnivå där jag som handledare och Kalle som lärarstudent började

motivera våra handlingar. 

Genom våra samtal insåg jag att Kalle hade betydlig större potential att utvecklas till en

duktig lärare än som han visade i början på sin VFU. Medan våra samtal på P1 nivå präglades

av s k tyst kunskap dvs. inte så tydligt uttalad kunskap, där jag som handledare brukade säga

till Kalle vad  han ska göra med sina grupper och till en viss del hur han ska genomföra olika

undervisningsmoment, talade vi ytterst sällan om varför ska han göra detta just på ett sådant

sätt. Nämligen han inte kunde eller vågade inte ifrågasätta mitt handlande trots att han kanske

hade en annan åsikt om till exempel planeringen, innehållet och genomförandet av

undervisningen. Han var tyst i början och detta som han brukade säga var kort, utan några

djupare tankar. Men efter tre veckors intensivt arbete var förändringar tydliga. När hans lärare

medverkade på en av våra lektioner blev han också övertygad om samma sak som jag – att

Kalle gjorde klara framsteg när det gäller att kommunicera med elever, att leda och

genomföra undervisning, både med en och fler grupper, samt att motivera sitt handlande

utifrån begreppet praktisk yrkesteori. Syftet med sådana besök var inte att han eller vi skulle

utvärdera Kalle utan att se vilka framsteg han har gjort. 

Efteråt passade vi på att samtala med Kalle om hans VFU. Det visade sig att samtalet hade en

annan tyngd än våra tidigare samtal. Vi talade inte bara om själva handlandet utan också om

varför undervisar och agerar vi, särskilt Kalle, på ett sådant sätt. Enligt Handal& Lauvås

Praxistriangel betyder motiveringen av handlingar att handledningen  har kommit till en ny

nivå som kallas för P2 nivå. På denna nivå diskuterar man om kunskaper och fakta som sätts i

rätt sammanhang samt om erfarenheter och överförd kunskap, kopplad till både teori och

praktik (Handal&Lauvås, 2000. s 40).  
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5.3 Efterhandledning – på väg till yrkeslivet 

Efter tre veckor var det dags för Kalle att för första gången prova på att  ta hand om en hel

klass. Jag valde en av mina bästa klasser, en årskurs åtta, där eleverna var trevliga, lugna och

villiga att lära sig nya kunskaper. Det var en stor utmaning men också en möjlighet för honom

att utveckla nya kunskaper och erfarenhet. Att utveckla nya kunskaper är enlig Piaget en

komplex process. Denna inlärningsprocess består av två delprocesser. Den första kallas

assimilation och den börjar enligt Gunn Imsen när vi står inför nya och okända situationer

eller fenomen genom att vi tolkar eller förstår det vi uppfattar med våra sinnen. Dessa

tolkningar görs med hjälp av våra tidigare kunskaper. Man förklarar det nya med hjälp av det

man redan kan (Imsen, 2000, s105). Den sista stegen, att börja ta hand om en hel klass,

innebar för Kalle en form av revidering av hans uppfattningar i syfte att skaffa sig en ny

tolkning. Detta moment i inlärningsprocessen kallas enligt Piaget för ackommodation och det

är just detta som leder till utveckling och inlärning ( Imsen, 2000, s.107).

 Innan vi började med den sista delen gjorde Kalle, med delvis min hjälp, en grundlig

planering, där han med hjälp av några frågor strukturerade sin första riktiga lektion. Den

första frågan handlade om hur han ska lägga upp en lektion med tanke på tid samt vad var

syftet med denna lektion. Eftersom Kalle hade temat demokrati och diktatur inom ämnet

samhällskunskap vad det också viktigt att tänka på begreppsförklaringar och användning av

dessa i rätt sammanhang. Lika betydelsefullt var att tänka på hur man börjar en lektion med

hjälp av ett kort inledande samtal med klassen. Sedan diskuterade vi också om olika

aktiviteter under lektions tid som till ex genomgång, begreppsförklaringar, gruppuppgifter,

klassdiskussioner och avslutning av lektionen. Andra frågor som vi diskuterade handlade om

användning av hjälpmedel i klassrummet som till ex. världskartan, tavlan och projektorn. Inte

minst var viktigt att ta upp om hur man skriver på tavlan samt att man är tydlig, koncentrerad

och uppmärksam på eleverna samt beredd att besvara möjliga frågor. Avslutningsvis

samtalade vi om vikten att ha goda kunskaper inom området Demokrati och diktatur. För att

känna oss på den säkra sidan bestämde vi oss för en reserv variant. Tanken var att jag skulle ta

över om ifall Kalle inte kunde orka genomföra hela lektionen. Utmärkande för honom var att

han, trots sina kommunikationsbrister, var punklig, god planerare med goda ämneskunskaper

och ständigt villig att lära sig nya saker. För att vi ska lyckas krävdes enligt Vygotskij en aktiv

miljö, en aktiv lärare och en aktiv elev.
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När han satte igång sin första, självständiga lektion märktes det att han var nervös och delvis

okoncentrerad.  Att ha ögonkontakt med eleverna är ett sätt att kommunicera med dem, vilket

var en bristvara hos min lärarstudent. Han var mer vänd mot tavlan än mot eleverna men jag

valde att inte ingripa utan låta honom fortsätta. Efter att han blev klar med genomgången,

vilket tog mer tid än vi planerat, började han med gruppuppgifter. Först, efter en viss

osäkerhet, lyckades han dela in klassen i grupper och sedan sätta dem i arbete. Tanken var att

eleverna skulle besvara ett par fördjupningsfrågor som gick ut på att jämföra demokrati och

diktatur och sedan diskutera om detta som en klass. Det tog också mer tid än det var planerat,

eftersom Kalle fastnade i diskussioner med en grupp elever. När det var dags att börja med

klassdiskussioner var vår lektion nästan slut. Han försökte sammanfatta detta som han tog upp

samt informera om fortsatta klassdiskussioner på nästa lektion.  

Efter att nästan alla elever lämnade klassrummet satt vi oss och samtalade om denna lektion.

Det var dags att påbörja nästa steg i handledningsprocessen – efterhandledning. Detta samtal

handlade huvudsakligen om genomförandet av lektionen. Kalle var mycket missnöjd och

frustrerad över sin insats. Då och då brukade vi prata med våra elever om Kalles arbete i

klassrummet vilket vi också gjorde denna gång. De elever som stannade kvar ville gärna delta

i vår diskussion. Elevernas synpunkter handlade mest om att få hjälp i god tid samt att hålla

koll på några som var högljudda. Efter samtalet med våra elever hade jag ett annat viktigt

uppdrag, att fokusera Kalle på detta som var bra.  Därför försökte jag lyfta fram det positiva

som hänt under lektionen som till exempel hans diskussioner med elever samt god förmåga att

svara på elevernas frågor. 

Det viktigaste var att han själv kom till insikten att det kan bli bättre om han anstränger sig

mer. Jag försökte tänka i första hand som Handal och Lauvås när de säger att en handledare

borde avstå från egna tankar i vad som är korrekt i lärarbeteendet och se till studentens

individuella presentation.

 De betonar också följande:  

 Avsikten med handledningen är just att hjälpa den enskilde att komma

fram till det bästa sättet att utöva yrket –utifrån de värderingar, kunskaper

 och erfarenheter vederbörande har i en konfrontation med kvalitativa och

etiska krav som yrket ställer ( Handal&Lauvås, 2000, s 49). 
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I Kalles situation avstod jag från att kritisera honom eftersom hans riktiga lärande som

blivande lärare började just med denna lektion. Samtidigt ställde jag ett antal frågor i syfte att

få Kalle att fundera och tänka djupare kring sin insats. Vad var bra eller mindre bra? Hade du

koll på tiden? Hur hade du agerat annorlunda? Sådana samtal var viktiga eftersom dessa kan

uppfattas som stöd till lärarstudenten. På så sätt kan hans tänkande bli mer klart och kan leda

till att han skapar egna tankemönster och utvecklar betydligt större självförtroende och

oberoende i sitt eget lärande. Vi hade många sådana samtal där vi båda två kunde reflektera

över undervisningens hemligheter. Under alla dessa samtal försökte jag undvika att använda

mig av min maktposition. Jag ville inte använda mig av dialogstyrning, där man stimulerar en

illusion om jämlikhet genom undervisningsdialoger med en asymmetrisk maktrelation

 ( Kroksmark&Åberg, 2007,s.73).  Med hjälp av sådana samtal som händer direkt efter en

lektion där lärarstudenten får stöd istället för kritik kan studenten i fortsättningen klara svårare

uppgifter än vad han gjorde tidigare. Enligt Vygotskij kallas detta den proximala

utvecklingszonen – en ny period i individens inlärningsprocess där han/hon kan klara sitt

uppdrag på egen hand. 

5.4 Evaluering - inte enbarts summativt 

Så småningom började min lärarstudent visa mer och mer framsteg. Att leda en klass var inte

längre något större problem för honom. Samma åsikt hade också mina elever när jag och

Kalle diskuterade med dem om lektionernas upplägg och genomförande. Ibland brukade jag

lämna klassrummet för att låta honom agera ensam. I efterhand fick jag veta att det inte var

några större problem utan tvärtom att han kände sig lite friare utan min ständiga närvaro. De

två sista dagarna av sin VFU använde Kalle för utvärderingen av de undervisningsmoment

som han genomförde med eleverna. Muntliga och skriftliga prov, grupp eller enskilda

läxförhör, grupp och klassdiskussioner samt samtal av olika slag präglade den återstående

tiden. I början på veckan informerade jag både honom och hans lärare att det var dags för

utvärdering eller evaluering av hans VFU. I utvärderingen ingick också ett studiebesök från

hans universitet. Besöket var planerat för näst sita dagen av hans VFU. Det är viktigt att

informera sin lärarstudent om vad man ska beakta vid evalueringen. För mig som handledare

var viktigt att en blivande lärare skall i första hand visa att han/hon har förmågan att leda en

klass i olika situationer och miljöer. Detta har min lärarkandidat visat, särskilt under hans sista

vecka av sin VFU. 

28



Utöver detta är också viktigt att man kan planera en lektion på ett sådant sätt att denna lektion

har ett syfte där eleverna ser en tydlig struktur i form av inledning, olika former av aktiviteter

där eleverna står i centrum och avslutning i form av sammanfattning som kan också uppfattas

som en inledning till nästa lektion.. Dessutom är viktigt att man behärskar användning av

olika hjälpmedel i klassen. 

En blivande lärare måste också visa engagemang av olika slag samt att han/hon är lugn, säker

och med goda ämneskunskaper. Under evalueringsveckan kändes att relationer mellan mig

och min Kalle var av en ”kollega karaktär”. Vi kunde prata om många olika saker som inte

enbart handlade om skolan och undervisningen. Han själv utryckte ibland kritiken över

samhällets syn på skolan, lärare och lärandet. Han brukade ta upp resurstilldelningen och dess

brister samt segregation, den synliga och osynliga diskrimineringen samt vanliga frågor som

till exempel ensamheten. Denna nivå i handledningsprocessen som Handal och Lauvås kallar

för P3 eller etiskt rättfärdigande, når man inte med alla lärarstudent utan i flesta fall stannar

man på en handledningsnivå.  

Evaluering av en lärarstudent består inte bara av de orden som jag som handledare sätter på

ett papper i form av omdöme och sedan överlämnar till hans/hennes universitet eller

högskolan. Detta kommer sedan att användas som ett underlag för bedömning i examination

av den blivande läraren. Den formativa bedömningen är kanske viktigast för själva

lärarstudenten eftersom den handlar om Kalles vidare utvecklig som blivande lärare. Utöver

mig som handledare, hans mentor och lärare evaluerades Kalle också av våra elever. De själva

visste bättre om hans utveckling än de två besökande lärare från universitetet.

När allt var klart och den formella delen av besöket var bakom oss kunde vi öppet diskutera

om Kalles intryck av hans verksamhetsförlagda utbildning. Det förespråkas också av Handal

och Lauvås där jag som handledare får någon form av feedback, som ska leda till nya

perspektiv på handledningen (Handal & Lauvås, s.120). Han tog upp de svårigheter som han

hade i början på sin VFU men också elevernas öppenhet och god stämning i mitt arbetslag

och på skolan samt mitt engagemang. Vi var överens om en sak – att Kalle gjorde tydliga

framsteg som var grunden för hans fortsatta utveckling till blivande lärare. 
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5.5 Epilog

I slutet på läsåret fick jag ett långt mejl från Kalles lärare, han som jag brukade träffa då och

då. Bland annat skrev han följande: Idag tar vår termin slut och vi har haft sista

sammankomsten med diskussioner kring vfu-perioden: bekymmer, glädjeämnen, konkreta

problem och hur de löstes/kan lösas i framtiden. Jag har också fått in alla omdömesblanketter

och konstaterar till min glädje att VFU-perioden fungerat bra för samtliga. Det var särskilt

roligt att läsa ditt omdöme om min student och din lärarkandidat Kalle. Som du vet var jag i

början orolig att han inte kommer att klara VFU. Jag visste, liksom du, att han hade många

goda idéer och tankar men var mera osäker på om han skulle kunna anpassa och omvandla

detta i praktiskt arbete. .. Så här skriver Kalle själv i sin rapport:

 ”Mina egna förväntningar inför denna VFU period var blandade, då jag redan hade varit på ett

högstadium och egentligen trivdes inte så bra på den första skolan… Men det något annorlunda

atmosfär på denna skola, speciellt angående den sociala interaktionen med eleverna, gjorde perioden

till en väldigt värdefull period som gav mig möjlighet att förbättra just de färdigheter jag kände att

jag behövde förbättra”.

Kalle är själv medveten om att sociala relationer är något som är viktigt att han

vidareutvecklar, och han skriver också att han har lärt sig mycket under denna period som han

också vid nästa VFU perioden vill vidareutveckla och förbättra ytterligare…Han har alltså

tagit stora steg framåt under dessa veckor, och det är du och dina elever som har bidragit till

detta.

Så ett stort tack för samarbete och trevlig sommar

Bästa hälsningar

Lärare från universitetet. 
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 6. Avslutande diskussioner

Syftet med denna uppsats var att analysera handledning som en företeelse genom att fokusera

sig på en lärarstudent och delvis hans lärare/handledare från universitetet. Den

verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) är idag den obligatoriska delen av lärarutbildningen

vars syfte är att lärarstudent lär sig knyta samman sina teoretiska kunskaper med de praktiska

momenten i klassrummet. Dessa kopplingar mellan teori och praktik ställer stora krav på både

handledare men också på den som ska handledas dvs. lärarstudent. Ibland har vissa

lärarstudenter svårt att hitta rätt sätt att koppla samman den akademiska världen med den

praktiska. Detta som man lärt sig på universitet eller högskola är inte tillräckligt för att den

blivande läraren kan kliva in i klassrummet och börjar undervisa. Därför ställs höga krav på

den som ska handleda denna individ. Grunden för att han/hon ska lyckas med sin VFU är en

god handledning och bra samarbete med respektive högskola eller universitet.  Detta är, som

många forskare har konstaterat, en flerdimensionell process där både den pedagogiska,

sociologiska och psykologiska dimensionen går in i varandra. När jag som handledare tar

emot en lärarstudent krävs av mig att jag kan skapa förutsättningar för att han eller hon ska

lyckas med sitt uppdrag. Handledning som process är en aktivitet som riktar sig till denna

människas utveckling, styrd av min (handledarens) yrkesskicklighet, universitets/högskolans

och partnerskolans måluppfyllelse och kraven på god kvalitet.   

När jag träffar min lärarstudent och kanske min blivande kollega är det viktigt att redan från

början utgå från att alla människor är olika, med olika kunskaper och förutsättningar i livet.

Mitt förhållningssätt gentemot min lärarstudent, som jag i mitt arbete har döpt till Kalle, byggt

på respekt och intresse för vad han har för kunskaper och erfarenheter, har varit avgörande för

Kalles framgångar under hans verksamhetsförlagda utbildning. Hade jag valt att utgå från en

maktposition, utan att tillåta lärarstudenten komma fram med sina egna erfarenheter, teorier

och reflektioner över detta som han gjort under dessa fem veckor, hade jag skrivit ett helt

annorlunda omdöme om honom. Då hade vi kanske stannat bara på P1 nivå där

handledningen hade varit det dominerande tema under hela handledningsprocessen.  Därför är

det viktigt att jag som handledare släpper in min lärarstudent i min egen värld, där mina egna

teorier och metoder lever sitt eget liv. Samtidigt är det viktigt att jag möter lärarstudent där

han befinner sig med sina kunskaper och erfarenheter. Om jag har för stora förväntningar och

det visar sig att dessa inte stämmer på denna människa är risken stor att både jag och min

lärarstudent kommer att misslyckas med våra uppdrag.  För att vi ska nå ett lärande genom en
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handledning med mening, måste jag som lärare eller handledare hitta sätt att nå fram

kunskaper som lärarstudenten har med sig. 

Därför är viktigt att det skapas goda relationer mellan handledare och den som ska handledas.

Att välja rätt modell, guru eller kritisk vän, eller kanske kombination av båda två beror i första

hand av vem som ska ledas, där en viss kombination av dessa två modeller är den bästa

handledningen.  När man har valt rätt handledningsmodell är viktigt att man samtalar på ett

rätt sätt. Handledningssamtalet är ett pedagogiskt verktyg som har en central roll under

handledningsprocessen. Mina samtal med Kalle har präglats av både ett rikt innehåll och

funktion – att få honom inse att praktiskt lärande inte är samma sak som yrkesteori men att

båda två hänger ihop. Genom handledningssamtalet får lärarstudenten möjlighet att reflektera

över handledningen som process, sina egna handlingar och ståndpunkter. Att nå den högsta P

3 nivå i handledningsprocessen där samtalets innehåll präglas av etiskt rättfärdigande är inte

självklart. För att man ska lyckas med detta krävs att samtalets innehåll präglas av öppenhet,

empati och ömsesidig respekt. 

Valet av fallstudie som metod var ingen slump.  Min lärarstudent avvek på sätt och vis av alla

andra som jag haft under min mångåriga handledningskarriär. Jag hade möjligheten att inte

handleda honom men samtidigt har Kalle gett mig möjligheten att omprova mina teorier, min

erfarenhet, synen på människan och mina etiska värderingar. Han gav mig ett nytt perspektiv

på lärandet och kunskaper där de rådande sociala konstellationerna spelade en mycket viktig

roll. Hade jag inte haft denna lärarkandidat då hade jag blivit fattigare, både som människa

och lärare/handledare, för den unika erfarenheten som jag fick genom att handleda honom. 
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