
  

 
  

 

Övningsskolor –	                                                   
ett första år fyllt av positiv energi 

Utvärdering av grundlärarprogrammet 2014-15 

Ann-Christine Wennergren 

 
 

  



 
 

 1 

Sammanfattning 
 
Lärarutbildningen i Halmstad ingår i en försöksverksamhet med övningsskolor/förskolor tillsam-
mans med huvudmännen i Falkenberg, Halmstad, Laholm och Ängelholm samt en fristående skola 
2014-2019. 
 
De bakomliggande tankarna om övningsskolor handlar om att koncentrera lärarstudenters VFU på 
några få skolor och därmed öka kvalitén på den verksamhetsförlagda delen av utbildningen. Minst 
lika viktigt är att ett intensifierat samarbete mellan skolor och högskolan ska bidra till utveckling 
och att lärares kompetensutveckling ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. I 
Halmstad har modellen för övningsskolor följande tre hörnstenar: En lokal organisering av VFU 
genom lokala VFU-ledare, regelbundna VI-dagar (verksamhetsintegrerade dagar) utöver VFU där 
studier genomförs på övningsskolan samt att lärare och studenter ingår i samundervisning (co-
teaching) under VFU eller VI-dagar.  
 
Syftet med utvärderingen av projektets första år i grundlärarprogrammet har varit att dra lärdomar 
och identifiera förbättringsområden för kommande år. Sex kritiska faktorer har identifierats som 
särskilt viktiga för utfallet: 1) De lokala VFU-ledarna har haft en avgörande roll för kvalitet både i 
VFU och VI-dagar. 2) Bättre framförhållning och tydliga riktlinjer för VI-dagar behövs för att 
stärka likvärdigheten mellan skolorna. 3) Skolledarnas inställning och delaktighet har haft en av-
görande betydelse för att projektet uppfattas som hela skolans angelägenhet. 4) Praktiska frågor, 
särskilt på små skolenheter, har inneburit merkostnader. 5) De flesta skolor har tagit vikten av 
handledarutbildning på allvar och det har gjort skillnad när fler än en lärare från varje skola delta-
git i samma kursomgång. 6) Ökad närhet till Högskolans personal har bidragit till ett ömsesidigt 
samarbete med skolorna, där allas röster tagits på allvar.  
 
En central slutsats är att ömsesidigheten påverkat lärarnas och skolledarnas sätt att se på studen-
ternas utbildning. Redan efter ett år är inställningen att övningsskolorna och Högskolan tillsam-
mans representerar lärarutbildningen.  
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Förord 
 
Jag som analyserat data och sammanställt denna utvärdering har valt att skriva resultatet av rap-
porten i vi-form. Vi har varit många som slitit hårt för att dokumentera processen, återföra doku-
mentation till alla och verka för hög genomskinlighet. Jag vill ge tydliga signaler om att vi skapat 
data tillsammans med en tydlig intention att även lära och utvecklas tillsammans. 
 
Det finns dock en del etiska aspekter kring att jag som projektledare också är den som samman-
ställt utvärderingen. I detta skede har vi dock gjort ett medvetet val för att betona vikten av en pro-
cessutvärdering. Med tanke på att rapporten i första hand har ett formativt syfte för intern sprid-
ning har det varit en poäng att någon som varit aktiv i projektets olika delar även medverkar till en 
rapport som ska synliggöra processen.  
 
Som projektledare har introduktionsåret bidragit till många kraftfulla lärdomar om implementering 
av projekt, lärarstudenters professionsutveckling men också om lärares och skolledarens profess-
ionsutveckling. Jag ser det som en stor förmån att under ett läsår fått vara en del av kaos, frustrat-
ion, mod, risktagande och samtidigt få uppleva ett skimmer av positiv energi. Den erfarenheten är 
viktig att ha med sig när projektet kommer in i andra faser. 
 
Halmstad i augusti 2015 
 
 
Tack alla för ett fantastiskt gott samarbete  

Anki Wennergren (projektledare) 
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Inledning 
 
Högskolan i Halmstad fick i maj 2014 ett positiv besked från Universitets- och högskolerådets 
prövning om att starta försöksverksamhet med övningsskolor/förskolor tillsammans med skolhu-
vudmän i Falkenberg, Halmstad, Laholm och Ängelholm samt en fristående skola. Minst hälften 
av alla studenter från Högskolans tre lärarprogram kommer under 2014–2019 att omfattas av för-
söket. Huvuddelen av Högskolans lärarstudenter (ca 80 %) hade även i den ordinarie VFU-
organisationen genomfört sin VFU i ovan nämnda kommuner och skolor/förskolor. De bakomlig-
gande tankarna med att koncentrera lärarstudenters VFU på några få övningsskolor är dels att ut-
veckla och öka kvalitén på den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen och därmed stärka 
studenternas professionsutveckling. Men minst lika viktigt är att ett intensifierat samarbete med 
lärarutbildning ska bidra till utveckling och kompetenshöjning för lärare och skolledare på öv-
ningsskolorna. Att utvecklas till en övningsskola innebär att lokalt kunna identifiera denna 
vinna/vinna situation. För lärarutbildningens del handlar det om att studenter blir optimalt rustade 
för sitt yrke och för den enskilda skolan handlar det om en kvalitetsutmärkelse: att vara en särskilt 
utvald skola. 
 
Innan alla svenska lärarutbildningar erbjöds att söka försöksverksamhet med övningsskolor (mars 
2014) pågick ett pilotprojekt i Stockholm sedan hösten 2012. Det var dock svårt att jämföra dessa 
stora skolor med upp till 50 inskrivna lärarstudenter med de små och medelstora skolor som tog 
emot studenter från lärarutbildningen i Halmstad. Det fanns flera tveksamheter till projektet innan 
en lokal utformning började utkristallisera sig. Det var dock en riskfylld intention att omformulera 
och till viss del gå utanför Universitetsrådets riktlinjer i ansökan. Varken övningsskolor i Stock-
holm eller Finland kunde fungera som förebild för en lokal ”Halmstadmodell” som skulle utgå 
från tre hörnstenar. Först och främst en tydlig lokal organisering där det ska finnas en lokal VFU-
ledare med god lokalkännedom för organisering av VFU och VI-dagar (verksamhetsintegrerade 
dagar). Den andra hörnstenen, VI-dagar, innebär att studenter regelbundet genomför studier i 
verksamheten på sin övningsskola utöver VFU-dagarna. Idén bygger på en tydligare integrering av 
teori och praktik i de högskoleförlagda kurserna. Den tredje hörnstenen innebär att två studenter 
eller lärare och student deltar i samundervisning (co-teaching). Arbetssättet innebär att den proxi-
mala utvecklingszonen (ZPD) eftersträvas och att individer lär av varandra i alla delar av under-
visning: planera, genomföra och utvärdera. Utvärderingsfasen är central eftersom särskilt viktiga 
aspekter av undervisningens genomförande identifieras. Studenter och lärare arbetar tillsammans 
för att formulera, utveckla och förbättra dessa aspekter. 
 
Syftet med denna utvärdering är att dra lärdomar av försöksverksamhetens introduktionsår samt 
identifiera förbättringsområden inför kommande år. Det innebär dels att analysera processen och 
dels att lyfta fram faktorer som har haft särskild betydelse. Utvärderingen gäller enbart grundlä-
rarprogrammet som var det första och enda program som startade med studenter läsåret 2014-15. 
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Bakgrund 
Bärande hörnstenar i försöksverksamheten 
Att bli en övningskola innebär först och främst, och som tidigare nämnts, att lokalt organisera och 
genomföra VFU, men därutöver inkluderar Halmstadmodellen två andra hörnstenar som succesivt 
implementeras i försöksverksamheten: verksamhetsintegrerade dagar (VI-dagar) och samunder-
visning (co-teaching). Tanken var var att projketet utöver organsiering av VFU skulle innefatta två 
pedagogiska ingredienser för att ytterligare stärka utvecklingen av studenters praktiska 
yrkeskunnande.  För övrigt gällde samma betingelser som för läratubildningens ordinarie VFU (jfr 
VFU-handboken1). I den text som följer ges en mer konkretiserad presentation av de tre hörnste-
narna, organiseringen av projektet samt avtal med huvudmännen. 

Lokal organisering av VFU 
För att lärarstudenter ska få en väl anpassad yrkespraktik genomförs VFU inom försöksverksam-
heten på en och samma övningsskola de första fyra terminerna i utbildningen. Studenterna gör 
även samtliga VI-dagar på sin övningsskola. Figuren nedan visar hur VFU-perioderna på totalt 20 
veckor är fördelade under utbildningstiden för grundlärare F-3.  

 
 
Efter fyra terminer gör studenterna VFU på annan skola med andra förutsättningar än övningssko-
lan. Den genomförs individuellt för att studenterna ska utveckla självständighet och få fördjupad 
förståelse av helheten i läraruppdraget. En annan betydelsefull aspekt är att studenterna ges möj-
lighet till ökad insikt och kritisk reflektion gällande olika lokala förutsättningar för yrket. Vid de 
avslutande VFU-perioderna återkommer studenterna till sin övningsskola.  

Varje skola har utsett en lokal VFU-ledare som ansvarar för att organisera VI-dagar, anordna se-
minarier med studenterna och VFU-lärarna samt tillsammans med VFU-lärarna handleda och be-
döma studenterna (Figur 2). De ingår i programmets projektgrupp2 och arbetar i nära samarbete 
med Högskolans VFU-ledare och lärare inom högskoleförlagda kurser. Intentioner är att samar-
betet genom VI-dagar ska bidra till att studenter får möjligheter att distansera sig från övningssko-
lan genom analyser och teoretiska redskap. Vissa lokala VFU-ledare kommer även att engageras 
inom högskoleförlagda kurser för att säkerställa praktiskt yrkeskunnande och beprövad erfarenhet. 

                                                             
1	  Länk:	  http://www.hh.se/akademinforlarandehumanioraochsamhalle/student/vfu/vfuhandboken.65443371.html 
2 För varje lärarprogram tillsätts en projektgrupp som träffas regelbundet. Där ingår de lokala VFU-ledarna, Högsko-
lans VFU-ledare och utbildningsledaren. I vissa fall bjuds Högskolans VFU-samordnare, lärare i högskoleförlagda 
kurser eller skolledarna in. Projektledaren startar upp respektive grupp och finns med vid särskilda tillfällen under 
året. 
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Figur 2: Högskolans VFU-ledare, lokala VFU-ledare, VFU-lärare 
 
En lokal VFU-ledare bör vara en lärare med god lokalkännedom som är väl initierad i didaktisk 
forskning och genomför undervisning som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 
Hon/han bör även kunna använda observation eller handledning för att synliggöra undervisning 
som kopplas till kollegialt lärande. Eftersom ovanstående aspekter har avgörande betydelse för 
kvalitén av VFU, ingår kontinuerlig kompetensutveckling för detta uppdrag under försökspe-
rioden. Uppdraget som lokal VFU-ledare bekostas av projektet men intentionen är att också hu-
vudmännen bidrar med resurser. Två kommuner har redan börjat tillämpa principen att investera 
lika mycket resurser som de tilldelas av Högskolan. 

Verksamhetsintegrerade dagar (VI-dagar) 
För att systematiskt integrera teori och praktik i de högskoleförlagda kurserna tillämpas verksam-
hetsintegrerade dagar (VI-dagar). Konceptet har prövats inom Linnéuniversitetet och utgår från 
forskning som bedrivs om VFU (t.ex. Gardesten & Hegender, 2013; Nordänger & Lindqvist, 
2012). Den bakomliggande tanken är att motverka att teori och praktik ses som åtskilda eller upp-
fattas som varandras motpoler. Det innebär en lärarutbildning som inte delas in i teoretiska och 
praktiska delar – utan att det inom utbildningen finns praktiker såväl i verksamhets- som högsko-
leförlagda kurser. Båda dessa praktiker behöver hålla högsta kvalitet. Utveckling av studentens 
yrkeskunnande innebär att aktivt delta i och röra sig mellan praktikerna. Det blir då studenten och 
inte uppgifter från Högskolan som blir aktör i integrering av praktik och teori (jfr Nordänger & 
Lindqvist, 2012).  
 
VI-dagar i utbildningen innebär att studenterna har kvar sina VFU-perioder och dessutom genom-
för studier på övningsskolan under fyra-fem terminer av utbildningen, ca 8-12 dagar per termin. 
VI-dagarna genomförs alltid som två sammanhängande dagar. Kontinuiteten ska bidra till att stu-
denterna ses som en självklar del av verksamheten och på sikt främja deras professionsutveckling. 
Innehållet i VI-dagarna har ett öppet didaktiskt tema från respektive kurs som kopplas till under-
visning med betoning på deltagarperspektivet snarare än åskådarperspektivet3. Studenterna ska 
vara aktiva och utöver VFU-perioderna få goda möjligheter att använda sitt praktiska yrkeskun-
nande. 

                                                             
3 För vidare läsning från Linnéuniversitet: http://lnu.se/polopoly_fs/1.100178!NY_VFU_guide_f-3_2013.pdf 
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Samundervisning (co-teaching) 
Samundervisning eller co-teaching4 som utgångspunkt för lärande och professionsutveckling har 
under de senaste tio åren väckt uppmärksamhet inom didaktisk och ämnesdidaktisk forskning. Vid 
lärarutbildningen i Halmstad finns en gästprofessor, Colette Murphy från Trinity College i Dublin, 
som utvecklat och forskat om samundervisning (Murphy m.fl., 2009). Samundervisning kommer 
efter hand att introduceras på övningsskolorna för att ytterligare utveckla studenternas 
professionella kunskap. Ett traditionellt sätt att genomföra VFU är att lärarstudenten planerar och 
genomför undervisning och VFU-läraren observerar och dokumenterar studentens praktik. I en 
samundervisning delar lärarstudent och VFU-lärare, eller två lärarstudenter, ansvaret för att 
planera och genomföra undervisningen, samtidigt som de lär av varandra.  
 
Att endast sätta två eller flera lärare tillsammans kommer inte nödvändigtvis att leda till god sam-
undervisning utan arbetssättet behöver också problematiseras med utgångspunkt i teorier för lä-
rande. Den teoretiska modell som används utgår från Vygotskys teorier om den proximala ut-
vecklingszonen (ZPD). Intentionen är att individer lär av varandra men också att särskilt viktiga 
aspekter av undervisning måste identifieras innan kunskapsutvecklingen går vidare. Genom sam-
undervisning samarbetar lärarstudenter och lärare för att identifiera dessa aspekter och för att ut-
veckla och förbättra undervisningen.  
 
Under introduktionsåret har projektgruppen valt att introducera en del i taget och arbetsformer för 
samundervisning har enbart prövats sporadiskt. Inför kommande år planeras för att VI-dagar an-
vänds i kombination med samundervisning för att därigenom påverka att ett partnerskap av kri-
tiska vänner utvecklas mellan student/student och/eller student/lärare. Samarbetet inkluderar ett 
delat ledarskap där båda parter är lärare som planerar, leder, organiserar samt utvärdera undervis-
ning. Tanken är också att lärarstudent och lärare kritiskt analyserar och lär av sin undervisning.  

Organisering och omfattning av försöksverksamheten 
Efter att ansökan prövats av Universitets- och högskolerådets fick Högskolan i Halmstad i maj 
2014 positivt besked om att starta Övningsskolor/förskolor tillsammans med skolhuvudmän i Fal-
kenberg, Halmstad, Laholm och Ängelholm samt en fristående skola. När avtalet skulle förhandlas 
fram deltog alla fyra huvudmän med förvaltningschefer eller representanter för förvaltningen. Från 
Högskolans sida deltog chefen för lärarutbildningen, projektledare, VFU-samordnaren och Högs-
kolan VFU-ledare. Intentionen var att starta projektet med grundlärarstudenter under den deras 
första VFU-period.  
 
I anslutning till detta bildades en operativ projektgrupp som haft regelbundna sammankomster 
under läsåret. Skolledarna hade en egen uppstart och har sen deltagit tillsammans med VFU-
ledarna i en avslutande utvärdering. Projektet har också en styrgrupp som leds av projektledaren 
och består av representanter för de fem huvudmännen, chefen för lärarutbildningen samt en extern 
ledamot tillika projektledare för övningsskolor på Malmö Högskola (Bilaga 1). 
 

                                                             
4	  	  I Sverige finns inget etablerat begrepp för co-teaching men i en nyutkommen bok väljer författaren att använda 
begreppet samundervisning (Sundqvist, 2014) 
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Höstterminen 2014 startade försöksverksamheten med grundlärarprogrammet F-3 och 4-6. Förs-
kollärarprogrammet startar hösten 2015 och ämneslärarprogrammet 2016. Fullt utbyggd kommer 
försöksverksamheten 2019 att omfatta ca 500 studenter. Varje år antas ca 240 lärarstudenter till 
följande program: förskollärarprogrammet ca 90, grundlärarprogrammet ca 70 och ämneslärarpro-
grammet ca 80. Prognos över antalet övningsskolor presenteras nedan.  
 
Tabell 1: Antal övningsskolor samt studenter år 2019 

Kommun Förskola 
Start ht 2015  

Åk F-6 
Start ht 2014 

Åk 7-9  
Start ht 2016 
(prel) 

Gymnasium 
Start ht 2016 (prel) 

Studenter 

Falkenberg (F) 1 1 1 1 70 
Halmstad (H) 5 5  1 2 240 
Laholm (L) 1 2 1 1 80 
Ängelholm (Ä) 2 2 1 1 110 

 
I Halmstadmodellen inkluderas hela grupper av studenter i tre årliga intag till grundlärarprogram-
met (2014-16) och det finns möjlighet att placera 4-7 studenter på varje övningsskola och stadium, 
i detta fall F-3 och 4-6. Fullt utbyggt kommer två studentgrupper att parallellt finnas inskrivna på 
en F-6-skola, men dock inte vara där samtidigt. I första omgången placerades studenterna enligt 
följande: 
 
Tabell 2: Antal studenter på respektive skola. Kommun anges inom parentes.  
Skolor 2014-15 
Montessoriskolan (F) 8 
Bäckagårdsskolan (H) 9 
Fyllingeskolan (H) 10 
Kärlekens skolor (H) 10 
Slottsjordsskolan (H) 4 (enbart F-3) 
Vittra skola (H) 4 (enbart F-3) 
Mellbystrandsskolan (L) 9 
Vallberga skola (L) 4 (enbart 4-6) 
Rebbelberga skola (Ä) 4 (enbart 4-6) 
Villanskolan (Ä) 12 

 

VFU-lärare/handledare5   
Lärare som handleder studenter inom försöksverksamheten ska ha kompetens för uppdraget och 
utses i samråd med huvudman för verksamheten. För VFU-lärare inom försöksverksamheten star-
tas kontinuerligt handledarutbildning på 7,5 hp. Vår intention är att samtliga VFU-lärare ska ha 
genomgått handledarutbildning under projekttiden och att även övriga lärare som berörs av VI-
dagar erbjuds utbildning. För övrigt gäller samma riktlinjer om omfattning av handledning som för 
övriga studenter (se VFU-handboken). För att kvalitetssäkra nivån på kompetens avser vi även att 
genomföra andra utbildningsinsatser på avancerad nivå för lärare på övningsskolorna. Under våren 
2015 genomfördes två ämnesdidaktiska work-shop (svenska och engelska) för lärare i samband 
med VI-dagar och ett seminarium i metahandledning för lokala VFU-ledare. Utbildningsinsatserna 
framöver kommer att fokusera allmän- och ämnesdidaktik samt bedömning av yrkeskunnande. För 
                                                             
5 De lärare som handleder lärarstudenterna benämns VFU-lärare. 
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de lokala VFU-ledarna handlar innehållet enligt önskemål om grupphandledning, observation och 
seminarier.  
 
Bedömningen av studenters yrkeskunnande efter varje VFU-period genomförs av VFU-läraren 
som följer studenten i det dagliga arbetet i samråd med den lokala VFU-ledaren. Även Högskolans 
lärare gör bedömningar av VFU, vilken innebär att studenten blir observerad och får återkoppling-
ar i ett trepartssamtal där både summativa och formativa aspekter lyfts fram. Det planeras för att 
VFU-besöken inom försöksverksamheten ska bli en kollegial angelägenhet på övningsskolan och 
bygga mer på samarbete mellan studenter och lärare än tidigare. Tanken är också att pröva digitala 
redskap för att säkerställa en rättssäker och likvärdig bedömning.6  

Avtal 
Lärarutbildningen i Halmstad har tillsammans med huvudmännen formulerat fyra kriterier för att 
ansöka om att bli en övningsskola. 
 

• Skolans ledning, organisation, undervisning och kvalitets- och utvecklingsarbete håller god kvalitet.7 
• Rektor bedömer nuvarande VFU-lärares erfarenhet och kompetens av handledning som god och är beredd att 

ge förutsättningar till utbildning för de VFU-lärare som inte har formell handledarutbildning. 
• Rektor bedömer personalens inställning till att bli och utvecklas till en övningsskola som god, så att försöks-

verksamheten blir hela skolans angelägenhet. 
• Rektor bedömer i samarbete med Högskolan att skolan/förskolan har kapacitet att ta emot nya studentgrupper 

under projekttiden. 

Avtalet om att delta som övningsskola inom försöksverksamheten 2014–2019 som regeringen 
initierat skrivs under av respektive skolledare samt chefen för lärarutbildningen. Följande samver-
kansområden och riktlinjer formulerades: Placering av studenter, stöd till lokala VFU-ledare, 
handledarutbildning, studenternas examensarbete och årlig utvärdering (se avtal bilaga 2). 
 
Högskolans intention även är att genomföra olika former av forskning i försöksverksamheten. 
Forskningen kopplas till forskningsmiljön inom akademin och genomförs i nära samarbete med 
övningsskolorna. Ambitionen är att Högskolan ska styra en del av befintliga resurser till forsk-
nings- och utvecklingsarbete i de förskolor och skolor som ingår i försöksverksamheten. Hösten 
2015 startar ett pilotprojekt med tre involverade forskare som tillsammans med ledarna för forsk-
ningsmiljön och försöksverksamheten ska identifiera och prioritera tre forskningsområden. Den 
långsiktiga tanken är att resultat från pilotprojektet ska ligga till grund för att söka externa forsk-
ningsmedel. Skolhuvudmännen förväntas också bidra med resurser i form av tid för lärare att delta 
i olika former av forsknings- och utvecklingsarbeten.  
 

                                                             
6 Vi kommer att ta del av och används oss av erfarenheter från ett pilotprojekt om digitala redskap för bedömning av 
yrkeskunnande som pågår i Högskolan i Agder och Tromsö: www.praksisveiledning.no 
7 Kvalitet kan ses ur flera aspekter: t.ex. god måluppfyllelse, skolinspektionens bedömning, tydlig progression, peda-
gogiska kvaliteter att möta elevers olikheter, hög undervisningskvalitet.	  
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Utvärderingens genomförande 
Data 
Dokumentation som ligger till underlag för analysen i denna utvärdering består av olika data från 
grundlärarprogrammets introduktionsår. Först och främst har processen dokumenterats i form av 
minnesanteckningar och minutpapper8 efter varje projektmöte av VFU-ledarna och efter VI-
dagarna av studenterna. De lokala VFU-ledarna har i slutet av läsåret samlat och sammanställt 
data från hela kollegiet på de tio övningsskolorna med utgångspunkt från styrkor och förbättrings-
förslag under introduktionsåret. Året avslutades med en övergripande SWOT-analys ur VFU-
ledarens respektive skolledarnas perspektiv.  

Summering av datainsamling 
• Fem möten med lokala VFU-ledare: Minnesanteckningar och minutpapper från 13 deltagare. 
• Sex omgångar VI-dagar med studenter: Minutpapper från 74 studenter. 
• Sammanställning från arbetslagen på varje skola: Summativa och formativa utsagor. 
• Analyser av första året: Två SWOT-analyser, av skolledare och av lokala VFU-ledare. 
• Två terminsvisa summeringar av Högskolans lärare: Summativa och formativa utsagor.  

Denna utvärdering avgränsas till att huvudsakligen fokusera erfarenheter och lärdomar från öv-
ningsskolorna. Det betyder inte att röster från studenter eller Högskolans lärare helt uteblir utan 
enbart att det är sekundärt i detta skede. I kommande utvärderingar behöver andra prioriteringar 
göras. 

Analys 
Utifrån utvärderingens syfte att dra lärdomar av försöksverksamhetens introduktionsår samt att 
identifiera förbättringsområden har analysen delats in i tre delar. Det inledande analysarbetet gjor-
des för att kartlägga och översiktligt sortera innehållet i data om vad som var mest frekvent och 
vilka mönster som kunde urskiljas. Den lokala VFU-ledarens uppdrag och VI-dagarna framkom 
som det mest centrala och fick därmed bilda egna analysenheter. I den andra delen av analysen 
användes de fyra kriterierna i avtalet som redskap för att sortera och tolka data. På så sätt har sex 
teman totalt identifierats. Den tredje analysdelen utgick från deltagarnas egna SWOT-analyser för 
att verifiera de sex kategorierna. Slutligen sammanställdes sex teman i en övergripande SWOT där 
kritiska faktorer för projektet succesivt identifierades (Bilaga 3). Analysarbetet konkretiseras i den 
text som följer om projektets implementerande fas under rubriceringarna: Lokala VFU-ledare, VI-
dagar, Hela skolans angelägenhet, Skolans kapacitet, Handledarkompetens samt Skolans kvalitets-
arbete.  

 
  

                                                             
8 Minutpapper: Korta ganska spontana reflektioner som kan skrivas ner på några minuter, med utgångspunkt från 
hittills gjorda insikter/lärdomar. Ibland sorterades de i styrkor och förbättringsförslag. 
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Resultat 
Projektets förberedande fas 
De tre månader som följde efter att ansökan beviljats kan beskrivas i termer av kaos, frustration 
och tidsbrist. Vi hade en idé om att verka för hög delaktighet genom hela projektet och inledde 
med ett förutsättningslöst samtal utifrån ansökans innehåll istället för att Högskolan formulerade 
ett avtal som huvudmännen fick ge reaktioner på. Med facit i hand och med tanke på den korta tid 
som stod till förfogande hade andra arbetssätt varit att föredra. Efter fyra möten med fem huvud-
män kunde vi till slut enas om avtal, resurser och innehåll för samverkan. Processen kunde dock 
ha blivit energidränerande om inte alla varit så tydligt positiva till helheten och hörnstenarna i vår 
modell för övningsskolor. Vi kan i efterhand konstatera att projektets upplägg blev bättre än vad 
ansökan visade, många goda idéer från huvudmännen bidrog till att delar kunde finjusteras.  
 
Efter de inledande förhandlingarna genomfördes ett informationsmöte med skolornas skolledare 
och deras tilltänka lokala VFU-ledare innan 74 studenter skulle fördelas på tio skolor och delta i 
sin allra första VFU-period på två veckor (oktober). Det innebar att de lokala VFU-ledarna till-
sammans med sina skolledare fick lita på processens gång, ha is i magen och ta sig an uppgiften 
enligt principerna för ”learning by doing”.  När projektgruppen och skolledarna träffades efter 
VFU-perioden kunde vi dock konstatera att det kokade av positiv energi kring VFU-ledarna. Det 
hade varit tufft och det hade uppstått många nya utmaningar men det hade varit både kul, spän-
nande och lärorikt på vägen. En av skolledarna gav uttryck för skillnaden mellan att ta emot en 
och tolv lärarstudenter. Tidigare hade hon hälsat på den enda studenten och det var relativt enkelt 
för en student att smälta in i skolans verksamhet några veckor. Nu plötsligt ”intogs” skolan av tolv 
studenter som med kropp och själ och med olika erfarenhet och ambitionsnivå skulle genomföra 
sin första VFU. Skolledaren tvingades snabbt lära sig namnet på alla för att aktivt stödja den lo-
kala organiseringen av VFU-perioden. Mottagande av skolledaren blev totalt annorlunda än när 
enskilda lärarstudenter mest varit VFU-lärarens angelägenhet. Det framstod direkt vad som var 
skillnaden mellan att vara en skola som tog emot lärarstudenter mot att vara en övningsskola.  

Projektets implementerade fas 

Lokal VFU-ledare 
Precis som i den inledande fasen var utgångspunkten för de lokala VFU-ledarna att skapa så hög 
delaktighet som möjligt genom att ha en explorativ ansats där vi utformade och lärde av projektet 
tillsammans. Intentionen var därmed att skolorna skulle erövra ett ägandeskap och pröva lokala 
lösningar. Inledningsvis valde vi att stödja alla initiativ för att på så sätt pröva olika lösningar som 
sedan kunde utvärderas. 
 
Redan efter ett år kan vi fastslå att uppdraget som lokal VFU-ledare blev en optimal lösning och 
projektets viktigaste roll. Genom att regelbundet träffa 13 lokala VFU-ledare9 når vi numera alla 
studenter (ca 75) vilket är en avgörande faktor för kvalitetssäkring av VFU. I tidigare VFU-

                                                             
9 Varje skola utsåg en lokal VFU-ledare med god lokalkännedom. Tre skolor valde att dela uppdraget på två personer, 
en mot F-3 och en mot 4-6. 
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organisation kunde vi ha lika många kontaktytor som studenter. Eftersom rollen endast var vagt 
definierad i avtalet har ledarna själva och tillsammans med projektgruppen successivt fyllt den 
med ett innehåll. Det innebär att VFU-ledarna visade mod att ta sig an ett nytt uppdrag när vi steg 
för steg identifierade nya frågor som behövde inkluderas. Vi valde att ha regelbundna samman-
komster en halv dag per månad under första året. Därutöver tillkom särskilt riktad utbildning. Från 
Högskolans sida deltog Högskolans VFU-samordnare och VFU-ledare, utbildningsledare och hög-
skolans lärare som var kopplade till kurserna. Skolledarna deltog vid terminens avslutande utvär-
dering. 
 
Vid första mötet med de lokala VFU-ledarna tydliggjordes projektets generella inramning samt det 
handlingsutrymme som fanns för att utforma försöksverksamheten efter skolans lokala förutsätt-
ningar. Högskolan gjorde den inledande placeringen av studenterna till respektive skola men sedan 
placerade den lokala VFU-ledaren ihop studenter med VFU-lärare. På en skola fick studenterna 
till en början vara i olika par med olika lärare för att identifiera vilka som passade bättre eller 
sämre ihop. På andra skolor placerades studenterna parvis och på en skola ville alla lärare vara 
med från början och ta emot studenter och då blev placeringen individuell.  
 
Vi har under året fått kontinuerliga signaler om studenter som är ambitiösa, kommer med egna 
initiativ och är en tillgång för skolan. Men vi har även fått kännedom om studenter som inte ”skö-
ter sig”, som har svårt att hålla i undervisning och studenter som anses olämpliga för yrket. Vår 
tolkning är att VFU-ledarnas stöd till VFU-lärarna har bidragit till en rakare kommunikation med 
Högskolan när det uppstår tveksamheter. Det kan vara svårare att ”slinka igenom systemet” när 
VI-dagar innebär mer tid att pröva yrket och när kontakten med Högskolan sker kontinuerligt. 
 
Rollen som lokal VFU-ledare har krävt hög legitimitet bland kollegorna och att erövra legitimitet 
har tagit olika lång tid på de olika skolorna. Några fick direkt aktivt stöd av sin skolledare vilket 
underlättade processen. Legitimitetsprocessen har dock försvårats på grund av att fem övningssko-
lor under första läsåret fick nya skolledare. Konsekvensen blev att några lokala VFU-ledare fick ta 
ett alltför stort ansvar på den enskilda skolan. Precis som i all skolutveckling kan vi konstatera att 
skolledarens delaktighet varit A och O. Om övningsskolor ska bidra till något mer än att organi-
sera för VFU och VI-dagar krävs en gedigen samordning på organisationsnivå.  

Verksamhetsintegrerade dagar (VI-dagar) 
Försöksverksamheten inleddes med två veckors VFU, därefter en omgång VI-dagar under hösten 
och fem under våren. Det innebar totalt 12 VI-dagar utöver ordinarie VFU under första läsåret. 
Till skillnad från VFU finns inga krav på handledning under VI-dagarna och skolorna uppmanas 
att involvera så många lärare som möjligt.  
 
Skolorna hade i olika utsträckning tagit emot studenter tidigare så den erfarenheten kunde man 
utgå från. Men VI-dagar, som var ett helt nytt inslag, gav upphov till olika sätt att tänka. Det var 
en skör balansgång att utforma VI-dagar som skulle vara kopplade till en högskoleförlagd kurs 
men ändå inte vara styrda av specifika VFU-uppgifter. Samtidigt var det viktigt att dagarna skulle 
användas till något konkret och inte uppfattas som ”flummiga”. En skola skulle till exempel kunna 
planera en temadag där studenter ingår eller andra undervisningsaktiviteter som kräver många 
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vuxna. Dagarna skulle ha ett generellt didaktiskt tema som gick att genomföra i olika årskurser 
och arbetsområden utan att vara styrande för den ordinarie verksamheten. Studenterna uppmana-
des ha med sig förslag på didaktiska moment utan att det fanns krav på att just dessa skulle ge-
nomföras. Efter djupgående samtal enades projektgruppen om följande fokus för läsåret 2014-15: 

• Svenska F-3/4-6: Läsning och skrivning i alla ämnen (6 VI-dagar) 
• Engelska F-3: Mod att prata engelska i klassrummet (6 VI-dagar) 
• Ledarskap 4-6: Mod att leda grupper/klasser i olika pedagogiska aktiviteter (6 VI-dagar)  

De flesta skolor utarbetade tidigt ett system för att samordna VFU med VI-dagar och för att 
koppla ihop VI-dagar med varandra. Många valde att ha en summering i grupp med den lokala 
VFU-ledaren efter varje VFU-period eller omgång VI-dagar. I utvärderingen efterfrågade ett par 
skolor mer initiativ från studenterna innan VI-dagarna för att kunna planera ett arbetsområde där 
studenternas deltagande skulle vara mer optimalt. Andra skolor lyfte vikten av grupphandledning 
med den lokala VFU-ledaren för att avlasta VFU-lärarna medan de lokala VFU-ledarna efterfrå-
gade mer kunskap om olika sätt att genomföra studentaktiva seminarier. Skolorna har kommit 
olika långt i den interna organiseringen och projektgruppen måste inför kommande år arbeta med 
att förbättra likvärdigheten. Det behöver utformas förslag på riktlinjer om ansvarsfördelning för 
kontakt mellan perioderna och om uppföljande seminarier eller grupphandledning med lokala 
VFU-ledare.  
 
Utvärderingen visar att studenterna i stor utsträckning har fått ta del av hela skolans verksamhet 
men att studenter från F-3 efterfrågar en större inblick i fritidshemmens verksamhet. Utvärdering-
en visar också som nedanstående student skriver att de fått stort utrymme för att pröva undervis-
ning och didaktiska moment som de bearbetat i kursen:  
 

Jag känner mig mer och mer hemma i rollen som lärare och jag känner att det är bra att ni pushar oss att prova 
på att hålla olika lektioner på VI-dagarna. Igår gjorde jag en övning från Gibbons som jag ändrade lite efter 
klassens förmåga och den föll väldigt bra ut, det var en att lyssna-övning. Min VFU-lärare kände att den pas-
sade eleverna i klassen utmärkt. En sak som jag tänkte på var att jag är litet stel och inte helt avslappnad. Öv-
ning krävs:) Det ska bli riktigt roligt att vara på VFU i tre veckor nu jag har lite mer kött på benen (Student). 

 
Initiativrika studenter har tagit mail-kontakt med den lokala VFU-ledaren för att försäkra sig om 
att få pröva ett särskilt utvalt moment från forskningslitteraturen eller dylikt. En erfaren VFU-
lärare ger utryck för att mer tid på skolan i form av VI-dagar på kort tid gjort skillnad mot tidigare 
studenter som enbart haft VFU-dagar:   
 

Jag ser stor skillnad på årets studenters utveckling. De är mer framåt och har nått längre i sin utveckling till lä-
rare, än tidigare studenter. Detta tror jag beror på att de är här på VI-dagarna (Lärare). 

 
Andra studenter har fått vara mer åskådare och observatör av verksamhet under VI-dagarna och 
inte heller tagit initiativ till att föreslå något annat. Studenterna har också gett olika budskap om 
uppgifter från Högskolan uppfattas som obligatoriska eller inte. Några skolor ser positivt på det 
egna handlingsutrymmet av dagarnas innehåll medan andra efterfrågar något mer specifikt. VI-
dagarna ska inte vara styrda av högskolans lärare, men kursens innehåll ska ändå tillämpas. I ut-
värderingen efterfrågas större tydlighet från Högskolans sida gällande VI-dagar. Detta är ett 
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centralt förbättringsområde för projektets andra år. Här kan stöd i form av digitala redskap vara en 
nyckel för integrering av studierna på skolan och Högskolan utan att studenterna för den skull en-
bart blir hänvisade till åskådarperspektivet och skriftlig dokumentation. Vad vi kan utläsa har VI-
dagarna pendlat mellan åskådar- och deltagarperspektivet: 
 

Bra att få extra tid på VI-dagar att prova på det jag lärt mig på högskolan och att jag ser min egen utveckling 
från första praktiken till nu. VI-dagarna har gjort att man kunna testa mer utan att känna press och det är viktigt 
att få vara ute mycket i verkligheten (Student). 
 
Min VFU-lärare prioriterar läsning och eleverna läser minst 20-30 minuter per dag vilket jag tycker är jättebra. 
Efter avslutad bok får de även göra en bokrecension. Dock börjar jag fundera på om läraren behöver variera 
läsningen och arbetet ännu mer. Många av eleverna har vissa svårigheter med att hela tiden skriva en recens-
ion. Jag funderar över om många elever hade fått ut mer av att variera arbetet kring litteraturen så att bland an-
nat mer boksamtal kommer in. Jag kan själv tänka mig att det blir ointressant och tråkigt att skriva en bokre-
cension efter varje bok jag läser (Student). 

 
De två citaten visar att VI-dagarna bidrog till en synbar progression för studenten men också att 
VFU-lärarens undervisning kunde problematiseras utifrån högskolekursens innehåll. När VI-dagar 
inföll på en kompetensutvecklingsdag var det märkbart att studentens förståelse för helheten i lä-
raruppdrag var begränsande: 

 
Det var bra att vara med på en kompetensutvecklingsdag men vi satt mest och lyssnade och kunde ge någon 
kommentar ibland. Det var jobbigt att känna att man inte kunde delta fullt ut (Student). 

 
Projektgruppen fick inledningsvis signaler om att lärare från Högskolan inte förberett studenterna 
på hur man agerar i ett personalrum när man är lika många som befintlig personal eller hur obser-
vationsuppgift vid parvis placering i samma klass utan att störa undervisningen. Högskolan hade 
helt enkelt inte beredskap på nya frågeställningar som hela tiden uppstod.  
 
Vi kan i detta initiala skede av projektet inte uttala oss om i vilken grad VI-dagarnas intention om 
integrering av teori och praktik har förverkligats. Studenterna ger i sina minutpapper uttryck för att 
de fått insikter om hur teori och praktik hör ihop och lärarna ger i sina utsagor uttryck för att stu-
denternas deltagande varit ett stöd att koppla ihop teori och praktik. Därmed inte sagt att det är en 
konsekvens av försöksverksamheten, det får tiden utvisa. Vår slutsats är därmed att den finns en 
stor utvecklingspotential för VI-dagar och att samverkan mellan skolan och Högskolan i hög grad 
påverkat utfallet. I utvärderingen lyfts även frågan om att dela upp VI-dagar mellan olika student-
grupper och variera veckodagar. VI-dagarna har legat på måndag/tisdag men kommer för denna 
studentgrupp att övergå till onsdag/torsdag. Projektgruppen valde att ha en logik som innebar att 
första och andra årets VI-dagar låg på olika veckodagar. 

Hela skolans angelägenhet 
Eftersom besked om deltagande i projektet presenterades i ett sent skede våren 2014 och förhand-
lingar med huvudmännen drog ut på tiden, fick berörda skolledare mycket kort framförhållning för 
att starta upp försöksverksamheten. Den viktiga förankringsprocessen fick stryka på foten, skolle-
darna fick göra sitt bästa för att synliggöra personalens inställning och hinna diskutera vad ett del-
tagande innebar. Trots detta visar utvärderingen att alla skolor på olika sätt lyfter fram sitt delta-
gande i försöksverksamheten som oerhört positivt för hela skolan.  
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Jag känner att vår skola är utvald och det är något bra och positiv. Jag tycker det mest positiva är att vi blir lite 
”på tårna” när vi har studenterna hos oss. Det ger skolan ett lyft (Lärare). 

 
Den positiva inställningen beskrivs också i termer av att projektet har skapat en vi-anda eftersom 
alla är med på tåget och att det verkligen bidragit till att vara hela skolans angelägenhet. Att bli 
utvald ses också som en ”kvitto” på att lärarna på skolan har kompetens att bidra till studenters 
lärande och flera skolor uttrycker en stolthet. Introduktionsåret har gett en god överblick över stu-
denterna och lärarna uttrycker att det bidragit till högre kvalitet på lärarutbildningens verksam-
hetsförlagda del. Om den uppfattningen består måste det komma att bli en avgörande faktor för att 
uppnå projektets övergripande intention d.v.s. att öka kvaliteten på den verksamhetsförlagda delen 
av utbildningen.  
 

Vi har möjlighet att investera i blivande kollegors kunskapsutveckling. Vi har bättre överblick över studenterna 
och kan påverka på ett annat sätt. Vi bidrar till högre kvalitet på lärarutbildningen (Lärare & skolledare).  

 
Det fanns också enstaka lärare som gav uttryck för att försöksverksamheten inte på något sätt på-
verkat deras vardagsarbete och viss tendens till passivt motstånd har framkommit. Det var dock 
ingen som gav signaler om aktiv motstånd vilket inte hade varit konstigt med tanke på frånvaro av 
tid för implementering.  
 
Utvärderingen visar att det varit positivt med fler vuxna i undervisning men även på rasterna ef-
tersom man då ”hinner ta uti med situationer som händer”. Ett flertal studenter har deltagit i tema-
dagar och friluftsdagar men även föräldramöten, utvecklingssamtal och studiedagar. Ibland har 
man bytt en halv VI-dag mot ett föräldramöte på kvällstid eller kommit en annan dag på eget ini-
tiativ. Den höga frekvensen av nationella prov blev en viktig fråga eftersom de låg på VI-dagar 
men ändå inte berörde alla årskurser. Till slut enades man om att det var en viktig lärdom för stu-
denter att vara med på proven och att studenterna kunde vara en resurs vid genomförande av 
muntliga delar i mindre elevgrupperingar samt delta i bedömningen. I utvärderingen framkom 
olika exempel på att eleverna påverkats positivt av andra vuxna i klassrummet. Det finns fler hjäl-
pande händer och elever har fått stöttning i sitt lärande på ett annat sätt av studenterna.  
 

Det är positivt att vara fler vuxna i klassrummet som ser och stöttar eleverna i både lärande, utveckling och 
kompisrelationer. Studenterna förklarar på ett annat sätt (Lärare B). 

Skolans kapacitet 
Den största oron innan projektet startade handlade om skolornas kapacitet att ta emot många stu-
denter samtidigt, vilket formulerades som ett stort riskmoment. I utvärderingen framkom att risken 
som flera skolor befarande succesivt har förändrats till en central möjlighet. Det visade sig ge en 
positiv dynamik på skolan när många studenter var på plats samtidigt och särskilt synbart blev det 
på VI-dagarna när många olika lärare berördes. Få lärare kunde undgå att involveras eftersom alla 
blev viktiga medspelare. Särskilt de mindre skolorna lyfter praktiska svårigheter med många stu-
denter samtidigt. Det kan gälla allt från brist på utrymme i personalrummet, antal mikrovågs-
ugnar, klädutrymmen, toaletter eller nycklar till alla. Några lärare menade att tiden med arbetsla-
get minskade när studenterna var på plats medan andra efterfrågade avgränsning av skriftliga be-
dömningsunderlag om studenternas utveckling för att reducera den administrativa tiden. En faktor 
av stor vikt som inte kunnat uppfyllas detta läsår är god framförhållning. Både studenter, skolle-
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dare och lärare från skolan och Högskolan efterlyste bättre framförhållning. Det bidrog till att pla-
neringen för kommande läsår skickades ut i april för reaktioner. Vi kan dock konstatera att med 
samma antal skolor men med dubbelt så många studenter så blir handlingsutrymmet att korrigera 
datum mycket begränsat. 
 
De förbättringsinsatser som har gjorts eller planeras för är t.ex. att studenterna får en egen lokal, 
inloggning till interna nätverk eller särskild anslagstavla för projektet med namn och bild på alla 
studenter. Någon skola har en bild på studenterna på sin hemsida och alla skolor signalerar på 
olika sätt utåt att de blivit utvalda att vara en övningsskola. Även föräldrar har fått information och 
det har kommit flera positiva reaktioner. Det framkom många förbättringsförslag till den egna 
skolan i utvärderingen, några som var kreativa och lätta att omsätta medan andra kommer att med-
föra en kostnad. Det kan komma att bli en kritisk faktor om skolorna inte får gehör för investe-
ringar för att kunna vara en övningsskola som håller hög kvalitet. 
 
Det uttrycks även en oro i utvärderingen inför kommande läsår när många fler studenter ingår i 
verksamheten både utifrån VFU-lärarnas, lärarnas och elevernas perspektiv. Frågan väcks om 
dubbelt så många studenter kommer att innebära dubbelt så mycket arbete. Denna oro behöver tas 
på allvar och särskilt viktigt är då att skolornas huvudmän liksom högskolan kan vara öppna för 
förändrade villkor.    

Handledarkompetens 
Under läsåret har fem kurser i handledning startat varav två varit riktade till lärare på övningssko-
lor. Många skolledare har med stöd från sina lokala VFU-ledare tagit detta kriterium på allvar och 
uppmuntrat många lärare att utbilda sig. Några av huvudmännen har även gett stöd genom extra 
resurser till skolorna för varje utbildad lärare. Vi kan ännu inte uttala oss om effekter av utbild-
ningen men vi har fått indikationer från deltagande lärare om att handledningsrollen och handled-
ningen synbart förändrats efter utbildningen. Det uppstår nu mer frågor om samtal för lärande än 
som tidigare att till stor del undervisa studenterna om egna goda erfarenheter. Det läggs också mer 
tid på förhandledning än enbart att ge återkoppling efter en observation.  
 
Tabell 4: Antal utbildade handledare när projektet startade och antal som påbörjat utbildning under introduktionsåret 
inom parentes i andra spalten. Kommunen anges inom parentes i första spalten.  
Skolor Antal utbildade handledare 
Montessoriskolan (F) 2 (5) 
Bäckagårdsskolan (H) 3 (2) 
Fyllingeskolan (H) 2 (3) 
Kärlekens skolor (H) 2 (9) 
Slottsjordsskolan (H) 1 (0) 
Vittra skola (H) 1 (2) 
Mellbystrandskolan (L) 2 (9) 
Vallberga skola (L) 2 (3) 
Rebbelberga skola (Ä) 2 (2) 
Villanskolan (Ä) 5 (16) 
 
Som framkommer av ovanstående tabell finns en markant skillnad mellan skolornas inställning till 
handledarnas kompetens. I den ena ytterligheten finns en skola som har haft 16 lärare under ut-
bildning under introduktionsåret och i den andra ytterligheten en skola som inte har prioriterat 
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utbildning för någon. Det finns å ena sidan en risk att lärare känner sig ”tvingade” att gå kursen 
och därmed tar rollen som passiv mottagare, å andra sidan kan den effekten reduceras av att några 
lärare från samma skola går utbildningen samtidigt. Det visar sig vara en framgångsfaktor att flera 
lärare från samma skola deltar och det har redan generat fler samtal om handledning ute på sko-
lorna. Eftersom handledarkompetens är ett av fyra kriterier att bli en övningsskola var utgångs-
punkten att utbildade VFU-lärare gör skillnad för studenters lärande. Vi ser det som en avgörande 
kvalitet för studenters professionsutveckling till skickliga lärare och en central faktor för likvärdig 
utbildning.  

Skolans kvalitetsarbete 
Utvärderingen speglar tydligt att studenterna bidrar till utveckling för VFU-lärarna och för sko-
lorna. Utveckling för lärarna framkommer genom givande samarbete med studenter, variation av 
undervisning, nya idéer eller att studenterna bidragit till nya sätt att reflektera över egen undervis-
ning. De flesta lärare visar en inbjudande inställning och välkomnar idéer och förslag från studen-
terna. Flera lärare betonar att studenterna bidragit med inspiration och att det är positivt när de 
efterfrågar argument för vald undervisning. Lärarna beskriver att de tvingas sätta fingret på sin 
profession och att utvecklingsområden framkommer tydligt när undervisningen filmas. Det ger 
indikationer om att studenterna frågor bidrar till att lärares s.k. tysta kunskap börjar formuleras 
mer explicit och att yrkesspråket förstärks. 
 

Jag får tänka till lite extra när jag har studenter och det är bra att jag måste motivera varför jag gör på ett sär-
skilt sätt. Det är lärorikt att ta ett steg tillbaka och inte ha full kontroll över situationen i klassrummet och det är 
nyttigt att bli ifrågasatt och få sätta ord på varför man gör vissa saker. Studenterna ställer frågor om mitt arbete 
och uppdrag och det är utvecklande att prata och förklara sin verksamhet (Lärare C).  

 
Utveckling för skolan framkommer genom möten med lärare från andra skolor och Högskolan, ny 
forskning och didaktiska nyheter samt pedagogiska samtal där undervisning problematiseras. 
Skolledarna betonar både kontakten med och mandat från Högskolan som en styrka i projektet.  
 

Det är en styrka att ha mandat från och kontakt med Högskola och forskning. När det inte fungerar tar vi stöd 
av varandra, genom erfarenhetsutbyte ökar vårt kontaktnät (Skolledare) 

 
Både lärare och skolledare lyfter vikten av att kunna investera i blivande kollegors kunskapsut-
veckling och skolledare ser det som en förmån att ha möjlighet att observera undervisning under 
VI-dagar för att ”få syn på studenters kunskapssyn i verkligheten”. Slutsatsen är att samarbetet 
med Högskolan uppfattats som både roligt och lärorikt.  
 

Närmare samarbete med högskolan och aktuell forskning, länken till högskolan är rolig. Kompetenshöjande för 
personalen genom utbyte med studenterna, work-shop på högskolan och handledarutbildning (Lärare)  

 
Skolorna har av förståeliga skäl kommit olika långt i sitt arbete att koppla projektet till sitt på-
gående kvalitetsarbete. Även här spelar skolledarna en avgörande roll eftersom det handlar om 
frågor på organisationsnivå. Det finns skolor som har påbörjat ett arbete med att koppla den inter-
na skolutvecklingen med det innehåll studenterna studerar och det finns andra skolor som precis 
har fått de flesta lärarna involverade och upptäckt att man kan utvecklas tillsammans. Analysen av 
lärarnas utsagor visar att lärarna inledningsvis hade ett uttalat kontrollbehov i sin undervisning 
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men att tryggheten mellan lärare, studenter och elever efterhand har ökat och behovet av kontroll 
därmed minskat: 
 

Projektet visar möjligheter till ökat kollegialt lärande där vårt yrkesspråk förstärks. Studenterna blir en rekryte-
ringsbas men då vi måste våga släppa kontrollen och släppa in studenterna mer (Lärare). 

 
Detta avslutande citat ger signaler om att studenternas första år i utbildningen har påverkat sko-
lorna i positiv riktning vilket både är en kritisk faktor och en framgångsfaktor. 
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Avslutande reflektioner 
 
Syftet med utvärderingen har varit att dra lärdomar, lyfta fram faktorer av särskild betydelse samt 
identifiera förbättringsområden. Utöver de kritiska faktorer som identifierats i resultatet följer som 
avslutning några framåtsyftande reflektioner. 
 
Jag har valt att se på försöksverksamheten av övningsskolor som ett viktigt kvalitetsutvecklings-
projekt för lärarutbildningen i samverkan med deltagande skolor. Om det ska lyckas finns centrala 
ingredienser från forskning om verksamhetsutveckling som bör ingå (Hargreaves & Fullan, 2012; 
Stoll m.fl., 2006; Timperley, 2011). Min utgångspunkt är att Högskolan har mycket att lära av 
systematiskt kvalitetsarbete i grundskolan, vi behöver dra lärdomar av varandra. I den text som 
följer identifieras fyra ingredienser av särskild betydelse för utfallet av kvalitetsarbete. I fram-
gångsrika projekt är delaktighet på alla nivåer i systemet (hela styrkedjan) en självklarhet, delta-
gare som tar rollen som aktörer i utvecklingsdialogen och inte gör sig till offer för obekväma be-
slut (Blossing, 2008; Persson & Persson, 2012; Rönnerman, 2014). 2) En andra ingrediens är den 
kunskapssyn som utvecklingsarbetet vilar på. Deltagare behöver bli aktiva kunskapsproducenter 
som utgår från kollegiala dialoger och kritisk reflektion (Costa & Kallic, 1993; Handal & Lauvås, 
2000; Swaffield, 2007) där passiva kunskapsmottagare är den andra ytterligheten (Groundwater-
Smith & Mockler, 2009; Kincheloe, 2012, Timperley, 2011). 3) En tredje ingrediens är mod att ta 
risker för att upptäcka andra och nya perspektiv vilket kräver tillit mellan kollegor att gå utanför 
sin egen komfortzon (Jackson & Street 2005; Loughran, 2006; McLaughlin, 2000; Wennergren, 
2014). 4) Tid är också en central ingrediens, att projekt sträcker sig över tid, 3-5 år för att påverka 
en kultur, och 5-8 år för att förändra en kultur (jfr Blossing, 2008). 
 
Projektets längd kan vi inte påverka men det är positivt att regeringen har valt att projektet pågår 
under fem år. Delaktighet, kunskapsproduktion och risktagande har varit en del av genomförandet 
för projektgruppen, men vi har ännu ingen heltäckande bild av vad som gäller generellt på sko-
lorna eller för studenterna. Den stora utmaningen inför kommande år är att fler studenter och lä-
rare inkluderas i ett aktivt deltagande i kvalitetsutvecklingen. Det innebär inte att alla ska göra på 
samma sätt eller följa en snitslad bana. Om utgångpunkten är att alla är olika och har olika kun-
skaper måste vägen till utveckling ske på olika sätt. Man skulle kunna prata om pedagogisk diffe-
rentiering för vuxna d.v.s. synliggöra att det finns många vägar till bergets topp (Persson & Pers-
son, 2012; Wennergren, 2014). Några vill vandra och ta god tid på sig medan andra har bråttom 
och vill komma fort fram, helst med helikopterlyft, där man upptäcker andra infallsvinklar om 
vägen till resans mål.  
 
Om inledningen av en utvecklingsprocess innebär att identifiera nya frågor snarare än att hinna få 
svar på alla frågor har projektet tagit ett stort kliv framåt. Det var kanske befriande att vi inte hade 
något koncept att imitera, vi var tvungna att först rita en egen karta och sen gå efter den. Men med 
många frågor behöver vi också göra bortval och fokusera några i taget. Många bollar i luften är 
bra, medan alltför många reducerar systematiken. Precis som i forskningsprocessen måste av-
gränsningar och bortval göras. Att verka för delaktighet har för oss inneburit att jobba efter en 
explorativ ansats. Med tanke på hur många av lärarna som uttalade sig om sitt kontrollbehov i ut-
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värderingen kan vi i efterhand förstå att projektet under olika perioder uppfattats som flummigt 
eller oplanerat. Ibland låg det som en outtalad tanke i luften att projektgruppen ville att Högskolan 
skulle peka med hela handen och dela ut ett färdigt koncept. Istället blev svaret att det var viktigt 
att utgå från de lokala förutsättningar där lärarna själva var experterna. Slutsatsen är att detta har 
påverkat lärarnas och skolledarnas sätt att se på lärarutbildningen, nu är det vi tillsammans som 
representerar lärarutbildningen. Verksamhets- och högskoleförlagda kurser är bevisligen ömsesi-
digt beroende av varandra för att utbildningen ska hålla kvalitet. Men för att verkligen påverka 
kvalitet handlar det om gedigen kompetens att undervisa, handleda och bedöma studenters yrkes-
kunnande. Känslan av att kunna påverka lärarutbildningen har även förändrat uppfattningen av 
utbildningen. Bilden av att skolor och Högskolan tillsammans är lärarutbildningen ger också sig-
naler om integrering av teori och praktik. Det är dock inte enbart praktiken som ska integrera teori 
utan även att de teoretiska kurserna ska integrera praktik och vi har tagit ett litet steg framåt i den 
riktningen. 
 
Att skolorna är olika, prioriterar olika frågor och kommit olika lång på sin väg att bli en övnings-
skola har återkommande betonats. Det betyder också att det finns mycket att lära av varandra och 
samverka kring. Men om vi inte är vaksamma kan detta utvecklas till en konkurrenssituation som 
varken gagnar skolorna eller projektet. Därför blir en central uppgift under kommande år att aktivt 
stödja nya och kreativa initiativ av kontinuerlig samverkan mellan skolorna och Högskolan. 
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BILAGA 1: Projektets organisation  
 
Styrgrupp 
Anki Wennergren, Högskolan i Halmstad (projektledare) 
Helene Malmström, Falkenbergs kommun 
Pauline Broholm Lindberg, Halmstad kommun  
Caroline Klintenberg, Vittra 
Jessica Petersson, Laholms kommun  
Paulina Narkaj Adolfsson, Ängelholms kommun 
Inger Mauritzson, Malmö Högskola  
Cecilia Kjellman, Högskolan i Halmstad 
 
Projektgrupp-skola-skolledare 
Projektgrupp Skola Skolledare  
Sara Edman  Falkenbergs Montessori-

skola 
Bengt Hallesjö 

Johanna Ekmarck  Bäckagårdsskolan Birgitta Almén 
Marie Nilsson  Fyllingeskolan Fredrik Samuelsson 
Kerstin Wallin  Slottsjordsskolan Anneli Perelius 

Maria Stenström 
Anita Hallström  
 

Kärlekens skolor (Sofie-
bergsskolan) 

Helena Hyttfors Jonsson 

Gunilla Lindqvist Kärlekens skolor (Sten-
torpsskolan) 

Daniel Josefsson 

Mia Paulsson Vittra skola Caroline Klintenberg (tf) 
Donald Hagerström  Mellbystrandsskolan Eva Karlberg 
Agneta Ljung  
Angela Petersson 

Vallberga skola Mia Melin 

Martina Anderberg  
Kristina Andersson 

Villanskolan Marie Andreasson  
Tina Hansson 

Ann-Charlotte Nilsson Rebbelberga skola Stig Hasselgård 
Eva Hansson HH, VFU-ledare  
Gun Wedding HH, VFU-samordnare  
Anki Wennergren HH, Utbildningsledare  
 
Forskningsgrupp 
Pernilla Nilsson, professor naturvetenskapernas didaktik 
Mikael Jonasson, docent kulturgeografi 
Fredrik Thornberg, fil.lic pedagogiskt arbete 
Marie-Helene Zimmerman Nilsson, lektor musikpedagogik 
  



 
 

 23 

BILAGA 2: Avtal  
 
Deltagande i försöksverksamhet med övningsskolor ht 2014 – vt 2019 
Avtal om samverkan mellan rektor och Högskolan i Halmstad gällande deltagande som övnings-
skola inom den försöksverksamhet som regeringen beslutat om och som ska genomföras åren 
2014 – 2019. 
 
1. Parter 
Överenskommelsen tecknas mellan XX skola och Högskolan i Halmstad. 
 
2. Ansvarsområden och riktlinjer 
Högskolan i Halmstad förbinder sig att Övningsskolan förbinder sig att 
Placera 4-7 studenter/studentgrupp från respektive 
på övningsskola 
(VFU och VI-dagar). 

Ta emot 4-7 studenter från respektive studiegrupp 
(VFU och VI-dagar). 

Tillhandahålla VFU-ledare från HH som ger stöd 
till lokala VFU-ledare och VFU-lärare. 
 
 
Erbjuda handledarutbildning. 
 

Utse och ge förutsättningar för lokal VFU-ledare att 
organisera VI-dagarna och att stödja VFU-lärarna.   
 
Ge förutsättningar för lokal VFU-ledare och VFU-
lärare att delta i handledarutbildning om minst 7,5 
högskolepoäng. 

Upprätta en struktur för hur studenters examensar-
beten ska kunna knytas till övningsskolans på-
gående utvecklingsarbete. 
 
 
Upprätta en struktur för hur högskolan och övnings-
skolan ska kunna samverka för att ge stöd i studen-
ternas genomförande av examensarbeten. 

Informera studenter om övningsskolans pågående 
verksamhetsutveckling och ge studenter möjlighet 
att samla in underlag och genomföra studier för sina 
examensarbeten. 
 
I dialog med högskolan ge stöd i studenternas ge-
nomförande av examensarbeten. 

Upprätta system för årlig uppföljning av försöks-
verksamheten. 
 
Medverka vid årlig uppföljning och utvärdering av 
försöksverksamheten. 

Årligen lämna underlag till uppföljning av försöks-
verksamheten. 
 
Medverka vid årlig uppföljning och utvärdering av 
försöksverksamheten. 

 
3. Ersättningsvillkor 
Övningsskolor som tar emot grundlärarstudenter under hela försöksperioden ht 2014 – vt 2019 i 
både F-3 och 4-6 får 30 000 kr/termin under 10 terminer. En skola som bara tar emot F-3 resp. 4-6 
studenter under hela försöksperioden får en ersättning på 15 000 kr/termin.  Alla nyantagna grund-
lärarstudenter som börjar ht 2014, ht 2015 och ht 2016 placeras på övningsskolor.  
 
VI-dagar: Åk F-3 har 8-12 (ca 4-6 dagar per kurs) VI-dagar under termin 1-4 samt termin 7 och åk 
4-6 har 8-12 VI-dagar (ca 4-6 dagar per kurs) under termin 1-4 och eventuellt termin 7. VI-
dagarna genomförs alltid som två sammanhängande dagar (se översikt i bilaga). 
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Förutsättningar:  
! En övningsskola tar emot 4-7 studenter/studentgrupp.  
! Samma ersättning betalas ut oavsett antalet studentgrupper som har VI-dagar på skolan.  
! Om det blir färre än 3 studenter/studentgrupp på en skola, flyttas dessa till en annan öv-

ningsskola. Ersättningen minskas då med 10 000 kr/termin för de terminer studentgruppen 
skulle ha haft VI-dagar på övningsskolan. Högskolan meddelar detta senast 1 maj inför 
höstterminen och 1 november inför vårterminen.  Pengarna förs tillbaka till aktiviteter som 
gagnar övningsskolorna. 

 
4. Avtalstid 
Detta avtal gäller under försöksverksamhetens utsträckning från och med 2014-09-01 till och med 
2019-06-30. Uppsägningstiden är 6 månader och ska ske skriftligt. 
 
Om förutsättningar för avtalet ändras väsentligt under avtalstiden ska nya förhandlingar upptas, 
om endera parten begär det. 
 
 
För XX skola 
 
_______________________________ 
rektor 
(Undertecknas när ansökan från kommunen/förvaltningen/friskolan är beviljad av Högskolan i 
Halmstad) 
 
 
För Högskolan i Halmstad 
 
________________________________ 
sektionschef Cecilia Kjellman 
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BILAGA 3: Analystabell 
 
Tabell 3: Summering av tre analyser 
Teman Styrkor Svagheter Möjligheter Hot Kritiska 

faktorer 
Lokala VFU-
ledare 
 

Hög kompetens 
och en ny roll att 
påverka 

Tiden räcker 
inledningsvis inte 
till 

Initiativrika lärare 
som gärna provar 
något nytt 

Att ta på sig för 
mycket ansvar 
kan reducera 
andras ansvarsta-
gande 

En avgörande 
roll för kvali-
tet i VFU och 
projektets 
utfall 

VI-dagar 
 

Ökad tid för stu-
denter att under-
visa  

Studenterna vill 
pröva nya kun-
skaper som inte 
”passar in” i pla-
neringen 

Integrering mellan 
studenters kun-
skap och lärares 
erfarenhet 

Fragmentariska 
delar som inte 
bildar en helhet 

Framförhåll-
ning och 
tydliga riktlin-
jer för likvär-
dighet i ut-
bildningen 

Hela skolans  
angelägenhet 
 

Stolthet att arbeta 
på en utvald skola 

Alla vill inte delta Många studenter 
samtidigt bidrar 
till att ingen kan 
undgå att involve-
ras  

Skolan blir alltför 
styrd av studen-
ternas studier 

Skolledarens 
inställning 
och delaktig-
het är avgö-
rande 

Skolans kapa-
citet 
 

Många vuxna i 
undervisning, 
raster mm 

Lokaler, lunch-
ytor mm är be-
gränsade 

Många kända 
vuxna som konti-
nuerligt återkom-
mer 

(Alltför) många 
kontaktytor för 
eleverna 

Det blir en 
kostnad för 
ökade utrym-
men 

Handledar-
kompetens 
 

Många går utbild-
ning första året 

Svårt att ersätta 
lärare när många 
går utbildning 

Studenter får 
tillgång till pro-
fessionell hand-
ledning  

Skillnad i likvär-
dighet av kompe-
tens mellan sko-
lorna 

Positiva bief-
fekter när 
många går 
utbildning 
samtidigt 

Skolans kvali-
tetsarbete 
 

Samarbetet med 
Högskolan har 
påverkat skolor-
nas utveckling  

Skolans pågående 
skolutveckling är 
styrd och inbokad 
av annat (lärarlyft 
mm) 

Identifiera lokala 
skillnader av 
kompetensut-
veckling 

Innehållet i kom-
pentensutveckling 
blir alltför gene-
rell och passar 
ingen skola 

Ett ömsesidigt 
samarbete 
mellan Högs-
kolan och 
skolan  

 

 
 


