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Förord   
 
Det har varit ett stort nöje att under två år få följa projektet med de arbetsintegrerade 
programmen vid Högskolan Dalarna (HDa) och de samarbetande kommunerna i Region 
Dalarna. För alla involverade parter har initiativet till dessa program säkerligen bidragit till nya 
tankar kring hur man kan medverka och fortsätta att utveckla en lärarutbildning med kvalitet. 
Det är viktigt att påminna att detta pilotprojekt endast har pågått under två år med lärarstudenter 
antagna till programmet. En tredje antagningsomgång har startats under hösten 2019. Ett stort 
tack till alla lärarstudenter och involverad personal av olika slag som bidragit till underlaget för 
rapporten.  
Rapporten bygger i sin helhet på underlag från intervjuer, samtal och enkäter med lärarstudenter 
och involverad personal från  samarbetande skolor i region Dalarna och personal på Högskolan 
Dalarna. Rapportens form är anpassad efter det utvärderingsuppdrag som givits och innehåller 
rikligt med data. Detta med tanke på att resultaten i första hand ska kunna användas av 
involverade parter för fortsatta diskussioner för fortsatt utveckling av de arbetsintegrerade 
programmen. 
  
Jörgen Dimenäs 
”Följeforskare” 
 

Sammanfattning 
 
Föreliggande rapports av resultat, slutsatser och rekommendationer för de arbetsintegrerade 
programmen vid Högskolan Dalarna har som huvudsakligt syfte varit att utvärdera om den 
arbetsintegrerade utbildningen stärker attraktiviteten i form av högre söktryck och fler studenter 
med goda förutsättningar att fullfölja utbildningen med goda resultat. Vidare att utvärdera om 
utbildningen möjliggör för huvudmännen i regionen att rekrytera och behålla lärare som 
kombinerar arbete med studier. Slutligen har syftet varit att utvärdera om utbildningen kan 
skapa goda förutsättningar för de lärarstuderande att utveckla sådan kunskap/förståelse, 
färdighet/förmåga och värderingsförmåga/förhållningssätt som krävs för yrkesutövningen, 
genom att integrera teori och praktik på ett mer genomgripande sätt än i de ordinarie 
utbildningarna. Utvärderingen ramas in mot en bakgrund i nationella och internationella studier 
kring framgångsrik lärarutbildning och med en teoretisk ram bl.a. beskriven som situerat 
lärande. Slutsatsen efter knappt två års pågående utbildningsprogram är att utbildningen utgör 
ett attraktivt sökalternativ och att den bedöms utgöra ett positivt rekryteringsunderlag av lärare 
för huvudmännen i regionen. Vidare indikerar resultatet att innehåll och struktur genom 
kommuners och högskolans samarbete ger stora möjligheter att utbilda skickliga lärare. 
Slutligen ger studiens resultat en insikt i vad som kan utgöra en vidare utveckling av de 
arbetsintegrerade programmen. 
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1. Bakgrund 
 
Den pilotverksamhet av en arbetsintegrerad lärarutbildning som beskrivs i denna rapport är i 
huvudsak ett resultat av återkommande, långt och intensivt samarbete mellan Högskolan 
Dalarna och regionens kommuner. Diskussion och utbyte av idéer mellan parterna har skett och 
sker till stor del i Pedagogiskt Utvecklingscentrum Dalarnas regi (PUD). PUD kan uppfattas 
som ett nära och strukturerat samarbetsorgan där högskola och regionens kommuner kan mötas 
jämbördigt och uppfattas av intervjuade personer som deltagit i denna undersökning som en av 
framgångsfaktorerna för en lärarutbildning med kvalitet. En annan nödvändig faktor sägs vara 
alla intresserade, kreativa, nyfikna personer som är involverade och vill utveckla 
lärarutbildningen tillsammans med lärarstudenterna. 
 
Utifrån möten och diskussioner bl.a. i PUD fattades i PUD år 2016 ett beslut att tillsätta en 
arbetsgrupp med representanter för såväl skolhuvudmännen som högskolan. Arbetsgruppen 
fick i uppdrag att ta fram olika förslag på åtgärder för att stärka lärarkompetensen både i ett kort 
och långt perspektiv i regionen från förskola till högskola. Ett av motiven var att kunna möta 
den akuta lärarbristen i regionens grund- och gymnasieskolor. Vidare motiverades beslutet av 
att försöka utmana lärarutbildningens rekrytering av lärarstudenter med vissa inriktningar. 
 
Höstterminen 2017 startades därför två varianter av arbetsintegrerade lärarutbildningar, en 
grundlärarutbildning inriktning 4-6 med tillvalet NO/teknik och en kompletterande pedagogisk 
utbildning (KPU) med inriktning 7-9 och gymnasieskolan. Gemensamt för båda utbildningarna 
var att studierna skulle bedrivas på deltid (50-75% studietakt) och kombineras med en 
anställning på en grund- eller gymnasieskola i regionen. Under studietiden tecknar 
lärarstudenterna dessutom ett s.k. lärarutbildningskontrakt med sin huvudman, vilket innebär 
att de utöver sin 50% lärartjänstgöring erhåller en studielön om 9000 kr/mån. I diskussioner 
med några av kommunerna menar man att en av de unika delarna i det arbetsintegrerade 
upplägget är att man utifrån ett regionalt perspektiv tillsammans med Högskolan Dalarna 
lyckats fylla en tidigare lucka i lärarutbildningen. Det innebär att huvudmannen anställer en 
lärarstudent som under studietiden är garanterad en fast anställning. I Borlänge kommun menar 
man exempelvis att det är en satsning på lärarstudenten, trots att det inte heller finns någon 
garanti att lärarstudenten stannar i kommunen efter avslutad examen. I Borlänge menar man 
vidare att man numera är en del av lärarutbildningen och att man tillsammans med HD 
kompletterar varandra och hittar lösningar vid eventuella problem. Man hänvisar också till det 
långvariga samarbetet med PUD som utgör en tradition där man i och med försöket med en 
arbetsintegrerad lärarutbildning från kommunens sida tagit ytterligare ett steg mot ansvar för 
helheten i lärarutbildningen. 
 
Ett annat motiv för att påbörja ett pilotprojekt med en arbetsintegrerad lärarutbildning var att 
föreslå lösningar för såväl huvudmännens som högskolans rekryteringsproblem genom att göra 
utbildningen mer attraktiv.  Man tänkte sig en ”utbildning där teori och praktik blandas 
kontinuerligt genom hela utbildningen också ska kunna skapa goda, eller t.o.m. bättre 
förutsättningar för studenterna att uppnå utbildningens examensmål” (från 
Uppdragsbeskrivningen, 2016). Vidare avsåg man att utbildningen skulle vila på tidigare 
forskning om lärarutbildning som visar på betydelsen av att integrera klassrumspraktiken så att 
lärarstudenterna kunde erbjudas de bästa förutsättningarna för att utveckla kunskaper för 
yrkesutövningen. Till skillnad från lärarutbildningsprogram med periodvis verksamhetsförlagd 
utbildning (VFU), avsåg man att prova en form av lärarutbildning där skolverksamhet och 
högskoleverksamhet pågår under hela lärarstudentens studietid. Ett sådant upplägg tog också 
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stöd i tidigare programutvärderingar och alumnundersökningar som ”under ett antal år pekar 
tydligt på att det är den didaktiska förmågan att hantera utmaningarna i klassrummet som många 
menar att de (lärarstudenterna) inte fått förutsättningar att utveckla under sin utbildning” 
(uppdragsbeskrivning, 2016).  
 
De två första arbetsintegrerade utbildningsprogrammen, grundlärarutbildning inriktning 4-6 
med tillvalet NO/teknik och en kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) med inriktning 
7-9 och gymnasieskolan, startades 2017 med kort varsel. I samband härmed beslutades att 
högskolan och PUD gemensamt skulle initiera en uppföljning av pilotomgången för att följa  
upp vad en arbetsintegrerad lärarutbildning kan bidra med för kunskap för involverade parter. 
Föreliggande rapport görs när utbildningsprogrammen har genomförts under två år och med 
lärarstudenter som antagits 2017 och 2018. Även under höstterminen 2019 har ett tredje intag 
av lärarstudenter gjorts. 
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2. Uppdrag och syfte 
 
I uppdraget för denna rapport finns tre övergripande syften som man önskade få belyst hur de 
uppnåtts, eller hur de är på väg att uppnås efter lärarstudenternas studier i programmen. Man 
ville ha svar på syftet 
 

1) att stärka utbildningarnas attraktivitet i form av högre söktryck och fler 
studenter med goda förutsättningar att fullfölja utbildningen med goda 
resultat. 
 

2) att möjliggöra för huvudmännen i regionen att rekrytera och behålla lärare 
som kombinerar arbete med studier. 

 
 

3)  att skapa goda (bättre?) förutsättningar för de studerande att utveckla sådan  
kunskap/förståelse, färdighet/förmåga och värderingsförmåga/förhållningssätt 
som krävs för yrkesutövningen (såsom de beskrivs i examensmålen) genom att 
integrera teori och praktik på ett mer genomgripande sätt än i de ordinarie 
utbildningarna (uppdragsbeskrivning, 2016).. 

 
Vidare finns i uppdragsbeskrivningen mer specifika frågor som i rapporten också behandlas 
under resultat och diskussionsdelarna.  I rapporten återfinns också andra frågor som ställts i 
enkäter och samtal som ytterligare kan belysa satsningen på de arbetsintegrerade programmen 
vid Högskolan Dalarna (Bilaga 1). 
 
        2.1 Några begreppsklarlägganden kring begreppet arbetsintegrerad.   
 
Under första året uppföljning av de arbetsintegrerade programmen fanns på  Högskolan Dalarna 
ett fokus på hur en arbetsintegrerad lärarutbildning kunde förstås (Projektrapport 2, 2018). Detta 
ställdes i ljuset av den problembild av lärarutbildning som fanns såväl internationellt som 
nationellt, vilken bl.a. visar att det finns ett gap mellan akademi och skolverksamhet och att 
användning av praktik och teoribegreppen är problematiska. Vidare finns ännu lite forskning 
som belyser begreppsrelationen vetenskap och beprövade erfarenhet. Andra svagheter som 
lärarutbildningar har är handledningen av studenter under verksamhetsförlagd utbildning, 
liksom att den högskoleförlagda utbildningen till stora delar befinner sig för långt från 
klassrumspraktiken (Dimenäs, Gustafsson & Mitiche, 2016).  
 
I uppföljningen av de påbörjade arbetsintegrerade programmen ställdes också frågan vad som 
egentligen står bakom olika begrepp där lärarutbildningar profileras mot just 
klassrumspraktiken och den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) och vad som då skiljer 
ut Högskolan Dalarnas satsning. Som ett sådant framträdande exempel jämfördes Högskolan 
Väst (HV) som säger sig vara den ledande högskolan vad gäller s.k. arbetsintegrerat lärande. 
HV menar att ”med arbetsintegrerat lärande (AIL) bearbetas avancerad kunskap i samspel 
mellan akademin och omvärlden. Genom AIL åstadkoms lärande genom aktivt kunskapsutbyte, 
reflekterad handling och engagerat deltagande” (Högskolan Väst,  2019).  Internationellt 
används begreppet Work Integrated Learning (WIL), vilket står för ”an umbrella of approaches 
and strategies that integrate theory with practice of work within a purposefully designed 
curriculum”  (Patrick, Peach & Pocknee, 2009). Sammanfattningsvis signalerar begreppet VFU 
som används i högskolornas terminologi just platsen som en central del till skillnad från AIL 
där såväl plats som lärande är signalorden. När det gäller relationen till de publikationer som 
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ofta används i den utbildningsvetenskapliga kärnan nationellt, förekommer ett starkt fokus om 
forskning för lärarutbildning (Wahlström & Alvunger, 2015) och ett mindre framträdande 
forskningsfokus med utgångspunkt i och från skolverksamheten (Projektrapport 3, 2019). 
 
Det som vid denna tid tycktes skilja Högskolan Dalarnas användning av uttrycket 
Arbetsintegrerad lärarutbildning från andra högskolors var signalvärdet i och med att begreppet 
arbetsintegration sågs som att innefatta samtliga delar av en lärarutbildning. D.v.s. att 
anställning och avlönat arbete i skolverksamheten pågår samtidigt med högskolestudier under 
hela studietiden. 
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3. Lärarutbildningars utmaningar 
 
Vad gäller lärarutbildning i Sverige återkommer ständigt frågan om utbildningarnas 
forskningsanknytning eller forskningsbasering. Wahlström & Alvunger (2015) konstaterar 
utifrån en studie kring vilken typ av texter som bl.a. används i de utbildningsvetenskapliga 
kärnkurserna och finner att dominerande publikationstyper utgörs av texter med 
lärobokskaraktär. Det vill säga att det är en tolkande forskning som består i 
andrahandsbeskrivningar av gjord forskning eller så är det berättelser om forskning i relation 
till lärarprofessionen. De menar också att forskningsrön från praktiknära forskning inte alls är 
framträdande och att texter med rön från exempelvis designstudier endast är marginellt 
förekommande  i lärarutbildningen. Darling-Hammond (2006) ger en sådan beskrivning 
hämtade från traditionell amerikansk lärarutbildning, där hon kritiskt beskriver universitetens 
lärarutbildning som att handla om teoretiska ideal för en blivande lärare. Dessa ideal är sedan 
svåra att omsätta i handling. På liknande sätt beskrivs lärarstudenters placeringar i 
skolverksamheten som slumpmässiga med löst innehåll och vag handledning som inte i högre 
grad länkas till universitetskurserna. Tartwijk, Veldman & Verloop (2011) uppmärksammar 
också problemet med lärarutbildningars uppdelning i verksamhetsförlagd och högskoleförlagd 
utbildning. De menar att den förberedelse som lärarstudenter får på högskolan som förberedelse 
inför den verksamhetsförlagda utbildningen tycks ”tvättas” bort då de efter lärarutbildningen 
går ut som färdiga lärare och utsätts för det som de betecknar som en ”practice shock”. De 
menar att en av orsakerna är att de översköljs av uppgifter och utmaningar som nyanställda 
lärare och att det i första hand handlar om att ”överleva” som lärare snarare än att fortsätta 
utvecklas genom nya erfarenheter. 
  
Ur ett nationellt perspektiv var Ahlström & Kallós (1996) tidigt ute med kritik av svensk 
lärarutbildning från ett annat perspektiv och menade att den inte var forskningsbaserad, d.v.s. 
man använde sig sällan av gjorda utvärderingar och systematiska framställningar som underlag 
till förnyelse. De menade att lärarutbildningarna istället ofta vilade på erfarenheter från 
verksamheten i skolorna och lärarutbildarnas egen kunskap som lärare. De var vidare kritiska 
till skolverksamheten som var normerande av traditioner istället för att stimulera elever till 
kritiska samhälleliga reflektioner. Vidare fastslog de att den kunskap som ändå finns om att 
utvecklas till lärare,  inte alltid utnyttjas av de som har makt att förändra. Drygt tio år senare 
återknyter Kallós (2009) till frågan om varför det i Sverige är svårt att bygga upp forskning i 
anslutning till lärarutbildning. Kallós konstaterar kritiskt att forskning i anslutning till 
lärarutbildning och pedagogisk yrkesutövning fortfarande är svagt utvecklad och relaterar till 
de beslut och statliga medel som egentligen borde vara destinerade till 
lärarutbildningsforskning. Han menar vidare att för att både skola och lärarutbildning ska ha 
möjlighet att vila på en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet krävs också att det finns en 
aktiv forskning kring lärarutbildning och dess vetenskapliga grund. I sin avhandling kritiserar 
också Player-Koro (2012) som exempel utbildningen av blivande matematiklärare. Hon finner 
en traditionell och föråldrad utbildning som följer en rituell praktik med läroböcker och 
tentamina. Hennes slutsats är att lärarutbildningen till och med kan utgöra ett hinder för 
studenternas egen förståelse för matematik, kunskaperna blir fragmentariska utan egentlig 
fördjupning och reflektion. 
 
Som tidigare nämnts finns forskning som kan relateras till svensk lärarutbildning och också 
uppmärksammar det ”gap” som vanligtvis finns mellan lärarutbildningens skolverksamma och 
akademiska delar. Det framträder exempelvis i statens betänkande och utredning kring 
praktiknära forskning där ett sammanfattande råd bl.a. är att i lärarutbildningarna skapa 
utrymme för samverkan vad gäller frågan om att skolornas närmande till den vetenskapligt 
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praktiknära forskningen, vilket ses som ett led i att utveckla en forskningsbaserad skola. Här 
nämns nödvändigheten av att skolan och forskningen har ett gemensamt ansvar och att 
skolverksamhetens beprövade erfarenhet behöver erkännas och användas. Man är tydlig i 
rekommendationerna till högskolornas verksamhet och rekommenderar en tydligare 
forskningsintegrering av utbildningen och den skolverksamma delen av lärarutbildningen (SOU 
2018:19). Vad gäller den vetenskapliga delen som diskuteras i detta sammanhang kan man 
skilja på vetenskaplig grund och vetenskapligt förhållningssätt. Den förstnämnda avser 
exempelvis att undervisningen baseras på resultat från vetenskapliga studier avseende såväl 
innehåll som hur man undervisar. Den andra delen rör det vetenskapliga förhållningssättet i 
skolan som innebär ett kritiskt förhållningsätt som verksamma inom skolan själva utvecklar i 
relation till planering, genomförande och utvärdering av undervisningen 
(Skolforskningsinstitutet, 2019). 
 
Sammanfattningsvis finns en tydlig uppmärksamhet mot att det i lärarutbildningar föreligger 
ett gap mellan lärarutbildningarnas skolverksamma och akademiska delar som till viss del 
skulle kunna överbryggas med hjälp av praktiknära forskning och här ger man exempel på 
aktionsforskning där skolverksamma lärare och forskare från akademin kan samverka (SOU 
2018:19). Staten ställer enligt Eriksson (2009) krav på en förändrad lärarutbildarkompetens, 
vilket uttrycks i frågor om flexibilitet, kreativitet och förnyelse och relevans till 
yrkesverksamheten vad gäller undervisning och handledning. Lärarstudenterna bör ges 
utvecklad möjlighet att reflektera och teoretisera kring sin egen, handledares och övriga 
kollegers undervisning. Vad gäller handledarperspektivet uppmärksammas det av Henriksson 
(2014) som ett spänningsfält mellan högskola och skolverksamhet bl.a. avseende bedömning 
av lärarstudenter under den verksamhetsförlagda delen av utbildningen. Hon menar att 
utvecklingen av relationen mellan de skolverksamma delarna och de högskoleförlagda delarna 
tycks stå still eller till och med gå tillbaka. Detta genom att i samverkan mellan akademi och 
skolverksamhet har parterna ofta olika uppfattningar och är ofta ovetande om varandras 
verksamheter. Det kan leda till en ytlig grund för lärarstudenternas yrkesutveckling genom 
kompromisser mellan olika förståelse, intressen och behov. I exempelvis en 
bedömningssituation kan en lärarstudents yrkeskompetens uppfattas på olika sätt av 
handledaren och besökande lärare från högskolan. Riktlinjer från högskolans aktörer kan av de 
skolverksamma upplevas utifrån ett förmanande förhållningssätt vilket tycks upprätthålla en 
hierarki. Henriksson (2014) uppmärksammar den konkurrens om vem som ”äger” området och 
som kan uppstå mellan lärare från högskolan och skolverksamma lärare. De skolverksamma 
utgår från sin beprövade erfarenhet genom att i handledningen diskutera konkreta 
undervisningssituationer medan lärarutbildare på högskolan framhäver kritisk reflektion och 
förhållningssätt till undervisning i relation till högskolans utbildningskrav. Det kan uttryckas i 
uppfattningar av att lärare från högskolan menar att lärarstudenterna får möta en för traditionell 
undervisning. Å andra sidan kan skolverksamma lärare hävda att besökande lärare från 
högskolan inte är förankrade i de villkor som gäller för skolan. Högskolan lärare fokuserar ofta 
på innehållsliga mål och de skolverksamma uppmärksammar relationsskapande (Henriksson, 
2009). Nordänger & Lindqvist (2012) uppmärksammar också de olika parternas perspektiv och 
menar att båda är betydelsefulla och bör diskuteras. Henriksson (2014) diskuterar också olika 
parters lojaliteter under lärarstudenters verksamhetsförlagda delar. Hon konstaterar att det 
skapas en spänning mellan besökande lärare och handledare. Det skapas lätt en allians mellan 
handledare och lärarstudent vilket gör att besökande lärare från högskolan ibland få stå åt sidan. 
Öberg-Tuleus (2008) menar att handledaren kan uppfatta den besökande läraren som en 
representant för hela lärarutbildningen och inte som en likvärdig samarbetspartner under den 
verksamhetsförlagda delen av utbildningen. Besökande lärare från högskolan kan å sin sida 
uppfatta handledaren som en samarbetspartner men samtidigt mer eller mindre beredda till 
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samarbete. Henriksson (2014) uppmärksammar också på det allvarliga i att rollen för 
högskolans lärare inte upplevs vara definierad och att instruktionerna är otydliga. Hon menar 
att besökande lärare ofta får finna egna strategier för att nå ett samarbete med handledare. 
Henrikssons slutsats är att det råder oklarheter och konkurrens i roll- och ansvarsfördelning vad 
gäller den verksamhetsförlagda utbildningen. Det gäller också exempelvis att skolverksamma 
handledare upplever sig vara bortkopplade från beslutet av betyg på VFU-kurserna för 
lärarstudenten.  Ahlström (1989, 1999) uppmärksammade tidigt att också högskolans lärare 
sinsemellan är osäkra på varandras syn om vad kan anses utgöra ett gott lärarskap. 
Samstämmighet finns dock vad exempelvis gäller förmågan att hålla ordning i klassrummet, 
vara en förebild, hålla professionell distans till eleverna och att det är positivt när 
lärarstudenterna visar reflektionsförmåga. Det finns således flera forskningsresultat som 
bekräftar bilden av ett gap mellan verksamhetsförlagd utbildning och högskoleförlagd 
utbildning. Hegenders (2010) studier kan ses som en sammanfattning av dessa olika sätt att 
förstå lärarutbildningars utmaningar. Han beskriver det på följande sätt: 
 

Ytterligare en slutsats som kan dras är därmed att de intentioner som i lärarutbildningspolicy finns 
om en integrering av olika kunskapsformer i VFU svårligen låter sig realiseras under nuvarande 
förhållanden. Den verksamhetsförlagda utbildningsdelen är starkt präglad av det 
erfarenhetsgrundade lärandet, och tenderar därmed att skugga forskningsgrundad kunskap som 
lärts i ett helt annat sammanhang och på annan plats (HFU). Hegender (2010, s 78). 
 

Utifrån sin studie kring ledarskap uppmärksammar Schantz Lundgren & Lundgren (2012) 
liknande dilemma och drar slutsatsen att ett av problemen med att lärarstudenten har svårt att 
exempelvis utveckla en ledarskapsförmåga är att den verksamhets- och den högskoleförlagda 
delen av utbildningen inte bildar en helhet. De problematiserar utifrån detta också hur den 
verksamhetsförlagda delen delas in i perioder i relation till var det placeras i utbildningen och 
hur samverkan sker med skolverksamheten. Det finns således en kritik av att såväl den 
högskoleförlagda som den skolförlagda delen av lärarutbildningarna behöver närma sig 
varandra vad gäller den praktiknära forskningen. Det är i detta ljus försöket med den 
arbetsintegrerade lärarutbildningen vid Högskolan Dalarna ska förstås. 
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4. Försök med att förnya lärarutbildningar 
 
För alla de personer som på något sätt är involverade i lärarutbildningar, är det väl känt att en 
lärare som behärskar sitt yrke och lyckas nå och utveckla sina elevers förmågor, själv besitter 
en kunskap och förmåga som är komplex. Denna komplexitet är inte alltid synlig för 
omgivningen och kan leda till förenklade bilder av vad läraryrket innebär och som kan utmynna 
i enkla lösningar för att exempelvis förändra lärarutbildningar. Ett jämförande exempel är när 
vi i affären står med mjölkpaketet i handen. Alla vet att mjölk kommer från kor och att det är 
en bonde som levererar råvaran. En till synes enkel kedja som kan leda till en liknande enkel 
syn på vad det innebär att vara bonde. Om vi får tillfälle att bekanta oss mer med mjölkbondens 
yrke får vi möjlighet att se en annan bild. Det finns förstås en ladugård, men den är långt från 
sörgårdsidyllen och vad vi ofta finner är istället en helt automatiserad anläggning där alla 
variabler samlas till beräkningar för optimal produktion. Frågor som börjar på åkern med vatten, 
kväve, kalcium, fosfor, kalium och spårämnesberäkningar för optimal skörd och med minimal 
insats av energi för att bärga och transportera skörden. Därefter beräknas enskilda djurs hälsa 
och foderinnehåll och följsamhet mot av staten uppsatta regler och därtill finns en cirkulär 
förståelse av råvarors kretslopp kopplat till ekonomiska hänsyn för en hållbar drift.  
 
På liknande sätt kan vi förstå att läraryrket är något annat än det vi ofta ser i form av att läraren 
delar ut uppgifter och exempelvis står framför eleverna och tycks förmedla något. Darling-
Hammond (2006) menar att det är en av uppgifterna för de som månar om professionaliteten i 
läraryrket att motsäga den förenklade bild som ibland framkommer i media, yttrade av dem som 
inte förstår den ofta osynliga komplexiteten och exempelvis hävdar att längden på formella 
lärarutbildningar utan vidare kan kortas. Med stöd i forskning kring lärarutbildningar  
argumenterar hon också bestämt för att lärarutbildningar som utbildar högt kvalificerade lärare 
kännetecknas av följande tre nödvändiga kärnpunkter: 

 
- kurserna i ett lärarprogram ska vara starkt länkade och integrerade med varandra   
- kurserna ska vara integrerade med skolverksamheten 
- omfattande och intensiv handledning under skolverksamhet som är länkad till 

lärarutbildningens kurser med mål att förena teori och praktik (Darling-Hammond, 2006) 
 

Hon menar vidare att en av förutsättningarna för att lyckas med detta är bl.a. att 
lärarutbildningen samverkar med skolor som faktiskt visar att de effektivt lyckas utbilda elever 
med olika förutsättningar och fortsätter att utveckla modeller för framgångsrik undervisning. 
Hon menar också att andras och hennes egen forskning visar att välutbildade lärare skattas högt 
och bedriver en mer framgångsrik undervisning i jämförelse med lärare med lägre 
utbildningsnivå. Samtidigt hävdar hon att pedagogisk utbildning har ett lika stort värde som 
lärarens ämneskunskap för att lyckas som lärare  Program för lärarstudenter måste stödja 
lärarstudenterna i sökandet av svar på komplexa problem som läraryrket innefattas av genom 
att lära sig från skolverksamheten och om att verka som lärare. En central faktor för 
lärarutbildningen menar hon, har visat sig där lärarutbildningar kombinerar och återkommande 
integrerar en väl strukturerad skolverksamhetsförlagd utbildning med akademiska kurser. 
Skolverksamheten lägger grunden till de teoretiskt inriktade momenten samtidigt som de 
akademiska kurserna får en högre relevans för lärarstudenterna. De kan införliva sina 
erfarenheter och kunskaper från skolverksamheten med de forskningsbaserade analyserna och 
reflektionerna från exempelvis olika texter (Darling-Hammond, 2008, 2014). Redan på 90-talet 
argumenterade Fullan (1993) för att lärarutbildningar måste designa program som ger 
lärarstudenter möjligheter att förstå lärprocesser på djupet i relation till elevers olika sociala 
och kulturella vardag. Det är bl.a. därför väsentligt för lärarutbildningar att arbeta än närmare 
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skolverksamheten. Cochran-Smith (2008) pekar på en amerikansk trend gällande 
lärarutbildningsforskning som rör sig mot en mer tillämpningsorienterad form med 
utgångspunkter i lärandemiljön. Det finns häri ett forskningsintresse mot huvudsakliga delar av 
en lärares praktik som undervisningen, bedömning, feedback, ledarskap och kunskapsmål. 
 
Frågan måste också ställas kring vad som är nödvändiga kunskaper för en lärare och därmed 
måste utgör ett underlag för lärarutbildning där akademi och skolverksamhet samverkar. 
Darling-Hammond & Bransford (2005) framhärdar att utbildning för elever ska ske utifrån ett 
demokratiskt perspektiv och att i en lärares profession också ingår att förbereda lärare att verka 
i en föränderlig värld. I detta perspektiv ingår den väl kända kärnkunskapen som en lärare måste 
ha vad avser innehållskunskap, kunskaper om elever och kunskaper om undervisning (Darling-
Hammond & Bransford, 2005).   
 
Det görs försök på flera hålla att förändra lärarutbildningar. Internationellt finner vi det 
exempelvis vid Stanforduniversitetet, universitetet i Leiden, liksom vid Oslo och Tromsö 
universitet. Här har förnyelsefokus varit frågor om de högskolors möte med de skolverksamma 
delarna.  Grossman, Hammerness & McDonald (2009) argumenterar exempelvis starkt för att 
man i lärarutbildningar ska frångå den traditionella idén med denna starka åtskillnad av 
skolverksamhet och högskola. De påtalar vikten av att lärarutbildningar mer ska ha inslag av 
centrala problemställningar som uppstår i skolverksamheten. Deras slutsats är att lärarstudenter 
på så sätt får större möjligheter att utveckla sin lärarkunskap genom en nära kontakt till faktisk 
undervisning. Hammerness (2006) ger en beskrivning av den traditionella lärarutbildningen 
som fragmentarisk.  Hon menar att kurserna  i lärarutbildningen ofta har vaga samband  
sinsemellan och att de dessutom tycks vara skilda från de skolförlagda delarna. Hennes 
slutsatser efter att ha studerat lärarutbildningar som gjort försök med betoning på integrativa 
upplägg, är att det inte finns någon färdig struktur på utbildningen som till slut uppnås utan att 
bedriva integrativ lärarutbildning är en ständigt pågående process. Hammerness & Klette 
(2015) argumenterar utifrån lärarutbildningsforskning att en lärarutbildning med kvalitet 
designas runt kunskapen om vad undervisning med kvalitet innebär och att den bilden delas av 
skolverksamhet och högskola samverkarande parter i lärarutbildningen. Med utgångspunkt i 
forskning har man ur ett norskt perspektiv på lärarutbildning konstaterat att utbildningarnas 
kopplingar mellan verksamhet och akademi var svag, men att det mer och mer 
uppmärksammats i utformningen och försök med att förnya lärarutbildningarna (Haugalökken 
& Ramberg, 2007). Tidigt påpekades av Lave och Wenger (1991) det väsentliga för att 
utvecklas till en lärare med hög kompetens var att lärarstudenter gavs möjlighet till kollektivt 
deltagande i situationsbundna kontexter (skolverksamma) där det teoretiska perspektivet 
(högskola) får en meningsfull innebörd. Senare resonerar exempelvis Korthagen, Loughran & 
Russel (2006) på liknande sätt och menar att teori och praktik blir sammanflätade då de 
uppmärksammas i realistiska undervisningssituationer.  Ett exempel där man försökt 
åstadkomma detta är vid lärarutbildningen  vid universitetet i Leiden. I deras ettåriga program 
finns flera förändringar som processats fram sedan början av 2000-talet. De arbetar med ett 
begränsat antal partnerskolor med specialiserade handledare och studenterna kan till viss del 
vara anställda och få lön på från den undervisning på halvtid som de har samtidigt med de 
akademiska studierna. Vidare har kursernas traditionella innehåll förändrats utifrån idén att de 
ska stödja lärarstudenternas möte med elever i undervisningen. Ett sådant exempel är att det 
bekanta problem som de flesta lärarstudenter har i början av sin undervisning i skolan är 
disciplin- och konfliktlösning. Det innebär att undervisning kring sådana moment prioriteras i 
den akademiska delen av utbildningen och läggs då företrädesvis i parallellt med att 
lärarstudenterna startar sin undervisning på partnerskolorna (Tartwijk, Veldman & Verloop, 
2011). 
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Ur ett nationellt perspektiv pågår vid flera lärosäten försök att förnya lärarutbildningen bl.a. 
utifrån den forskning som bedrivs. Vid Göteborgs universitet  bedrivs exempelvis sedan 2013 
projektet Brobyggaren som är ett samarbetsprojekt mellan Göteborgs Stad och GU och berör 
ett av de kompletterande lärarutbildningsprogrammen (UKÄ, 2017:7). I en evaluering av 
projektet som gjordes 2017 konstaterar utvärderingsgruppen att det är ett unikt samarbete 
mellan Göteborgs Stad och GU och där omdömet och målet bl.a. var att: 
 

…piloting an innovative approach to teacher education in Sweden by offering a post-graduate 
program that runs university-based courses and clinical practice concurrently and develops close 
relationships with “university schools.” The one-year program is intensive at 125% effort, and 
yields 90 credit units. Project Brobyggaren is an ambitious, innovative, and creative program. It 
is responsive to several calls issued to teacher education in Sweden as well as globally. It targets 
recruiting and preparing well-qualified teachers in much-needed STEM (science, technology, 
engeneering, and mathematics, förf anm.) subjects. It builds upon recent scholarship and findings 
about ways to strengthen teacher education by connecting research and practice more closely, and 
by making the preparation of the next generation of teachers the joint responsibility of both the 
university and the field (Klette, K., Lotan, R., Molander, B-O. & Valero, P. (2017). 

 
Dimenäs, Gustafsson & Mitiche, (2016) argumenterar utifrån en gjord forskningsöversikt  över 
hur en förnyelse av lärarutbildningar med ett integrativt perspektiv kan stödjas och 
uppmärksammar följande utvecklingsbara åtgärder: 
 

- en integration av innehållet i högskolans kurser med samtida innehåll under skolverksamhet 
och verksamhetsförlagd utbildning (Grossman & McDonald, 2008; Lave & Wenger, 1991). 
 

- en tydlig arena under delar av den verksamhetsförlagda tiden där lärarstudenter, lokala 
lärarutbildare och universitetslärare diskuterar frågor som uppstår i studenternas undervisning 
på VFU-skolan. Uppmuntra till en strukturerad diskussion som sker på lika villkor utifrån 
respektive kompetenser och utgå från ett undersökande förhållningsätt till det som tas upp 
från undervisningen. Relatera diskussionen också till de mål som finns i aktuella kursplaner 
(Josefsson, 2001). 

 
 

- vid bedömning av studentens undervisning bör detta ske från dokument som är gemensamt 
för respektive kurs och som är transparent för såväl lärarstudent, lokal lärarutbildare som 
universitetslärare (Henriksson, 2014). 
 

- jämställ vetenskapligt förhållningssätt med beprövad erfarenhet, undvik dikotemi av teori och 
praktik (Dimenäs, 2010, 2012; Hegender, 2007). 

 
 

- ordna en gemensam kompetensutveckling och handledarutbildning för alla lärarkategorier 
som bygger på idén om en sammanhållen lärarutbildning där alla har insikt i hela kursutbudets 
innehåll (Henriksson, 2014; Nordänger & Lindqvist, 2012). 
 

- knyt skolor som har ett speciellt intresse av att utgöra en central och aktiv part till 
lärarutbildningen, genom mötesplatser mellan universitet och skolor (Darling-Hammond, 
2006). 

 
 

- planera för en sammanhållen utbildning med fokus på progression (Darling-Hammond, 
2006). 
 

- utveckla ideér för att tillvarata ett ämnesintegrerat bildningsperspektiv med frågor kring 
hållbar utveckling (Hopman, 2007; Sadler, 2006a, 2006b; Sjöberg, 2000). 
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- verka för en ökning av forskning kring den egna lärarutbildningsverksamheten. (Ahlström & 
Kallós, 1996; Klette, 2007). 

   
 

Stöd för betydelsen av att göra lärarutbildningen mer verksamhetsintegrerad finns också i 
flera av de rapporter som publicerats de senaste åren av t.ex. av Skolverket, OECD, 
Skolkommissionen, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Lärarnas Riksförbund 
LR. (från programuppdraget). 
 
Sammanfattningsvis finns det stöd i forskning kring lärarutbildning som utbildar högt 
kvalificerade lärare. Ett av de främsta kännetecknen är att kring en sådan lärarutbildning 
samarbetar skolverksamhetens huvudmän med högskolan, så att lärarstudenterna 
kontinuerligt kan befinna sig på såväl på högskola som i skolverksamheten. 
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5. Teoretiska perspektiv på arbetsintegrerad lärarutbildning 
 
Lärarutbildning har utifrån ett svenskt perspektiv många intressenter. De flesta bekänner 
sig till paradigmet att det är viktigt för barn och elever att ha utbildning, både i ett 
samhälleligt demokratiskt som ett individuellt perspektiv. Det styrs i första hand av svenska 
riksdagen genom lagar och förordningar för skolväsendet vad exempel gäller att 
ämnesindela  kunskapsområden, att bestämma hur och när ämnen ska läsas, när och hur det 
ska betygsättas och när bedömning ska ske etc. Andra intressenter vad gäller lärarutbildning 
utgörs av näringslivets och offentlig verksamhets behov av arbetskraft men också av 
kommersiella krafter som önskar bedriva skolverksamhet. Vidare finns de individuella 
drivkrafter att skaffa sig en utbildning för att kunna konkurrera på arbetsmarknaden. 
 
Därav följer ett behov att utbilda kvalificerade lärare till denna verksamhet som också är 
reglerad vad gäller ämnesområden på högskolan. Det är ämnen som bl.a. följer av grund- 
och gymnasieskolans ämnesindelning men också av ämnen som anses relevanta för att 
utbilda kvalificerade lärare. De senare kan beskrivas som tillhörande den 
utbildningsvetenskapliga kärnan men också ett innehåll som kan studeras inom den s.k. 
verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). Vad gäller ämnen och i synnerhet den 
verksamhetsförlagda utbildningen är den också tidsbestämd genom det antal högskolepoäng 
som den ska omfatta. Riksdagen reglerar genom lagar och förordningar såväl kommunernas 
skolverksamhet som högskolornas lärarutbildning. 2019 är ett år då det förekommer en stor 
del lärare i kommunernas skolverksamhet som saknar lärarutbildning. Det finns ett stort 
behov av nyrekrytering som står i kontrast till en lärarutbildning som inte kan motsvara de 
förväntningar från kommunerna som finns vad gäller antalet utbildade lärare. 
 
De arbetsintegrerade programmen vid Högskolan Dalarna har på det sättet blivit ett försök 
att rekrytera fler lärare, som ett led för regionens kommuner att kunna anställa utbildade 
lärare. De arbetsintegrerade programmen är därmed ett pilotförsök där frågor kring en 
forskningsbaserad lärarutbildning kan ställas som nämnts i tidigare avsnitt. 
 
En forskningsbaserad lärarutbildning bör också ställas i ljuset av de teorier kring 
lärarutbildning som är relevanta. Lärarutbildning innehåller nödvändiga moment där 
ämneskunskap, kunskap om läroplaner, historik, metodik, etik, pedagogiskt arbete, ICT, 
drama, konfliktlösning, samtal, organisationskunskap, kunskap om och i beprövad 
erfarenhet etc. ingår. Det är således en komplex utbildning som inte kan omfattas av endast 
ett teoretiskt perspektiv utan flera. Det kan exempelvis innebära organisationsteori och 
läroplansteori. I fallet med en utbildning av en yrkeskår är dessa teorier centrala men 
eftersom utbildning först och främst handlar om att det är lärarstudenter som ska utveckla 
kunskaper i ämnen och pedagogiskt arbete är lärandeperspektivet centralt.  
 
Lärarstudenter behöver i sin utbildning som nämnts ovan ha tillgång till organisationsteori, 
läroplansteori och lärandeteorier riktade mot klassrummet. När vi pratar om lärarutbildning 
finns också ett makroperspektiv som fokuserar lärarstudenters eget lärande och 
kunskapsbildning i relation till utbildningens innehåll och struktur. I svensk 
utbildningshistoria vad gäller läroplaner för bl.a. grundskolan har John Deweys sätt att 
förstå kunskapsbildning varit en av centralgestalterna i det som benämns som 
pragmatismens ide´. Det vill säga att utgå från den verklighet som vi människor uppfattar 
kring de problemsituationer och utmaningar som alltid uppstår i mänsklig verksamhet och 
att finna olika lösningar vilket i sin tur ger kunskap. Dewey menar exempelvis att utveckling 
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av erfarenheter och kunskap kan liknas vid en upptäcktsresandes kartläggning av  ett för 
denne okänt land. Den upptäcktsresande måste befinna sig i det okända landet och 
identifiera de företeelser och föremål som ger underlag till att konstruera en karta. Han 
menar att en sådan karta inte kan ersätta den personliga erfarenheten eller en verklig resa 
(Dewey, 1980). 
 
Lärarutbildningen innehåller det som vi benämner verksamhetsförlagd utbildning och 
högskoleförlagd utbildning. Som vi tidigare nämnt visar forskning på problemet med att 
överbrygga dessa bl.a. för att de ofta ligger som separata kursmoment. Den 
arbetsintegrerade modellen kan ses som ett försök att jämsides med att öka 
rekryteringsmöjligheterna till kommunernas skolor också se just arbetsintegrering ur ett 
lärandeperspektiv. Lave & Wenger (1991) lanserade sin teori ”situated learning” som bl.a. 
berör yrkesutbildningar och som i det här fallet vi kan betrakta i perspektivet 
lärarutbildning. De menar att lärandet i huvudsak sker genom att delta i processer som 
deltagare i en omgivning av experter. I det här fallet kan vi förstå experter som lärarutbildare 
i skolverksamhet och på högskolan i nära samverkan. Ett lärarprogram som i huvudsak 
exempelvis bygger på föreläsningar skilda från skolverksamheten tenderar att splittra en 
lärarstudents förmåga att utveckla yrkeskvaliteter. Förmågan att öka sin förmåga att verka 
som lärare ökar genom att också verka som lärare och inte bara prata om att vara lärare. De 
uttrycker det bl.a. som att ”learning is an integral and inseparable aspect of social practice” 
Vidare menar de att ”there is no activity that is not situated. It implied emphasis on 
comprehensive understanding involving the whole person rather than ”receiving” a body of 
factual knowledge about the world” (1991, s. 31, 33). Lave & Wengers teori kan förstås 
utifrån lärarutbildningens makroperspektiv i form av hur lärarutbildningen organiseras i ett 
lärarutbildningsprogram. Som centrala kompletterande teoretiska delar i en lärarutbildning   
återfinns också i Lave & Wengers teori det sociokulturella perspektivet. Det vill säga att 
socialisation och kommunikation genom vårt språk är en nödvändighet för att också som 
lärarstudent kunna delta i situerade lärandesituationer som uppstår i ett utvecklat 
arbetsintegrerat program (Säljö, 2000). Till dessa två teorier som har sitt lärandefokus dels 
mot struktur och dels mot socialisation genom språk kan vi också lägga till det tredje 
betraktelsesättet för att lärarstudenterna ska ges möjlighet att tillägna sig en 
yrkeskompetens. Här ligger fokus på att som lärande individ uppmärksammas på de kritiska 
aspekter kring olika fenomen som uppstår i situationer, diskussioner, videosekvenser eller 
texter kring att vara lärare. För lärarstudenter varierar vad som är kritiska aspekter beroende 
på tidigare erfarenheter men det gäller att i olika sammanhang exempelvis uppmärksamma 
och kunna verbalisera vad som är nödvändiga eller kritiska aspekter av de fenomen som 
uppstår i en arbetsintegrerad utbildning. Detta härrör från det variationsteoretiska 
perspektivet (Marton, 2000, 2014). De tre ovan beskrivna teorierna berör lärarstudenters 
lärande och kan utgöra en del av det sätt varmed vi försöker förstå en arbetsintegrerad 
lärarutbildning.   
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6. Metod 
 
För att kunna ge en första avstämningsbild efter två år i projektet med den arbetsintegrerade 
utbildningen vid Högskolan Dalarna har flera metoder använts för att samla in data. Det har 
givits flera tillfällen att som lyssnande forskare att följa ledningsgruppen för projektet på 
högskolan för att få en översiktlig bild av var man i projektet befinner sig och vilka problem 
man försöker lösa. Vidare finns det dokument av olika slag där de hittillsvarande tre 
projektrapporterna utgjort ett viktigt underlag. Data insamlingen påbörjades hösten 2017 med 
besök på två skolor utanför högskoleorterna där samtal skedde med rektorer och lärarstudenter. 
Data har också samlats in med hjälp av anteckningar från uppföljningsmöten under de två åren 
där bl.a. rektorer och studentrepresentant varit deltagare tillsammans med ledningen från 
högskolans projektgrupp. Det har också skett samtal med sex av undervisande lärare från 
högskolan, samtal med sju personer på högskolan involverade i ansvar och ledning för 
projektet. Vidare har fyra personer med motsvarande med ansvar och ledning för projektet från 
några kommuner intervjuats. För att erhålla en överblick av hela projektet när det pågått knappt 
under två år svarade 33 lärarstudenter och 30 rektorer på en enkät med påståendefrågor och en 
avlutande del med essä frågor. Analys, slutsatser och rekommendationer utifrån datamaterialet 
har skett utifrån det givna uppdraget med målsättningen att ge både en bred och fördjupad bild 
av konceptet arbetsintegrerad utbildning vid HD, i relation till den teoretiska bakgrunden. 
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7. Resultat 
 
Resultatpresentationen består av fyra delar där den första är en redogörelse hämtad från data 
som ger underlag för att svara på frågan om att stärka utbildningarnas attraktivitet i form av 
högre söktryck och att fler studenter med goda förutsättningar att fullfölja utbildningen med 
goda resultat. Den andra delen innebär ett svar på frågan om att möjliggöra för huvudmännen i 
regionen att rekrytera och behålla lärare som kombinerar arbete med studier. Den tredje mer 
omfattande delen utreder frågan om de arbetsintegrerade programmens idé att skapa goda 
(bättre?) förutsättningar för de studerande att utveckla sådan kunskap/förståelse, 
färdighet/förmåga och värderingsförmåga/förhållningssätt som krävs för yrkesutövningen 
(såsom de beskrivs i examensmålen) genom att integrera teori och praktik på ett mer 
genomgripande sätt än i de ordinarie utbildningarna. Den fjärde delen och slutliga 
resultatpresentationen bygger på data från ledningspersoner i några kommuner och på 
högskolan som möjliggör en helhetsförståelse av de tre frågorna och samtidigt belyser de mer 
specificerade frågorna som följde med uppdraget.   
 
 

7.1  De arbetsintegrerade programmens bidrag till att stärka 
utbildningarnas attraktivitet i form av högre söktryck 

 
Ett av uppdragets huvudmål var att undersöka huruvida det arbetsintegrerade programmen kan 
bidra till att stärka utbildningarnas attraktivitet i form av högre söktryck och fler studenter med 
goda förutsättningar att fullfölja utbildningen med goda resultat. Eftersom programmen endast 
har påbörjat sin tredje antagning kan vi här prata om tendenser. Om vi går efter nedanstående 
lärarstudents utsaga så finns det anledning att avge ett positivt svar i synnerhet då söktrycket 
också är större för de här programmen än ordinarie lärarprogram. En av grundlärarstudenternas 
beskriver programmet som ”Jag tycker det är ett bra och välbehövligt initiativ. Det ökar 
onekligen söktrycket på utbildningen. Det är dock svårt att få kontakt med skolor när man söker 
från andra delar av landet. Roligt och bra! (Dyrt kanske, men det får det väl vara?)” Möjligheten 
att försörja sig samtidigt med studierna kan vara en positiv faktor för att få sökanden från 
studieovana hem och sådana som är rädda att dra på sig studiemedel. I den arbetsintegrerade 
utbildningen på HD söker studenter utifrån att man har en anställning och ca 40-50 antas av 
ungefär 160 förstahandssökande. I de reguljära lärarutbildningsprogrammen tas flertalet 
sökanden in. Sökande till de arbetsintegrerade programmen rangordnas utifrån meritvärde. 
Urvalen görs utifrån ordinarie högskolebetyg eller gymnasiebetyg. Intervjuerna inför placering 
i kommunerna har varit som en vanlig anställningsintervju.   Ett urval görs utifrån att 
kommunerna har ett antal platser, därefter antas de enligt ovan och därefter vänder sig åter 
studenterna till respektive kommun för att komma överens om villkoren. 
 
Har då attraktiviteten för att utbilda sig till lärare stärkts genom de arbetsintegrerade 
programmen? Ett av svaren på det är hur lärarstudenter och rektorer svarar på påståendet om 
de kan rekommendera programmen för presumtiva lärarstudenter.  
 
Rektorerna signalerar också betydelsen av de arbetsintegrerade programmen när de får ta 
ställning till påståendet om det är program som de skulle rekommendera till någon som funderar 
på att utbilda sig till lärare (Figur 1). 
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Figur 1. Det arbetsintegrerade lärarutbildningsprogrammet är något jag skulle rekommendera 
till någon som funderar på att utbilda sig till lärare  (30 rektorer). 
 
Rektorerna ställer sig överlag mycket positiva (97 % instämmer helt eller delvis med 
påståendet) till de arbetsintegrerade programmen vilket också kan tolkas som att det har 
betydelse vad gäller såväl kvalitet som rekryteringsmöjligheter.  
 
Lärarstudenterna i de arbetsintegrerade programmen ställer sig överlag (87%) också positiva 
till samma påstående om att rekommendera det arbetsintegrerade programmet till de som 
funderar att utbilda sig till lärare (Figur 2). 
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Figur 2. Det arbetsintegrerade lärarutbildningsprogrammet är något jag skulle rekommendera 
någon att söka som funderar på att bli lärare (33 lärarstudenter). 
 
En KPU-studerande kommentar om programmet är ”jag är väldigt tacksam att det finns ett 
sådant program som jag kan arbeta och utbilda mig till lärare och det är ett av det bästa sätten 
att få mer legitimerade lärare till skolverksamheten vilket vi har brist på”. Vidare menar några 
studenter att det är “Oslagbart att få utbildningen “betald” + erfaren när man är nyexad” och att 
”Man slipper ta studielån”. En av grundlärarstudenterna antyder också att det är viktigt att 
fundera på vilket slags lärarprogram det rör sig om och beskriver det som att ”Man måste vara 
säker på att det är lärare man vill bli, det är tufft & hårt arbete.” Kommentarerna om 
utbildningsformen är något som kräver både tid och engagemang av lärarstudenterna. En  KPU-
student menar att ”Det är tufft och mycket jobb som man måste vara införstådd med. Annars 
superbra koncept.” och ”Om man är beredd att det tar mer än 40h/veckan.” Vidare anser en av 
studenterna att ”Stressfaktorn är hög.” och några av grundlärarstudenterna kommenterar 
utbildningen som att det är en ” hög arbetsbelastning men helt autentiskt sätt att ta till sig hur 
arbetet i skolan fungerar” och det ”beror på hur disciplinerad de kan bli. Tar mycket mental 
energi.”  men ” om man vill läsa till grundskollärare är detta en stor möjlighet”. Det finns också 
en antydan hos en av grundlärarstudenterna som berör fråga om att man måste kunna begränsa 
sig och också ställa krav på utbildningen: ”Om personen brinner för yrket & förtydliga & att 
stå på sig på arbetsplats för att stöttning. Inte jobba för mycket.” En av KPU-studenterna 
uttrycker det som att det är den ”bästa utbildningen jag genomfört. Tack! Jobbigt som f…men 
så bra.” Två grundlärarstudenter omdömen är att programmet är ”väldigt roligt och lärorikt” 
och ”ett bra upplägg som ger en bra inblick i läraryrket”. 
 
Sammanfattningsvis är lärarstudenterna överlag positiva till att rekommendera den 
arbetsintegrerade utbildningen till personer som funderar på att utbilda sig till lärare. Det är 
också tydligt att samtidigt som de uppskattar utbildningen också signalerar att det är en 
utbildning som kräver mycket engagemang och arbete. Vidare är det av vikt att kunna påverka 
sin utbildningssituation med krav också på utbildningen. 
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7.2 Rekrytering i förhållande till de arbetsintegrerade programmen 
  
Utifrån den enkät som gjorts med rektorer i slutet av vårterminen 2019 efter två års 
pilotverksamhet fanns också en fråga om de arbetsintegrerade programmen kunde förväntas ge 
huvudmännen i regionen bättre underlag för att rekrytera och behålla lärare/lärarstudenter som 
kombinerar arbete med studier. Enkätunderlaget utgjordes av 30 rektorer i regionen som 
ansvarar för 44 av lärarstudenterna i de arbetsintegrerade programmen med studenter antagna 
2017-2019. Eftersom programmen endast pågått knappt halva tiden går det inte att slutgiltigt 
ge svar på frågan, men i figur 3 antyder rektorerna svaret på frågan om upplägget kan gynna 
rekryteringen av blivande lärare. 
 
 

 
 
Figur 3. Det arbetsintegrerade upplägget är utmärkt för att rekrytera lärare till min skola 
(rektorer). 
 
Flertalet rektorer instämmer helt eller delvis (90%) till påståendet att uppläggen av de 
arbetsintegrerade programmen är ett utmärkt sätt att rekrytera lärare till skolan. Några ser 
positivt på lärarstudenterna som en ”möjlig rekrytering och mer kompetens” och att det är 
”enklare att rekrytera. Intresset är stort eftersom de inte behöver ta studielån”. En rektor föreslår   
att den arbetsintegrerade formen också införs för program för utbildning av 
fritidshemspersonal. Andra kommentarer från rektorerna är att ”Lärarutbildningen behöver mer 
arbetsintegrerade komponenter. Inte ”bara” VFU-perioder.” och att ”Utbildning och arbete i 
skolan ger en bra erfarenhet, både praktisk och teoretisk.” Slutligen menar en av rektorerna att 
de arbetsintegrerade programmen är ”Perfekt för den som har erfarenhet av arbete i skola.” På 
frågan om de arbetsintegrerade programmen också innebär en möjlighet att behålla 
lärarstudenterna efter utbildningen finns i nuläget förstås inget svar. Däremot finns det skäl att 
utifrån svaren under nästa rubrik, ”De arbetsintegrerade lärarutbildningsprogrammens idé” att 
utifrån de mestadels positiva resultaten se en tendens till att lärarstudenterna tycker om sin 
arbetsplats. 
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7.3 De arbetsintegrerade lärarutbildningsprogrammens idé 
 
I detta avsnitt fokuseras utifrån utvärderingsuppdraget frågan om att skapa goda eller bättre  
förutsättningar lärarstudenterna att utveckla kunskap/förståelse och färdighet/förmåga samt  
värderingsförmåga/förhållningssätt som krävs för yrkesutövningen (såsom de beskrivs i 
examensmålen) genom att integrera ”teori och praktik” på ett mer genomgripande sätt än i de 
ordinarie utbildningarna. De data som presenteras härrör som tidigare påpekats från en tidpunkt 
då knappt hälften av de lärarstuderandes utbildning genomförts. Vidare utgörs dataunderlaget 
av involverade parters olika utsagor och attityder. Med arbetsintegrering avses i nedanstående 
text och tabeller att målsättningen för kurserna lärarprogrammet är att de ska vara starkt 
länkade och integrerade med varandra, kurserna ska vara integrerade med skolverksamheten 
och att det sker en omfattande och intensiv handledning under skolverksamhet som är länkad 
till lärarutbildningens kurser med mål att förena teori och praktik och att det pågår under hela 
lärarutbildningsprogrammet. (Darling-Hammond, 2006).  
 
I den första tabellen påståendet ställts till lärarstudenterna att ”det arbetsintegrerade sättet är 
centralt för att lära sig bli lärare” (Figur 4.). 
 
 

 
Figur 4. Det arbetsintegrerade sättet är centralt för att lära sig att bli lärare. 
 
Resultatet visar att 100% av de 21 svarande lärarstudenterna instämmer helt eller delvis med 
påståendet. Några kommentarer till påståendet från några av lärarstudenterna: 
 

- bra utbildning varvat med arbete ger erfarenheter 
- du får applicera den teoretiska kunskapen direkt i verksamheten 
- det underlättar verkligen att få praktiska det man lärt sig på en gång & få stöd av 

kollegor/klasskamrater 
- annars får man aldrig prova yrket på riktigt skarpt, praktik är inte samma sak” 
- man kommer in i yrket från dag 1.” 
- praktiken är något helt annat än teoritillämpandet på högskolan” 
- man blir ju lärare även på vanliga lärarprogrammet men vi kan sätta igång direkt när vi är 

klara” 
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- mer gedigen inlärning än vanligt program 
 
 
Vad gäller rektorerna har ett likartat påstående ställts men där har även påståendet ställts i 
relation till lärarutbildningens examensmål (Figur 5).  
 

 
 
Figur 5. Det arbetsintegrerade sättet är centralt för att nå examensmålen att bli lärare. 
 
Rektorerna instämmer till 89 % helt eller delvis till detta påstående. Någon angav att han/hon 
inte var uppdaterad på examensmålen och en av rektorerna menade att man kunde bli lärare 
utan att genomgå  den arbetsintegrerade lärarutbildningen. Sammanfattningsvis visar svaren att 
det arbetsintegrerade konceptet tycks vara centralt för att utbilda sig till lärare, vilket även visar 
sig under av lärarstudenternas motiveringar nedan. 
 
7.3.1 Lärarstudenters beskrivningar av det arbetsintegrerade programmets betydelse för 
att utveckla lärarkunskap 
 
Nedan utgör lärarstudenternas kommentarer och påståenden underlag för flera olika perspektiv 
som kategoriserats. 
 
Utveckling genom arbetsintegrering 
 
I denna kategori beskriver lärarstudenterna skolverksamhetens integration med 
högskoleverksamheten ur ett kunskapsintegreringsperspektiv. Det visar sig i citat som: 
 

- de båda delarna berikar varandra 
- kopplingen till verkligheten ger mening åt det teoretiska och förbereder för yrkesrollen 
- det betyder  att få möjlighet att kombinera utbildning och praktiskt arbete 
- det betyder att man kan koppla teorin till praktiken, kunna använda lärdomar i mitt jobb 
- att hela tiden kunna göra jämförelser och kopplingar till praktiken är väldigt utvecklande 
- litteraturen ger möjlighet att testa olika arbetssätt 
- jag kan använda teoretiska studier i praktik som är viktig för att utveckla lärarkunskap 
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- mycket av det vi lär oss på högskolan går att applicera direkt i klassrummet 
- det betyder mycket. Jag får direkt möjlighet att praktiskt prova saker jag får med mig från 

högskolan 
- det ger en helt annan förståelse när man arbetar m. elever hela tiden. Att direkt omsätta 

kunskap   
- det har varit bra att få använda högskolans uppgifter i verksamheten. Detta gör att jag 

utvecklas i ett snabbare tempo 
 

Utveckling av beprövad erfarenhet 
 
Lärarstudenterna ger här exempel på att tiden i skolverksamheten är annorlunda i de 
arbetsintegrerade programmen och därmed skapas också tillfällen att utveckla en beprövad 
lärarkunskap. Det kan beskrivas i yttranden som: 
 

- mer tid med elever gör mig till en bättre lärare 
- jag får mer fördjupning i den praktiska delen, mer säkerhet i min roll i skolverksamheten samt 

min didaktiska del 
- betyder mycket, bra med arbetslivserfarenhet redan nu 
- får praktik varje vecka, det är mycket värt 
- att få praktisera hantverket och prova på vad som funkar bra och vad som kan utvecklas 

 
Utveckling genom teori 
 

- jag kan på ett annat sätt relatera till litteratur 
 
Den arbetsintegrerade formen 
 

- det är ganska rörigt. Man måste ställa om sig på studier och arbete, det skiljer sig åt så mycket. 
Det är kul att kunna dela erfarenheter på högskolan. Man känner sig utvald och uppskattad. 
Arbetet har varit tungt tidvis. 

- jag anser att man måste ha jobbat inom skolan innan man läser till lärare, annars vet man inte 
om det är rätt 

 
Sammanfattningsvis antyder lärarstudenterna i sina svar vikten av varje vecka undervisa sina 
elever och samtidigt ha studier på högskolan, vilket är det arbetsintegrerade konceptets idé. 
 
7.3.2 Lärarstudenternas konkretisering av det arbetsintegrerade upplägget 
  
I enkäten till lärarstudenterna fick de också möjlighet att ge några konkreta exempel där de 
uppfattar att deras lärarkunskap utvecklats med hjälp av det arbetsintegrerade upplägget. 
 
Arbetsintegrering 
 

- varje dag, för allt jag gör lär jag mig i mitt arbete + studier, planerat en lektion på HD sedan 
genomfört den och reflekterat 

- exempelvis när vi läste om grupparbeten så kunde vi samtidigt prova på i vår egen 
undervisning. Samma sak med planering och utvärdering av undervisningen 

- att planera för ett arbetsområde (som en elev på högskolan) sedan att undervisa mina elever 
på skolan (som lärare) sedan att diskutera och utvärdera min egen planering med eleverna på 
skolan, kurskamrater och högskolans lärare 

- ämnesdidaktik (planering, undervisning), bedömning och sätta betyg, teori om lärande och 
lärares roll (läroplan) 

- lättare att förstå kurslitteraturen när man kan använda den på arbetet 
- om jag t.ex. lär mig ett sätt att uttrycka något som kan vara svårt för elever att få grepp om i 

säg matte, så kan jag prova det i veckan 
- när jag fått läsa ex. en artikel och att sen få observera det ute i skolan 



26 
 

- uppgifter vi får från Högskolan som ska göras i klassen, allt vi lär oss gynnar mitt sätt att vara 
lärare 
 

Skolverksamhet 
- det är i arbetet jag lär mig bli en bra lärare. 
- att planera min undervisning, att kunna bedöma eleverna, att kunna inkludera alla elever, att 

kunna anpassa undervisningen till elevers förutsättningar 
 
Högskoleverksamhet 
 

- betyg och bedömning, kunskapssyn, didaktik, planering, ledarskap 
- matematik, kurs M1a om problemlösning, kurs M1b – här finns stora möjligheter för  

didaktiska kunskapers utveckling 
 

 
Lärandereflektioner 
 

- Tidigare tänkte jag att lärarens uppdrag är endast att undervisa. Nu har min uppfattning 
ändrats och jag jobbar för en skola där alla elever är inkluderade, olikheter är en tillgång, för 
erkännande och tillhörighet för att de ska bidra i utvecklingen i det demokratiska samhället. 

- När jag skulle jobba med problemlösning  i matematik. Där hände något med mig, trodde inte 
det skulle hända, fick nya insikter 

- jag har under detta år arbetat en hel del som resurs och fått se hur andra bedriver undervisning. 
Till hösten känner jag mig redo för större ansvar 

- när ni pratat om kommunikation i klassrummet tex, man blir mer medveten om ens roll. Även 
vikten av att eleverna får kommunicera Jag tänker på hur jag ställer frågor etc. 

- jag är betydligt mer verklighetsförankrad i mitt arbetssätt än jag varit om jag enbart studerat 
 

Sammanfattningsvis är det påtagligt att lärarstudenterna har möjlighet att utnyttja det 
arbetsintegrerade uppläggets ide´ om ett lärande i en utbildningsverksamhet. 
 
6.3.3 Lärarstudenternas ställningstagande till påståenden kring litteratur, undervisning 
och seminarieverksamheten på högskolan 
 
I det arbetsintegrerade programmet ingå litteraturstudier och uppgifter från högskolan som i 
alla andra utbildningar. Intressant har varit att få reda på lärarstudenternas attityder också till 
detta eftersom det är en stor del av den högskoleförlagda delen av utbildningen (Figur 6). 
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Figur 6. Att ha undervisning med sina elever under veckan samtidigt som jag från högskolan 
arbetar med litteratur innebär att jag fördjupar min lärarkunskap. 
 
 
Resultatet visa att 100 % av svaren anger att man helt (44%) eller delvis (66%) instämmer i 
påståendet. Vad gäller uppgifter från den högskoleförlagda delen instämmer också 100 % av 
studenterna helt (76%) eller delvis (24%) i påståendet men här är fördelningen mellan staplarna 
delvis det omvända.  
 
Vad gäller litteraturen finns kommentarer som tyder på att litteraturen utgör en viktig del av 
utbildningen. Man säger exempelvis att ”när teoriavsnitten går att binda samman med praktiken 
– ja. Annars har de ingen större betydelse just när man läser dem.” En av grundlärarstudenterna 
menar att ”kunskapen fördjupas på sikt”. Några lärarstudenter instämmer inte helt i påståendet 
beroende på vad det är för litteratur och när de möter den. Några grundlärarstudenter uttrycker 
flera exempel på detta:  ”många saker stämmer inte med verkligheten i skolan”, ”allt som står i 
litteraturen fungerar inte i den ”moderna” skolan”, ”ibland är kursinnehållet helt väsensskilt 
från det man kan göra på jobbet”, ”känns som jag lär mig mest om att faktiskt vara lärare när 
jag är på arbetsplatsen”, ”verkligheten är ofta en annan” eller ”viss litteratur tycker jag dock 
inte är adekvat eller bra nog för att tillämpa/ha relevans i verksamheten”. Några av KPU 
studenterna betonar vikten av litteraturen men att den borde hanteras annorlunda ”just den 
aspekten borde vara mer värd och ta tillvara på ett annat vis då den inte används tillräckligt” 
och att ”ibland känns det mycket intensivt med den vi läser och med praktiska delen”. 
 
Uppgifterna som ges från högskolan i relation till den skolverksamma undervisningen speglas 
i följande attityder till påståendet i figur 7. 
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Figur 7. Att ha undervisning med sina elever under veckan samtidigt som arbetar med 
uppgifter från högskolan innebär att jag fördjupar min lärarkunskap. 
 
Överlag tycks lärarstudenterna uppfatta uppgifterna från högskolan på ett positivt sätt. Några 
grundlärarstudenter menar att ”Jättebra att arbeta samtidigt som man pluggar. Man förstår vad 
vi pratar om på högskolan & kan testa allt” och ”att använda det man nyligen lärt sig gör att 
man kan värdera, reflektera och anpassa mer”. Det finns också lite mer av kritik i kommentarer 
som ”alla uppgifter går det inte att omsätta i praktiken i den “moderna” skolan”, ” i vissa kurser 
blir det mest stress & då” och ”Uppgifterna är ofta bra, men det är viktigt att uppgifterna för 
mycket/för ofta  ”rubbar” den ”vanliga” undervisningen som ska bedrivas i verksamheten”. En 
av KPU studenter instämmer i den sista kommentaren från en av grundlärarstudenterna och 
uppmärksammar att ”det finns tillfällen då uppgifter krockar med något på skolan. Jag 
prioriterar alltid skolarbetet på skolan.” 
 
Ett påstående som lärarstudenterna också fick ta del av är seminarieverksamheten på högskolan 
och hur den ger möjlighet att utveckla lärarrollen i skolverksamheten. Här instämmer helt eller 
delvis 96% av lärarstudenterna att det är utvecklande för lärarrollen (Figur 8). 

76

24

0 0 0 00

10

20

30

40

50

60

70

80
Instämmer helt Instämmer delvis
Varken/eller Instämmer inte
Instämmer inte alls



29 
 

 
Figur 8. Seminarierna på högskolan utvecklar min lärarroll i skolverksamheten. 
 
 
7.3.4 Lärarstudenternas ställningstagande till betydelsen av att möta studiekamrater, få 
stöd av högskolans lärare, handledare samt kollegor i skolverksamheten.  
 
I tabell 1 ges bilden av hur lärarstudenterna uppfattar den arbetsintegrerade lärarutbildningens 
många möten med personer som avseende möjligheter att utveckla sin lärarkunskap.  
 
Tabell 1. Hur lärarstudenterna uppfattar betydelsen av de mötesplatser där lärarstudenterna 
träffar studiekamrater, högskolans lärare, handledare samt kollegor i skolverksamheten och 
sin möjlighet att utveckla lärarkunskap. 
 
 Instämmer 

helt (%) 
Instämmer 
delvis (%) 

Varken/eller 
(%) 

Instämmer 
inte (%) 

Instämmer 
inte alls (%) 

Att träffa studiekamraterna 
under seminarierna bidrar 
till att utveckla min egen 
lärarkunskap 

 
53 

 
38 

 
6 

 
3 

 

Det är viktigt att få stöd av 
högskolans lärare för att 
utveckla min lärarkunskap 

 
39 

 
55 

 
3 

 
3 

 

Det är viktigt att få stöd av 
handledare på min skola för 
att utveckla min 
lärarkunskap 

 
59 

 
33 

 
6 

 
3 

 

Jag får stöd av kollegorna på 
min skola för att utveckla 
min lärarkunskap 

 
57 

 
33 

 
5 

 
5 

 

 
Att utveckla lärarkunskapen genom möten med studiekamraterna under seminarierna 
instämmer 91% av lärarstudenterna att det är helt eller delvis ”utvecklande”. Kommentarer från 
grundlärarstudenter kring det är exempelvis att ”delad kunskap hjälper men det får man även 
på arbetet” eller ”absolut, man byter erfarenheter med varandra och ger varandra tips”. Någon 

52
44

4 0 0 00

10

20

30

40

50

60 Instämmer helt Instämmer delvis
Varken/eller Instämmer inte
Instämmer inte alls



30 
 

menar att ”diskussionerna på raster/luncher ger mig mer än vad seminarierna gör” och att mötet 
med studiekamraterna är ”mycket mer än så, såsom stöd och deras villkor”. En annan 
kommentar är att ”utbyte av färska erfarenheter av liknande situationer är guld värt, och roligt!” 
En av studenterna menar att ”grupparbeten är oftast bra – men nästan bara om uppgiften varit 
relevant och tydlig (och varit underlag för diskussion). En av KPU-studenterna uttrycker det 
som att mötet med studiekamraterna att ”detta hjälper mycket att fördjupa vår lärarkunskap”. 
En annan KPU-student ser mindre ämnesdidaktisk nytta och uttrycker det som att ”Jag är ensam 
om att utbilda mig i mitt ämne så utbytet ämnet är begränsat”. 
 
Vad gäller vikten av att få stöd av högskolans lärare så instämmer 94% av lärarstudenterna att 
det är helt eller delvis viktigt för att utveckla sin lärarkunskap. Här är kommentarerna att stöd 
”det får man i den grad man behöver” och ”om de har relevant erfarenhet så har vi något 
gemensamt”. En grundlärarstudent menar att ”en bättre och mer kunskap kring arbete på 
mellanstadiet hade kunnat ge mer” och en KPU student uttrycker att ”vi har haft lärare av 
varierande kvalitet”. Några grundlärarstudenter menar att ”utbytet med mina kolleger ger mig 
mer” medan andra uppmärksammar att ”kollegiet på arbetet är också viktigt”.  
 
Vikten av att få handledarens stöd svarar 92 % att de helt eller delvis instämmer i påståendet 
att det är betydelsefullt för att utveckla lärarkunskap. Det uttrycks i kommentarer som ”jag har 
jättebra stöd av min handledare” eller att studenten ”får feedback varje vecka, vilket är mycket 
utvecklande”. Vidare att ” av min mentor får jag veta allt jag behöver veta om det praktiska, 
om min skola och mina elever.” I något fall finns det ett annat perspektiv på stödet från 
handledaren när studenten menar att ”här känner jag en personlig krock då min handledare och 
jag inte passar varandra, men det får fungera ändå”. Det finns också kommentarer kring 
handledarstödet som vidgas till att omfatta kollegorna på skolan överlag vilket märks i 
kommentarer som ”alla på min skola hjälper med det, vi hjälper framförallt varandra”, ”behöver 
inte vara min handledare utan vilken pedagog som helst” eller att alla lärare, mentorer och 
handledare har olika kompetenser och kunskap som delger och jag har behov av”. I påståendet 
att jag får stöd av kollegorna på min skola för att utveckla lärarkunskap instämmer 93% helt 
eller delvis i. Kommentarer till detta påstående är exempelvis grundlärarstudenter som säger att 
”jag får stöd från kollegor om jag behöver” och att ”jag har de bästa kollegorna”. Någon ser 
”det kollegiala lärandet som en stor del i min utveckling av de kunskaper som jag behöver” och 
andra menar att ”om jag ber om det så finns de där som stöd” eller ”mina kollegor är fenomenala 
och hjälper mig massor. ”En av KPU studenterna uttrycker det som ”jag får alltid svar och hjälp 
trots att det känns att det finns mycket ont om tid!”. En annan KPU student menar att ”just nu 
har jag ingen behörig kollega vilket gör kvalite´n sämre.” 
 
7.3.5 Rektors engagemang i studenternas utbildning till lärare. 
 
I enkäten till lärarstudenterna finns också påståendet ”Det är nödvändigt att rektor på min skola 
är engagerad i min utbildning”. Här instämmer 84 % av studenterna helt med påståendet att det 
är nödvändigt och 13 % att de delvis instämmer. Sammanlagt menar 97 % av lärarstudenterna 
att rektors engagemang i den arbetsintegrerade utbildningen är nödvändig (figur 8). 
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Figur 8. Det är nödvändigt att rektor på min skola är engagerad i min utbildning. 
 
Några av grundlärarstudenterna menar att ”rektor är bland det viktigaste för att konceptet ska 
fungera” och att ”min utbildningsform påverkar övriga verksamheten och kollegor, så ja, i allra 
högsta grad”. Andra studenter uttrycker rektors betydelse på liknande sätt, att ”utan det intresset 
och förståelsen skulle inte studierna/arbetsuppgifterna fungera under vissa perioder när det är 
mycket att göra” och ”när det blir för mycket på HD kan min rektor ge mig studiedagar för att 
komma ikapp”. Studenterna ger också kommentarer i form av råd som att ”det är viktigt att 
rektorn förstår vad det innebär att studera 75%, så att de inte börjar tumma på den tiden” och 
”definitivt och att ge relevant och tillräckligt utmanande undervisning för mig med mångårig 
vikarieerfarenhet, det tycker jag att HD fortsatt ska trycka på/arbeta för”. En av KPU 
studenterna säger också att ”jag fick en dålig start och i princip fick jag berätta för rektor vad 
som gäller. Viktigt att de respekterar studiedelen”. 
 
Hur ser då rektorerna på sin betydelse i enkätens påstående  att ”min roll som rektor bidrar till 
att lärarstudenterna utvecklar sin lärarroll i skolverksamheten”? Det visar sig att det finns 
skillnader på hur lärarstudenterna uppfattar rektors roll till skillnad från rektorerna själva (figur 
9). 
 

84

13
3 0 0 00

20

40

60

80

100
Instämmer helt Instämmer delvis
Varken/eller Instämmer inte
Instämmer inte alls



32 
 

 
 
Figur 9. Min roll som rektor bidrar till att lärarstudenterna utvecklar sin lärarroll i 
skolverksamheten. 
 
Det visar sig att 20 % helt instämmer i påståendet till skillnad från 84 % av lärarstudenterna 
som helt instämmer till påståendet och inställning till rektors engagemang. 62 % av rektorerna 
instämmer delvis i påståendet och 4 % instämmer inte alls. Sammanlagt instämmer 82 % av 
rektorerna till påståendet att de bidrar till att lärarstudenterna utvecklar sin lärarroll. Till skillnad 
från lärarstudenternas inställning till rektors betydelse i deras arbetsintegrerade utbildning är   
att rektorerna tonar ner sin egen roll. En rektors kommentar avspeglar till viss del en delegering 
genom att “VFU samordnaren tar ett stort ansvar och avlastar därmed rektor” men att det ändå 
sker ”veckoavstämningar med studenterna  varje vecka”. 
 
7.3.6 Rektorers ställningstagande till påståenden om lärarstudenternas undervisning, 
lärarskicklighet och handledning. 
 
Påståendena nedan kring undervisning, lärarskicklighet och handledning har sammanfattats i 
tabellform (Tabell 2). 
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Tabell 2. Rektorers ställningstagande till påståenden om lärarstudenternas undervisning, 
lärarskicklighet och krav på handledning. 
 
 Instämmer 

helt (%) 
Instämmer 
delvis (%) 

Varken/eller 
(%) 

Instämmer 
inte (%) 

Instämmer 
inte alls (%) 

Att lärarstudenterna har undervisning 
med sina elever under veckan 
samtidigt som de handleds på min 
skola och studerar på högskolan 
innebär att de fördjupar sin 
lärarkunskap. 

87 13    

Genom det arbetsintegrerade 
upplägget får lärarstudenterna 
grundläggande förutsättningar för att 
utvecklas till skickliga lärare. 

73 27    

Det arbetsintegrerade  upplägget 
medför större krav på handledning på 
min skola än ordinarie VFU-
handledning. 

30 30 17 20 3 

 
Rektorerna instämmer helt eller delvis till 100 % i påståendet om fördjupad lärarkunskap när 
de samtidigt handleds på skolan och har sina studier förlagda till högskolan. De instämmer 
vidare helt eller delvis till 100 % i påståendet att det arbetsintegrerade upplägget  ger 
lärarstudenterna grundläggande förutsättningar att utvecklas till skickliga lärare. En rektor 
kommenterar  att en ”förutsättning är goda/skickliga lärare i arbetslagen och handledare.” 
Däremot är bilden spretigare vad gäller den jämförande bedömningen mellan det 
arbetsintegrerade upplägget  och ordinarie lärarprogram huruvida det medför större krav på 
handledning. Här instämmer 60 % att det helt eller delvis är fallet medan 23% inte eller inte 
alls instämmer i påståendet. 17 % menar att det inte påverkar åt varken det ena eller andra hållet. 
Däremot instämmer 93 % av rektorerna helt eller delvis till påståendet att ”skolans handledare 
bidrar till att lärarstudenterna utvecklar sin lärarkunskap”. En rektor påtalar dock bristen på 
tid  för handledarna. 
 
7.3.7 Rektorers uppfattning om skolornas medverkan i lärarutbildning och 
skolutveckling 
 
Inledningsvis gavs en bild av lärarutbildningar där ett gap identifierats mellan den traditionellt 
verksamhetsförlagda utbildningen på skolor och den högskoleförlagda utbildningen på 
högskolan. Det innebär att alla som är involverade i undervisning och handledning rent krasst 
också är lärarutbildare oavsett om man är skolverksam eller högskoleverksam. I många 
lärarutbildningsprogram kallas ibland de skolverksamma lärarutbildarna istället för handledare, 
VFU-lärare etc. och inte för lärarutbildare. Rektorerna till det arbetsintegrerade programmet 
fick i enkäten ta ställning till om de uppfattar sina lärare som just lärarutbildare (Tabell 3).  
 
Samarbetet med högskolan ger också upphov till frågan om hur rektorerna instämmer i 
påståendet att det arbetsintegrerade programmet bidragit till skolutveckling på respektive skola 
(Tabell 3). 
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Tabell 3. Rektorers uppfattning om skolornas medverkan i lärarutbildning och skolutveckling. 
 
 Instämmer helt Instämmer 

delvis 
Varken/ 
eller 

Instämmer 
inte 

Instämmer 
inte alls 

På min skola ser jag de som 
är involverade i 
lärarutbildningen som 
lärarutbildare. 
 

43 46 11   

Att vara en del av den 
arbetsintegrerade 
lärarutbildningen har bidragit 
till skolutveckling på min 
skola. 

21 50 25 4  

 
 
Begreppet lärarutbildare på dem som på den egna skolan arbetar med det arbetsintegrerade 
programmet tycks väl förankrat hos rektorerna som till 89 % helt eller delvis anser så. De 
uppfattar också helt  eller delvis till 71 % att samarbetet kring de arbetsintegrerade programmen 
leder till skolutveckling på den egna skolan. Någon menar att man ”ser mer möjligheter under 
nästa läsår.” och att skolutveckling gäller ”för de närmaste medarbetarna kring studenten”. 
Vidare påtalar någon att ”vi är partnerskola vilket påverkat redan tidigare.”. Slutligen 
kommenterar en rektor att ”dialogen med högskolan är central för att utveckla de 
arbetsintegrerade programmen. Detta senare fanns också med som ett påstående i enkäten och 
redovisas nedan (Figur 10). 
 

 
 
Figur 10. Dialogen med högskolan är central för att utveckla de arbetsintegrerade 
programmen. 
 
Alla (100 %) rektorer håller helt eller delvis med om att dialogen med högskolan är en 
förutsättning för att utveckla de arbetsintegrerade programmen. Utbytet mellan skolverksamhet 
och högskol sker ofta i samarbete med Pedagogiskt Utvecklingscentrum Dalarna (PUD). 
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Rektorerna fick därför också det mer specifika  påståendet om just PUD:s betydelse för 
samarbetet och utbildningen av skickliga lärare (Figur 11). 
 

 
 
Figur 11. Samarbetet i de arbetsintegrerade programmen mellan min skola, högskolan, 
Pedagogiskt Utvecklingscentrum Dalarna (PUD) är av största betydelse för att utbilda 
skickliga lärare. 
 
Rektorerna instämmer till 93% helt eller delvis i påståendet om samarbetet med PUD och 
utbildning av skickliga lärare. Någon kommenterar dock att man ”värderar inte aktuell 
utbildning högre än andra utbildningar”. Rektorerna har också fått bedöma påståendet om hur 
väl lärarstudenterna lyckas med utbildningen samtidigt som de verkar som lärare (Figur 12). 
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Figur 12. De lärarstudenter som går det arbetsintegrerade programmet lyckas samtidigt att 
verka som lärare på min skola. 
 
Alla rektorer instämmer helt eller delvis i påståendet att lärarstudenterna som går det 
arbetsintegrerade programmen också lyckas verka som lärare i skolverksamheten. 
 
7.3.8 Lärarstudenternas attityd till det arbetsintegrerade programmen 
 
Lärarstudenterna fick också i enkäten möjlighet att redovisa sin attityd till om upplägget kring 
de arbetsintegrerade programmen är avgörande för att utveckla fördjupad kunskap att 
utvecklas till lärare (Figur 13). 
 

 
 
Figur 13. Det arbetsintegrerade  upplägget är avgörande för att utveckla en fördjupad 
kunskap att utvecklas till lärare. 
 
Lärarstudenterna i de arbetsintegrerade programmen instämmer till 90 % helt eller delvis att 
programmens uppläggning är avgörande för att utveckla en fördjupad kunskap att utvecklas till 
lärare. Några grundlärarstudenter kommenterar dock att det ”Inte avgörande men en hjälp” och 
”inte avgörande..men däremot positiv”. En av KPU-studenterna påpekar att “då ska 
förutsättningarna på skolan stämma och fungera”. 
 
7.3.9 Lärarstudenternas förbättringsförslag till högskolan för de arbetsintegrerade 
programmen 
 
Lärarstudenterna föreslog i enkäten olika förslag till förbättringar av utbildningen i de 
arbetsintegrerade programmen under rubriken ”Kan du ge förslag på hur högskolan kan bidra 
till att förbättra din utbildning”. 
 
 
 
 

66

24

7 3 0 00

10

20

30

40

50

60

70
Instämmer helt Instämmer delvis
Varken/eller Instämmer inte
Instämmer inte alls



37 
 

 Undervisning 
 

- man borde fokusera på att utveckla hantverket med stöd av dramapedagoger, simulerade 
klassrumssituationer och rollspel 

- utbildningen borde vara mer praktisk, som en yrkesutbildning. Den borde innehålla retorik, 
övningsklassrum, konkret konflikthantering, praktiska fall att lösa under seminarier.  

- att lära oss att förbättra vår undervisning genom att ge oss konkreta exempel utifrån beprövade 
erfarenheter 

- första kursen tog mycket energi och enligt mig en del var uppgifterna  onödiga. En del var 
bra (som planering ex.) 

- kurslitteraturen borde vara mer aktuell och internationell 
- att välja en bra litteratur, gärna nya artiklar 
 

Ämne och innehåll 
 

- mindre pedagogisk filosofi (med svenska förtecken) och mer psykologi (utveckling och 
lärande), sociologi, ämnesdidaktik 

- jag tycker man problematiserar på tok för lite skolans svårigheter, skolsystemet och hur 
skolan ska möta de ökade kraven och problemen som skolan nu, tyvärr står inför. Hur ska 
man förhålla sig till ett yrke där många upplevs stressade, lämnar yrket i förtid, blir utbrända. 
Ett hållbarhetsperspektiv. 

- i t.ex. svenskan så tog föreläsningarna upp samma sak som litteraturen, hade hellre sett en 
annan vinkel eller fördjupning. Däremot tycker jag att det upplägget på matten är bra då det 
behöver repeteras. 

  
Partnerskolor 
 

- driv igenom gemensamma och liknande minimiregler med partnerkommunerna så att de inte 
utnyttjar/kör skiten ur dem som inte vågar säga ifrån 

- se till att vfu-skolorna har bra info om utbildningen 
- ställa högre krav på partnerskolorna då de gör lite som de vill med studenterna 

 
Struktur 
 

- jag tycker den kan förbättras genom att minska antal seminarium och få föreläsning istället. 
Jag menar att sitter vi tillsammans med en föreläsare kan vi lyssna, lära, ställa frågor, diskutera 
osv. Kanske en gång per kurs. Obs: Vi fick bara en gång under året och det var så himla 
givande (KPU antagen HT18) 

- att börja kursen i utveckling och lärande och kursen bedömning och betygsättning i början av 
utbildningen. Att ha fler föreläsningar. 

- mer tidiga uppgifter (med rimliga syften)”, mer återkoppling (feedback) till våra utlämnade 
uppgifter 

- anpassa sig efter skolornas mötesdagar i den mån det går. Viktigt att delta på APT, 
betygsdiskussioner osv. 

- kanske få möjlighet att boka online möte med kursansvariga/seminarieledare på fredagar på 
bestämd tid ex. mellan 10-11 

- ge oss lov då det är lov för det behöver vi, jag m.fl. är väldigt slitna. Tempot är också väldigt 
högt, jag tycker vi hastar igenom kurserna vilket gör att vi inte hinner arbeta med allt så 
mycket 

- att anställa högskolans lärare med rätt kompetens 
 
 

Information 
 

- högskolan måste bli tydligare med information och ge mer feedback.   
- informera skolorna mer för att undvika missförstånd. (Jag förstår att utbildningen är ung och 

att det kommer att bi lättare) 
- inte direkt, jag tycker upplägget varit bra 
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- sen kanske ha lite mer via connect då jag har långt att åka 
- jag med dyslexi vill ha tydligare instruktioner vid tenta 

 
I lärarstudenternas förslag till förbättring finns flera innehållsliga delar, information och vikten 
av att ha en kommunikation med partnerskolorna så att kunskapen om utbildningen blir känd 
av alla involverade parter. 

 
  
7.3.10 Lärarstudenternas förbättringsförslag till skolorna för de arbetsintegrerade 
programmen 
 
Lärarstudenterna föreslog i enkäten olika förslag till förbättringar av utbildningen i de 
arbetsintegrerade programmen under rubriken ”Kan du ge förslag på hur din skola (rektor, 
handledare, mentor, kollegor etc.) kan bidra till att förbättra din utbildning”. 
 
Tid 
 

- frisätta mer tid 
- någon student i min klass har fått tid och studera under själva arbetstiden. Det kan jag aldrig 

göra. Pressen på att fungera som en lärare blir ibland tungt och stressigt 
- vara tydliga med att mötestider är en viktig del av den arbetsintegrerade utbildningen 

 
 
Handledningskompetens 
 

- erbjuda kompetent VFU-handledare som har det i sitt uppdrag att coacha eleven 
- handledaren måste undervisa samma ämne 
- att stötta den lärare som är väldigt stressad och osäker ibland, rimligt schema kanske, resurser 
- jag hoppas på att jag får hjälp nästa läsår när jag kommer att dela mentorskap med mer erfaren 

lärare – gemensam planeringstid etc. 
- inget illa menat om min mentor på skolan men vi jobbar aldrig tillsammans och det kan mer 

bli en vägledning än ett mentorskap jag har i åtanke (ett nära, aktivt arbete med en senior 
grundlärare som haft egen klass). Det kan aldrig finnas för lite tydlighet kring vad som gäller 
kring arbetsansvar, arbetstid 

- min handledare skulle fråga mig någon gång ibland hur jag tycker det går. Mer intresse från 
deras sida. Inte bara jag som skall fråga 

- jag har möjligtvis velat haft en mer tydlig handledare/mentor 
- sen skulle jag önska att få mer tid med mentor och handledare 
- hjälpa mig att planera, ta fram material, finnas där i olika situationer, och berätta om 

erfarenheter och ge beröm/kritik 
- jag tycker de flesta gör allt de kan. Däremot är jag satt som mentor med en orutinerad kollega 

som inte vill jobba med våra elever vilket innebär en stor stress & negativ påverkan på mig. 
Jättejobbigt 

- att dela erfarenheter inom arbetslag 
 

Rektor 
 

- en mer närvarande och dedikerad rektor 
- ta hänsyn till belastningen när man lägger upp tjänsten 
- min skola/rektor är väldigt bra men jag vet flera som inte har det lika bra med förstående 

rektorer. Min rektor vill att jag lyckas o gör allt hen kan för det 
- rektorn skulle behöva engagera sig mer då hen knappt är medveten om hur det går för mig 
- arbeta fram ett introduktionspaket på kanske 1-2 månader där verksamheten förklaras och jag 

får slussas in i arbetet successivt 
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Det finns lärarstudenter som är nöjda med den skolverksamma delen av utbildningen. Någon 
menar att ”det har fungerat jättebra på x-skolan Tack till y och z” och en annan av 
lärarstudenterna menar att ”jag tror att tiden och mer kunskap om arbetssättet kommer att 
förbättra utbildningen för alla”. Sammanfattningsvis har förslagen till förbättringar i den 
skolverksamma delen de tre perspektiv som framträder i form av tankar kring tid, 
handledningskompetens och rektors medverkan. I relation till den kvantitativa delen av enkäten 
som ger en övervägande positiv bild av de arbetsintegrerade programmen finns det i de tre 
aspekterna på förslag från studenterna en utvecklingspotential för programmen. 
 
7.3.11 Lärarstudenters råd till ansvariga från högskola och för skolverksamheten 
 
I enkätens avslutande har knappt hälften av de svarande studenterna tagit möjligheten att skriva 
fritt är engagerade i utvecklingen av de arbetsintegrerade programmen.  
 
Programmet i sin helhet 
 

- samstämmighet, gemensam övergripande planering av utbildningen så att kurserna bygger på 
varandra och inte är fristående från varandra 

- jag gillar idéen och jag känner mig bra både på jobbet och i skolan. Det är ganska svårt att 
hantera jobb, studier och familjeliv men samtidigt känner jag att mina kunskaper utvecklas. 
Jag skulle önska mig att kursansvariga fokuserade alltid på det som är viktigaste och följa 
arbetet som vi gör med feedback (fältstudier etc.) 

- jag tycker det är en väldigt bra utbildning men det verkar som om det behövs mer tydliga 
ramar för ”jobbskolan”, speciellt för dem som är nya 

- jättebra upplägg, och det vore bra om alla studenter ges lika förutsättningar i den 
arbetsintegrerade praktikdelen 
 

 
Litteratur 

- mindre litteratur som baseras på pseudovetenskap 
 
Struktur och prestation 
 

- mer tid till att utveckla hantverket 
- kursansvariga måste prata och planera tillsammans så att eleverna inte får samma uppgifter 

eller samma litteratur flera gånger 
- kanske se till att studenternas arbetssituation är dräglig och rimlig i förhållande till studier 

som ska hinnas med 
- jätteviktigt att rektorerna på skolorna vi jobbar på förstår vad som gäller. Att vi inte jobbar 

för mkt., att vi har erfarna kollegor/mentorer. Vi ska inte kastas in som ensam ansvariga för 
klasser – men så har vissa det. Om det är möjligt skulle jag vilja ha ett lugnare tempo. Det 
känns som om man bara pluggar för att klara tentan & kursen sen släpper allt för nästa kurs 
 

 
Kompetens 

- kompetenta seminariehandledare som förstår sitt uppdrag 
 

VFU  
 

- bra om utbildningen genomförs på 2 eller 2,5 år (inte 2,25 som det blev för oss nu). 
Förslagsvis bör man få tillgodoräkna sig mer av arbetet som VFU 
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Värdering av programmet i sin helhet 
 

- bästa utbildningen jag genomfört. Tack! Jobbigt som f…men så bra 
- det var en stor fördel för mig att jag jobbade som obehörig och undervisade i två år inför 

utbildningen. Då har jag gått ganska långt i mitt yrkesspråk och mina kunskaper om t.ex. 
lgr11, bedömning, Unikum mm. Tack! 

- det är bra att studera och jobba samtidigt eftersom bäraren ska upptäcka några svårigheter i 
praktiken som inte står i böcker och med högskolans lärares hjälp ska du kunna övervinna 
dem. 

- jag är väldigt tacksam att det finns ett sånt program som jag kan arbeta och utbilda sig till 
lärare och det är ett av bästa sätt att få mer legitimerade lärare till skolverksamhet vilket vi 
har brist på nyligen 

- ett bra upplägg som ger en bra inblick i yrket 
- jag tycker det är ett bra och välbehövt initiativ. Det ökar onekligen söktrycket på utbildningen. 

Det är dock ganska svårt att få kontakt med skolor när man söker från andra delar av landet. 
Roligt och bra! (dyrt kanske men det får det väl vara?) 

- Väldigt roligt och lärorikt! 
  
Utöver det som är positivt i råden från lärarstudenterna återkommer vikten av samsyn mellan 
högskola och skolverksamhet vad gäller samsyn och arbetsbörda. 
 
7.3.12 Rektorers beskrivning av de arbetsintegrerade programmens fördelar gentemot 
andra lärarprogram 
 
I enkätens frisvarsdel fick rektorerna möjlighet att uttrycka fördelarna med de arbetsintegrerade 
programmen utifrån frågeställningen ”Vad ser du som fördelar gentemot de lärarprogram som 
du tidigare stött på?” 
 
Lärarstudenternas förutsättningar att utvecklas 
 

- den studerande får helt andra förutsättningar än deras kollegor som läser ordinarie 
lärarprogram. De lär sig yrket från grunden på ett helt annat sätt 

- möjlig rekrytering och mer kompetens hos lärarstudenten 
- utbildningen ligger närmare det jobb som den studerande senare skall verka inom 
- personer med akademiska ämnespoäng kan lättare utbildas till behöriga lärare 

 
Arbetsintegrerade argument  
 

- närhet praktik och teori 
- studenten får en gedigen utbildning med förankring i verksamheten 
- att medarbetaren även arbetar under sin studietid 
- studier +  förvärvsarbete = individuell utveckling 
- med en arbetsintegrerad utbildning möter studenten ”hela” lärarjobbet och inte bara vissa 

kvaliteter av verksamheten 
- utbildningen blir mer verklighetsanknuten än tidigare 
- närhet till elever och lärare under hela skolåret 
- att eleverna får kombinera teori med praktik redan från dag1 
- Fördelen med att de får en fördjupad förståelse eftersom de är mer praktiskt engagerade 
- verklighetsanknytningen kommer direkt. Lättare för studenten att koppla utbildningen till 

yrket 
 

Fokus på skolverksamheten 
 

- att studenten får se verkligheten 
- betydligt tryggare i sitt ledarskap och i undervisningen allmänt. Större konkurrens om 

arbetsplatserna 
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- verksamhetsnära aktion, djupare kontakt med handledare (rektor). Bättre skolkunskap 
- att det blir en väldigt stor del praktik 
- läraren som studerar och undervisar blir en naturlig kollega på skolan, får ta del och bidra i 

olika form, IKT-utveckling, läs- och skriv etc. win-win 
- enklare att rekrytera. Intresset stort eftersom de inte behöver ta studielån. 
- skickliga vikarier får möjlighet att utb. sig och samtidigt behålla en del lön 

 
Sammanfattningsvis ger också flera rektorer en bild av vad det arbetsintegrerade konceptets 
betyder för utveckling av lärarkunskap i jämförelse med andra upplevda 
lärarutbildningsprogram.  Några av dem betonar vikten av skolverksamheten.  

 
7.3.13 Rektorers exemplifiering av det arbetsintegrerade uppläggets betydelse för 
lärarstudenterna 
 
I enkäten gavs också möjlighet för rektorerna att fritt svara på frågan huruvida de kunde ge 
några konkreta exempel där de uppfattar att det arbetsintegrerade upplägget särskilt bidragit till 
att lärarstudenterna utvecklat sin lärarkunskap. 14 av rektorerna besvarade frågan på följande 
sätt: 
 
Auskultationsmöjlighet 
 

- genom att få möjlighet att verka som extra resurs utan att ta det fulla ansvaret ges studenten 
möjlighet att se och lära av erfarna kollegor 

- vi arbetar mycket med 2-lärarskap. De får alltså stora möjligheter att tillsammans med erfarna 
lärare utveckla sitt eget ledarskap 

 
Samtidighet 
 

- studenten har fått direkt prova på mentorskap och ansvarar för egen undervisning” 
- det finns kontinuerligt möjlighet att reflektera över teori och praktik stämmer överens 
- de får möjlighet att följa eleverna under en hel kurs 
- studenten exponeras för hela uppdraget och bär därmed ansvaret för undervisning och 

utbildning i vidare bemärkelse. Blir mer helgjuten i utbildningen 
- att öva pedagogisk teori löpande i praktiken 
- eftersom de är verksamma i den pedagogiska verksamheten över en längre tid så utvecklas de 

på ett effektivare sätt 
Inkludering 
 

- att de är inkluderande helt i ett arbetsteam med ansvarsområden och hög förväntan på att 
utföra uppdrag på 50% 

- kopplingen mellan teori och praktik, insyn i det komplexa uppdraget på ett tidigt stadium. 
Glädjen att vara inkluderad 

- att delta i allt som sker på en skola 
 
Skolverksamheten 
 

- återigen ser jag arbetsdelen i upplägget som särskilt givande för studenten 
- regelbundet deltagande i konferenser och möten där olika frågor diskuteras. Möjlighet är 

prova sina tankar med kollegor och i det praktiska arbetet med elever och sedan återvända till 
diskussionsformen igen. Precis som i övriga kollegiet 

- studentens sätt att reflektera kring elevers lärande och framför allt kring att eleverna har olika 
behov och förutsättningar och hur den studerande ska hantera det 
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Rektorerna konkretiserar också betydelsen av det arbetsintegrerade upplägget med de stora 
möjligheterna till auskultation och att lärarstudenterna hela tiden är inkluderade i en samtidig 
skolverksamhet. 
 
7.3.14 Rektorers beskrivning av de arbetsintegrerade programmens nackdelar gentemot 
andra lärarprogram 
 
I enkäten fick rektorerna också möjlighet att uttrycka nackdelarn med de arbetsintegrerade 
programmen utifrån frågeställningen ”Vad ser du som fördelar gentemot de lärarprogram som 
du tidigare stött på?” På denna enkätfråga svarar 12 av rektorerna varav fem inte ser några 
nackdelar. I övrigt uppmärksammar de följande nackdelar: 
 
VFU 

- upplägget kring VFU 
 
 
Arbetsbelastning och stress för lärarstudenterna 
 

- studier + förvärvsarbete + privatliv = Kan bli tufft för vissa 
- högre arbetsbelastning för studenter 
- stressnivån hos studenterna kan öka beroende på arbetssituationen 
- vår uppfattning är att vissa studenter har det tufft med studierna. Det tar lång tid att bli klar. 

 
Svårigheter med schemat 
 

- för studenten kan det bli mycket stressigt. För skolan blir det schematekniskt svårt att placera 
undervisning under 3 dagar 

 
Svårigheter att veta deras förkunskaper 
 

- svårt att veta vad hur mycket studenterna kan, kan bli knepigt när det är olika skolor. 
Studenterna jämför mycket och har kanske svårt att se hela verksamheten 

Kostnad 
- att det är en kostnad för kommunen som inte alltid kan prioriteras 

 
Med dessa kommentarer fångar några rektorer i huvudsak arbetsbelastningen för studenterna 
och VFU-upplägget. 
 
7.3.15 Rektorers förbättringsförslag till högskolan kring de arbetsintegrerade 
programmen 
 
Rektorerna fick i enkäten också möjlighet att föreslå förändringar i de arbetsintegrerade 
programmen utifrån frågan ”Kan du ge förslag på hur högskolan kan bidra till 
att förbättra den arbetsintegrerade lärarutbildningen?” Här avgavs 11 svar som beskrivits nedan: 
 
Uppgifter till de lärarstuderande 
 

- eftersom de har längre studietid behöver uppgifterna anpassas med att skala av några uppgifter 
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Antagningen 
 

- att öppna för att fler kommer in på utbildningen. Att man kan validera erfarenhet och 
lämplighet 

 
Samarbete med skolorna 
 

- hålla tät kontakt, skola - individ – skolledare 
- bättre framförhållning gällande planering/upplägg av utbildningen 

 
Ämnesinnehåll 

- jag tycker allmänt att det är uppenbart att, speciellt för 1-6, det saknas undervisning i metodik 
 

Utveckling 
- ”…vid dialogmöten (med HD) sker ett viktigt kollegialt lärande som jag tror är värdefullt för 

HDa, skolan, lärare 
Struktur 

- tydlighet kring struktur. Förklara hur en vanlig arbetsdag ser ut. Vad ingår? Exempelvis, vad 
innebär ferietjänst? Strukturella frågor är bra om de har med sig 

- måndagar är inte en lämplig dag att vara borta från skolans verksamhet, vore bra om 
studentens dagar på högskolan kan bytas/förändras så de kan vara på skolan på måndagar 

- i och med att de som börjar nu till hösten (2019) kommer att ha andra dagar på högskolan så 
ser jag att de problem jag såg är löst 

- större flexibilitet i utlägg av dagar på arbetsplats 
VFU 

- behövs VFU-kurserna eller kan de liggande löpande under studietiden? Detta känns mer 
relevant och skulle korta studietiden  

 
När rektorerna ger förslag på vad högskolan kan förbättra återkommer  också strukturen och 
VFU-upplägget. 
 
7.3.16 Rektorers förbättringsförslag till skolverksamheten kring de arbetsintegrerade 
programmen 
 
Rektorerna fick i enkäten också möjlighet att föreslå förändringar i de arbetsintegrerade 
programmen utifrån frågan ”Kan du ge förslag på hur din skola (rektor, handledare, mentor) 
kan bidra till att förbättra den arbetsintegrerade lärarutbildningen?” Här svarade åtta rektorer 
på följande sätt: 
 
Anpassning av schema 
 

- ge tid till studierna men det är inte syftet eftersom de jobbar 50% ska studierna 
inte påverka jobbet, men det gör det. Jag anpassar arbetsuppgifter för att de ska orka med 
studierna 

- vi försöker anpassa tjänst och schema till kurserna på högskolan 
 

Dialog 
 

- skulle önska det fanns mer tid till handledning och enskilda möten med studenterna 
- löpande samtal 
- genom dialog, (med HD, skolan, lärare) samt sådana här enkäter som exempelvis skola, 

handledare, mentor fyller i tillsammans, utifrån våra olika erfarenheter 
- att skapa tiden för uppföljande möten mellan den studerande/rektor/mentor på skolan och 

högskolan 
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Övriga förslag som rektorerna rör möjligheten att ta emot fler studenter och att ”det skulle vara 
bra med en checklista över moment som ska genomföras på skolan. En bra sak skulle kunna 
vara att studenterna skriver en loggbok”. Vidare påpekas vikten av mötesplatser mellan 
högskola och skolverksamhet samt arenor för handledning. 
 
 
7.3.17 Några rektorers råd till ansvariga och engagerade i de arbetsintegrerade 
programmen   
 
Nedanstående förslag kom från fem rektorer som råd att delge de som är involverade i den 
arbetsintegrerade utbildningen: 
 
Den arbetsintegrerade utbildningen 
 

- men jag tycker att konceptet är bra, det behöver korrigeras lite bara 
- hitta ett liknande upplägg för fritidshemmen 
- lyhördhet är viktigt, för skolan och studenternas förutsättningar under dessa år. Det upplever 

jag idag och det innebär att jag hinner/vågar anställa fler på skolan nästa läsår 
 

Studietakten 
 

- återigen skriver jag att studietakten och uppgifterna är alldeles för tunga för halvtidsstudier. 
- våra studenter är inte mentorer och de har få egna lektioner. Jag tror att detta bidra till att de 

orkar. Känner att vi som arbetsgivare egentligen skulle kunna ha högre krav på dem men då 
tror vi inte att de mäktar med. Vissa studenter upplever vi inte förstår att de har en lättare 
situation än vad den skulle kunna vara 
 

De rektorer som kommenterat återkommer till utbildningens behov av att lyssna på varandra 
även om det tycks finnas en nöjdhet med konceptet. 
 
7.4 Resultat utifrån samtal med lärarstudenter, rektorer, lärare från 
högskolan och personal från några utbildningsförvaltningar. 
 
Samtalens innehåll återges i essäform men har följande struktur:  
 

1. Allmänna uppfattningar om den arbetsintegrerade utbildningen 
2. Utmaningarna med skolverksamhet och campus  
3. Uppfattningar av arbetsintegrerad utbildning 

 
7.4.1 Röster från högskolan 
 

1. Allmänna uppfattningar om den arbetsintegrerade utbildningen 
 

2011 sjösattes den nya lärarutbildningen. Då var söktrycket som lägst på HD, sedan steg det 
och sedan planade ut och sedan sjönk söktrycket igen. Frågan kom då från Borlänge kommun, 
om det fanns det något de kunde göra exempelvis att på något sätt subventionera 
lärarutbildningen. En tanke för att öka rekryteringen var att studenterna fick möjlighet att arbeta 
samtidigt som de studerade. Studenterna får då ta mer ansvar och så bidrar de till att de 
studenterna får så sätt en kompetens att arbeta direkt. Regionen som helhet arbetar mot en fond 
som utgörs av lärarbristen vilket är grunden att delta i lärarutbildningen på detta sätt. Man drivs 
inte primärt av ambition att höja kvalitet i lärarutbildningen, utan att forma en miljö att skapa 
en attraktiv lärare.     
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En erfarenhet är att det inte hjälper att prata med studenterna om att de inte ska arbeta under 
studierna för det gör de ändå. Framförallt i lärarutbildningen. Vid en inriktningskurs visade det 
sig att  50 % av de tillfrågade studenterna arbetade samtidigt som de studerade. En stor del av 
de som slutar på lärarutbildningen hoppar av för att de inte hinner med. I en alumn enkät 
framkom det i en kommentar till utbildningen ett önskemål att få arbeta samtidigt som man 
studerade med argumentet att man hade lärt sig så mycket efter själva utbildningen i arbetet. I 
en av Darling Hammonds artiklar påvisades att utbildningar som varvar arbete och studier har 
mindre avhopp. Möjligheten att försörja sig samtidigt med studierna kan vara en positiv faktor 
för att få sökanden från studieovana hem och sådana som är rädda att dra på sig studiemedel. I 
den arbetsintegrerade utbildningen på HD söker studenter utifrån att man har en anställning och 
ca 40-50 antas av ungefär 160 förstahandssökande. I de reguljära lärarutbildningsprogrammen 
tas flertalet sökanden in. Sökande till de arbetsintegrerade programmen rangordnas utifrån 
meritvärde. Urvalen görs utifrån ordinarie högskolebetyg eller gymnasiebetyg. Intervjuerna 
inför placering i kommunerna har varit som en vanlig anställningsintervju.   Ett urval görs 
utifrån att kommunerna har ett antal platser, därefter antas de enligt ovan och därefter vänder 
sig åter studenterna till respektive kommun för att komma överens om villkoren. 
Sammanfattningsvis tycks en central skillnad mot andra lärosäten gällande arbetsintegrerade 
program att det är kommunerna som tagit första initiativet till denna typ av 
lärarutbildningsprogram utifrån frågan ”Vad kan vi göra? Vi har kvar ordinarie urval, 
högskolebetyg och gymnasiebetyg.  Det som förändrats utifrån första årets  studentkull är att 
man tidigarelagt antagningsbeskedet (intervju med ledningsperson från HD).  
 
Det tycks som flera rektorer hyllar den arbetsintegrerade utbildningen och ser att de fyller en 
plats. Men för några studenter har det blivit för stora utmaningar där studenterna hamnar på lite 
besvärliga skolor och där studenterna inte ser sin förmåga att kunna stödja eleverna.  
Partnerskolorna har det också jobbigare med flera studenter och då är de arbetsintegrerade 
programmen ett bra alternativ. Rektorerna ser det överlag som något positivt. Man önskar också 
en arbetsintegrerad utbildning där.  
 
Samarbetet inom PUD är unikt man upplever inte den här ”vi och de” känslan.  Ett exempel är 
när huvudmannen gick in och besvarade kritiken om att lärarstudenterna delvis får betalt under 
studietiden. Det är unikt att huvudmännen går in och försvarar. Huvudmännen också är positiva 
till den ”skolnära forskningen som de också ger bidrag till. Borlänge har stuckit ut här samtidigt 
som Borlänge har haft en stor andel obehöriga lärare och har sin problematik. Men ibland när 
man pratar med politiker, högre tjänstemän, lärare och rektorer så är inte alla helt införstådda 
med det arbetsintegrerade upplägget. Hos de lärare och rektorer som inte är införstådda  med 
de arbetsintegrerade programmens upplägg kan man ana en slags avundsjuka. När skolan har 
dåligt med pengar ska vi då betala?   Man känner inte till fördelarna med det arbetsintegrerade 
upplägget och att det behövs stöd. Ibland har studenterna blivit alldeles  för ensamma och det 
är inte bra om rektor uppfattar det som att studenterna har en lärartjänst som vanligt så att de då 
inte behöver mer stöd.   
 
En annan från i ledningspersonalen menar i samtalen om den arbetsintegrerade utbildningen att 
överlag verkar studenterna positiva och från lärarna på högskolan finns det en väldig entusiasm. 
Från programansvariga finns det ingen enighet att de arbetsintegrerade programmen är bra. En 
åsikt är att lärarstudenterna behöver vara mer på högskolan och ägna sig mer åt studier. När det 
blir tidsnöd så prioriterar studenterna skolverksamheten. Andra företrädare uppfattar de 
arbetsintegrerade programmen och tycker att det är framtiden.  Det finns ingen konsensus.  Från 
regionen finns också åsikter av båda slag. Dels att man inte har råd att avstå samtidigt som en 



46 
 

del säger sig inte uppfatta de pedagogiska fördelarna. Samtidigt uppfattas positiva signaler från 
skolhuvudmännen att lärarstudenterna i de arbetsintegrerade programmen befolkas av studenter 
som agerar på ett annat sätt, det märks att de är i verksamhet och att de ju också har högre 
instegsbetyg till utbildningen. Vidare uppskattar rektorer det intresse som finns för den 
arbetsintegrerade utbildningen också i ett marknadsföringsintresse och anser att det har blivit 
ett behov av den arbetsintegrerade utbildningen för att klara rekryteringen. Från rektor så slår 
man sig för bröstet och vältrar sig i det intresset för HD finns. Fortsättningsvis finns 
förväntningar från flera kommuner att fortsätta de arbetsintegrerade programmen medan andra 
kommuner kryper undan. Fackföreningen LR verkar också ha en väldigt negativ inställning till 
utbildningen.   
  

2. Utmaningarna med skolverksamhet och campus  
        

Det som fått de arbetsintegrerade programmen att fungera vid HDa är ett förtroendefullt 
samarbete med regionen. Den andra delen är att själva idén kommer från regionen och vad 
andra kanske inte förstår är hur centralt detta kontinuerliga samarbete har varit i 20 år. Det 
bygger på långsiktigt arbete. 
 
Utbildningen har pågått drygt två år och frågan är var utbildningen är i processen. När 
uppstarten skedde så var det med kort varsel. Utgångspunkten var ordinarie utbildningsplan 
med kurser och kurspoäng. Ordinarie lärarutbildningsprogram skulle gå på heltid till skillnad 
från de arbetsintegrerade programmen som skulle var mer utsträckt i tid (75 %) ). Vad gäller 
arbetsbördan kan det inledningsvis i programmen uppfattas som en puckel och förhoppningen 
är att det därefter planar ut. Arbetsbelastningen är en utmaning. Så till vida att också studenterna 
jämför sig med varandra. Det fanns inledningsvis en spännvidd i att en del studenter arbetade 
fullt ut som klasslärare m.m. till de studenter som hade mer av resurstjänster och var mer 
behjälpliga i klassrummet. Studenterna konstaterade att  de hade det väldigt olika.   De studenter 
som har antagits till utbildningen har en  stor spännvidd En del har kommit från gymnasiet och 
har ingen erfarenhet som lärare. Andra är studenter som har vikarierat under flera år. Det är en 
utmaning och får konsekvenser för tjänsterna i skolverksamheten. Matchningen sker utifrån 
skolornas behov och studenternas förförståelse men är komplicerad också utifrån vilka ämnen 
man kan undervisa i. Det har exempelvis att göra att göra med vilka luckor arbetsgivaren vill 
fylla.    
 
Vad gäller de arbetsintegrerade programmen i stort gäller det att lärarna på HD hittar 
utmaningen i att undervisa i de arbetsintegrerade programmen. Frågan är om att lärarna på HD 
också som handledarna på skolan behöver kompetensutveckling? Kanske det skulle behövas 
någon ny typ av kompetensutveckling som mer kan ses som kollegiala möten hos alla dem som 
möter studenterna, precis som handledarna ute skulle behöva ett steg två så skulle personalen 
behöva en liknande kompetensutveckling framförallt när det gäller den 
utbildningsvetenskapliga kärnan och ämnesdidaktiken. Det finns även utmaningar i 
innehållsområden som sociala relationer, konflikthantering och föräldrakontakter.  Vad är det 
då för kunskap och förmågor vi kan bidra och stötta studenterna med? Den teoretiska delen 
säger studenterna att de fått hjälp av lärarna på HD med, men momentet undervisning är det 
mindre av. Om vårt mål är att göra lärarstudenterna ännu bättre förbereds då måste vi också på 
HD kunna ta ett steg till. Då studenterna är mer lika ”vanliga” lärare behöver de andra 
utmaningar, annars är risken att de känner att de ännu mer känner ”att det här kan jag redan”. 
Ett sätt kan vara att knyta lärare på högskolan starkare till skolan. Risken är att vi lämnar för 
mycket åt skolan att jobba med och det viktigt att HD:s lärare kommer närmre 
skolverksamheten. I triaden student, högskola och skola så kan från högskolans del uppfattas  
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att bara själva införandet är en vinst. Att bara vara med innebär en kompetensutveckling. De 
arbetsintegrerade programmen har spillt över till de ordinarie programmen. Man ser vilket 
mervärde det har att studenterna är ute på skolorna. En iakttagelse är också att studenterna 
(antagna 2017) tycks bättre förberedda att ta över undervisning eftersom de samtidigt är i 
skolverksamheten. Det är skillnad mot att de i de andra programmen först gör utbildningen. 
Exempelvis får de sociala diskussionerna och professionsdiskussionerna mer utrymme. Från 
exempelvis konflikthantering och i kontakt med vårdnadshavare får de erfarenheter i sitt arbete 
och de kommer förmodligen bättre förberedda. De får en större helhet med programmet. Men 
det finns lärarstudenter som behöver  ordinarie program med en ordinarie modell med VFU. 
För en del studenter har studierna varit betungande och om man som student inte behärskar 
språket ska man kunna få god vägledning till att gå över till ordinarie program.    
 
Den fråga som är aktuell att diskutera under hösten 2019 är VFU-kurserna. Studenterna är varje 
vecka i sin skolverksamhet och vad gäller VFU måste det ske en utveckling. Frågan är om man 
kan göra VFU på ett annat sätt? Lärandemålen ligger fast med 30hp VFU, men  frågan är om 
man kan lägga in några moment tidigare och på det sättet inte behöver invänta en hel VFU- 
kurs?  Man tänka sig VFU som en strimma där målen successivt kommer. Det finns en risk att 
handledare och student bara checkar  av och in målen. Det inte handlar att bara checka av och 
vi vill att den arbetsintegrerade lärarutbildningen ska nå längre räcker det inte att nöja sig med 
att man som lärarstudent tycker att man behärskar att planera och genomföra undervisningen. 
Man kan uppfatta att några studenter ser de 30 hp poängen som vanligt arbete. Hur kan detta 
synsätt utmanas och hur ser handledarkompetensen i detta fall? Om man är van vid att handleda 
studenter i ordinarie program så krävs det något ytterligare att kunna utmana de studenter som 
arbetar och känner sig ”färdiga” redan i och med sedvanligt arbetande (samtal med 
ledningsperson från HD).   
 
Vad gäller signaler från andra årets studenter är att det fått en bättre introduktion 2018. 
Studenterna klagar inte på kvaliteten. För 2017 års antagna blev inriktningen mot 
naturvetenskap plötsligt tuff. De läser samma kursmoment som i ordinarie program. I 
inriktningen handlar det om  mer undervisning på campus de dagar de är inne. Kanske har det  
med ämnets karaktär att göra? Vad som är en utmaning att utveckla är att kurserna mer skulle 
kunna kugga i varandra och vara mera träffsäkra, så att man på det viset kan dra nytta av att 
studenterna är i verksamheten. Uppgifter instruktioner skulle kunna ha ett tydligare fokus mot 
klassrummet och undervisningen efter som de befinner sig där. I vilket mån kan man att anpassa 
kursupplägg till att studenterna är i skolan som tillhörighet i utbildningen? Men med den 
arbetsintegrerade utbildningen är det mindre risk att studenterna ser att det är ”praktiken”  är 
lärarutbildningen. Det finns en förbättringspotential i utbildningen genom att man hela tiden 
måste ha en god dialog hur arbetssituationen är på högskolan och för studenterna  i 
skolverksamheten. Det handlar om arbetsbelastningen och man måste tänka på att den 
skolverksamma delen går att kombinera med studierna. Här riskerar studenterna annars att 
hamna i kläm. Vidare svänger utbildningens intensitet över tid. Det här är en tuff utbildning 
och man måste se det som en utmaning och se det som att två delar måste bli en. För högskolans 
del är utmaningen att utveckla de teoretiska delarna bättre och vilket är programchefernas 
ansvar. För högskolans del är det myndighetsutövning det här handlar om samtidigt som vi 
måste ställa oss frågan vilken tillit som man vågar visa professionen.  Hur mycket litar vi på att 
de utbildar studenterna på ett bra sätt? Är det så att högskolan examinerar dem och är bäst eller   
litar vi på skolverksamheten och tillerkänner dem en kompetens att vara med och leda 
utbildningen och bedöma studenternas kvaliteter. Återigen, vilken tillit visar vi genom att ge 
skolverksamheten mandat? Tilliten är till stora delar också individbunden. Det finns en risk för 
att visa en total tillit som att exempelvis ta hand om alltihop. Då blir det kanske en mer 
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verktygsanpassad utbildning och mindre vetenskapligt reflekterande. I vanliga fall saknar 
studenter hantverksskickligheten och här finns ett kompetensutvecklingsbehov för handledarna. 
De har en handledarutbildning som behöver utvecklas med ytterligare ett steg. Högskolan 
behöver stödja och värdera upp deras förmåga till handledning.  Tilliten kan öka om vi får in 
handledarna  i ett steg 2. Deltagande kommunerna  i den arbetsintegrerade utbildningen måste 
baka in detta. De saknar lärare och anser att de har för lite resurser, men samtidigt har de dåligt 
utbildade lärare. De måste få in det i sina system. Hur är det med lärarna på högskolan? Det vi 
håller på med innebär att vi måste ha lärare med en vetenskapligt grundad professionsrelevans 
vilket är ett omvänt sätt att tänka arbetsintegration (samtal med ledningspersoner från HD).   
  

3. Uppfattningar av arbetsintegrerad utbildning 
 
Begreppet arbetsintegrerad utbildning är något annat än det som ibland kallas för 
verksamhetsintegrerad utbildning. I den arbetsintegrerade utbildningen har man som 
lärarstudent ansvar för den egna skolverksamheten, i verksamhetsintegrerad och för den delen 
verksamhetsförlagd utbildning har någon annan än lärarstudenten  ansvaret. I den 
arbetsintegrerade utbildningen ligger utmaningen att man själv bär ansvaret. Det är både ansvar 
och autonomi, man måste själv kunna ta beslut hur man exempelvis lägger upp saker etc. Det 
kan exempelvis handla om bedömningsbitarna och att genomföra utvecklingssamtal med 
vårdnadshavare. Man måste ställa sig frågan som lärarstudent  vilken kunskap behöver jag för 
det här? För att var trygg i lärarrollen behöver de kompetensen i matematik exempelvis. Det är 
mitt jobb trots elevernas olika förkunskaper att nå de här målen. Istället för att läsa och få en 
tentamen på högskolan så är integreringen att det kommer från båda håll När jag arbetar så 
behöver jag se behovet samtidigt som jag har ansvaret. För studenterna i de traditionella 
lärarprogrammen kan lärandeteorier vara som bortblåsta, de ser inte den här kopplingen.   
 
Det är viktigt att utnyttja det faktum i de arbetsintegrerade programmen att studenterna befinner 
sig i en undervisningsmiljö och ”här ligger sprängkraften i hela upplägget”. Den 
arbetsintegrerade erfarenheten kan också utvecklas i de seminarier som finns där mötet sker 
med litteraturen.  Det blir mer fördjupat och det är verkligen en styrka som man inte har i de 
ordinarie programmen. I de arbetsintegrerade programmen är det lättare att förstå en teori då de 
har närmare till det. I de andra programmen har  studenterna inte så mycket att hänga upp det 
på. Här befinner de sig samtidigt i klassrummet, medan studenter i de ordinarie programmen  
exempelvis kan vara tvungna att hänga upp sina studier med exempel från sin egen skolgång. 
Det är också viktigt att de gör olika saker på olika ställen och sedan samlas och diskuterar. Då 
blir det  många   beprövade erfarenheter som möts. Centralt är att man som lärarstudent genom 
sin skolverksamhet har en gedigen kunskap om skolan då man i sin lärarutbildning har möjligt 
att pröva och reflektera över de teoretiska delarna. De vittnar om helt andra diskussioner. 
Relevansen är högre (samtal med ledningsperson från HD. 
 
De arbetsintegrerade studenterna (grundlärare antagna 2017) är otroligt engagerade studenter, 
de har verkligen gjort ett bra arbete trots all stress. Det uppstår en helt annan relation till dessa 
studenter. Jämför man dem med ordinarie studenter som har mer tid att förbereda sig så är det 
här bättre. Kan ju hända att det är mer högpresterande studenter. De har sina elever hela tiden 
och de vet på något sätt vad som går och inte går. De anpassar uppgifterna till eleverna i relation 
till detta. De ser relevansen i det vi gör på HD nytta av den kunskapen och de didaktiska 
resonemangen. Vidare har de lättare att sätta saker i sitt sammanhang och kan sätta det i en 
större kontext exempelvis när de säger ”jag skulle gör så här med eleverna…”   Det hör ihop 
med vad man kan göra i klassrummet och det är inte så mycket privata funderingar som 
studenter i ordinarie program har. Här blir det mer kopplingar till klassrummet. 
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Arbetsintegrerad innebär bland annat att få prova på i klassen och att få utvärdera. Vidare att 
ha möjligheter  att knyta in de erfarenheter som studenterna har med sig. De kan ju ha tidigare 
undervisningserfarenheter, vilket öppnar vi upp för det. Arbetsintegrering är också att ha 
tillgång till det positiva att man kan utgå från sina elever (samtal med lärare i 
grundlärarprogrammet).   
 
 
7.4.2 Röster från några kommuner   
 

1. Allmänna uppfattningar om den arbetsintegrerade utbildningen 
 

Vi är fortfarande i en implementeringsfas i vårt samverkansområde i PUD och har  20- 25 
skolhuvudmän. Men vi har bara14-15 som är inne i konceptet med arbetsintegrerad utbildning. 
Vi har implementeringsbehov vad gäller förståelses och samtal för att få ett ännu större 
ansvarstagande. Det är bekymmersamt hur man kan vara skolchef och inte ta lärarbristen på 
större allvar. Fackliga parterna har varit med och en facklig företrädare säger att om vi inte går 
med i konceptet full ut med så måste ni komma på något som är bättre. Det är bra med 
utmaningar till kollegor  som har svårt att som tjänsteman förstå och att inte agera mer kraftfullt. 
Som tjänsteman vet vi att lagen uttrycker att vi ska ha legitimerade lärare som planerar och 
genomför undervisning. Om vi inte har legitimerade lärare och vi har kunskap om de ska finnas, 
då har vi har luckor i vår organisation. Vi har inte tillräckligt grundläggande förutsättningar inte 
ens nationellt. Om inte i kommunerna har 100 procent behöriga lärare så spelar det ingen roll 
hur en lärarutbildning kommer till.  I vårt fall blir det bättre om kommunerna och HDa 
samverkar. Kvaliteten vill vi inte ta bort från ordinarie lärarutbildningsprogram utan vi vill 
lägga till flera vägar eftersom vi behöver fler lärare. Vi tror på upplägget att varva teori och 
praktik genom hela sin utbildning Den spiller över på skolans arbetslag och har en positiv 
inverkan för de etablerade lärarna.  
 
Lärarutbildning över huvud taget lider av tidsbrist och man skulle kunna göra med. Det som 
saknas är ledarskap och samtalsmetodik. Träffar man nyutexaminerade lärare får vi ofta arbeta  
ett helt år för att komma till rätta med detta. De nyutexaminerade lärarna måste lära sig att det 
är de som är chefen. Det hjälper inte med fler lärare i klassen utan den ansvarige läraren måste 
ta chefskapet. Du måste också kunna bemöta kollegorna. Det arbetsintegrerade konceptet, den 
praktiska delen skapar detta utrymme tills man är klar. Man ser hur andra gör och är med på 
möten. Man bör se till att våra kursinslag blir mer och mer anpassade till det sättet att arbeta 
hos oss. Samtidigt får inte studenterna bli överbelastade får inte bli för överbelastade. Tre år är 
kort tid förd en ny utbildning att landa. HD närmar sig mer och det är viktigt att vi har en ökad 
öppenhet och att vi har en samverkan. Om vi inte samverkar  kommer blir det ingen utbildning. 
HD har erbjudit bra kontakter. Vi har en god kommunikation med. HD bjuder in så måste alla 
kommuner komma in och inte bara x och y. Signaler från de flesta ära att det arbetsintegrerade 
programmet fungerar ganska bra. Några fungerar inte beroende på att de inte fått uppdraget och 
heller inte förstått anställningsfördraget. Rektor har här inte taget ansvaret och som chef kan du 
inte avlasta det på en annan vad gäller denna utbildning. Också lärarstudenterna är ganska nöjda 
men förstås med spridda skurar. Man har exempelvis haft funderingar på högskolans planering. 
Man förstod inte att de också gör ett jobb. Stressnivå, är hög vissa perioder men det är olika 
mellan studenterna. En annan kritik som kommit upp är kommunikation mellan högskola  och 
kommun. Bra om man från högskolan kommer ut till studenterna och hitta dem i sina miljöer. 
  
När något går fel så är det kommunikationsdelen som brister. Vi lever i två världar. När det 
misslyckas så är det ett skäl att misslyckas. PUD är en stor fördel och PUD är avgörande för att 
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det här ska fungera bra. Rekryteringen är exempel på en sådan sak som är viktig och där 
lyssnade högskolan. De små kommunerna måste ha tänket genom PUD och en del kommuner 
är inte tillräckligt nyfikna (röster från samtal med förvaltningschefer).  
 

2. Utmaningarna med skolverksamhet och campus  
 

I vår kommun så har vi  varit noga med att skapa struktur och ordning. Vi kallar 
lärarstudenternas anställning för en instegstjänst och den ska ha en lämplig sammansättning så 
lärarstudenterna orkar med sin utbildning. Tjänsten och studierna måste bli en hållbar helhet 
och där är vi bra.   Det som skiljer oss mer och där vi vågar säga att vi har en utmaning är 
otillräckligheten med behöriga lärare. Det här konceptet är en del av lösningen och det är viktigt 
att alla delar den problembild som finns i vår kommun. När de grundläggande  förutsättningarna 
kommer på plats och alla aktiviteter är  igång blir det en positiv spiral. Alla vet vi att vi 
prioriterar detta för annars kan det bli ordentligt  negativt så den effekten ska inte förringas.   
 
Vi har ett positivt förhållningssätt och nu ringer rektorerna och vill ha två- tre platser. En 
framgångsfaktor är att hela styrkedjan förstår vad vi gör och varför vi gör det. Vi har inga 
synpunkter på upplägget ad gäller högskolan  och deras ”revir”, de har ju sitt uppdrag. De har 
ju sitt uppdrag. Däremot är det en viktig fråga hur vi kommer närmare varandra för att hitta 
synergi effekter så att inte HD levererar något vi inte vill ha. Exempelvis vilken sorts lärare vi 
vill ha. Vi kan tala om vilka faktiska behov vi har. Vi är dialog. Vi kan t.ex. behöva resurser i 
matematik, naturvetenskap och teknik för att fylla de faktiska luckor vi har.   
 
Enligt de utvärderingar som gjorda så är studenterna mycket positiva till att de fått den här 
chansen. De gillar kombinationen att arbeta och studera samtidigt. Sedan finns det saker som 
inte blir 100% rätt från början. Tar jag som rektor ansvar på att det ska bli några sådan här 
lärartjänster så måste man våga när de är ”good enough”, så sjösätter vi det. Det har varit 
förvånansvärt lite att justeras.   Anledningen är att HD och vi delar problembilden kring detta. 
När andra delar av lärarutbildningen inte har fungerat, då har HD och huvudmännens förankring  
varit på plats. 
 
Eftersom vi är två världar som ska förenas i något gemensamt så måste vi ha funktioner emellan. 
Vi har fått stöd från regionen att ha en sådan tjänst. X (för kommunen) och Y (för högskolan) 
har sådana tjänster. Vi måste vårda konceptet när det blir självgående. Det måste få fullt ut få 
egen bärkraft i sig. I vårt fall var det bra med en broschyr (Borlänge). Studenterna har medverkat 
och gjort en till studenter, rektorer och till skolchefer.   Hur det blivit i x-orten och y- orten visar 
att det är en brist i implementeringen i styrkedjan. Förstår inte varför man ryggar för kritik kring 
jobbiga politiska diskussioner , föräldrar etc. 
 
Högskolan utmanas utifrån sitt upplägg hur det ser ut i årscykeln när kursen genomförs. Den 
får större en större verklighetsbaserad relevans för studenten och det blir mer påtagligt att höja 
kvaliteten i uppdraget Där har högskolan en utmaning. Det är nyttigt för HD att speglas i det 
man har haft och hur man speglas i de nuvarande arbetsintegrerade programmen. Studenterna 
ställer mer relevanta frågor. Detta är spännande för alla parter. Vi har en bra kultur i Dalarna 
och att det också var så öppet att man kunde kasta sig in i detta projekt. Några av de 
arbetsintegrerade studenterna finns i utanförskapsskolor och skolor är olika. Skolor med låga 
förutsättningar skapar inre system och utifrån ser man ofta bara skolor med låga värden. Frågan 
är hur man får bra skolor med en bra kultur hur man ska driva utanförskapsskolor. Ur ett 
individperspektiv så kommer eleverna i dessa skolor att prestera utifrån individnivå. Många av   
invandrarelever och deras föräldrar betonar vikten av studier och kanske än mer än exempelvis 
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ickeinvandrarelever från socialgrupp tre.  De arbetsintegrerade studenterna som är placerade på 
dessa skolor får se en del av världen nu börjar vi prata om utmaningar. 
 
Det är lite slumpmässigt vad det är för innehåll som handledarna arbetar med och de har en stor 
arbetsbörda. De arbetsintegrerade studenterna har krav på handledarna och det gäller även att  
inte de arbetar för mycket. Det är viktigt för rektorer att de är medvetna om att lärarstudenten 
inte är en vanlig anställd, utan att det faktiskt är en student som är anställd.  Vi måste ge ett stöd 
till rektorerna och det är också en viktig funktion att ge stöd för att kunna avluta en 
lärarutbildning. Elevhälsoperspektivet är också viktigt. Vi i verksamheten är bra på att 
presentera det som är runt läraren exempelvis med det här som elevhälsa eller vad en logoped 
gör. Där kan vi göra ett bra arbete. Orosanmälan är också en sådan och det är viktigt att man 
gör rätt. Det kan kommunen bjuda på. Vi antog utmaningen att vi är en del av lärarutbildningen 
(röster från samtal med förvaltningschefer).  
 

3. Uppfattningar av arbetsintegrerad utbildning 
 

Det unika utifrån en regional analys är att vi tillsamman med HD skapat en utbildningsväg som 
bidrar till att vi fyller en faktisk lucka. Man anställer studenten under denna resa och är 
garanterad en fast anställning. Också att vi i Borlänge vågar satsa, fast vi inte har den garantin  
från studenten att alla sedan stannar i Borlänge. Vidare att känslan av att vi är i 
lärarutbildningen. Vi har aldrig varit så nära nu som när vi är en partner till högskolan och vi 
komplettera varandra för att hitta lösningar. Det bygger på en lång tradition av PUD- 
verksamhet som under de sista åren tagit ytterligare steg och vi tar ansvar  för helheten i denna 
process. En modern lärarutbildning handlar om en arbetsintegrerad lärarutbildning mer eller 
mindre. I en arbetsintegrerad lärarutbildning handlar det om att få ut behöriga lärare och de kan 
omsätta sina kunskaper redan från start. 
 
Kvaliteten i den arbetsintegrerade utbildningen är att det sker pedagogiska diskussioner i realtid 
och man plockar in nymodigheter till skolan direkt. Från skolverksamheten kan vi  exempelvis 
besvara och bjuda tillbaks att i realtid prata om föräldrasamtal eller hur jag lägger upp en lektion 
för två dyslektiker. Det är unikt att som lärarstudent ha tillgång till en verklig experiment 
verkstad och till verkligheten.  Det är ett  lab där du får ett tillfälle att testa det här med en gång,  
att ställa teorierna på plats (röster från samtal med förvaltningschefer). 
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8. Sammanfattning av resultat 

 
Det är en genomgående positiv bild som efter två års antagningar ges av de arbetsintegrerade 
programmen som bedrivs tillsammans med regionens kommuner och Högskolan Dalarna och 
som beskrivs av de som på olika sätt är involverade i utbildningen. Tills skillnad från ordinarie 
lärarprogram vid HD har dessa studenter antagits och rangordnats utifrån ett högre söktryck, 
vilket kan bidra till denna mer positiva bild och kan också utgöra en betydande faktor för att en 
lärarutbildning ska lyckas utbilda kvalificerade lärare. Lärarstudenterna i den arbetsintegrerade 
utbildningen omvittnas av exempelvis lärare på högskolan som att i huvudsak vara mycket 
engagerade i sin utbildning. 
 
Rekryteringsprocessen skiljer sig också åt från ordinarie program genom att lärarstudenterna 
efter antagning på meriter också ges en form av anställning i kommunerna. Här har det ibland  
uppstått problem med matchning utifrån skolornas olika behov och matchning gentemot de 
ämneskunskaper som studenterna för med sig in i utbildningen. 
 
I den bild som ges av lärarstudenterna och involverad personal är arbetsbördan ibland tung för 
studenterna beroende på olika krav från högskolan gällande uppgifter och olika krav från 
kommunerna gällande vad anställningsförhållandet i relation till utbildning innebär. Flera av 
studenterna har omvittnat att det ibland är stressmoment som för högskolans del innebär att 
studenterna ibland förlorar djupet i uppgifter och behållning av litteratur som ingår i kurserna. 
Vad gäller måluppfyllelsen för lärarstudenterna som går de arbetsintegrerade programmen är 
det för tidigt att bedöma eftersom den första kullen inte ens har genomfört utbildningen hälften 
av tiden. Ingen tendens är tydlig åt något håll. Ur det perspektiv som kan utläsas i resultaten av 
samtal enkäter. Däremot så anser de flertalet rektorer att de arbetsintegrerade studenterna lyckas 
med sitt läraruppdrag under studietiden. De är en utmaning att arbeta som anställd lärarstudent 
men det tycks som alla involverade parter från såväl högskola som handledare, mentor och 
rektor i skolverksamheten bidrar till ett viktigt stöd för studenterna. I några fall är inte så fallet 
främst beroende på att man i skolverksamheten inte verkar vara tillräckligt insatt i det 
arbetsintegrerade programmets struktur och idé.   
 
Vad gäller den verksamhetsförlagda utbildningen tycks handledartillgången vara tillräcklig 
men det efterlyses en fördjupande handledarkurs för just de arbetsintegrerade studenterna.   
Skillnaden mellan mentor, handledare, och vanlig kollega tycks ibland vara flytande men 
oavsett det tycks överlag studenterna få det stöd som krävs. I detta sammanhang betonas rektors 
centrala roll för att just kunna delta i ett arbetsintegrerat lärarutbildningsprogram. Det finns 
inget som tyder på att VFU skulle vara mer rättsosäkert än i något av de ordinarie programmen. 
Däremot framkommer det önskemål om en strukturförändring av VFU som avser såväl innehåll 
som när utbildningen ska fullgöras. För såväl de medverkande skolorna som högskolan har den 
arbetsintegrerade utbildningen i viss grad medfört utveckling som inte bara berör själva 
programmen. Vidare finns det mötesplatser mellan högskola och skolverksamhet bl.a. genom 
PUD:s arbete och möten mellan högskola skola i relation till flera av kurserna. Det är ibland 
svårt med representationen från alla kommuner vilket kan vara ett problem vilket ses som en 
utvecklingspunkt i konceptet. Lärarna från högskolan är mestadels engagerade i programmet 
men här finns också en utvecklingspotential. Däribland att utveckla kurserna så att de lättare 
kan relateras till skolverksamheten och att de också utvecklas i relation till varandra. 
 
Frågan är också om de arbetsintegrerade lärarstudenterna på något sätt skiljer sig från övriga 
lärarstudenter i ordinarie program. Vad gäller antagning så är det en skillnad vad gäller 
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meritvärde men det är också en omvittnad skillnad i studenternas engagemang exempelvis i 
föreläsningar och seminarier på högskolan då deras skolverksamhet alltid är närvarande i 
rummet. Det som kan sägas utifrån presenterat resultat är slutsatsen att lärarstudenterna ser att 
den största förtjänsten i programmet är ett mer fördjupat och utvecklat lärande kring såväl den 
beprövade erfarenheten som det vetenskapliga förhållningssättet och som bl.a. återfinns i 
litteratur. Argumentet härför kan förstås som det ”situerade lärandet”, d.v.s. den omedelbara 
tillgången till sitt eget klassrum, till kollegor och rektor på skolorna och relation till studierna 
på högskolan. Den största utmaningen är arbetsbelastningen som i sin tur kan ses som ett 
resultat av bristande kommunikation mellan högskola och skolverksamhet trots att stora 
ansträngningar sker för att överbrygga detta. Vad gäller studenternas egen påverkansroll i 
konceptet så sker den oftast utifrån ett kursutvärderingsperspektiv men utifrån ett 
helhetsperspektiv på medverkan att även bidra till att utveckla programmet i sin helhet så finns 
det utrymme för delaktighet i detta avseende. 
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9. Diskussion, slutsatser och rekommendationer 

 
Resultat från de första intervjuerna som gjordes med ett urval av lärarstudenter, rektorer och 
involverad personal från högskolan. Det finns en enighet om att arbetsintegrering innebär att 
utbildning och arbete drar nytta av varandra och att det är av vikt att utbildningen inte blir talet 
om att vara lärare utan att fokus ligger på att vara en del i lärararbetet. Från rektorers perspektiv 
menar man också att utbildningen måste bygga på en vetenskaplig grund och beprövad 
erfarenhet, där kollegialt lärande i skolans arbetslag bidrar till att koppla ihop dessa delar. Att 
vara en del i lärararbetet samtidigt som man som lärarstudent också är en del av den akademiska 
delen kan relateras till Darling-Hammond (2006) som menar att lärarutbildningens kurser ska 
vara integrerade med skolverksamheten. Det finns också ett lärande och kunskapsperspektiv 
kring idén om det ”situerade lärandet” som kan utgöra en ram för att bl.a. förstå den positiva 
bild som både rektorer och lärarstudenter har till de arbetsintegrerade programmen vid HD. 
(Lave & Wenger, 1991). Vidare finns det stöd att tolka den positiva bilden som ges utifrån de 
många försök som görs med att utveckla lärarutbildningar med liknande upplägg såväl 
nationellt som internationellt (Darling-Hammond, 2006; Grossman, Hammerness & 
McDonald, 2009; Dimenäs, Gustafsson & Mitiche, 2016). Vi kan också knyta an till de utsagor 
som finns i samtalen om vikten att de arbetsintegrerade programmen utvecklas utifrån såväl 
beprövad erfarenhet och ett vetenskapligt förhållningsätt vilket tidigt har förordats av bl.a. 
svenska lärarutbildningsforskare (Kallos, 2009, Hegender 2010). Det som kan skönjas i den 
arbetsintegrerade utbildningen vid HD är också medvetenheten om handledningens betydelse 
(Henriksson, 2014) och efterlysandet av en möjlighet till fördjupning av handledarutbildningen. 
Detta påtalas också som centralt av Darling- Hammond (2006) som menar att handledningen 
måste vara  omfattande och intensiv under skolverksamhet som är länkad till lärarutbildningens 
kurser med målet att förena teori och praktik. Det som också kan ses som ett utvecklingsområde 
vid HD är också hennes forskningsresultat som visar att kurserna på högskolan måste vara starkt 
länkade och integrerade med varandra.   
 
Sammanfattningsvis är slutsatserna från enkäter och samtal med involverade parter kring 
Högskolan Dalarnas projekt är att den är framgångsrik, men också att det finns flera områden 
som behöver utvecklas. Det är en kvalificerad arbetsintegrerad lärarutbildning som inte i 
huvudsak för lärarstudenterna bara handlar om vad en lärare bör göra utan handlar istället om 
en möjlighet befinna sig i något. Detta kan ses som ett unikt fokus vad gäller lärarutbildningar 
och som kräver ett kontinuerligt utvecklingsarbete av personal i såväl högskola som i 
skolverksamhet i samverkan med lärarstudenter. 
 
Rekommendationer 
 
Utvärderingsrapporten avslutas med kommentarer kring vad som fungerar bra i de 
arbetsintegrerade programmen och rekommendationer kring vad som behöver utvecklas för att 
de övergripande syftena med utbildningen ska nås. Bakgrunden till slutsatser och 
rekommendationer är hämtad från resultatbeskrivningen. 
  
Centrala och betydelsefulla delar av konceptet med den arbetsintegrerade utbildningen vid 
Högskolan Dalarna är att 
 
  

- håll fast vid den arbetsintegrerade idén att kvalificerad lärarutbildning inte 
handlar om något utan handlar om att vara i något 
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- kommunerna som en likvärdigt deltagande part idén om en kvalificerad 
lärarutbildning där beprövad erfarenhet och vetenskapligt förhållningssätt är 
utgångspunkten. 

- Pedagogiskt utvecklingscentrum (PUD)  är en av framgångsfaktorerna 
 
vidare att 

- utveckla nya arenor för lärarutbildare i skolverksamhet och högskola att 
undervisa, handleda och utveckla den arbetsintegrerade lärarutbildningens idé 

- utveckla möjligheterna med 30 hp VFU så att de på ett naturligt sätt kan 
anpassas till konceptet arbetsintegrerad utbildning 

- ge möjlighet för handledare att gå fördjupande handledningskurs med 
utgångspunkt i beprövad erfarenhet  

- utveckla goda vägledningsrutiner för lärarstudenter som önskar byta till 
ordinarie program eller från ordinarie program till de arbetsintegrerade 
programmen 

- utveckla kurser och kursinnehåll så att innehållsprogressionen kuggar i 
vartannat 

- huvudmännen bör se över lärarstudenternas anställningsvillkor så att de är 
likartade och ger en rimlig arbetsbörda då det i första hand är en utbildning av 
lärare 

- huvudmännen bör vidare se till att handledare och mentorer kan uppfylla sin 
uppgift gentemot de studerande 

- de arbetsintegrerade lärarutbildningsstudenterna bör ges utrymme att 
medverka i programmens utveckling som helhet 

 
Slutligen är förhoppningen att utbildningen ges chansen att fortsatt utvecklas till en av Sveriges 
högst kvalificerade lärarutbildningar som utbildare högt kvalificerade lärare redo att stödja sina 
elevers utveckling till att på olika sätt kunna bidra till vårt demokratiska samhälle.  
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Bilaga 1. Uppdrag att utvärdera och följa upp Högskolan Dalarnas pilotverksamhet med 
arbetsintegrerad lärarutbildning. 

 

 
 
 
 
Uppdrag att utvärdera och följa upp Högskolan Dalarnas 
pilotverksamhet med arbetsintegrerad lärarutbildning 
 
Bakgrund 
Pedagogiskt Utvecklingscentrum Dalarna (PUD) beslutade år 2016 att tillsätta en arbetsgrupp 
med representanter för såväl skolhuvudmännen som högskolan med uppdrag att ta fram 
förslag på åtgärder för att på kort och lång sikt stärka lärarkompetensen i regionen, från 
förskola till högskola. Som första åtgärd för att möta den akuta lärarbristen i regionens grund- 
och gymnasieskolor liksom lärarutbildningens utmaningar att rekrytera (campus-)studenter 
med goda förutsättningar till vissa inriktningar beslutades gemensamt att till hösten 2017 
starta två varianter av arbetsintegrerade lärarutbildningar, en grundlärarutbildning inriktning 
4-6 med tillvalet NO/teknik och en kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) med 
inriktning 7-9 och gymnasieskolan. Gemensamt för båda utbildningarna är att studierna 
bedrivs på deltid (50-75% studiefart) och kombineras med en anställning på en grund- eller 
gymnasieskola i regionen. Under studietiden tecknar lärarstudenterna s.k. 
lärarutbildningskontrakt med sin huvudman vilket innebär att de utöver sin 50% 
lärartjänstgöring erhåller en studielön om 9000 kr/mån.  
 
Förutom att bidra till att lösa såväl huvudmännens som högskolans rekryteringsproblem 
genom att göra utbildningen mer attraktiv finns förhoppningar om att denna utbildningsform 
där teori och praktik blandas kontinuerligt genom hela utbildningen också ska kunna skapa 
goda, eller t.o.m. bättre förutsättningar för studenterna att uppnå utbildningarna examensmål. 
Genomgång av tidigare forskning om hur vi som lärosäte kan erbjuda våra lärarstudenter 
bästa förutsättningar att utveckla sådan kunskap/förståelse, färdighet/förmåga och 
värderingsförmåga/förhållningssätt som krävs för yrkesutövningen visar också på betydelsen 
av att integrera klassrumspraktiken med de teoretiska studierna under utbildningens alla delar, 
dvs inte bara under VFU:n. Även de programutvärderingar och alumnundersökningar som vi 
genomfört under ett antal år pekar tydligt på att det är den didaktiska förmågan att hantera 
utmaningarna i klassrummet som många menar att de inte fått förutsättningar att utveckla 
under sin utbildning. Stöd för betydelsen av att göra lärarutbildningen mer 
verksamhetsintegrerad finns också i flera av de rapporter som publicerats de senaste åren av 
t.ex. Skolverket, OECD, Skolkommissionen, SKL och LR.  
 
I samband med beslutet att på ganska kort varsel starta två arbetsintegrerade utbildningar 
redan till hösten 2017 beslutades även att högskolan och PUD gemensamt skulle initiera en 
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egen uppföljning av denna pilotomgång i form av följeforskning för att skapa kunskap om vad 
denna utbildningsform innebär för alla involverade parter: högskolan, studenterna och de 
medverkande skolorna. Detta uppföljningsuppdrag beskrivs mer i detalj nedan. 
 
Uppdraget 
 
Det huvudsakliga uppdraget är att följa upp och utvärdera hur väl de övergripande syftena 
med satsningarna på arbetsintegrerade lärarutbildningar har uppnåtts (eller är på väg att 
uppnås), dvs: 
 

1) att stärka utbildningarnas attraktivitet i form av högre söktryck och fler 
studenter med goda förutsättningar att fullfölja utbildningen med goda resultat 
2) att möjliggöra för huvudmännen i regionen att rekrytera och behålla lärare 
som kombinerar arbete med studier 
3) att skapa goda (bättre?) förutsättningar för de studerande att utveckla sådan 
kunskap/förståelse, färdighet/förmåga och värderingsförmåga/förhållningssätt 
som krävs för yrkesutövningen (såsom de beskrivs i examensmålen) genom att 
integrera teori och praktik på ett mer genomgripande sätt än i de ordinarie 
utbildningarna 

 
 
Mer specifika frågor som följeforskningen förväntas ge svar på: 
 
1. Vad kännetecknar de studenter som genomgår de arbetsintegrerade utbildningarna? Hur 
skiljer de sig från de ordinarie utbildningarna?  
2. Vilka var utmaningarna med den tudelande rekryteringsprocessen, dvs  att rekrytera 
studenter till utbildningen som även ska matchas med de lärarutbildningskontrakt som 
huvudmännen erbjuder?  
3. Hur ser studenternas studie- och arbetssituation ut? Vilka är utmaningarna med att 
kombinera läraruppdraget med studieuppdraget? Vilken typ av tjänster har de? Hur påverkas 
studierna av arbetet och arbetet av studierna?  
4.   Hur ser måluppfyllelsen ut bland studenterna på de arbetsintegrerade utbildningarna i 
jämförelse med övriga lärarutbildningar, vid Högskolan Dalarna och riket i stort? Upplever 
dessa studenter att de är bättre rustade att möta de utmaningar som våra tidigare studenter 
vittnar om, dvs. pedagogiskt ledarskap, sociala relationer och konflikthantering, 
föräldrakontakter, dokumentation, prov och bedömning.  
5. Hur väl lyckas studenterna med sitt läraruppdrag under studietiden? Vilka är utmaningarna 
med att arbeta som obehörig lärare? Vilket stöd får studenterna av sin arbetsgivare, dvs. 
rektor, mentor och övriga kollegor? Under introduktionsperioden, de teoretiska studierna och 
VFU:n?  
6. Hur fungerar VFU:n? Hur ser handledartillgången respektive handledarkompetensen ut? 
Hur fungerar distinktionen mellan rollerna som mentor och handledare/VFU-lärare? Hur går 
det för studenterna att kombinera VFU med egen lärartjänst? Lyckas vi gemensamt skapa 
goda förutsättningar för en rättssäker bedömning av studenternas måluppfyllelse under 
VFU:n? 
7. Vad har utbildningen inneburit för de medverkande skolorna? Vilka har varit involverade i 
utbildningen? Har de haft möjlighet att påverka och utveckla utbildningen?  Har den aktiva 
medverkan i lärarutbildningen bidrag till skolutveckling? Kan man se ringar på vattnet? 
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8. Hur har lärarna på högskolan upplevt sin medverkan i de arbetsintegrerade utbildningarna? 
Vilka har utmaningarna varit med att integrera kurserna med studenternas lärartjänstgöring? 
På vilket sätt skiljer sig dessa studenter och deras frågeställningar från övriga lärarstudenter?  
9. Vad upplever studenterna på de arbetsintegrerade utbildningarna som de största 
förtjänsterna (fördelarna) liksom de största utmaningarna (svårigheterna) med denna form av 
lärarutbildning? Vad kan göras bättre, på kort respektive lång sikt? Har de haft möjlighet att 
påverka och utveckla utbildningen?  Hur delaktiga har de varit?  
 
Avslutningsvis bör utvärderingsrapporten innehålla en sammanfattande lista på vad som har 
fungerat bra respektive en lista på vad som behöver utvecklas för att de övergripande syftena 
ska uppnås. Vilka är nyckelprocesserna och nyckelspelarna för att få till en framgångsrik 
partnerskoleverksamhet, och vad behöver högskolan och de medverkande huvudmännen göra 
för att ge dem goda förutsättningar att lyckas?  
 
Det står utvärderaren fritt att själv välja metod för insamling och bearbetning av material så 
länge som lärarutbildningens tre huvudaktörer (lärarstudenter, högskoleförlagda lärarutbildare 
och verksamhetsförlagda lärarutbildare) engageras på ett eller annat sätt. Även andra aktörer 
inom såväl skolans som högskolans verksamhet bör dock övervägas som informanter.  
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