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 VFU-forskningsanknytning 

Mötesplats för uppdraget – kompetenser 

 

I mars 2014 beslutade Regionala samverkansrådet för skollagsstyrda verksamheter att 
tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att arbeta med VFU med ett forskningsperspektiv på 
olika nivåer. Avsikten är att mötas på lika villkor och skapa ett innehåll som är angeläget för 
båda parter. Arbetsgruppens tolkning av uppdraget är enligt föreliggande förslag Mötesplats 
för uppdraget – kompetenser.  

Arbetsgruppen har genomfört tre möten och är representerad från Skånes geografiska hörn 
och lärosäten. 

Arbetsgrupp: 

Bertil Rosenberg, HKR  Anders Olsson, MAH 

Roger Johansson, LU (Campus) Kerstin Lingebrant, Svalöv  

Åsa Melkersson, Kristianstad Håkan Persson, Sydskånska gymnasiet 

Annika Kraft, Svedala  Roberto Citterio, Malmö 

Siv Wilborgsson, ordförande (Vetenskaplige ledare FoU skola kommer att ingå). 

 

Mötesplats för uppdraget – kompetenser 

Det är avgörande för regionens framtid att huvudmän och lärosätena tar ett gemensamt 
ansvar för att inspirera och utbilda unga människor som vill arbeta inom utbildningssektorn. 
De utmaningar som utbildningssystemet rent generellt står inför skärper behovet av 
nyexaminerade lärare med kompetens samt vilja att delta och driva förbättringsarbeten. Ett 
stort och delat ansvar från båda parter gagnar inte bara lärarstudenten utan också VFU-
skolan och lärarutbildningen samt underlättar huvudmännens framtida rekrytering. För att 
uppnå det övergripande målet krävs ett systematiskt samarbete mellan parterna.  

En förutsättning för en god professionsutveckling är att den verksamhetsförlagda 
utbildningen utgör en integrerad del av den högskoleförlagda tiden. En skicklig lärare kan 
kombinera kunskap om lärprocesser, ämneskunskaper, bedömning, tilltro till eleverna och 
på så sätt göra elevernas lärande lustfullt. För att utveckla detta behöver en skicklig lärare ha 
reflekterande samtal med sina kollegor.  En skicklig lärare förutsätts vara är en god förebild 
och samtalspart med studenter på lärarutbildningen.  



Vid en VFU-placering ska undervisningen/pedagogisk verksamhet följas upp i ett strukturerat 
och dokumenterat samtal mellan student, VFU-lärare och handledare. Syftet är att studenten 
ska reflektera över och själv kunna värdera sin praktik och professionsutveckling utifrån 
fastställda mål för verksamhetsförlagd utbildning1. 

En utgångspunkt i det systematiska samarbetat är att studera vad som händer i mötet 
mellan student, handledare och VFU-lärare. Sker det ett lärande i mötet? Vad för lärande 
sker i mötet?  Kan mötena bidra till utveckling av kärnan i lärarprofessionen?  För att 
undersöka detta är det angeläget att påbörja en belysning på den lokala/individuella nivån 
först. Arbetet föreslås att utvecklas med belysning på flera olika nivåer, det vill säga lärande 
mellan olika nivåer, se modell nedan. 
 

 
Modellen ska förstås så att den tar sin utgångspunkt i triangeln - i handledningssamtalet. 
Detta samtal utgör modellens centrum. I detta möts frågor hämtade från klassrum – 
pedagogik/metodik – ämne utifrån en undervisningssituation.  

Sedan vidgas modellen så att den ska förstås som tre lager – två cirklar och en triangel där 
klassrum – pedagogik/metodik – ämne samspelar. Skissen ska inte förstås bokstavligt utan 
ämnesdidaktisk forskning kan mycket väl ske på en lärarutbildning och universitetsläraren i 
skissen kan på samma sätt vara en ämneskunnig/didaktiker på en lärarutbildning, vad 
skissen vill åskådliggöra är samspelet utifrån uppdraget på individ och på institutionsnivå; 
klassrum – pedagogik/metodik – ämne. Modellen vill synliggöra mötesplatser och arenor 
för möten och med läraruppdraget och professionen i fokus. 

Vision och strategi för Mötesplats för uppdraget – kompetenser 

Vision  
 Uppdraget Mötesplats… bidrar till en gemensam ökad förståelse för 

professionaliseringen inom läraryrket. 

                                                           
1 På väg mot läraryrket, 2015 Malmö högskola 



 Uppdraget Mötesplats… bidrar till en ökad likvärdighet och begriplighet mellan 
lärarutbildningarna i Skåne. 
 

Syfte 
 Syftet är att identifiera samt beforska kärnan i uppdraget som lärare. 

 
Fokus 

 Fokus i arbetet är att utveckla upplevd kvalitet i lärandemötena (handledningssamtal) 
mellan student, handledare och VFU-lärare. 
 

Aktiviteter 
 Beforska lärandemöten mellan student, handledare och VFU-lärare. 
 Belysa fler mötesplatser utifrån bifogad skiss. 
 Sprida kunskap. 

 
Mål att mäta våren 2016 

 Arbetsgruppen har identifierat kärnan i uppdraget. 
 Beforskning av möten mellan student, handledare och VFU-lärare pågår. 
 En spridningskonferens om ovanstående kunskaper genomförs. 

 

 

 

 

 

 


