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Sammanfattning 

Denna studie handlar om lärarstudenters upplevelser av verksamhetsförlagd 

utbildning och synliggör roller som uppkommer i interaktion mellan handledare 

och student under handledning. Studien genomförs med hjälp av kvalitativa 

intervjuer med lärarstudenter och utgår från följande frågeställningar: 

 

 Hur upplever studenterna omedelbar interaktion med handledare under 

verksamhetsförlagd utbildning?  

 

 Vilka roller kan identifieras bland lärarstudenter och handledare under 

verksamhetsförlagd utbildning? 

 

Resultaten framhäver att studenterna, på grund av relationens asymmetri, ofta 

rättar sig efter handledarens agerande och förväntningar. Handledningen sker i 

de flesta fall på handledarens villkor. Enligt resultatet har handledarens synliga 

inställning till studenten och VFU betydelse för studentens agerande. Ett 

fungerande samspel med handledaren är viktigt för att studenterna ska uppfatta 

relationen som positiv, dock behöver inte en bra relation innebära en givande 

handledning. Sju olika rollkaraktärer hos handledarna och sju olika roll-

karaktärer hos studenterna har identifierats och presenteras. Resultatet visar att 

studenten och handledaren påverkar varandra i relationen. Handledaren påverkar 

dock studenten i högre grad, på grund av den bedömning som VFU innebär.  

 

Sökord: VFU, verksamhetsförlagd utbildning, praktik, lärarstudent, handledare, 

handledning, roller, interaktion, bedömning, yrkessocialisation
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1. INLEDNING   
 

Denna uppsats handlar om lärarstudenters upplevelser av verksamhetsförlagd 

utbildning under lärarutbildningen. Skolan är en viktig del av samhällets struktur 

och sedan 1882 har det varit allmän skolplikt i Sverige (Richardson, 2010). 

Skolplikten innebär att alla människor någon gång varit en del av skolan. Skolan 

har, enligt Durkheim (i Ritzer, 2009), en socialiserande roll, med syfte att forma 

eleverna och deras moral efter samhällets normer. Som en av samhällets 

institutioner bidrar skolan till upprätthållandet av social ordning. Utöver 

utbildningsuppdraget ska skolan också bidra till att reproducera samhälls-

strukturen och forma goda samhällsmedborgare (Skolverket, 2013a). Giddens 

(1984) menar att ett socialt system upprätthålls genom olika samhälleliga 

strukturer. I strukturen påverkas individen, samtidigt som individen också 

påverkar hur strukturen ser ut. Skolan kan ses som en struktur där individen blir 

formad efter de normer och värderingar som råder. Genom skolans formande av 

individerna återskapas och upprätthålls därmed också det sociala systemet 

(ibid.).  Därmed har skolan en disciplinerande roll som gynnar internaliseringen 

av de beteenden som anses vara socialt accepterade.  

 

Skolverket (2011) lyfter fram hur skolan i alla tider haft som uppgift att förankra 

normer och värderingar, i och med förmedlingen av samhällets grundläggande 

demokratiska värden. Att demokratiska värden förmedlas är viktigt för att ett 

fungerande samhälle ska upprätthållas och reproduceras (Skolverket, 2013a). 

Utifrån Deweys (1999) perspektiv har skolan en viktig uppgift i att demo-

kratisera. En demokratisk helhetssyn på människan kan bidra till ansvarsfullt 

beteende hos individer i vuxenlivet (ibid.). På grund av den socialisation som 

sker i skolan har lärarna en huvudroll i samhället. I sin tur socialiseras lärarna 

till just lärare genom yrkessocialisation, vilket innebär ett identitetsskapande i 

rollen som lärare (Lauvås & Handal, 2001). Denna socialisering sker till stor del 

under lärarutbildningen, samt på arbetsplatsen efter att utbildningen är avslutad. 

För att bli medlem i lärarkulturen, samt kunna internalisera de normer och 

värderingar som existerar, är yrkessocialisation nödvändig för blivande eller 

nyutbildade lärare (ibid.). Yrkessocialisation är också viktigt för den roll lärare 

har som förmedlare av normer och värderingar.  

 

Lärarutbildningens, läraryrkets och skolans kvalitet diskuteras ständigt i såväl 

media som inom politiken. Eleverna i den svenska skolan presterar allt sämre 

och lärarna har svårt att hinna med sina arbetsuppgifter (Lagerlöf, 2013). I 

december 2013 publicerades nya resultat som visade att svenska 15-åriga 

grundskolelever presterar under genomsnittet, jämfört med de andra deltagande 

länderna i PISA-mätningen (Skolverket, 2013b). En del av ansvaret till att 

förbättra kunskapsresultaten läggs på lärarna. Anna Ekström, Skolverkets 

generaldirektör, menar att ”Lärarna måste få resurser, förutsättningar och ansvar 
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att höja kvalitén i undervisningen” (Skolverket, 2013b). Utbildningsminister Jan 

Björklund (2013) är inte förvånad över resultaten. Han menar dock att PISA inte 

har mätt enligt nuvarande skolsystem i Sverige, då proven gjordes innan den nya 

skolreformen 2011 trädde i kraft. ”Dagens PISA-mätning är den slutgiltiga 

spiken i kistan för den skolpolitik som Sverige nu överger”, skriver Björklund i 

ett uttalande (ibid.). Gustav Fridolin (2013), språkrör för miljöpartiet, menar 

dock att Björklund skyller ifrån sig på såväl lärare som elever. Fridolin anser likt 

Ekström, att eleverna behöver mer stöd och att lärarna behöver mer tid och 

tillräckliga resurser för att kunna erbjuda det stödet.  

 

Debatten kring skolan utgår bland annat från de konsekvenser som förändringar 

av skola och lärarutbildning har resulterat i. I början av 1990-talet skedde en 

decentralisering av det svenska skolväsendet, i och med att skolan övergick från 

att vara statlig angelägenhet till kommunal. Kommunaliseringen innebar ett 

förflyttat ansvar för anställningar, såväl som för ekonomiska frågor (Skolverket, 

2012). Förändringen innebar även ett större ansvar och frihet för skola och lärare 

att utforma undervisningen och tolka läroplanerna. 1992 infördes friskole-

reformen, som var menad att öka konkurrensen mellan svenska skolor och på så 

vis öka valfriheten för elever och föräldrar (Böhlmark & Lindahl, 2012). Enligt 

Skolverket (2012) har dessa förändringar bidragit till att utbildningssystemet 

blivit anpassat efter marknaden. Skolmarknaden är menad att öka individens 

valfrihet, samt bidra till ökad mångfald och pedagogisk förnyelse. Skolverket 

lyfter dock fram olika dilemman som uppstått i och med marknadsanpassningen, 

exempelvis kan omfattande regionala och lokala skillnader uppstå, vilket inte 

främjar likvärdighet (ibid.). 

 

Höstterminen 2011 trädde en ny skolreform i kraft (SKOLFS 2010:37). Den nya 

skolreformen har bland annat inneburit nya läroplaner samt ett nytt betygs-

system för lärarna att lära sig och anpassa sin undervisning efter. Skolreformen 

har förändrat såväl grund-, som gymnasieskola där förväntningarna och kraven 

på vad eleverna ska uppnå har skärpts och tydliggjorts (ibid.). De omfattande 

förändringarna har inneburit en större arbetsbelastning för många lärare, som 

redan innan den nya reformen kände sig stressade och hade svårt att hinna med 

sina arbetsuppgifter (Sundén Jemini, 2012). I samband med verkställandet av 

den nya läroplanen, förändrades också lärarutbildningen, enligt Regeringens 

proposition (2009/10:89). Anledningen till utbildningens förändring var att 

lärarna ansågs behöva fördjupade ämneskunskaper, för att det på sikt skulle 

kunna förbättra elevernas resultat i skolan. Tjernberg (2013) menar att yrkes-

skickliga lärare är den viktigaste faktorn för att öka elevernas läs- och 

skrivlärande, samt att det som utmärker en yrkesskicklig lärare är förmågan att 

kunna omvandla sina teoretiska kunskaper till handlingsorienterad kunskap som 

används i praktiken. För att blivande lärare ska kunna överbrygga teori och 

praktik i förberedelse inför arbetslivet får de, parallellt med den teoretiska 
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utbildningen, även en praktisk utbildning (proposition 2009/10:89). Tidigare var 

benämningen lärarpraktik, men 1999 ändrades utformningen, samt benämningen 

till verksamhetsförlagd utbildning, VFU (proposition 1999:63). En anledning till 

förändringen var att det behövdes tydligare ramar för vad den praktiska 

utbildningen skulle innehålla.  I och med förtydligandet skulle samtliga blivande 

lärare kunna få en likvärdig utbildning som uppfyller de kvalitetskrav som ställs 

på lärare (ibid.). Syftet med VFU är också att studenterna ska internalisera de 

normer som finns på arbetsplatsen och inom arbetslaget i skolan. En stor del av 

VFU handlar således om att socialiseras in i läraryrkets disciplin. Studenten får 

även genom VFU en möjlighet att själv finna lösningar på de problem som kan 

uppstå i skolan, samt reflektera över sin egen lärarstil. En handledare ska stötta 

och främja studentens utveckling, samt bidra med kunskap och erfarenheter 

inför det kommande arbetslivet (ibid.). 

 

Enligt Lärarnas riksförbund (2013) är VFU viktigt för lärarutbildningen, samt 

omtyckt av studenterna. Lärarförbundets studerandekommité genomförde 2008 

en enkätundersökning, vilken visade att 93 procent av lärarstudenterna var 

positiva till att ha VFU (Lärarförbundet, 2008). I undersökningen framkommer 

det även att handledaren är viktig för studentens utveckling. Rapporten säger 

dock ingenting om hur studenterna har upplevt sina VFU-perioder (ibid.).  För 

att VFU ska fungera som önskat bör handledaren ha genomgått en utbildning i 

handledning. Vid Linköpings Universitet har det erbjudits utbildning i hand-

ledning under de senaste två åren, men utbildningen är inte obligatorisk, berättar 

Marianne Jeppson (2013) som är programansvarig utbildningsledare för VFU. I 

anknytning till Linköpings Universitet finns uppskattningsvis 2 000 handledare 

att tillgå. En obligatorisk handledarutbildning hade minskat antalet handledare, 

tror Jeppson. Däremot önskar universitetet att alla handledare ska ha genomgått 

någon form av handledarutbildning, vilket de flesta lärare som tar på sig 

handledaruppdraget har gjort (ibid.). 

 

Det ställs vissa krav på handledarna, bland annat krävs det att den lärare som tar 

emot en lärarstudent har tillräckligt med tid för att utföra handledaruppdraget. 

Enligt Linköpings Universitets (2013a) föreskrifter ska handledaren dels ge tid 

och utrymme för studenten, samt visa intresse och engagemang för studentens 

utveckling. Enskilda samtal ska hållas och både muntlig och skriftlig feedback 

ska ges till studenten. Handledaren har också i uppdrag att hålla sig uppdaterad 

om studentens studiegång (ibid.). Enligt Riksdagens proposition (1999:63) ska 

feedback lämnas kontinuerligt, vilket ger studenten möjlighet att utvecklas 

under VFU-perioden och inte enbart få ett omdöme vid periodens slut. 

Handledaren ska dessutom uppmuntra studenten till självreflektion kring den 

egna utvecklingen. Det finns också förväntningar på studenten under VFU. 

Studenten har, enligt Linköpings universitets (2013b) föreskrifter, ett ansvar att 

hålla sig uppdaterad om informationen kring VFU, samt att ta kontakt med den 
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handledare som studenten blir tilldelad. Studenten har själv ansvaret för att 

informera handledaren om uppgifter och bedömningsunderlag, samt visa 

intresse, engagemang och vara aktiv i handledarens dagliga arbete. Studenten 

förväntas strukturera och planera sin VFU, samt i första hand ta itu med even-

tuella problem som skulle kunna uppstå tillsammans med handledaren. Stud-

enten och handledaren ska tillsammans diskutera och komma överens om 

upplägget av VFU-perioden (Linköpings Universitet, 2013b).  

 

Varje år börjar ett hundratal nya studenter på lärarprogrammet vid Linköpings 

Universitet och bland dessa avbryter var åttonde student utbildningen. Anna 

Johnsson Harrie, samordnande programansvarig och utbildningsledare för 

Utbildningsvetenskap vid Linköpings universitet, menar att siffran är positiv i 

jämförelse med flera andra lärosäten (i Ström Bernad, 2013). Högskolan i 

Halmstad (2012) rapporterar att de mest missnöjda lärarstudenterna har angett 

VFU som orsak, då de inte uppskattat handledaren eller miljön en specifik VFU 

haft. De missnöjda lärarstudenterna har avbrutit utbildningen och Högskolan i 

Halmstad menar att det i vissa fall handlar om att de fått underkänd VFU (ibid.). 

Enligt Wedin, Hultman och Schoultz (2012) har såväl handledarens, som 

studentens agerande i samspelet stor betydelse för hur VFU tar sig form och 

uppfattas av studenten. Handledaren kan använda sig av olika strategier och 

förhållningssätt för att möjliggöra studentens utveckling genom handledning. 

Handledarens förhållningssätt under VFU bör dock inte ses som statiskt, utan 

formas utifrån situationen och de individer som är delaktiga i handledningen 

(ibid.). Med tanke på hur viktig VFU är för blivande lärares yrkeslärande, samt 

för den yrkessocialisation som de genomgår, är det intressant att synliggöra hur 

samspelet mellan lärarstudenter och handledare ser ut. Intresset för VFU grundar 

sig i våra egna studier vid lärarprogrammet, således finns också ett engagemang 

för skolans roll och uppgift i samhället. Vi har olika upplevelser om hur 

socialisering ser ut under VFU, dels genom egna, men också genom andras 

erfarenheter. Något vi har funnit intressant är hur samspelet och relationen med 

handledaren både har främjat, samt hämmat utveckling och yrkessocialisation.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Studien syftar till att skaffa kunskap om hur lärarstudenter upplever verksam-

hetsförlagd utbildning (VFU). Vi vill genom intervjuer med lärarstudenter ta 

reda på hur studenterna upplever relationen till, samt interaktionen med 

handledare under VFU. Utifrån studenternas berättelser och upplevelser ämnar 

vi att kartlägga roller som synliggörs bland handledare och studenter.  

 

 Hur upplever studenterna omedelbar interaktion med handledare under 

verksamhetsförlagd utbildning?  

 

 Vilka roller kan identifieras bland lärarstudenter och handledare under 

verksamhetsförlagd utbildning? 

 

 

1.2 Centrala begrepp 

Vissa begrepp är vanligt förekommande texten och kan användas i andra 

sammanhang än inom lärarutbildningen. Nedan tydliggörs begreppen för 

läsaren. 

 

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU 

VFU är den praktiska, verksamhetsförlagda, delen av lärarutbildningen vilken är 

placerad till för-, grund- och gymnasieskolor. Studenterna har flera VFU-

perioder under sin utbildning som uppgår till sammanlagt 30 högskolepoäng, 

vilket kan likställas med 20 veckors heltidsstudier. Samma VFU-plats 

återkommer sällan flera perioder. I excerpt från intervjuerna kommer även ordet 

”VFUn” att förekomma. Detta på grund av att studenterna använder VFU som 

ett ord i sitt språk. VFUn syftar till ”den verksamhetsförlagda utbildningen”.  

 

Handledare  
Handledaren arbetar som pedagog på den skola där studenten genomför sin 

VFU. Pedagogen har åtagit sig ett uppdrag att handleda en eller flera studenter, 

medan studenten enbart har en handledare vid varje VFU-period. 

 

 

 

 

 



6 

 

2. TIDIGARE FORSKNING OCH TEORI 

Denna del syftar till att presentera en sammanfattning av den kunskap som finns 

om handledning och verksamhetsförlagd utbildning, VFU. Inledningsvis 

presenteras en övergripande bild av den forskning som finns samt en 

beskrivning om handledningens innebörd. Vidare presenteras handledarens, 

samt studentens agerande och uppdrag, under handledning och verksamhets-

förlagd utbildning. Avslutningsvis redogör vi för den teoretiska referensram som 

i och med studiens induktiva ansats, valts efter analys av resultatet. 

  

Utgångspunkten var att ta reda på vilken forskning som finns kring verksam-

hetsförlagd utbildning. Studien inleddes därför med internationella sökningar 

om lärarutbildning och praktik under lärarutbildningen. Sökmotorerna Scopus 

och Sociological abstracts användes. Där förekom dessa sökord; VFU (school-

based teacher education), lärarutbildning (teacher education), lärarpraktik 

(teacher practice), lärarstudent (student teacher), och handledning (mentoring). 

På grund av kunskapsfältets storlek gjordes en avgränsning, som innefattade 

svensk litteratur och forskning inom området. Avgränsningen ansågs relevant 

eftersom studien handlar om VFU under den svenska lärarutbildningen.  

 

2.1 Tidigare forskning om handledning och VFU 

Tidigare forskning kring lärare och lärarutbildning är omfattande och bred. Den 

huvudsakliga forskningen sker inom det pedagogiska och didaktiska fältet, där 

det ofta är relationen mellan teori och praktik, inlärning och undervisning som 

studeras. Allen, Sinclair och Smith (2009) diskuterar Meads teori om att allt 

uppstår i interaktion och applicerar teorin på den klyfta som upplevs mellan 

teori och praktik hos blivande lärare, då de befinner sig i två motsägelsefulla 

interaktionssfärer. Den ena interaktionssfären är i detta fall universitetet och 

campus, medan den andra är skolan där studenterna utför sin praktik, som kan 

likställas med verksamhetsförlagd utbildning. Författarna drar slutsatsen att 

studentens roll under praktiken hämmar utvecklingen av yrkesidentiteten. 

Dessutom försämrar rollen studentens förmåga att använda sig av de teoretiska 

delarna av utbildningen i det faktiska yrkesutövandet (ibid.). I många av 

sökresultaten återkom problematiken som uppstår mellan teori och praktik, där 

det problematiska är att den teoretiska delen av utbildningen inte överens-

stämmer med den praktiska. Vid Linköpings universitet har Wedin, Hultman 

och Schoultz (2012) studerat samspelet mellan handledare och student under 

lärarutbildningens VFU. De belyser både studenternas och handledarnas 

perspektiv. Även Hultman, Schoultz och Stolpe (2011) har skrivit om samspelet 

mellan handledare och student under VFU, där fokus ligger på hur studenten 

skapar mening i det som sker i övergången mellan teori och praktik. Det är 

viktigt att det finns en överbryggning mellan teori och praktik för att de blivande 
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lärarna ska kunna tillämpa sina teoretiska kunskaper i den praktiska yrkes-

utövningen (Allen, Sinclair & Smith, 2009).  

 

Högskolan i Kristianstad gör för tillfället en särskild forskningssatsning inom 

verksamhetsförlagd utbildning. Ett av de områden som fokuseras är handledning 

och bedömning i VFU (Högskolan i Kristianstad, 2013). Inom den forskning 

som bedrivs står pedagogik och didaktik, samt professionslärande i centrum. I 

många fall ifrågasätts också hur teori och praktik på ett givande sätt ska kunna 

komplettera varandra, samt hur denna relation ska kunna utvecklas och 

förbättras under VFU. Ett av projekten som väckte vårt intresse var Arbets-

platsernas organisering av VFU. Projektet utgick från ”vilken roll som 

studenten får/tar inom VFU-organisationens struktur och verksamhets-

organisation och på vilket sätt denna roll kan medverka eller motverka 

möjligheterna till ett lärande utifrån de krav och mål som utbildnings- och 

kursplan anger.” (Högskolan i Kristianstad, 2013). Dessvärre hade detta projekt 

blivit nedlagt och ingen rapportering fanns att tillgå. I litteratursökningen var 

målet att finna studier eller forskning som kunde redogöra för studentens 

upplevelser av VFU-perioden, dock gav sökningen få resultat, eller resultat som 

inte ansågs vara relevanta för studiens specifika syfte.  

 

2.1.1 Handledning som medel för kunskapsutveckling 

Enligt Köhler och Åberg (2009) har tidigare forskning om handledning visat att 

den organiserande dimensionen och upplägget av handledningen är viktig att 

belysa. Det bör, i och med handledning, finnas utrymme för dialog och reflek-

tion. Detta utrymme ses som en självklar del av handledning för att möjliggöra 

kunskapsutveckling hos klienten (ibid.). Birnik (2010, s.8) beskriver hand-

ledning som ”… en dynamisk relation mellan två eller flera interagerande 

individer.” Relationen är menad att tillbringa klienten, i detta fall lärarstudenten, 

kunskap kring sitt eget utvecklande. Handledningen ska bidra till att klienten ska 

utveckla en förståelse kring sitt eget och andra individers agerande och 

reaktioner (ibid.). Handledningen är främst till för att klienten ska få utrymme 

att reflektera kring sin egen utveckling och sitt eget lärande, samt skaffa sig 

kunskap och erfarenhet. Birnik lyfter även fram vad handledning inte är och 

påpekar att det kan uppfattas som ett förvirrande begrepp, som omfattar många 

olika användningsområden (ibid.). För att tydliggöra vad handledning inte är 

beskriver Birnik hur andra liknande begrepp som exempelvis coachning och 

undervisning skiljer sig från handledning (ibid.). Birnik påpekar även att 

handledning har blivit ett trendigt ord, som ibland tycks användas vid fel 

tillfällen (ibid.). Detta uppmärksammar även Lauvås och Handal (2001) som 

menar att det är viktigt att förhålla sig kritisk till den typen av ord som kan 

användas i flera olika sammanhang. I båda exemplen syftar författarna till att 

beskriva kvalificerad handledning som sker i professionella sammanhang. Den 

individ som agerar handledare förväntas inneha relevanta kunskaper för 
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uppgiften, samt specifika färdigheter och insikter inom området. Birnik (2010) 

belyser att klienten bör vara den aktiva parten i handledning och den initiativ-

tagande. Klienten bör vara förberedd och ta ett aktivt ansvar för handlednings-

situationen. Hur handledningen utfaller beror mycket på klientens inställning 

och ett gott samspel mellan klient och handledare kan underlättas av att båda 

bidrar till relationen. Både handledare och klient har således ett ansvar i 

handledningssituationen (ibid.). Birnik lyfter även fram att det från klientens 

sida kan uppkomma en rädsla inför att samspela med handledaren. Rädslan 

framkallas i de flesta fall av handledaren, på grund av att handledaren är 

oförstående eller oförmögen att känna in klientens motvilja till att samspela 

(ibid.).  

 

Gjems (1995) har genom egna erfarenheter kommit fram till att handledning 

skiljer sig åt mellan olika yrkesgrupper. Inom yrken som innefattar arbete med 

människor finns en ständig påverkan av andra och det som sker runt omkring. 

Därför menar Gjems att det är viktigare att i handledningen studera de relationer 

som finns mellan människorna för att kunna utveckla kvaliteten i arbetet (ibid.). 

Handledningen inom professionsgruppen består av att lära av varandra, då 

påverkan sker både här och nu, men också med de människor som finns inom 

det egna arbetslaget. Handledaren bör vara utomstående från gruppen och inte 

ha någon relation till de handledda för att handledningen ska bli givande. Skulle 

exempelvis en chef handleda kan intressekonflikt uppstå mellan rollen som chef 

och rollen som handledare. 

 

2.1.2 Handledarens förhållningssätt och strategier 

Köhler och Åberg (2009) belyser att handledaren bör vara mer kompetent än den 

klient som blir handledd. I Köhler och Åbergs sammanfattning av tidigare 

forskning beskrivs handledarens roll som mogen, kunnig och erfaren (ibid.). Det 

är viktigt att handledaren har förmågan att hjälpa klienten i sin utveckling, och 

att handledaren fungerar som en stöttepelare gentemot klienten. Wedin, Hultman 

och Schoultz (2012) har studerat samspelet mellan handledare och student under 

VFU. De lyfter fram att handledarens förhållningssätt inte ska ses som statiskt, 

samt att handledningen bör se olika ut beroende på kontext. Handledare kan 

använda sig av olika strategier för att möjliggöra utveckling hos klienten, eller 

lärarstudenten, och dessa strategier bör anpassas efter den relation och de mål 

som finns i det specifika sammanhanget (ibid.). Att handledaren kan variera sina 

handledningsstrategier, kan också innebära att handledaren upplevs på olika sätt 

av olika studenter, eller av samma student, i olika situationer. Enligt Wedin, 

Hultman och Schoultz har både studentens och handledarens egenskaper samt 

deras sätt att vara på stor betydelse för hur VFU fungerar och tar sig form 

(ibid.). Handledaren anpassar sig efter studenten och studenten efter hand-

ledaren. Även detta tyder på att handledarens beteende i rollen som handledare 

är beroende av kontexten (ibid.).  
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Handal (2007) beskriver två olika inställningar till hur handledarrollen bör se ut. 

Gurun beskrivs som ett tydligt exemplar för hur en lärare ska vara och ger i sin 

handledarroll instruktioner. Studenten har möjlighet att testa sig fram, men 

eftersom handledaren är handlingsfokuserad blir studenten slutligen bedömd 

efter rätt och fel. Handledaren vill framstå som någon med expertis där klient-

erna ska lära sig att gå i rätt riktning. Den kunnighet som handledaren utstrålar 

är en tydlig vägvisare om vad som är det bästa undervisningssättet. Legitimitet 

som handledare kan också fås genom kompetens att fungera som en analytisk 

typ av handledare, vilken Handal kallar kritisk vän (ibid.). Istället för att blicka 

på de handlingar som utförs, fokuseras studentens egen reflektion över praktiken 

för att problematisera de kunskaper studenten redan innehar. Höga krav på 

kvalitet ställs, men handledaren finns alltid som ett stöd i bakgrunden. Det finns 

dock forskare som motsätter sig denna handledarroll (ibid.). Enligt Näslund 

(2007) påpekar vissa forskare att det är viktigt att handledaren är tydlig i sin 

ledarroll, inger auktoritet och att handledaren bör ses som mer kunnig än de 

handledda. Näslund problematiserar kring vilken sorts kunskap som är mest 

användbar vid olika handledningsmöten (ibid.). 

 

Handledarens olika förhållningssätt kan förefalla utvecklande eller hindrande för 

klienten (Birnik, 2010). De förhållningssätt Birnik beskriver kan vara medvetna 

eller omedvetna sätt att agera och vara på (ibid.). Flera förhållningssätt används 

oftast parallellt. Ett strukturerat förhållningssätt möjliggör för klienten att känna 

flyt i sitt arbete. Med strukturerat menas att handledaren är den initiativtagande 

parten, samt att det också är handledaren som styr kommunikationen, tydligt 

strukturerar och organiserar. Ett stödjande förhållningssätt bidrar till att klienten 

känner värme och innebär att handledaren har ett vänligt och uppmuntrande sätt, 

samt att denne är engagerad i sin uppgift. Klienten känner av stödet och en 

starkare tillit mellan parterna kan således uppstå. Om handledaren har ett 

tillmötesgående förhållningssätt lämnas utrymme åt klienten att vara sig själv, 

det kan också bidra till att klienten vågar framföra sina egna ståndpunkter och 

idéer. Det tillmötesgående förhållningssättet kan inge ett lugn och skapa trivsel i 

samspelet mellan parterna. En tillåtande handledare ger medvetet ett större 

utrymme till klienten och tar själv ett steg tillbaka, klienten kan på så vis bli mer 

oberoende och självständig. Dock kan ett tillåtande förhållningssätt utmynna i 

osäkerhet om klienten är van vid styrning och inte har en självgående inställning 

(ibid.). 

 

Birnik (2010) belyser även några förhållningssätt som kan ses som hindrande för 

klienten. Det första är ett osäkert förhållningssätt, som innebär viss passivitet 

och avvaktande från handledarens sida. Osäkerhet kan innebära att handledaren, 

från klientens perspektiv, verkar ointresserad. Det kan medföra att klienten 

distanserar sig från handledaren, samt att ointresse och oordning uppstår. Om en 

handledare är distanserad, ifrågasättande och kritisk till klienten, kan klienten 
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bli osäker och misstänksam. En handledare med ett aggressivt förhållningssätt 

har lätt att bli arg i samspelet med klienten och öppet visa sitt missnöje. I detta 

fall kan otrygghet uppstå och stämningen kan kännas mycket olustig för 

klienten. Ett kontrollerande förhållningssätt kan ofta beskrivas som brist på 

dialog mellan parterna, att det är handledaren som istället håller en monolog och 

att klienten inte har något att säga till om. Detta förhållningssätt från hand-

ledarens sida kan medföra undergivenhet och lydnad hos klienten, vilken bidrar 

till en hämmad utveckling (Birnik, 2010). 

 

2.1.3 Studentens inställning och agerande 

Hultman, Schoultz och Stolpe (2011) beskriver hur studentens agerande präglas 

av de tidigare erfarenheter av skolan som studenten har. Erfarenheterna kan 

komma från såväl egen skolgång, som från arbete eller tidigare praktik. Utöver 

erfarenheter tycks även studentens roll präglas av förväntningar. Handledarens 

inställning till, samt uppfattning av, studenten har också betydelse för hur 

studentens agerar under VFU (Wedin, Hultman & Schoultz, 2012). Erstad 

(2004) har i sitt examensarbete intervjuat lärarstudenter om hur de uppfattar 

handledningen under VFU. I resultatet visar det sig att studenterna har en 

inställning som tyder på att de är selektiva när det handlar om vilken informa-

tion från handledaren som anses värdefull. Erstad menar att studenterna endast 

väljer att internalisera, samt lära sig av det som anses positivt och att studenterna 

kan ses som passiva i övrigt (ibid.). Studenterna inte på sig själva som att de 

redan har bemästrat kunskapen om att lära ut, tvärtom ser de på handlednings-

tillfällena som ett gott tillfälle att lära och ta emot konstruktiv kritik. Att få 

möjligheten att motta konstruktiv kritik ses som det viktigaste i VFU, enligt 

studenterna själva (ibid.).  

 

Enligt den handledningsmodell som används under VFU inom vårdutbildningar 

vid Linköpings Universitet, ska lärandet i stor mån vara studentcentrerat 

(Johansson Stark & Larsson, 2006). Detta innebär att studenten ska vara 

ansvarsfull under VFU. Att studenten är ansvarsfull innebär att studenten tar ett 

eget ansvar för lärande, ansvarar för planering av VFU-perioden samt tar 

ställning och fattar egna beslut. Hur lärprocessen under VFU ter sig är med 

andra ord studentens ansvar. Johansson Stark och Larsson menar att en stor del 

av lärandet är menat att ske genom studentens självreflektion (ibid.).  

 

Gjems (1995) belyser att handledaren kan stöta på olika situationer där de hand-

ledda inte beter sig enligt förväntan. Hon förklarar att de handledda i gruppen 

periodvis kan falla in i tystnad, då de handledda behöver tid att bearbeta sina 

tankar. Till skillnad från tystnad i grupp finns också individuell tystnad vilket 

Gjems kallar passivitet. Detta kan bero på att den som blir handledd inte känner 

tillräckligt engagemang, känner uppgivenhet under jobbiga perioder eller anser 

att problem som bör diskuteras inte kommer på tal (ibid.). I en grupp med två 
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eller flera handledda kan även någon eller fåtal personer fungera som dominer-

ande och anse sig själva som talespersoner för samtliga i gruppen. Personen kan 

även fungera som självhävdande och anse sina åsikter som de mest lämpliga. 

Även konflikter kan uppstå i handledningsgruppen, där oenighet i frågor, 

värderingsskillnader eller olika personlighetstyper finns. Detta kan innebära att 

den handledde känner mycket irritation över handledningssituationen och 

gruppen (Gjems, 1995). Handledaren kan även hamna i en expertroll, vilket i sin 

tur leder till att den handledde hamnar i en elevroll. Elevrollen innebär att den 

handledde inte själv yttrar sig om sina kunskaper för att lära av sina egna 

erfarenheter (ibid.). 

 

2.1.4 Relationen mellan handledare och lärarstudent 

Lauvås och Handal (2001) beskriver hur relationen mellan handledaren och 

studenten, samt hur handledningen i sig, genomgår olika faser. Till en början 

ämnar handledaren identifiera vilken nivå studenten befinner sig på och det sker 

därmed en anpassning från handledarens sida. Detta innebär även att hand-

ledaren till en början kan ses som underordnad studenten som ska bli handledd. 

Vidare, i den andra fasen, övergår handledaren till att bedöma och utvärdera 

studentens prestationer. Handledaren är i den andra fasen auktoritär och ställer 

krav och kritiserar. I den slutliga fasen av handledningen kan relationen, i högre 

grad, ses som jämlik. Den relation som uppkommer i den slutliga fasen kan 

därmed också liknas med relationen som finns mellan jämbördiga kollegor, då 

den präglas av ett gemensamt intresse och gemensamma mål (ibid.).  

 

Handal (2007) beskriver relationen mellan handledare och student som olika, 

beroende på handledarens inställning till sin egen roll. I en guru-förhållning, där 

handledaren fungerar som mästare gentemot studenten som en lärling, framställs 

den asymmetriska relationen tydligt. Handledaren får en övertagande makt-

position på grund av den bedömning som kommer att ske. Asymmetrin blir dock 

inte lika synlig i en relation som är baserad på handledaren som kritisk vän, även 

fast medvetenhet om att bedömning kommer att ske alltid finns där. Fokus ligger 

på diskussionen om praktiken utan ett givet facit i hand, för att lyfta studentens 

förmåga att kunna ta egna beslut. Asymmetri kan dock finnas i relationen, 

exempelvis i form av att handledaren har en större erfarenhet av läraryrket. 

Handledaren kan genom andra förmågor, som att lyssna eller vara öppen mot 

studenten, tona ner ett asymmetriskt förhållande, både utifrån sig själv, men 

också från studentens syn på handledarrollen. Studenten påbörjar inte heller en 

praktik helt utan kunskap.  Genom studier och tidigare erfarenheter som elev, 

har studenten en bakgrund som genom handledningsmötet kan bygga en 

kognitiv utveckling av synen på yrket, samt dess utövande genom det 

symmetriska förhållningssättet (ibid.). 
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Näslund (2007) lyfter och tydliggör vikten av hur maktrelationen mellan en 

handledare och den som blir handledd kan se ut. Många studenter tycker det är 

jobbigt att bli bedömda, de undviker dessutom att reflektera över att handledaren 

faktiskt ska bedöma dem (Näslund, 2007). Näslund belyser att även handledarna 

kan bli besvärade av det faktum att de måste göra en bedömning. Vissa 

handledare hanterar detta genom att undvika bedömning i den mån det går, 

vilket kan tyda på att de övergivit sin ledarroll och auktoritet. Bedömning är i 

själva verket den inbyggda maktaspekten i relationen mellan handledare och 

student (ibid.). Näslund redogör för olika typer av makt. Makt knuten till 

position innefattar belöning, undvikande av sanktioner, eller att den handledda 

vill ha informationen handledaren besitter. Den handledda kan också anse att det 

är rimligt att en handledning kan innebära vissa krav. Näslund menar att 

handledning i utbildningssyfte vanligen kan kopplas samman med positionsmakt 

(ibid.). Näslund beskriver också personlig makt, där dels den handledde ser 

handledaren som expert inom sitt område, men också att den handledde 

beundrar och identifierar sig med handledaren (ibid.).  

 

2.1.5 Sammanfattning  

Ovan har tidigare kunskap om handledning och verksamhetsförlagd utbildning 

presenterats. Vår litteraturgenomgång visar att det pedagogiska fältets intresse 

främst riktas mot hur den teoretiska delen av lärarutbildningen är överförbar till 

praktiken, samt hur övergången kan förbättras och utvecklas för studenterna. 

Kunskapen kring hur lärarstudenter upplever verksamhetsförlagd utbildning 

kan, i många fall, utvecklas. I litteratur om handledning framställs handledarens 

och klientens uppdrag på olika sätt, handledaren bör finnas till som ett stöd och 

främja klientens utveckling. Litteraturgenomgången belyser även olika synsätt 

på handledarens förhållningssätt och strategier. Olika aspekter av handledar-

uppdraget framkommer, likväl som studentens, eller klientens agerande under 

handledningssituationer. I litteraturgenomgången framkommer det att klienten, 

eller studenten, bör ha en aktiv roll under handledningen för att främja sin egen 

utveckling och självreflektion. Relationen mellan studenten och handledaren är 

viktig för möjligheten till utveckling under handledning. Att det finns en 

ömsesidig tillit ses som positivt för handledningen, likväl som att både 

handledare och handledd bör vara aktiva och tillmötesgående i relationen till 

varandra. 

 

2.2 Teoretisk referensram 

Det dramaturgiska perspektivet är Erving Goffmans (1999) sätt att se på 

samhället och den interaktion som sker mellan människor i den sociala världen. 

Goffmans teorier har sin grund i symbolisk interaktionism som i grund och 

botten handlar om de symboler som utbyts i interaktion mellan människor 

(ibid.). Symbolerna kan exempelvis vara språk och gester som används. I det 

dramaturgiska perspektivet framställer och förklarar Goffman den sociala 
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interaktionen mellan människor som en teater (Lögdlund & Gottzén, 2014). 

Goffman använder teatermetaforen som ett sätt att studera det sociala livet på, 

framförallt det sociala liv som sker inom ramen av en specifik byggnad eller 

social inrättning (Lögdlund & Gottzén, 2014). Ett exempel på en sådan 

inrättning är skolan där handledaren arbetar och studenten utför sin verksam-

hetsförlagda utbildning.  

 

I det sociala samspelet menar Goffman (1999) att alla är aktörer och publik som 

uppträder på en scen. I denna studie kan all interaktion som sker mellan hand-

ledare och student ses som framträdanden på scenen. Goffman använder sig av 

jaget för att förklara den process som sker i aktörens framträdande (ibid.). Jaget 

uppstår i och med att aktören formar sig själv och sin roll. Jaget kan på så vis 

sägas uppstå i interaktionen som finns i samspelet mellan aktör och publik. 

Goffman (1999, s.23) definierar interaktion som ”… individernas ömsesidiga 

inflytande på varandras handlingar och sätt att fungera när de befinner sig i 

varandras omedelbara närvaro”. Således kan interaktion också betecknas som ett 

samspel, ett samspel som sker genom att två eller flera individer möter varandra. 

I framträdandet intar individen en viss roll, en social roll, vilken skiftar mellan 

olika situationer som uppstår genom livet. Goffman använder framträdandet för 

att beskriva den energi som en person uppvisar under en viss period, inför en 

och samma grupp av observatörer, eller publik (ibid.). 

 

När individen framställer en viss roll förväntas publiken tro på att personen 

faktiskt erhåller de egenskaper som visas upp. Aktören kan välja att framställa 

olika sidor av jaget i framträdandet. Aktören kan därför antingen duperas av sitt 

framträdande, vilket innebär en tro på att rollen är äkta, eftersom publiken blivit 

övertygad om att det är så. I motsatt fall lyckas inte aktören övertyga sig själv 

om sitt eget framträdande. Goffman (1999) menar att detta är fullt möjligt 

eftersom att ingen, utom aktören i fråga själv, kan vara bättre på att genomskåda 

en oäkta roll. Aktören har då en cynisk inställning till sitt eget framträdande. 

Goffman belyser hur viktigt det är att visa vilken förväntning som finns på 

interaktionen och den andra individens roll, dessutom är det viktigt att själv visa 

upp sin roll för att samspelet ska bli fungerande (ibid.). Goffman påpekar att vi, 

genom en fasad, tar hjälp att upprätthålla vår roll, eller mask. Han menar att 

fasaden kan ses som en utrustning som medvetet, eller omedvetet används för att 

upprätthålla rollen och inte tappa masken. Fasaden används för att rollen ska 

anpassas till den inramning individen befinner sig i, inramningen kan 

exempelvis vara klassrummet eller arbetsrummet som handledaren och 

studenten befinner sig i under arbetsdagarna. Goffman beskriver hur aktören 

skapar en personlig fasad, denna fasad kan ses som en bild av den person som 

publiken identifierar med aktören. Fasaden kan bidra till att aktören kan skapa 

en slags idealiserad bild av sig själv, där aktören själv kan välja att dölja sådant 

för publiken som inte passar in i rollen (ibid.). 
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Goffman (1999) beskriver hur individen kan befinna sig i antingen den främre 

eller den bakre regionen. En region kan uppfattas som en plats, eller en situation 

som är fysiskt begränsad. Framträdandet sker i den främre regionen, där vissa 

normer som aktör och publik förhåller sig till existerar. I den bakre regionen kan 

aktören slappna av och reflektera över sitt framträdande. En bakre region syftar 

till de tillfällen när individen befinner sig i ett slags andrum från de fram-

trädanden som ständigt sker i och med interaktion (ibid.). 

 

Enligt Goffman (1999) kan aktören, beroende av de reaktioner publiken ger, 

välja att korrigera sina prestationer i framträdandet genom intrycksstyrning. 

Aktören försöker visa upp en bestämd bild av sig själv i framträdandet, vilket 

innebär att aktören således försöker styra de intryck publiken får. Intrycken bör 

vara anpassade efter den roll och situation aktören befinner sig i. Genom att visa 

upp vissa delar av jaget och spela en specifik roll som är anpassad efter den 

befintliga kontexten, kan aktören styra vilka intryck publiken ska ta emot. 

Goffman anser inte att intrycksstyrning ska ses som falskt eller oäkta, utan att 

individen i själva verket väljer att enbart visa upp vissa sidor av sig själv i 

framträdandet. Detta är något människan gör för att anpassa efter den sociala 

kontext hon befinner sig i (ibid.).  

 

2.2.1 Aspekter av människans karaktär 

Goffman (1970) skriver att människan har egenskaper och färdigheter som är 

primära vid påfrestande situationer, dessa kan även övas upp till det bättre. Ett 

exempel på en sådan färdighet är att kunna hålla ett bra föredrag. Vid dessa 

särskilt utsatta tillfällen, analyseras situationen efter vilka konsekvenser som kan 

uppkomma i samband med ett misslyckande. Riskberäkningen för misslyckande 

gör att människan påverkas att utföra de färdigheter hon behärskar, genom att 

drabbas av bland annat nervositet eller skakningar. Att ha förmågan att kunna 

hantera dessa känslor är människans sekundära egenskaper och färdigheter, 

vilka Goffman ser som en aspekt av en individs karaktär. Att kunna hantera en 

påfrestande situation, oavsett om det handlar om att lösa en matematisk uppgift 

eller stå emot moraliska frestelser, visar tecken på en stark karaktär, medan 

motsatsen visar tecken på en svag karaktär. De sekundära egenskaperna kan 

bedömas moraliska eller omoraliska i de påfrestande situationer som uppstår i 

social interaktion (ibid.).  

 

Goffman (1970) skiljer inte enbart på stark och svag karaktär, utan menar även 

att karaktären kan kännetecknas som bra eller dålig. Huruvida karaktären 

uppfattas som bra eller dålig beror på vilka önskvärda karaktärsdrag som finns i 

samhället. Att medvetet göra något som anses omoraliskt, är enligt Goffman ett 

tecken på en dålig karaktär, inte på en svag sådan (ibid.). Det skapas en bild av 

en individs anseende då hon utsätts för bedömning av karaktären. En negativ 

bild av karaktären kan eventuellt åtgärdas genom att individen ursäktar sig. 
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Karaktären är föränderlig, exempelvis kan en individ både tappa sitt mod, men 

också få mod som inte uppvisats förut (Goffman, 1970).  

 

Mod är ett karaktärsdrag som innefattar förmågan att inse och möta en 

omedelbar fara utan att vika undan. Risken kan vara fysisk, social, ekonomisk 

eller andlig. Goffman (1970) beskriver även ståndaktighet som ett karaktärs-

drag. Ståndaktighet innebär att, genom beslutsamhet, fortsätta med sin handling 

oavsett motstånd. Integritet kännetecknas av att kunna motstå stor vinning på 

bekostnaden av att agera omoraliskt. Goffman liknar även fenomenet vid 

självdisciplin (ibid.). Att en person i överläge bemöter medmänniskor artigt 

fastän personen inte behöver göra det, exemplifierar en sådan situation. Själv-

behärskning delas in i både en emotionell sfär och en fysisk sfär. Att kunna 

hantera sin kropp sansat under påfrestningar berör den fysiska sfären, medan den 

emotionella istället innefattar att kunna kontrollera sina känslor och de 

kroppsliga rörelser som omedvetet kan uppstå. Att även kunna behålla sin 

sinnesnärvaro är en del av den emotionella självbehärskningen. Kontroll av 

sinnesnärvaro kan leda till kvicktänkthet, eller blockering som motsats. Goffman 

lyfter även den kroppsliga värdigheten, att trots eventuella vedermödor till 

exempel att inte tappa kontrollen över den raka hållningen. Till sist lyfter han 

även självförtroendet på scenen, vilket hör samman med att under kritiska ögon 

framträda inför en publik utan att drabbas av förvirring eller panik (ibid.).  

 

Goffman (1970) förklarar att individer kan försöka formulera sin identitet med 

hjälp av sin karaktär. Då individer samtidigt vill formulera sin identitet i inter-

aktion, kan en kamp mellan deras karaktärer uppstå. Även om det finns ett 

samspel mellan individerna, kan det vara nödvändigt att bestämma vem som 

innehar skyldigheter gentemot den andras förväntningar. I ett samspel mellan 

människor kan det då ur beteendet utläsas vilken uppfattning individerna har om 

sig själva och varandra. Då båda individer vill definiera sig själva, blir det på 

bekostnad av den part som hamnar i underläge i en maktaspekt, vilket innebär 

att den andra parten får en auktoritär ställning. Oftast tenderar därför individer 

att undvika konflikter där karaktären kan sättas på prov. Den mer auktoritära kan 

också få överhanden med hjälp av hot, trots medvetenheten om att det inte är 

moraliskt korrekt. Lyder den underordnade skapas ett samspel där ingen av 

parterna ifrågasätter sin position (Goffman, 1970). 

 

2.2.2 Undvikande av skam 

Enligt Simmel (i Starrin & Dahlgren, 2004, s.81ff) orsakar inte personer som 

står mycket långt ifrån oss eller mycket nära oss någon skam. Vid ”medelnära” 

relationer skapas däremot kategoriseringar där utvärdering av den andra sker, 

risken för negativa omdömen innebär skam. Människan önskar vara unik, men 

vill trots det inte sticka ut från gruppen. Det är viktigt för människan att känna 

tillhörighet. Att sticka ut för mycket kan leda till risk för negativt omdöme, 
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vilket i sin tur leder till skam (Starrin & Dahlgren, 2004, s.81ff). Skam och 

stolthet kännetecknar, enligt Cooley (i Lögdlund & Gottzén, 2014) individens 

självkänsla. Självkänslan ingår även i diskussionen om spegeljaget, vilket 

huvudsakligen innefattar tre dimensioner. Den första är hur vi föreställer oss att 

andra ser på oss, nästa dimension om hur vi uppfattar att vi blir bedömda, samt 

den tredje dimensionen som innefattar självkänslan (ibid.). Till självkänslan hör 

emotionerna skam och stolthet. Människan reflekterar oftast inte mycket kring 

detta, men ifall hon vid ett misslyckande blir bemött med förakt istället för den 

ordinarie vänligheten, uppstår skamkänslan och rädslan för att bli utstött av 

gruppen (Cooley, 1902). Spegeljaget är således ett sätt att beskriva hur 

människan ser på sig själv genom andra. Goffman (1967) utvecklade tanken 

med att emotioner uppstår när människor går in i olika roller, då hon ser sig 

själv utifrån andras ögon. Förlägenhet, vilket kan jämställas med skam, är en 

normal del av människans umgänge och en del av ett ordnat beteende. 

Undvikandet av förlägenhet, så kallad intryckshantering, är en drivkraft hos 

människan, eftersom hon oroar sig för andras bedömning av henne. Förlägen-

heten är en konsekvens av hur hon ser på brist av respekt från andra, oavsett i 

vilken grad den är verklig eller ej, eller om den är stark eller svag (ibid.). 

 

Begreppen skam och stolthet utvecklades senare av Thomas Scheff (i Starrin & 

Dahlgren, 2004, s.88f). Skam beskrivs vara den mest dominerade känslan och 

fyller en stor funktion. Han menar dels att skam är ett sätt att reglera moralen på, 

samt att skammen är en stor del av vårt medvetande. Känslouttryck tillåts i mer 

eller mindre hög grad och skammen styr hur uttrycken yttrar sig, till exempel att 

människan inte gärna visar sin ilska öppet (ibid.). Scheff (i Starrin & Dahlgren, 

2004, s.91ff) menar att skam och stolthet är känslor som kännetecknar de sociala 

bandens styrka, där skammen är en indikator på otrygga band och stolthet på 

trygga. Skam spelar därför en avgörande roll i upprätthållandet av social kontroll 

i ett system. Människan vill undvika skam i så stor mån som möjligt även innan 

den uppstår. Detta förklarar varför hon rättar sig i ledet, trots att hon egentligen 

inte vill (Scheff i Starrin & Dahlgren, 2004, s.95f). Människan känner däremot 

stolthet när hon blivit accepterad på det sätt hon presenterat sig. Stolthet 

fungerar således som en bekräftelse och belöning. Stolthet är ett ord som kan ha 

en annan betydelse i väst, vilket Scheff (i Starrin & Dahlgren, 2004, s.89) 

beskriver som hybris och menar är en falsk stolthet. Genom den falska stoltheten 

överdriver människan sig själv och är i grunden en försvarsmekanism mot skam. 

En sann stolthet är istället när människan nått framgång och bekräftelse genom 

ansträngning mot det eftersträvade. Scheff förklarar även lånad stolthet som ett 

sätt att öka sin självkänsla genom identifiering med respektingivande personer 

(ibid.).  
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2.2.3 Sammanfattning 

I den teoretiska genomgången presenteras Goffmans (1999) utveckling av 

symbolisk interaktionism.  Genom det dramaturgiska perspektivet framställs det 

sociala livet som en teater, där aktörerna i den omedelbara interaktion som sker 

med publiken formar sitt jag och under framträdandet skapar en roll. 

Teorigenomgången presenterar vidare Goffmans (1970) begrepp karaktär. 

Människans sekundära egenskaper innefattar om att kunna hantera känslorna 

under bedömningssituationer, vilket innefattar en aspekt av människans 

karaktär. Goffman (1970) skiljer svag och stark karaktär från bra och dålig 

karaktär. Slutligen presentes Cooleys (1902) begrepp spegeljaget, följt av olika 

perspektiv på emotionerna skam och stolthet. Skam är den mest dominerande 

känslan, enligt Scheff (i Starrin & Dahlgren, 2004, 88ff) och ett verktyg för att 

reglera samhällets moral. Att rätta sig i ledet är ett sätt för människan att 

undvika skam och således upprätthålls social kontroll. Stolthet äger istället en 

bekräftelsefunktion och kan vara sann, falsk eller lånad.  
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3. METOD  

I denna del beskrivs studiens tillvägagångssätt detaljerat. Inledningsvis beskrivs 

studiens metodologiska ansats och de grundläggande ställningstaganden som 

varit studiens utgångspunkt. Vidare beskrivs de praktiska delarna i genom-

förandet av studien, vilket framförallt innefattar valet av kvalitativ intervju som 

metod, samt urval. Även tillvägagångssättet i tolkningen och analysen beskrivs. 

Slutligen presenteras studiens etiska ställningstaganden, samt kvalitativa 

kvalitetskriterier.  

 

3.1 Metodologisk utgångspunkt 

Inom samhällsvetenskaplig forskning finns olika uppfattningar kring hur den 

sociala verkligheten ska studeras. De metoder som används inom samhälls-

vetenskaplig forskning har en anknytning till de frågor som berör forskarens 

verklighets- samt kunskapssyn (Patton, 2002).  De frågor som rör den över-

gripande ontologin handlar om det sociala livets natur, det vill säga ”vad som 

är” eller ”vad som finns” (Bryman, 2011). Ontologins skilda synsätt kan dels 

benämnas som realism eller objektivism, vilket innebär att verkligheten ses som 

objektiv och oberoende av människans uppfattningar, respektive konstruktion-

ism som innebär att verkligheten konstrueras utifrån människans uppfattningar 

om vad verkligheten är (ibid.). Frågan angående vad som ska betraktas som 

kunskap inom ett visst kunskapsområde är kunskapsteoretisk, eller episte-

mologisk. En central fråga i förhållande till epistemologi, är huruvida vår sociala 

verklighet kan studeras på samma sätt inom samhällsvetenskapen som inom 

naturvetenskapen (ibid.). Positivismen är en naturvetenskapligt inriktad kun-

skapsteori som menar att det är sådant som kan bekräftas genom människans 

sinnen, som bör betraktas som kunskap. I och med en positivistisk kunskapssyn 

är syftet med teorier att generera hypoteser som, efter prövning, kan förkastas 

eller behållas. Interpretativismen bygger istället på tolkning och förståelse och 

skiljer sig därmed från positivistiska tänkandet (ibid.).  

 

Denna studie är baserad på en interpretativistisk kunskapssyn, då vi genom 

kvalitativa intervjuer vill vi förstå och tolka lärarstudenternas uppfattningar av 

verkligheten. Kvale och Brinkmann (2009) menar att kvalitativ intervju som 

metod, syftar till att finna mening i intervjupersonernas erfarenheter och 

berättelser för att kunna tolka innebörden av de fenomen som beskrivs. Enligt 

Patton (2002) är idealet inom den kvalitativa forskningen naturalistiskt, vilket 

innebär att forskaren ska närma sig människors vardagliga verklighets-

uppfattning. Vår ontologiska utgångspunkt är konstruktionistisk, då vi förstår 

verkligheten utifrån att den ständigt är i rörelse och under förändring. Patton 

menar att den mänskliga, sociala världen skiljer sig från den fysiska, 

naturalistiska världen (ibid.). Detta kan tolkas som att människan skapar och 

konstruerar sin egen bild av den sociala verkligheten. 



19 

 

Vår föreställning är att verkligheten kan ses som en social konstruktion, där 

kunskapen inte är given, utan konstruerad. Patton (2002) åtskiljer termerna 

konstruktionism och konstruktivism. Konstruktivism kan närmast ses som en 

epistemologisk utgångspunkt, med fokus på den meningsbyggnad som sker 

inom individen. Konstruktionism förklaras däremot som det konstruerande av 

verkligheten samhället och kollektivet skapar gemensamt. Patton menar att den 

verklighet som är betydelsefull för individen uppstår genom interaktion med 

andra och att det är en social konstruktion (ibid.).  

 

Patton (2002) beskriver hur en konstruktionistisk utgångspunkt kan skapa 

förståelse om hur mänskliga egenskaper och beteenden uppstår i interaktion med 

andra. De sociala egenskaperna finns, och uppstår, således inte utan en konst-

ruerad anledning. Lärarstudenterna delger under intervjuerna sina konstruktioner 

av verkligheten, dessa konstruktioner tolkas och rekonstrueras sedan i samband 

med vår analys av materialet. Vår forskningsansats är konstruktionistisk då vi 

vill förstå och tolka studenternas egna berättelser och konstruktioner om 

interaktion de upplevt mellan sig själva och handledarna.   

 

Inom kvalitativ forskning ses intervjuer som den huvudsakliga metoden (Patton, 

2002). Observationer kan dock fungera som ett komplement till den kvalitativa 

intervjun. Fördelen med att kombinera intervjuer med observationer kan vara 

möjligheten att komma djupare inpå studieobjektens faktiska verklighets-

uppfattning. Genom det kan forskaren i största, möjliga mån, närma sig ett 

inifrånperspektiv (ibid.). Kvalitativ intervju som metod är passande för studiens 

syfte, eftersom studenternas upplevelser och berättelser är vad vi anser vara 

intressant att studera. 

 

3.2 Kvalitativa intervjustrategier 

Studiens mål är att lyfta fram informanternas upplevelser och tankar med hjälp 

av kvalitativa intervjuer. Vid utformandet av intervjuerna har ett öppet och 

kvalitativt förhållningssätt varit idealet. Tio lärarstudenter har intervjuats, fem 

kvinnor och fem män. Sammanlagt har åtta intervjuer genomförts, två av dessa 

var parintervjuer. Kvale och Brinkmann (2009) beskriver den kvalitativa 

forskningsintervjun som ett sätt att försöka förstå de intervjuades synvinkel 

genom att utveckla en mening av deras erfarenheter. 

 

Patton (2002) beskriver tre olika strategier att använda vid intervjuer, där 

intervjuaren styr samtalet med informanten i olika hög grad. Dessa strategier är 

strukturerad och standardiserad intervju, ostrukturerad och informell intervju, 

samt semi-strukturerad intervju. Den strukturerade och standardiserade inter-

vjun, är strikt styrd, vilket innebär att intervjuaren utgår från färdigbestämda 

frågor i ett specifikt schema. Anledningen till att denna intervjustrategi väljs, 

kan vara fördelen med att få liknande svar, på likadana frågor i samtliga 
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intervjuer. Det leder till en enklare och jämförbar analys av de intervjuades svar. 

Informanterna ges samtidigt möjligheten att besvara frågorna ur sin egen syn-

vinkel. Dock kan det medföra nackdelen i att inte fånga upp och utveckla andra 

intressanta aspekter som intervjupersonen tar upp (Patton, 2002; Bryman, 2011). 

Bryman (2011) menar att denna typ av intervju är vanligt förekommande i 

kvantitativ metod. En ostrukturerad och informell intervju liknar istället ett 

vanligt samtal mellan personer (Patton, 2002; Bryman, 2011). Intervjustrategin 

innebär svag styrning och blir flexibel för såväl intervjuare som informant. 

Istället för att ha formulerade frågor kan intervjuaren välja att prata om olika 

teman inom forskningsområdet. Det finns en risk för att den intervjuade hamnar 

utanför forskningsramen, men samtalet öppet i den mån att den intervjuade får 

lyfta fram det som denne anser viktigt. Intervjuaren kan vinna mycket på 

strategin om mer kunskap och förståelse inom forskningsområdet är nödvändig 

(ibid.). 

 

Under intervjuerna har en färdig intervjuguide använts, men vi har efterstävat 

öppenhet och flexibilitet. I studien har därför en blandning av dessa två intervju-

strategier använts. Intervjustrategin kan beskrivas som semi-strukturerad 

(Patton, 2002; Bryman, 2011). Frågor inom olika teman har behandlats, men 

utan krav på att alla frågor ska besvaras, eller ställas i någon given ordning. I en 

semi-strukturerad intervju ställs öppna frågor till den intervjuade utifrån en 

intervjuguide som samtidigt lämnar utrymme för förändring och flexibilitet. 

Öppna frågor gör att den intervjuades egna berättelser hamnar i fokus och 

genom flexibilitet kan följdfrågor som är av relevans för studien ställas (Patton, 

2002). Forskaren kan använda sig av intervjuguidens teman för att leda intervjun 

framåt samt hålla informationen inom ramarna för vad som efterfrågas (ibid.). 

Den semi-strukturerade intervjun används, enligt Kvale och Brinkmann (2009) 

för att tolka innehållet ur de beskrivningar informanterna bidrar med, därför är 

det också viktigt att ha ett öppet förhållningssätt till intervjuguiden och inte 

ställa ledande frågor. 

 

Studien inleddes med en pilotintervju med en lärarstudent, där den preliminära 

intervjuguiden testades. Pilotintervjun genomfördes för att undersöka om en 

analys av intervjuerna skulle kunna svara på studiens syfte och frågeställningar. 

Den första intervjun tog ungefär 15 minuter att genomföra och det framkom att 

relevant information delgavs under kort tid. Pilotintervjun har använts i 

resultatet. Intervjuguiden var till stor hjälp, trots att de flesta frågor besvarades i 

samband med de övergripande frågorna, som exempelvis ”Berätta om dina 

VFU-platser” eller ”Berätta om relationen med din eller dina handledare”. 

Intervjuguidens utformning diskuterades och reviderades efter intervjuerna. De 

flesta frågor i intervjuguiden behölls dock, för att säkerställa att ingen relevant 

information utelämnades. Under studiens gång användes intervjuguiden liten 

utsträckning och de frågor som ansågs irrelevanta togs bort (se bilaga 1). Vissa 
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intervjuer tog längre tid att genomföra, vilket berodde på att informanterna 

genomfört fler VFU-perioder under lärarutbildningen. För att kunna ge 

informanterna möjlighet att avsätta tid, bestämdes en tidsram om maximalt 45 

minuter. Majoriteten av intervjuerna tog ungefär 25-35 minuter, men under 

intervjutiden delgav informanterna mycket kunskap och i de flesta fall behövde 

vi, som intervjuare, inte prata särskilt mycket. Tiden ansågs även rimlig med 

tanke på att alla intervjuer transkriberades. Ansvaret under intervjuerna delades 

och vi turades om att ställa frågor och anteckna de tankar som dök upp under 

intervjuerna. Intervjuerna transkriberades fortlöpande under datainsamlings-

processen.  

 

Två parintervjuer genomfördes dels av praktiska skäl. Parintervjuerna fungerade 

även som ett bra komplement till de andra intervjuerna, då förhoppningen var att 

en avslappnad stämning skulle kunna bidra till att informanterna kunde 

diskutera och reflektera tillsammans. Förhoppningen överensstämde med hur 

diskussionerna under parintervjuerna gick. Patton (2002) beskriver hur en viss 

typ av gruppintervjuer kan innefatta två till tio personer, dock syftar han i första 

hand till informella, oplanerade intervjuer under fältarbete. När Patton beskriver 

intervjuer i fokusgrupper belyser han vissa begränsningar som gruppintervjuer 

kan innebära (ibid.). Trots att vi inte använt oss av fokusgrupper i den 

bemärkelsen, har vi har haft i åtanke att intervjupersonerna kan komma att tänka 

på hur de blir uppfattade av varandra. En konsekvens kan vara att informanterna 

inte uttrycker sig lika fritt som de hade gjort om de varit själva. Kvale och 

Brinkmann (2009) menar dock att det inte finns en perfekt intervjuperson. Det 

kan visa sig att några är mer benägna att berätta om sina upplevelser än andra, 

däremot behöver det inte betyda att den som är mer tyst, inte kommer att bidra 

till slutresultatet mindre än någon som pratar mer (ibid.).  

 

3.3 Studiens urvalsprocess 

En begränsning till studenter som har VFU under lärarutbildningen gjordes på 

grund av studiens problemområde. Anledningen till att Linköpings Universitet 

valdes, var för att det där finns en etablerad lärarutbildning, samt att det hade en 

kostnads-, samt tidsmässig fördel för oss. 

 

Vi kontaktade Lärarsektionens styrelse vid Linköpings Universitet, för att fråga 

om de kunde tänka sig att efterlysa informanter i sina kontaktnät. Lärarsektionen 

gick med på att förmedla vår efterlysning tack vare ett intresse, samt för att de 

eventuellt kunde ha nytta av studiens resultat. Efterlysningen publicerades på 

Lärarsektionens Facebook-sida, då denna grupp har många medlemmar. Vi fick 

dock enbart kontakt med en person genom annonseringen. Förhoppningen var 

att denna annonsering skulle möjliggöra kontakt med lärarstudenter vi inte var 

bekanta med sedan tidigare, tyvärr gjorde tidsbegränsningen att vi i samband 

med den svaga responsen även fick söka informanter genom våra egna 
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kontaktnät. Vi frågade personer vi kände, om de i sin tur kunde rekommendera 

någon som kunde tänkas vilja medverka. Kravet som fanns var att 

informanterna, under studiens genomförande, studerat vid lärarprogrammet på 

Linköpings universitet, samt att de skulle ha genomfört minst två VFU-perioder. 

Tillvägagångssättet kan beskrivas som en form av målstyrt urval, vilket Bryman 

(2011) beskriver som ett strategiskt försök att finna informanter som är relevanta 

för studien. Då det ställts vissa grundkrav för att delta i studien, har personer 

som inte varit aktuella per automatik sållats bort. Fejes och Thornberg (2009) 

menar att det oftast är icke-sannolikhetsurval, det vill säga, tillgänglighetsurval, 

annonsering eller strategiska urval som används vid kvalitativa studier. Dessa 

typer av urval används, enligt Bryman (2011), då forskaren har svårigheter att 

finna informanter. Istället använder sig forskaren av sitt tillgängliga kontaktnät 

för att finna relevanta personer för studien. Vi har inte använt oss av något 

renodlad form av urval, utan menar att urvalet dels kan ses som målstyrt, men 

också som ett tillgänglighetsurval. De krav vi ställt för informanten deltagande i 

studien har funnits oavsett urval. Patton (2002) menar att ett urval i kvalitativa 

studier ska innehålla någon form av strategi, för att finna de informanter som 

innehar erfarenheter och berättelser relevanta för studiens syfte. Vi anser att vår 

urvalsprocess varit strategisk, då vi har ställt krav på vilka som får medverka.  

 

Innan några beslut togs om vilka som kunde delta i studien, fastställdes det att vi 

inte hade någon information om informanternas VFU. Det finns både för- och 

nackdelar med att vara bekant med de personer som intervjuas. Vi anser att en 

positiv aspekt kan vara att personerna känner sig bekväma i situationen och 

därmed kan de förhoppningsvis våga berätta om hur de faktiskt har uppfattat 

olika situationer på sina VFU-platser. En nackdel anser vi däremot vara att 

berättelser kan tolkas på ett annorlunda sätt om det finns en bild av hur 

informanten är som person, vilket vi har undvikit eftersom att vi inte har någon 

nära relation till personerna. En jämn fördelning mellan kvinnliga och manliga 

informanter gjordes, främst för att garanterat kunna ge en bild av både männens 

och kvinnornas upplevelser av VFU. Dock är detta en kvalitativ studie, där 

syftet är att förstå de medverkande studenternas berättelser, i och med det blir 

inte urvalet lika svårt att hantera som i en kvantitativ studie (Patton, 2002). Det 

är studenternas egna berättelser, tankar och reflektioner vi har tagit del av. De 

personer som slutligen kom att delta i studien var Emanuel, Sara, Ida, Filip, 

Jakob, Julia, Maria, Edvin, Henrik och Elsa. Namnen är fingerade och 

informanterna är mellan 21 och 24 år vilket innebär att åldersfördelningen varit 

relativt homogen. Något som, i högre grad, varierade var hur många VFU-

perioder informanterna hade genomfört. Alla har haft minst två samman-

hängande perioder av VFU. En av informanterna hade haft samma handledare 

under båda VFU-perioderna, medan de andra informanterna hade erfarenheter 

från olika handledare. Det kan vara svårt att avgöra om urvalet är tillräckligt 

omfattande för att kunna komma fram till några slutsatser i studien (Bryman, 
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2011; Kvale & Brinkmann, 2009). Bryman (2011) menar att det inte finns något 

svar hur många personer som ska delta i en intervjustudie då det kan variera 

beroende på studien syfte och utformning. Fler intervjuer behöver inte heller 

innebära att resultatet blir mer vetenskapligt (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Urvalets storlek skiftar beroende på tillgängliga resurser och tid (ibid.). 

 

3.4 Analys av insamlad data 
Till att börja med transkriberades intervjuerna i sin helhet, det vill säga att allt 

som sades, stamningar, pauser och felsägningar, skrevs ner. I de sista inter-

vjuerna fanns en större förståelse kring vad vi ville ha ut av studien och därför 

kunde vissa delar av intervjuerna utelämnas vid transkriberingen. De utelämnade 

delarna handlade i många fall om någonting som inte var av relevans för 

studiens syfte, exempelvis skolans betygsystem, vilka ämnen lärarstudenterna 

studerade och specifika, ingående detaljer om detta. Fejes och Thornberg (2009) 

menar att noggranna transkriberingar är att föredra, då detaljer kan visa sig 

viktiga i ett senare skede. Det är också viktigt att tolka hur informanterna pratar 

om någonting, och inte enbart ta hänsyn till vad de säger (Bryman, 2011; Fejes 

& Thornberg, 2009) Bryman (2011) redogör för flera positiva aspekter med att 

transkribera intervjuer. Genom transkribering kan de exakta uttryck informant-

erna använder sig av fasthållas. Vi kan också upptäcka sådant vi inte tänkt på 

vid intervjutillfället, eftersom att det finns en viss skillnad i att höra vad som 

sägs och att läsa det som sagts (ibid.). 

 

Patton (2002) diskuterar att gränsen mellan datainsamling och analys inte är 

tydlig och att det är onaturligt att trycka ner de känslor och tankar kring empirin 

som uppstår under datainsamlingen. Fejes och Thornberg (2009) menar att 

analysprocessen inte alltid behöver vara linjär, eftersom den sker kontinuerligt 

genom studiens gång. Redan vid den första pilotintervjun började reflektioner 

och funderingar kring analysmöjligheter. Detta bidrog till att det fortsatta arbetet 

med intervjuerna utformades på ett visst sätt. Efter varje intervju diskuterades 

möjliga sätt att förstå och förklara det vi precis hört, vilket innebär att analysen 

började redan vid första tillfället för datainsamling. Enligt Patton (2002) är detta 

att föredra vid kvalitativa studier, eftersom tillvägagångssättet bidrar till att olika 

mönster tar form och i vårt fall bidrog det till att kategorier växte fram. Patton 

belyser även att den omedelbara analysprocessen är en del av att uppfatta den 

naturliga miljön, samt att förstå och komma närmre när analysen fortskrider 

under datainsamlingens gång (ibid.). Det kan dock finnas faror i att påbörja 

analysen för tidigt om allt för stort fokus läggs vid att analysera. En av farorna 

är att komma fram till slutsatser för tidigt i arbetet. Detta kan omöjliggöra för 

nya upptäckter, samt bidra till att forskaren missar viktiga delar som kunde ha 

identifierats om synen på empirin varit öppen (ibid.). Vi har varit väl medvetna 

om denna problematik och anser att vi med detta i åtanke har lyckats bibehålla 

en öppen syn och varit mottagliga för nya upptäckter och avvikelser. Bland 
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annat har vi motverkat att missa viktigt information, genom att fortsätta ställa 

frågor som vi i flera intervjuer fått liknande svar på.  

 

Deskriptiva, omfattande och rika berättelser ligger, enligt Patton (2002), till 

grund för den kvalitativa analysen, som handlar om att kunna identifiera 

betydelsefulla mönster. För att möjliggöra en god grund för analysen har vi ofta 

bett intervjupersonerna att berätta mer om situationer de har beskrivit, vi har 

uppmanat dem att ge detaljrika exempel. Till en början markerades det som var 

av relevans för studiens syfte i det transkriberade materialet, sedan togs en del 

bort och en del tillkom. För att finna kategorier delades alla informanter upp och 

nyckelbegrepp samt huvudsakliga förklaringar som lyfts fram som särskilt 

talande för varje informant jämfördes. Denna del av analysprocessen var 

omfattande och tidskrävande, främst på grund av att alla delar krävde diskussion 

och tolkning. I de flesta fall uppfattade och tolkade vi intervjuerna på ett 

liknande sätt. Att vi redan diskuterat våra tolkningar efter varje enskild intervju 

underlättade förmodligen analysprocessen. En viktig aspekt att belysa är att vi, 

under samtliga intervjuer, antecknade hur informanterna talade om de olika 

ämnen som berördes. Exempelvis uppmärksammade vi när intervjupersonerna 

talat om något med stort engagemang, eller när de haft ett tonläge och ett 

kroppsspråk som antytt en negativ eller positiv inställning. Detta har varit viktigt 

för analysen på grund av att vissa resonemang eller repliker skulle kunna tolkas 

på flera olika sätt, då orden i sig inte varit värderande. 

 

Vid kodning av data bör forskaren, enligt Bryman (2011), följa vissa råd. Att 

börja med kodningen så snart som möjligt hjälper forskaren att förstå data och 

kan dessutom hjälpa till i sökandet efter lämpliga teorier. Läsningen av data bör 

först ske utan noteringar. Vid omläsningen bör särskilda iakttagelser antecknas. 

Glaser (1978) beskriver den substantiva kodningsprocessen i två steg, öppen och 

selektiv kodning. I kodningens öppna del markeras meningar eller stycken som 

benämns med en kort redogörelse för vad som händer i meningen eller stycket. 

Koderna jämförs med varandra för att särskilja likheter och skillnader, vilket 

identifierar olika fenomen (Bryman, 2011). Granskningen kan leda till att finna 

samband mellan koderna eller samband till litteratur, vilket avgör hur relevanta 

koderna är (ibid.). I granskningen upptäcks även koder som inte finns där och 

motiverar till mer insamling av data (Glaser, 1978). Grupperingen skapar i sin 

tur kategorier i materialet (ibid.). I slutändan kan det finnas många koder att 

granska och då kan den selektiva delen av kodningen möjliggöra en begräns-

ning. Kodningen är dock enbart en del av analysen och således bör forskaren 

hålla en distans till koderna och inte lämna ute information som kan visa sig 

vara till nytta i ett senare skede (Bryman, 2011). I selektiv kodning lyfts de mest 

viktiga eller frekventa koderna fram, vilket skapar centrala kategorier i 

materialet (Glaser, 1978). Genom kodning finns risken att analysen förlorar 
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kontexten eller att data fragmenteras i sådan grad att berättelserna tappar sitt flyt 

(Bryman, 2011).  

 

Vi har analyserat materialet genom att undersöka innehållet för att särskilja olika 

teman. Denna form av analysmetod ses inte som renodlad, utan kan ingå i olika 

former av analyser (Fejes & Thornberg, 2009). Analysen kan vara fokuserad på 

innehållet i intervjupersonernas berättelser, men också identifiera vad olika 

berättelser har gemensamt (ibid.). En tematisk analys handlar om att i sin text, 

finna olika centrala teman utifrån vad som sagts, genom noggrann och upprepad 

läsning (Bryman, 2011). Teman och subteman ger en generell bild av resultatet 

och efter att de teman som funnits är uppställda, kan de åter tillämpas på data för 

att mönster ska kunna identifieras. Vid tematisk analys kan även sökningen efter 

olika teman lokaliseras i textens varierande fenomen (ibid.). Ryan och Bernard 

(i Bryman, 2011, 529f) redogör för några tips vid tematisk analys. Ett tips är att 

göra olika former av repetitioner för att se vad som är återkommande i data, 

samt hur olika personer diskuterar samma sorts tema för att se likheter och 

skillnader. Det går även att dra nytta av personernas språkbruk, för att se hur de 

metaforiskt beskriver situationer, hur de använder ord som ”på grund av” för att 

beskriva ett kausalsamband, samt hur de använder lokala uttryck. Forskaren bör 

också vara uppmärksam på det som inte sägs i data eller vilka teorier och 

begrepp som kan användas för temats utgångspunkt (ibid.). Analysens 

utgångspunkt har varit att besvara studiens frågeställningar. I analysen har 

studenternas och handledarnas rollkaraktärer kategoriserats, främst genom att vi 

tolkat den interaktion som har skett mellan de två parterna. 

 

3.5 Ett induktivt förhållningssätt 
Att arbeta induktivt innebär att den teori som används i relation till resultatet 

också bestäms av studiens resultat (Bryman, 2011; Patton, 2002). I motsats till 

induktion står deduktion, där teorin styr utformningen av såväl metod samt 

analysen av insamlad data (ibid.). Enligt Patton (2002) är induktion att föredra i 

kvalitativa studier, dock är idealet inte alltid överensstämmande med hur 

forskning fungerar i praktiken. I många fall går det inte att påstå att en studie är 

enbart induktiv eller deduktiv, trots att de båda står i motsats till varandra. Det är 

svårt att bortse helt från teori i studiens utformande. För att effektivt kunna 

påbörja studien, behövde vi ett fokus i studien och för att kunna utforma 

intervjuguiden. Vid studiens inledning utgick vi från strukturell rollteori, vilken 

intervjuguiden bygger på. När data analyserades och olika kategorier började 

formas, togs beslutet att byta fokus och söka andra teorier. Tillvägagångssättet 

påminde i sin begynnelse om ett deduktivt förhållningssätt, trots detta fanns en 

öppenhet som under studiens gång bidragit till att arbetssättet blivit induktivt. 

Bryman (2011) menar att deduktion innehåller drag av induktion, precis som 

induktion kan rymma inslag av deduktion. Eftersom teori framkommit som ett 

resultat från datainsamlingen, är vår studie till största del induktiv. 
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3.6 Presentation av kvalitetskriterier  
Bryman (2011) redogör för att de redskap som normalt används inom kvantitativ 

forskning för att bedöma studiens kvalitet, reliabilitet och validitet bör tillämpas 

annorlunda inom kvalitativ forskning. Inom kvantitativa studier eftersöks en 

förklaring på fenomen, genom ställda hypoteser, medan en förståelse om 

fenomen eftersöks inom kvalitativ forskning. Reliabilitet handlar om att de mått 

som används i undersökningen är tillräckligt stabila för att resultaten ska ge 

samma utfall oberoende av vem som utför dem (ibid.). Inom kvalitativ forskning 

kan frågan ställas om huruvida det finns något konstant objekt att pröva genom 

reliabilitet (Svensson & Starrin, 1996). I en konstruktionistisk ansats finns inga 

konstanta objekt vad det gäller kunskap, det går således inte att säkerställa om 

en fråga ställd till samma person, vid olika tillfällen, skulle ge samma svar. Med 

hänsyn till detta bör reliabilitet bedömas utifrån den rådande situation och i 

samband med studiens validitet. 

 

Validitet innefattar istället att det test som utförts verkligen mäter det forskaren 

avser att mäta (Bryman, 2011). Kvale och Brinkmann (2009) menar att validitet 

inom kvalitativ forskning styrker i vilken utsträckning en metod undersöker vad 

den är avsedd att undersöka. Validering innefattar forskarens hantverks-

skicklighet och innebär ett ständigt kontrollerande, ifrågasättande och teoretiskt 

tolkande av resultaten (ibid.). Validitet inom kvalitativ forskning kan styrkas 

med andra redskap som mäter kvaliteten och benämns i ett mer vardagligt 

språkbruk (ibid.). Dessa redskap presenteras som tillförlitlighet, överförbarhet, 

pålitlighet och konfirmering, vilka kan sammanfattas med samlingsbegreppet 

trovärdighet (Bryman, 2011; Kvale & Brinkmann, 2009). Fejes och Thornberg 

(2009) menar att dessa begrepp kan användas för att forskningsprocessen ska 

kunna beskrivas som noggrann och systematisk, samt som verktyg för att kunna 

kontrollera trovärdigheten och tillförlitligheten i resultaten som följd av hur 

tillvägagångssätten av datainsamling och analys sett ut.  

 

Den sociala verkligheten kan beskrivas på flera olika sätt, enligt Bryman (2011) 

och tillförlitligheten i studien handlar således om att avgöra huruvida studiens 

resultat kan accepteras av andra. Som hjälp kan forskaren redogöra sina resultat 

för informanterna för att säkerhetsställa att tolkningen av informanternas 

verklighet är korrekt. Ett annat ord för detta är respondentvalidering. Forskaren 

ska även följa de regler som finns inom forskning. I efterhand har några av 

informanterna kontaktats i syfte att kontrollera tolkningarnas kvalitet, dessutom 

har detta säkerhetsställt att informanterna inte kommer att ta ska skada av 

resultatet. Detta säkerhetsställande innebär för oss en respondentvalidering, som 

ökar trovärdigheten i studien. Överförbarhet beskrivs som ett sätt för andra 

forskare att kunna använda resultatet i olika sammanhang (ibid.). Genom att 

utförligt beskriva resultatet kan det användas som en slags databas och bedömas 

vara överförbar till andra miljöer (Bryman, 2011). Genom att även ge tydliga 
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beskrivningar av studiens tillvägagångssätt, kan en bedömning göras om 

huruvida de slutsatser som framkommer är rimliga. Att slutsatserna uppfattas 

som rimliga visar på studiens pålitlighet (ibid.). Konfirmeringen som redskap 

berör forskarens medvetenhet kring att det inte är möjligt att vara helt objektiv i 

forskningssammanhang. Forskaren ska således handla i god tro och inte låta 

personliga värderingar eller teoretisk inriktning påverka hur studiens genom-

förande eller hur slutsatser tar sig form (ibid.). Kvale och Brinkmann (2009) 

ställer sig frågan ifall erhållen kunskap från intervjuer kan vara objektiv. 

Objektivitet handlar om att kunskapen ska vara tillförlitlig och kontrollerad av 

andra. Forskaren bör även reflektera över eventuella fördomar, då det är svårt att 

helt och hållet frigöra sig från sin subjektivitet (ibid.).  

 

Bryman (2011) belyser begreppet teoretisk mättnad som en del av studiens 

trovärdighet. Att en studie är teoretiskt mättad innebär således att insamlad data 

är tillräckligt omfattande för att ingen ny information ska framkomma vid 

ytterligare intervjuer (Bryman, 2011; Kvale & Brinkmann, 2009). Ett ytterligare 

sätt att höja studiens kvalitet är att forskaren har ett reflexivt förhållningssätt, 

vilket innebär ett reflekterande kring metodval, teoretiska utgångspunkter, 

förförståelse och värderingar. Forskaren bör också reflektera kring hur de 

medverkande i studien kan påverka tolkningar och förhållningssätt (Fejes & 

Thornberg, 2009). 

 

3.7 Etiska överväganden 
Vi har utgått från vetenskapsrådets CODEX för forskningsetiska grundprinciper 

inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (1990) i studiens etiska 

överväganden. Detta innebär att de etiska ställningstaganden som gjorts, har en 

grund i de fyra allmänna grundkraven som ställs på forskning inom humaniora. 

Forskning är viktigt för samhällsutvecklingen, men det finns krav på att 

forskningen håller en god kvalitet, i och med forskningskravet. Den personliga 

integriteten i forskning får inte heller utsättas för någon form av skada eller 

kränkning, vilket beskrivs i individskyddskravet. Kraven vägs mot varandra för 

att väga nyttan av forskningen mot de risker som finns att åsamka skada för 

någon av deltagarna. De fyra forskningsetiska principerna informations-, 

samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet har som syfte att ge 

vägledning i hur förhållandet mellan forskningskravet och individskyddskravet 

kan hanteras. 

 

Enligt Vetenskapsrådet (1990) syftar informationskravet till att studiens 

deltagare har rätt att ta del av forskningens syfte och villkor. Deltagaren ska 

informeras om sitt frivilliga deltagande i studien och att rättigheten att avbryta 

sin medverkan vid oberoende tidpunkt. Deltagaren ska vara så pass informerad 

om studien att ett aktivt val att medverka i studien kan göras. Att samtliga 

insamlade uppgifter enbart används i syfte för forskning ska tydligt betonas. 
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Samtyckeskravet innebär att deltagarna ska ge sitt samtycke till att medverka i 

studien. Samtycket ska ha sin grund i att informationskravet är uppfyllt. De som 

deltar i studien äger rättigheten att när som helst få avbryta sitt medverkande 

med vetskapen om att det inte finns någon risk för negativa följder eller 

påtryckning av forskaren. Dock får forskaren försöka motivera till med-

verkandets positiva följder (Vetenskapsrådet, 1990). Konfidentialitetskravet är 

ett sätt att kunna motivera till ett fortsatt deltagande. Det innebär att forskaren 

redogör för att deltagandet sker under högsta möjliga konfidentialitet. Material 

som kan identifiera deltagarna ska förvaras på sådant vis att ingen obehörig har 

möjlighet att komma åt det. Ur resultatet av forskningen ska inte heller enskilda 

deltagare kunna identifieras. Därför ska forskaren maskera deltagarna i den 

framställda skriften. Nyttjandekravet avser att det insamlade materialet från 

deltagarna enbart ska användas i avtalat forskningssyfte. Forskaren har en 

förpliktelse att använda materialet enbart i det syfte undersökningen har 

informerats beröra (ibid.). 

 

Bryman (2011) belyser, utöver de forskningsetiska kraven även skadekravet, 

som avser att deltagarna ska skyddas från både fysisk och psykisk skada, likt 

individskyddskravet. Det är en självklarhet att ingen av informanterna, på något 

sätt, ska må dåligt över att ha medverkat i studien. Vetenskapsrådet (1990) 

rekommenderar forskaren att tillsammans med de etiska kraven att ge deltagarna 

en möjlighet att ta del av material och tolkningar, framför allt sådant som kan 

vara av känslig karaktär. Forskaren ska dock inte undvika att publicera sitt 

material på grund av något som kan anses vara negativt, utan ska väga beslutet 

att publicera mot de resultat forskningen kan bidra med. Deltagarna bör också 

ges möjlighet att ta del av var forskningsresultaten kommer att publiceras för att 

ta del av studiens slutsatser. 

 

När informanterna eftersöktes fanns en noggrannhet med att kort berätta om 

studiens syfte, dels för att väcka intresse, men också för att de som tackade ja 

skulle vara medvetna om vad studien tänkt beröra. Varje informant har således 

fått ta ett eget beslut om sin medverkan. Inför samtliga intervjuer redogjordes 

återigen för syftet, med en mer noggrann genomgång. Deltagarna informerades 

om upplägget av intervjun, att vi inte skulle ställa dem under någon press, samt 

att de när som helst fick ställa frågor om funderingar fanns. Varje person blev 

också informerad om sin rätt att avbryta intervjun eller att avstå från att svara på 

frågor. Innan intervjun betonades även konfidentialitetskravet samt att inga 

känsliga uppgifter skulle förekomma i den färdigställda texten, detta har gjorts 

genom att namnge alla deltagare med fingerade namn. Informanterna delgavs 

även information om att all data enbart skulle användas till denna studie och att 

endast personerna i rummet skulle få ta del av inspelningar och transkriberingar. 

Genom detta förfarande anser vi hänsyn till de forskningsetiska kraven har 

tagits. Vi anser inte att studiens syfte varit av känslig karaktär. I och med de 
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fingerade namnen på informanterna uppfylls kravet på konfidentialitet i studien. 

Eftersom intervjuerna spelades in, fick deltagarna godkänna att inspelning fick 

ske. Vi berättade att det inspelade materialet enbart skulle komma att användas 

till vår studie och att det skulle raderas efter transkribering.  

 

Vid parintervjuer är det inte möjligt att garantera en total konfidentialitet, då vi 

inte kan påverka vad parterna säger efteråt. Vi var därför noggranna med att ta 

upp detta med de tillfrågade personerna innan intervjuerna bestämdes. Vi gav 

dem också möjlighet att få göra enskilda intervjuer. En risk vid parintervjuer är 

att informanterna möjligen kan identifiera varandra i den färdigställda texten.  

 

3.8 Sammanfattning 
I metodgenomgången har såväl teoretiska som praktiska ställningstaganden och 

utgångspunkter presenterats. Vår forskningsansats presenteras i kapitlets första 

del och vidare presenteras metodvalet samt en genomgång av studiens praktiska 

genomförande. Studien har genomförts med hjälp av kvalitativa intervjuer som 

varit semi-strukturerade. Totalt har tio lärarstudenter deltagit i studien. 

Intervjuerna transkriberades och analyserades sedan med hjälp av att undersöka 

materialet utifrån olika teman. Analysprocessen tog vid i början av data-

insamlingen och de teorier som vi redogjorde för i kapitel två, är ett resultat av 

analysen, vilket gör studien induktiv. Metodgenomgången redogör för hur 

studiens urval har sett ut, samt vilka som deltagit i studien. Urvalet har till 

största delen varit målstyrt. Vidare har de kvalitetskriterier som varit aktuella i 

samband med studien presenterats. Vi har även redogjort för olika verktyg som 

kan användas i samband med kvalitetssäkring, bland annat validitet och 

trovärdighet. Avslutningsvis presenterades de etiska frågor som har diskuterats 

under studiens gång, tillsammans med en genomgång av de forskningsetiska 

principerna; informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet 

har som syfte att ge vägledning i hur förhållandet mellan forskningskravet och 

individskyddskravet kan hanteras.  
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4. RESULTAT 

Datainsamlingens resultat presenteras nedan med hjälp av olika teman som berör 

interaktion mellan student och handledare, samt de rollkaraktärer som synlig-

gjorts i interaktionen. Inledningsvis beskrivs hur interaktionen mellan parterna 

har sett ut, samt vilka handlingar och egenskaper studenterna upplever som 

positiva och negativa. Vidare presenteras de olika rollkaraktärer som 

identifierats. Med hjälp av excerpt från intervjuerna exemplifieras och tydliggörs 

analysen av resultatet.  

 

4.1 Studentens samspel med handledaren 
I denna del beskrivs hur relationen och interaktionen mellan lärarstudent och 

handledare under den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) upplevts av 

studenten. De förekommande rollkaraktärer resultatet visar på har uppstått ur 

interaktion mellan handledare och student. Resultatet visar att studenterna dels 

har positiva, men även negativa upplevelser av handledning. Enligt resultatet är 

erfarenhet av läraryrket och tidigare VFU en viktig del i hur samspelet med 

handledaren ser ut. De tidigare erfarenheterna har stor påverkan på studentens 

inställning till och förväntningar på VFU-perioden. Intervjupersonerna beskriver 

ofta liknande situationer som pekar på att samspelet har fungerat önskvärt. En 

typisk sådan situation beskrivs av Emanuel:  

 
... men nu andra gången så vart det ju såhär en relation mellan mig och 

läraren, vi kunde prata om vårt privatliv, vi kunde prata om asså allting, vi 

kunde prata om mina studier och hur det gick för mig, hur det var när hon 

pluggade och jämfört med det [...] Dom behandla mig som en kollega 

kändes det som faktiskt. [Emanuel, Exc. 2013-11-16/1] 

 

Emanuel beskriver ett samspel där handledaren visar intresse för den student 

som kommer in på arbetsplatsen. Samspelet upplevs som positivt på grund av 

handledarens öppna bemötande. Emanuel har även berättat att han redan innan 

sin VFU visste att just denna skola inte hade ett bra rykte och att det ökade 

nervositeten inför perioden. Handledaren tog snabbt upp skolans rykte till 

diskussion, eftersom funderingar kring skolan enligt handledaren inte skulle 

stjäla fokus från handledningsprocessen. Emanuel förklarar att den trygga 

känslan och tilliten han hade till handledaren bidrog till ett väl fungerande 

samspel. 

 

Elsa hade ingen tidigare erfarenhet av vare sig VFU eller läraryrket inför sin 

första VFU-period och beskriver hur hon kände sig väl mottagen under sitt 

första möte med en handledare. Samspelet fungerade bra när Elsa fick utrymme 

och möjlighet att ta plats i undervisningssammanhanget, medan hon samtidigt 

visste att handledaren alltid fanns på plats och skulle hjälpa till om det 
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behövdes. Elsa upplevde att handledaren litade på henne och att 

kommunikationen fungerade väl, vilket bidrog till hennes utveckling i 

lärarrollen. Friheten i att självständigt få utföra både obligatoriska VFU-

uppgifter, samt övriga undervisningsmoment bidrar till att studenten upplever ett 

utbyte mellan sig själv och sin handledare. 

 

Resultatet visar att samspelet har fungerat bra i de fall där handledaren har velat 

lära känna studenten och velat bidra till studentens utveckling. Att handledaren 

själv velat ta lärdom av studenten har uppfattats som en bidragande faktor till ett 

välfungerande samspel. Studenten ser dessutom positivt på konstruktiv och 

kontinuerlig kritik, där handledaren ger utrymme för självreflektion. De 

intervjupersoner som har haft kontinuerliga utvärderingssamtal med sina 

handledare beskriver ofta en positiv upplevelse av såväl relation som samspel. 

Enligt studenterna bidrar särskilda egenskaper hos handledaren till positiva 

upplevelser av samspelet. Att som handledare vara positiv i den bemärkelse att 

inte bara vara positiv som person, utan också till VFU-situationen och studenten, 

ses som en viktig egenskap för en god relation. Den positiva stämningen leder 

till att studenten vågar ta mer ansvar, vilket i sin tur underlättar samarbetet. 

Studenten upplever att handledaren visar tillit till studenten, samtidigt som hjälp 

finns att tillgå. Ida förklarar: ”... någon som vågar släppa taget om sin klass, och, 

som är lite som en livboj som kan komma och rädda den stackars lärarstudenten 

som står där framme.” Vissa av studenterna vill att handledaren ska vara 

omhändertagande utan att det övergår till en känsla av bevakning. Vissa 

upplever ett större behov av att bli omhändertagna än andra. 

 

Särskilda handlingar är en stor del till varför egenskaperna upplevs som 

positiva. Konstruktiv kritik är ett vanligt förekommande exempel. Flera av lärar-

studenterna beskriver att de gärna blir pushade utanför sin egen bekvämlighets-

zon. En handledare som har förmågan göra det upplevs i många fall som 

intresserad och inspirerande. Dock ska de krav som ställs vara i enlighet med 

studentens progression för att bli uppskattade. Handledarens förberedelse och 

tidsplanering inför studentens ankomst till VFU-platsen är däremot en av de 

viktigaste aspekterna i samspelets fungerande, oavsett hur relationen ser ut i 

övrigt. 

 

Vissa av studenterna upplever att relationen med handledaren varit obefintlig 

eller att det var svårt att få en god kontakt. I somliga fall har dock relationen 

ansetts vara god, trots att samspelet inte har fungerat optimalt. Flera lärar-

studenter berättar att det bland annat kunde bero på handledarens inställning till 

att handleda. Trots att handledaren varit vänlig och välkomnande har hand-

ledaren i vissa fall inte bidragit till studentens utveckling. Maria förklarar: 
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... min senaste handledare jag har haft, vi har haft en jättebra relation, men 

hon har varit ”Ja, men har du något viktigare att göra så kan du göra det, du 

måste inte vara här”. Och det kan jag tycka är lite konstigt. Även om hon är 

väldigt trevlig och så, så är det lite ”Jaha, vill du inte att jag ska vara här 

eller?”. Så det är väl ett tillfälle man har känt så här och då är det ju för att 

jag märker att hon har varit stressad över en massa annat, så då ifrågasätter 

jag lite varför man tar emot en lärarstudent. [Maria, Exc. 2013-11-22/6] 

 

Maria upplevde att handledaren inte hade den tid som krävdes för att handleda 

en student. Detta bidrog till frustration och stress över att de krav som ställdes 

på henne från universitetet inte kunde uppfyllas. Hon kände sig förbisedd och 

inte tillräckligt viktig för att få ta del av handledarens tid. Maria upplevde även 

att handledaren varken visade ett intresse eller engagemang för henne, något 

som flera av studenterna redogör för. När samspelet mellan student och hand-

ledare inte är fungerande, upplever vissa av studenterna att de istället utnyttjas 

som hjälpredor och att de blir tilldelade påhittade eller irrelevanta uppgifter. De 

krav som ska ställas på studenten är inte närvarande. En del studenter har 

dessutom uppgett att de får klara instruktioner som i sista stund ändras, och en 

del studenter menar att det ställts orimliga krav på dem. 

 

Envägskommunikation, det vill säga att studenten inte får utrymme att komma 

med egna förslag eller ifrågasätta, anses motverka ett gott samspel. Flera av 

studenterna beskriver styrande handledare med ett behov av att kontrollera 

situationen. Även om studenterna tillåts utföra sina moment så finns det ingen 

frihet i utformningen, alternativt så har handledarna ansett att det studenten 

planerat inte liknar handledarens stil tillräckligt mycket. Ida berättar om sina 

lektionsplaneringar: ”och så ändrade hon hela till så som hon ville ha. [...] för 

det gjorde hon på varenda lektionsplanering...”. Hon ifrågasätter varför 

handledaren inte var tydlig med sina instruktioner från början, och anser sig ha 

slösat både tid och energi på något som i slutändan inte dög. Ida saknade även 

den konstruktiva kritiken och planeringen från handledarens sida. I Idas fall 

upplevdes interaktionen, samt relationen med handledaren som negativ. Ida 

upplevde även att handledaren utnyttjade sin maktposition. Ida berättar om hur 

handledaren konstant avbröt under lektionerna hon höll i, vilket upplevdes som 

nedtryckande, något även flera studenter har berättat om. När studenten aktivt 

ifrågasätter beteendet bemöter handledaren detta med att gå in i försvarsposition. 

Vissa av handledarna verkar ha svårt för att bemöta kritik, Julia berättar 

exempelvis att ett av hennes förbättringsförslag mottogs som ett personangrepp 

av handledaren. 

 

Sammanfattningsvis beskriver studenterna att de egenskaper som upplevs vara 

negativa främst handlar om handledarens brist på engagemang och intresse för 

studenten. Att handledaren har en hög auktoritet behöver inte alltid vara negativt 

menar studenterna, men i samband med kontroll- och maktbehov känner de sig 
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nedvärderade, hämmade eller nedtryckta. Studenterna lyfter att ett icke 

fungerande samspel inte enbart beror på handledaren, utan också på det egna 

engagemanget och ansvarstagandet. Dock menar studenterna att den attityd de 

möts av från handledaren, i stor mån, påverkar deras grad av engagemang. Att 

handledaren inte kan bemöta kritik, inte ge annat än negativ kritik eller aktivt 

visar sig stressad är exempel på handlingar som hämmar samspelet. 

 

Figur 1. Handledarens handlingar och egenskaper  
 HANDLINGAR EGENSKAPER 

POSITIVA 
UPPLEVELSER 

 
 

 

Visar tillit till studenten 
Visar intresse för studenten 

Ger konstruktiv kritik  
Pushar studenten till utveckling 

Ger studenten utrymme 

Strukturerat arbetssätt 
Anpassar sig efter studenten 

Stöttar studenten 

Öppet förhållningssätt 
Inger trygghet och förtroende 

Positiv inställning  
Upplevs hjälpsam 

Inspirerande  

Trevlig gentemot studenten  
och omgivningen  

NEGATIVA 
UPPLEVELSER 

Utnyttjar studenten 
Trycker ner studenten 

Ställer inga krav 

Ställer orimliga krav 
Ändrar sina krav 

Styr studenten och innehållet i 
VFU 

Ger inte konstruktiv kritik 

Ger inte studenten handlings-
utrymme  

Oengagerad  
Ointresserad av studenten 

Kan inte ta kritik 

Har ett kontrollbehov 
Negativ inställning 

Stressad över VFU-situationen 
Har inte tid att handleda 

Figur 1. I figuren visas en sammanställning av de positiva och negativa 

upplevelser studenterna haft i interaktion med handledare under verksamhets-

förlagd utbildning (VFU). Studenternas upplevelser har delats in efter 

handledarnas uppvisade handlingar och egenskaper.  

 

 

4.2 Rollkaraktärer under VFU 

Genom kategorisering har olika rollkaraktärer identifierats bland handledare och 

studenter. Studenterna särskiljer handledarnas rollkaraktärer som positiva och 

negativa. Vissa av rollkaraktärerna har varit återkommande i flera av student-

ernas berättelser om VFU, medan andra endast förekommit under ett, eller ett 

par, tillfällen. Vi har valt att redogöra för de rollkaraktärer vi anser vara tydligast 

framträdande i studenternas berättelser om VFU och handledare. Vidare 

beskrivs de rollkaraktärer som har identifierats hos studenterna. Analysen har 

visat att vissa av rollkaraktärerna är mer förekommande än andra. De 

identifierade rollkaraktärerna benämns med passande namn utifrån före-

kommande egenskaper och handlingar.  

 

4.2.1 Identifierade rollkaraktärer hos handledarna under VFU 

Nedan presenteras handledarnas olika rollkaraktärer som synliggjorts genom 

analysen. Utifrån studenternas beskrivningar har sju handledarkaraktärer kunnat 
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kartläggas. Inledningsvis presenteras de fyra rollkaraktärer studenterna uppfattat 

som positiva under VFU, följt av de tre rollkaraktärer studenterna upplevt vara 

negativa. Avslutningsvis sammanställs dessa i en figur som belyser de vanligast 

förekommande handlingarna och egenskaperna som synliggjorts hos varje 

rollkaraktär. 

 

Mentorn som rollkaraktär 

Den typiska mentorn har en öppen dialog tillsammans med studenten om den 

kommande VFU-perioden. Mentorn är en handledare som bryr sig om studenten 

och visar sitt intresse inom alla delar av VFU. Elsa exemplifierar handledarens 

visade intresse av henne när hon blev uppmuntrad att ta del av aktiviteter som 

inte tillhörde hennes egentliga uppgifter, men som handledaren uppfattat att hon 

skulle ha intresse för och nytta av. Ett citat från Emanuel visar tydligt hur 

studenterna har uppfattat mentorn: 

 
… hon brydde sig verkligen om mig som lärarstudent och inte bara att jag 

var ”en” som var där, utan ja hon brydde sig om vad jag skulle göra å hon 

lyssna på vad jag sa å jag lyssna på vad hon sa å så och jag fick fråga vad 

jag ville. Hon var intresserad av mig, så man kan säga att hon var intresserad 

av mig som lärarstudent, att hon ville hjälpa mig. [Emanuel, Exc. 2013-11-

16/1] 

 

Mentorn ställer höga krav, men dessa går alltid i enlighet med studentens 

progression och pågående utbildning. Henrik förklarar hur en handledare tillåtit 

honom att ta ansvar för flera klasser och att det funnits utrymme för snabb 

återkoppling och stödsamtal med handledaren vid behov. Han beskriver hur 

handledaren förväntade sig att studenterna skulle ta för sig och ta ansvar, men 

samtidigt var tydlig med att påpeka tilliten till studentens förmåga. Henrik 

upplevde att handledaren hade anpassat sina krav utifrån var han befann sig i sin 

utbildning. Mentorn bidrar därmed till utveckling genom att pusha studenten 

utanför sin bekvämlighetszon och agerar samtidigt som ett stöd när det behövs. 

Ida och Julia beskriver hur detta har kunnat se ut:  

 
... och så får jag liksom göra min egen uppfattning, utan att hon kommer och 

säger att såhär hade jag gjort. [...] och inte att jag ska försöka bli som 

henne... [Ida, Exc. 2013-11-19/3] 

  
Så det var ganska bra att hon första veckan liksom lät mig gå utanför mina 

mentala gränser och lät mig testa… [Julia, Exc. 2013-11-21/5] 

 

Öppenhet för nya intryck och att vilja lära av samt lära känna studenten 

kännetecknar mentorn. Edvin berättar om sin upplevelse: ”... Och han frågade 

mig, till och med lärde sig av mig [...] De ska fixa en plats till mig, in i samma 

rum som han...” Mentorn är trevlig och inbjudande i skolmiljön. All kritik ges 

och bemöts konstruktivt, samt baseras på självreflektion, något som Sara 
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beskriver: ”Hon kunde säga liksom få mig att förstå och komma till insikt om 

vad det var jag behövde ändra utan att hon satt liksom och pekade med handen 

’det här gör du fel, det här gör du fel’ [...] vilket var väldigt givande.”  

 

Resultatet visar att mentorn är den vanligaste rollkaraktär studenten stött på 

under VFU. En handledare som i de flesta lägen beter sig som mentor, kan även 

bete sig som polare och curlare. Om polaren och curlaren visar sig tillfälligt 

upplevs relationen till handledaren som positiv. Om någon av de andra roll-

karaktärerna blir mer framträdande kan handledarens trovärdighet som mentor 

minska.  

 

Läraren som rollkaraktär 

Enligt resultatet upplever studenterna att det tar längre tid att socialiseras in i 

den specifika kulturen om handledaren agerar enligt läraren som rollkaraktär, 

eftersom det i mötet med läraren krävs en större anpassning från studentens sida. 

Läraren har svårt att helt släppa taget om sin undervisning. Läraren har ett större 

behov att styra VFU-innehållet och ser i viss mån på företeelser genom vad som 

anses vara rätt och fel. Maria och Sara exemplifierar: 

 
Vissa lärare har lite svårt att inte, när jag har lektion, att vissa vill gärna 

avbryta och det har jag jättesvårt för. [...] Handledaren ska inte existera även 

om den finns i klassrummet. [Maria, Exc. 2013-11-22/6] 

 

Och många gånger har det varit liksom rakt på att ”så här gör inte jag, jag 

tycker att du ska göra så här.” [Sara, Exc. 2013-11-19/2] 

 

Sara förklarar i ovanstående citat hur handledarens feedback inte varit speciellt 

konstruktiv, utan att det sättet handledaren brukar göra på uppfattas som det 

rätta sättet och att andra sätt är fel.  

 

Studenterna upplever att läraren är mån om sin specifika undervisningsplan, 

men finner det naturligt i situationen att handledaren kontrollerar att alla 

aktiviteter sker inom undervisningens bestämda ramar. De moment eller 

aktiviteter studenten utför ska helst ske på rätt sätt, men läraren är aldrig otrevlig 

i sitt bemötande eller med sin feedback. Läraren har ofta svårt för att bemöta 

kritik vilket Julia berättar om: ”... Jag sa till henne att, jag ba, ’jag tror det 

fungerade bäst om ni gjorde såhär... ’[...] Och då tog hon det väldigt personligt 

och tyckte att jag ifrågasatte, eller såhär, kritiserade hennes lärarroll.” Julia 

beskriver ett tillfälle då hon försökte komma med ett förslag på hur lektionen 

kunde ha fungerat bättre. Julia upplevde inte att handledaren bemötte förslaget 

som något positivt, utan att handledaren tog det personligt och menade att Julia 

hade gått över gränsen.  
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Trots att det tar längre tid för studenten att anpassa sig när de haft läraren som 

handledare, visar dock resultatet att studenterna känt sig inkluderade, eftersom 

läraren är trevlig och inbjudande, samt visar intresse för studenten.   

 

Polaren som rollkaraktär 

Det är sällan polaren uppfattas som en auktoritär person, utan verkar istället vilja 

ha en kollegial relation med studenten. Julia beskriver sin handledare: ”Hon va 

ganska, hon va väldigt avslappnad, såhär skön lärare liksom [...] Det var som att 

vi kände henne första veckan vi kom dit.”. Polaren ställer inga höga krav och är 

mån att bli omtyckt av studenten. Detta såg Julia under bedömningstillfället:   

”... ’Du är en bra tjej, du är duktig’ och så. Då gick hon ju mer på personlighet.” 

 

Skulle något planerat eller oplanerat ske, förväntar sig polaren att studenten ska 

acceptera situationen, utan protest. Julia upplevde bland annat att handledaren 

förväntade sig att Julia skulle acceptera en vecka utan VFU på grund av deras 

goda relation. Även Maria upplever att hennes handledare använde deras 

relation för att öppet beskylla universitetet för att den samverkan som sker 

mellan skola och universitet inte fungerat. Polaren inbjuder från första mötet till 

en god stämning i relationen.  

 
Vi satt och spelade wordfeud på tåget [...] då var man mer kompisar. [Elsa, 

Exc. 2013-11-28/8] 

 

Den positiva relationen mellan studenten och polaren kan visa sig när hand-

ledaren pratar med studenten på ett personligt plan. Edvin fick reda på att hans 

handledare normalt inte uppskattar studenterna ”… han var nödinkallad för att 

egentligen hade han slutat ta studenter. Han tyckte att kvalitén på studenterna 

sjunkit väldigt mycket, berättade han för mig efteråt.” Även Elsa fick berättat för 

sig om hur andra studenter inte varit lika professionella som henne, på grund av 

att de inte klätt sig på ett passande sätt, enligt handledaren. I dessa exempel visar 

polaren ett förtroende för studenterna. Trots att det handledarna berättar inte 

upplevs professionellt i en handledningssituation, uppskattar studenterna att de 

får reda på att de lever upp till handledarnas förväntningar. Detta tyder på att 

polaren har svårt för att veta var gränsen går, samt hur relationen till studenten 

bör vara. 

 

Curlaren som rollkaraktär 

Likt en beskyddare tar curlaren på sig allt ansvar för att studenten ska klara av 

sin VFU. Ida beskriver hur hennes handledare, första dagen under hennes VFU 

sagt att: ”… alla brukar uppfylla det här, så du behöver inte känna dig stressad”. 

I detta exempel fungerar handledaren som en beskyddare, som dels vill lugna 

studenten samt sänka studentens upplevda prestationskrav.  Curlaren vill absolut 

inte att studenten ska misslyckas och därför sker sällan några invändningar mot 
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det studenten presterar. Jakob beskriver hur handledaren tyckt att det mesta han 

gjort under sin VFU varit bra och att handledaren inte haft några invändningar. 

Han menar att handledaren var den sortens person som fann sig i det mesta. 

Emanuel berättar om hur hans handledare var mån om att han inte skulle känna 

sig obekväm: ”... hon var ju väldigt bra min att fråga ’känner du dig bekväm 

med det här du ska göra? Känner du dig bekväm med det?’” Detta citat visar på 

hur handledaren bryr sig om studentens välmående och inte vill att studenten ska 

behöva utföra något som inte känns bra. Det finns också citat som exemplifierar 

att denna typ av handledare minimerar studenternas risker för att misslyckas: 

 
... ”Det var inte ditt fel, där hade jag kunnat berätta att det inte skulle funka”. 

Så handledaren tog ändå på sig den rollen att hon tog på sig felet, så dom 

skyddar en lite så att man inte ska tappa hoppet. [Jakob, Exc. 2013-11-21/4] 

 
... Hon förvänta sig inte så mycket, hon sa det är väldigt olika från student 

till student hur mycket man ska förvänta sig. [Emanuel, Exc. 2013-11-16/1] 

  

Emanuel och Jakobs resonemang tyder på att handledarna skyddar studenterna, 

genom att sänka kraven på deras prestationer. Curlaren tycks nöja sig med det 

studenten presterar oavsett om de uppnått de formella kraven eller ej, således 

kan curlaren påverka studenten till att inta en bekväm inställning. Enligt 

resultatet har studenten möjlighet att avsäga sig en del av sitt ansvar när hand-

ledaren främst agerar som curlare.  

 

Diktatorn som rollkaraktär 

Diktatorn kan ses som ett skräckexempel på de handledare studenterna har mött 

under VFU. Diktatorn visar inget intresse för lärarstudenten och vid de tillfällen 

studenten inte är osynliggjord, trycker diktatorn ner eller mobbar. Ett extremt 

makt- och kontrollbehov är något som tydligt kan identifieras hos diktatorn. 

Studenten har ingen möjlighet att påverka innehållet eller upplägget av VFU och 

drar sig ofta undan.  

 
... sen lyssna han [handledaren] inte han va inte nåt intresserad av oss utan 

han va ju bara ”ni ska leda saker”, leda saker är det viktigaste, inte att vi 

hade uppgifter med oss från skolan så han lyssna ju ALDRIG på vad vi sa 

att vi hade med oss. [Emanuel, Exc. 2013-11-16/1] 

 
Min första handledare var väl… Eh… Asså, nån jävla Hitler asså, typ en … 

Vad ska man säga, asså någon slags, typ en diktator! Asså hon 

[handledaren] bara styrde på sin grej, man fick inte komma med några andra 

förslag. Om man gjorde det så vinklade hon dem till sina egna. Det var 

hennes spår annars så var man körd. [Ida, Exc. 2013-11-19/3] 

 

 



38 

 

Emanuel berättar om hur hans handledare struntade i hans obligatoriska 

uppgifter som skulle genomföras under VFU, trots att Emanuel försökte säga till 

och förklara vad han förväntades göra. Ida beskriver hur det inte spelade någon 

roll vad hon sa, eftersom hennes förslag inte ansågs dugliga. Diktatorn ställer 

samtidigt höga krav som ofta är otydliga och hotar med sanktioner om studenten 

inte rättar sig efter kraven. Ofta har diktatorn inte heller någon självinsikt om sitt 

beteende. Ida fortsätter:  

 
Och så började hon med att säga efter en, kanske en och en halv vecka, att 

”nej, ni kommer nog få OM-VFU.” och då frågade vi ”varför då? redan 

liksom? Vi har ju knappt varit här, vi ska vara här i fem veckor och du 

dömer oss på en vecka?” ”Men ni äter ju inte lunch här…” ”Vi ba, nej… 

okej..?” ”Ja då hör ni ju inte lärarjargongen…” [Ida, Exc. 2013-11-19/3] 

 

Diktatorn får studenten att känna sig osäker och nedtryckt, vilket gör att 

studenten aldrig skulle våga ifrågasätta handledaren eller komma med några 

egna idéer eller förslag. Resultatet tyder också på att studenter som mött 

diktatorn blir hämmade även under kommande VFU-perioder, på grund av att de 

blivit nedtryckta.  
 

Egot som rollkaraktär 

Den egoistiska handledaren vet alltid bäst och ställer inga krav på studenten. 

Egot utgår från att studenterna ändå inte kommer uppfylla de förväntningar som 

egot har. Resultatet tyder på att den egoistiska handledaren har bestämt sig i 

förväg för att studenterna inte är kompetenta nog att stå på egna ben, därmed får 

studenterna aldrig någon chans att visa sina färdigheter. Egot verkar skapa en 

viss nervositet hos studenterna, vilket gör att de ofta spelar med och rättar sig 

efter handledaren för att minimera risken att behöva göra om sin VFU. Edvin 

berättar om hur han behövde anpassa sin undervisning utifrån egot, de förslag 

han själv kom med blev genast avfärdade.  

 
Han hade väl en plan i huvudet, skulle jag säga som var ganska fast. [...] han 

tog bitar mer som jag fick hålla i som ändå behövde följa hans grundtanke. 

[---] jag gick ut med de här idéerna till min handledare [...] Då pratar vi inte 

om några galna grejer jag vill försöka, utan basic undervisning jag ville 

testa, men som fick förändras för att det skulle passa med hans schema, eller 

hans tänk. [Edvin, Exc. 2013-11-26/7] 

 

Att osynliggöra eller utnyttja studenten är vanligt förekommande hos den 

egoistiska handledaren. Egot kan exempelvis hitta på uppgifter som inte har 

någon relevans för studenten, eller låta studenten springa tråkiga ärenden. Enligt 

resultatet vill studenterna undvika konflikter med egot och säger därför inte 

ifrån. 
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”Jaa, men du kan väl rätta några matteböcker då, om du känner att du inte 

har nånting att göra” eller så säger de ”ja men om du har nåt eget så kan du 

ju göra det”. [Sara, Exc. 2013-11-19/2] 

 
Så fråga dom om man kunde hämta papper som de skev ut. Och då kände 

man väl sig lite som en springpojk. [...] Men då gör ju jag din skitgöra, i 

princip. [Jakob, Exc. 2013-11-21/4] 

 

Egot har också ett kontrollbehov, och vill ha det på sitt sätt eftersom det alltid 

har fungerat. Det finns inget som helst intresse för att lära känna, eller förstå 

studentens situation. Egot kan varieras med andra rollkaraktärer, dock främst 

med de som upplevs vara negativa av studenterna. I nedanstående excerpt fram-

träder egot som självcentrerad och omedveten som sitt eget beteende. Egot tar 

avstånd både från studentens påståenden och vad som skett tidigare under VFU-

perioden. 

  
Och då hade hon ju kryssat i att vi uppfyllt allt och att det gått jättebra. Så 

då frågade vi om vi har om-VFU eftersom du har gett oss högsta, i de bästa 

kryssen… Då sa hon ”Neej. Det har jag aldrig sagt.” Då hävdade hon att hon 

inte sagt något om om-VFU, och att hon varit positiv och gett bra feedback, 

så det var lite såhär kändes som hon var lite schizofren eller någonting den 

där människan. [Ida, Exc. 2013-11-19/3] 

 

Handledaren som omedelbart bedömde att Ida skulle behöva göra om sin VFU, 

ändrade senare sin uppfattning. Att plötsligt ändra uppfattning är vanligt före-

kommande hos rollkaraktären egot.  

 

Amatören som rollkaraktär 
Enligt resultatet ser amatören sig själv som en erfaren och duktig handledare, 

men framstår som förvirrad och är i behov av styrning. Elsa som har träffat på 

amatören ger flera exempel på hur denna typ av handledare har varit och 

uppträtt.  

 
Han har blixtrar av vett då man liksom ser, liksom, till exempel så pratade vi 

om hur viktigt det var med VFU, att man stoppar olämpliga lärarstudenter 

[...] … han har stoppat flera stycken som han tyckte var olämpliga liksom. 

Och då tänkte jag, då måste han va vettig, för vi hade ett riktigt samtal om 

det och så. Men så flamsade han runt och hämtade nån bok, och då började 

jag se vad det var för person. [Elsa, Exc. 2013-11-28/8] 

 

Elsa blir tvungen att ta kontroll över sin VFU, då amatören inte tar sin del av 

ansvaret. Amatören vill egentligen inte vara pedagog och låter sina känslor inför 

läraryrket genomsyra VFU-perioden: 
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Han vill inte riktigt va lärare längre [...] Och det var bland det första han sa 

när vi träffades. Men han samtidigt inte den här bittra. [---] ... undrar själv 

vad han gör i skolan [...] för han hatade skolan… [---] Han sa aldrig orden, 

”jag vill inte va lärare”, men det var så uppenbart. [Elsa, Exc. 2013-11-28/8] 

 

Trots sin brist på professionalitet gentemot både elever och student har amatören 

ett kontrollbehov och vägrar se till alternativa lösningar. Elsa berättar om hur det 

gick till när de skulle utvärdera hennes prestationer och de moment hon genom-

fört: ”Han sa ingenting och det jag gjorde var fel”. Det sista citatet sammanfattar 

hur amatören fungerar i sin handledarroll och att studenten fick hantera sin 

handledare på ett strategiskt sätt: ”Ja, nej, det var jättefrustrerande. Man fick 

tänka på honom som ett barn [---] Det var oprofessionellt.” 

 

Figur 2. Handledarnas rollkaraktärer under VFU 
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Figur 2. I figuren visas en sammanställning av handledarnas rollkaraktärer vilka 

synliggjorts under verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Studenterna har en 

positiv inställning till rollkaraktärerna mentorn, läraren, polaren och curlaren, och 

har en negativ inställning till rollkaraktärerna diktatorn, egot och amatören. I 

figuren presenteras kortfattat rollkaraktärernas karaktäristiska drag. 
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4.2.2 Identifierade rollkaraktärer hos studenterna under VFU 

I denna del presenteras olika rollkaraktärer hos studenterna vilka synliggjorts 

genom analysen. Genom att kartlägga hur studenterna beskriver sig själva under 

VFU, har sju olika beteendemönster, som inkluderar inställningar och attityder, 

identifierats. Den första rollkaraktären som presenteras, nybörjaren, skiljer sig 

från de andra rollkaraktärerna och kan ses som en del av introduktionsfasen på 

VFU-platsen. Samtliga informanter har beskrivit att de under sin första VFU har 

gått in i rollkaraktären som nybörjare. 

 

Nybörjaren som rollkaraktär 
Resultatet visar att studenterna alltid går in i nybörjaren som rollkaraktär under 

sin första VFU-period, oberoende av vilken handledare de möter. Studenterna 

vill lära sig hur kulturen i skolan och bland lärarna ser ut och fungerar. Roll-

karaktären anses nödvändig för den socialiseringsprocess som sker i kontexten 

VFU. 

 
I den första perioden kommer jag ihåg, då var man åtminstone i mitt fall, 

inte helt säker på sin egen lärarroll [...] och inte minst var man ganska 

nervös. Då kändes det kanske inte lika självklart att man stod där som lärare. 

[---] man var ju underlägsen i situationen, man kände sig nästan som en 

praktikant som kom dit och skulle se hur det var på arbetsplatsen, mer eller 

mindre. [Henrik, Exc. 2013-11-26/7] 

 

Henrik beskriver hur han likt de andra studenterna känt under den första tiden 

under VFU. Nybörjaren är observerande och tar inget, eller väldigt lite ansvar. 

Nybörjaren är i stort behov av styrning och gör oftast inte mer än vad som krävs. 

Fokus läggs främst på att bli omtyckt av eleverna, men studenten söker även 

bekräftelse från handledaren i stor omfattning. Nybörjaren känner sig osäker och 

nervös inför sin VFU och utstrålar även detta.  

 
Jag kände liksom inte att, första gången var inte så jävla, vad ska man säga. 

Jag kände inte att man hade så mycket ansvar då. Så då tog jag inte så 

mycket ansvar heller. [Filip, Exc. 2013-11-21/4] 

 

Denna rollkaraktär kan ses som en övergående introduktionsfas då nybörjaren 

vill socialiseras och kämpar för att anpassa sig efter de normer och regler som 

präglar den ovana situationen. För att så snabbt som möjligt anpassa sig kan 

nybörjaren i många fall se handledaren som en expert. Nybörjaren känner sig 

ibland underlägsen handledaren och är rädd för att göra fel, vilket Julia berättar 

om. ”... man är ju inte dum i huvudet, men man är ju ändå lite rädd. Man är ju ny 

student och man vet inte vad man får göra och vad man inte får göra.” Eftersom 

agerandet som nybörjare kan ses som en övergående fas är det vanligast att 

studenterna går in i en annan rollkaraktär, efter bara ett par dagar. Somliga går 

däremot in i rollkaraktären som nybörjare inför varje ny VFU-period. Resultatet 
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tyder på att dessa studenter har ett större behov av att anpassa sig och känna av 

den nya situationen. De studenter som går in i rollkaraktären som nybörjare 

under varje ny VFU-period, gör det medvetet. 

 

Praktikanten som rollkaraktär 

Praktikanten har varit oförmögen att ta sig ur nybörjarfasen och vill ta eget 

ansvar, men hämmas på grund av sin rädsla inför att inte vara en tillräckligt bra 

pedagog. Praktikanten verkar inte känna sig redo att ta eget ansvar och efter-

frågar istället en tydlig struktur. Därför försöker praktikanten anpassa sig och 

svansar efter, härmar handledaren, samt inväntar initiativ. Praktikanten upplever 

kritik som obehaglig vilket också bidrar till anpassning efter handledaren.  

 

Ängslan och konflikträdsla präglar praktikanten, då handledaren ses som någon 

med hög auktoritet. Bland annat Filip och Maria berättar om att de är rädda för 

att ifrågasätta handledarna, Filip menar att: ”Man ser ju alltid läraren som högre, 

eftersom att det är en handledare så står den ju alltid högre än en…” Maria 

berättar att hon själv inte kommit till den punkt, där hon vågar ifrågasätta hand-

ledarens handlingar. Sara berättar nedan om att hon känner sig som en svans, på 

grund av sin konflikträdsla inför handledaren:   

 

… för ofta vill man ju jag vill inte [...] komma in och verka som att jag vill 

ta över utan då är jag hellre lite avvaktande och berättar inte de 

[handledarna] heller [vad som ska göras] blir det ofta en miss där att man 

känner sig som en svans. [Sara, Exc. 2013-11-19/2] 

 

Praktikanten agerar som en hjälpreda och tar inget ansvar, utan gör det 

handledaren ber om. Praktikanten är väldigt självkritisk, osäker och har 

samtidigt ett enormt behov av förberedelse. Förberedelsebehovet grundar sig i 

att praktikanten måste planera inför alla tänkbara saker som kan gå fel. Sara 

berättar om hur viktigt det är för henne att vara förberedd: 

 
Jag tycker att de ska va noga med att berätta om deras schema, hur deras 

tidsplan ser ut för veckan så att man vet vilka tider det är som gäller, hur, 

vad man ska göra på eftermiddagarna så att man kan planera sitt eget 

arbete… [Sara, Exc. 2013-11-19/2] 

 

Flera av studenterna beskriver hur de önskar bekräftelse från handledarens sida. 

För praktikanten är det viktigt att få feedback angående huruvida de moment 

som utförts varit rätt eller fel, bra eller dåliga.  
 

Då visste jag ju inte i våras: ”Gjorde jag något bra?” ”Gör jag rätt 

överhuvudtaget?” ”Är det det här jag ska göra?” Det hade jag ingen aning 

om. [Ida, Exc. 2013-11-19/3] 
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Praktikanten förekommer ofta i mötet med egot, även fast egot inte uppmuntrar 

studenten till utveckling eller ger någon konstruktiv kritik. Egot är inkonsekvent 

i sitt beteende, vilket gör att studenten blir osäker och fokuserar på att rätta sig 

efter handledaren, snarare än att utvecklas under VFU. I mötet med diktatorn 

vågar studenten inte säga ifrån, utan underkastar sig handledaren. Diktatorn 

möjliggör inte heller för studenten att utvecklas, vilket bidrar till att studenten 

går in i rollkaraktären som praktikant. Har studenten en gång varit praktikant, 

kan det vara svårt för studenten att gå in i en annan rollkaraktär under nästa 

VFU. I mötet med läraren kan studenten möjliggöras att gå ur rollkaraktären 

som praktikant, men är i vissa fall fortfarande osäker och upprätthåller sin roll-

karaktär som praktikant. 

 

Den likgiltiga rollkaraktären 

Den likgiltiga känner sig nedtryckt och kontrollerad, samt hämmad och 

frustrerad. Känslorna hanteras genom att enbart göra det mest nödvändiga, trots 

att viljan för att göra mer egentligen finns där. Studenten framstår som 

ointresserad och aktar sig för handledaren, men är i själva verket frustrerad över 

situationen och kan eller orkar inte bemöta problemet.  
 
Och så var det ju min första VFU så jag visste inte riktigt… Nu hade jag ju 

typ asså jag vet inte, gått till programledningen eller nån som finns över 

henne. Men då var det liksom första VFUn och jag visste inte vad jag kunde 

göra. [Ida, Exc. 2013-11-19/3] 

 

Den likgiltiga studenten är oengagerad och avskärmar sig, samt avviker från 

handledaren, ofta beror det på handledarens beteende gentemot studenten. 

Likgiltigheten är ett sätt att hantera handledarens bemötande. Att studenten gått 

in i rollkaraktären som den likgiltiga har visat sig i mötet med diktatorn och 

egot. Den likgiltiga drar sig undan och undviker handledningssituationen, samt 

interaktion med handledaren. På grund av detta, uppfattas den likgiltiga som 

passiv. Den likgiltiga studenten har dock gett upp chanserna att klara av VFU 

och bryr sig inte längre om vad handledaren tycker.  
 

 

De andra som jobbade där, de är vuxna människor liksom. Dom bara gick 

sin väg... Gick och satte sig. Jaha. Så man kände det som att man störde. 

[Ida, Exc. 2013-11-19/3] 

 

Asså vi försökte ju vara där så lite som möjligt, för man ville inte umgås 

med den här NN [handledaren]. [Ida, Exc. 2013-11-19/3] 

 

Den pragmatiska rollkaraktären 
Precis som den likgiltiga känner sig pragmatikern frustrerad, hämmad, 

kontrollerad och ibland nedtryckt. Pragmatikern låter, till skillnad från den 

likgiltiga, inte sin besvikelse synas utåt genom att avvika. Istället rättar sig 
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pragmatikern i ledet med hjälp av ett spelat engagemang. Pragmatikern låter sig 

bli styrd, men tycker i själva verket inte om det.  
 

Edvin - Lät han göra så, så länge jag fick godkänt så. Vilket i och för sig, 

även fast jag vet om att jag egentligen ska säga till men däremot så känns 

det också som att, när man är ute de här veckorna. Ja, du kan säga till, men 

då kommer du att få det fixat så pass sent att så, när det väl är fixat så är du 

redan klar och att ta igen VFU är för jävligt. Har jag hört. [---] Han satte ju 

inte alls krav på mig, vilket gjorde att jag ansåg att det var lika bra att glida 

igenom ungefär för att det var det, eller ta upp det till strid. 
Henrik - Det är inte kul att sitta 7 veckor på en arbetsplats och inte tycka 

om människorna man sitter med heller. [Edvin och Henrik, Exc. 2013-11-

26/7] 

 

Pragmatikern är väl insatt i de konsekvenser ett dåligt samspel med handledaren 

kan få, och vill inte riskera att misslyckas. Fokus ligger på det slutgiltiga målet 

och pragmatikern gör ett aktivt val att se situationen som en engångsföreteelse. 

Pragmatikern har även uttryckt att det är för det bästa, eftersom varje VFU-

period endast sträcker sig över en tidsbegränsad period. Genom detta kan 

pragmatikern också ta till sig lärdom som faktiskt är positiv enligt studenten 

själv.  

 
... jag vill inte förstöra den kontakt man har och förstöra VFUn man har. [...] 

det är då du har möjlighet att lära dig nånting och jag vill inte förstöra den 

genom att förhållandet mellan mig och handledaren blir dåligt. För det har 

man hört att det är jättemånga som har och hela VFUn har blivit förstörd för 

att de och handledaren inte går ihop. [Maria, Exc. 2013-11-22/6] 

 

Rollkaraktären egot har, enligt resultatet, bidragit till att studenterna gått in i den 

pragmatiska rollkaraktären. Egot vill ha det på sitt sätt under VFU och studenten 

håller inte alltid med handledaren. Pragmatikern har själv valt att rätta sig efter 

handledaren, på grund av sin medvetenhet kring konsekvenserna av att 

ifrågasätta och motsätta sig egot.  

 

Kollegan som rollkaraktär 

Kollegan är ansvarsfull och tar gärna egna initiativ, samt visar intresse. Kollegan 

kan ses som självgående och trygg i sig själv. ”Man tar ju mer och mer ansvar 

för varje gång, håller i fler lektioner, det är inte… Det känns som att man inte är 

lika nervös, det är inte oklart vad man ska göra när man väl kommer ut” berättar 

Filip. Han upplever att hans utveckling i lärarrollen har ökat hans själv-

förtroende och att han därför vågar ta för sig mer. Kollegan vågar slappna av 

och ifrågasätta olika förekommande delar under VFU. Kollegan upplever att det 

finns en ömsesidig tillit mellan studenten och handledaren, vilket medför att 

kollegan kan testa sig fram och hitta sin egen lärarstil. 
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Ja det var ju som jag, det här, att vara fri, det är frihet under ansvar. [...] Om 

jag hade visat att jag inte klarat av det, då hade han hoppat in och då hade 

jag inte fått fortsätta naturligtvis. [---] den närmaste liknelsen jag kan 

komma på [...] är ny på en arbetsplats. [Henrik, Exc. 2013-11-26/7] 

 

I mötet med en mentor går studenterna oftast in i rollkaraktären kollegan. 

Samspelet mellan dessa rollkaraktärer upplevs positivt, då mentorn lever upp till 

de förväntningar studenten har på en handledare. Således kan studenterna också 

bemöta de förväntningar som finns på dem själva. Handledarens beteende är 

avgörande för om studenten kan agera som kollegan eller inte. Kollegan har inte 

identifierats i de fall handledarens rollkaraktär, enligt studenterna, upplevts vara 

negativ. Läraren bidrar också till att studenten går in i rollkaraktären kollegan, 

dock är studenten i detta fall mer styrd än i mötet med mentorn. Kollegan känner 

sig trygg i VFU-situationen och har ofta även blivit välkomnad av såväl hand-

ledare som övrig skolpersonal.  

 
... där var det väldigt lyckat för att jag kände mig som en del av gruppen, jag 

var en del av arbetslaget. [Edvin, Exc. 2013-11-26/7] 
 

Glidaren som rollkaraktär 
Glidaren är i grund och botten osäker på sig själv och vill gärna bli bekräftad. 

Glidaren är väl medveten om förväntningarna som ställs och skulle ha tagit 

ansvar om den bekväma inställningen inte fanns där. Jakob säger själv att han 

borde ha varit mer ansvarstagande under de första åren av lärarutbildningen, 

men han bortförklarar sig med att han inte visste så mycket i början. Jakob 

medger att han inte tagit något ansvar, samt att han varit väl medveten om det. 

Glidaren är medvetet, eller omedvetet inställsam gentemot handledaren och det 

inställsamma beteendet kan uppfattas som ett fjäskande. 

 
Asså, om man går in med inställningen att man vill göra så mycket som 

möjligt så får man väldigt mycket lärartid att stå framför klassen, men om 

man säger att ”Nej, ta den du. Asså, jag ska sitta och skriva i mitt block” [...] 

så behövde man inte ta lektioner liksom. [Jakob, Exc. 2013-11-21/4] 

 

Eftersom glidaren har en bekväm inställning, uppfattas inte heller glidaren som 

den mest engagerade studenten under VFU. Glidaren förmedlar inte heller att 

VFU är något svårt eller oroande moment av utbildningen.  

 
Jag betedde mig som en elev den veckan, vi gick ju runt och satt i soffan, 

typ spela spel liksom. [Julia, Exc. 2013-11-21/5] 
 

Enligt resultatet bidrar handledartypen curlaren ofta till att studenter som är 

osäkra, eller inte trivs med för mycket ansvar, går in i rollkaraktären glidaren. 

Detta kan ses som en föräldra-barnrelation, där den ena parten vill ta hand om 

den andra, och den andra parten uppskattar att bli omhändertagen. Det behöver 
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nödvändigtvis, inte från början, handla om att studenten är lat eller oengagerad. 

Dock kan känslan av att bli omhändertagen och frånvaron av krav på studenten, 

utmynna i att studenten blir bekväm och inte gör mer än vad som är nödvändigt. 

Curlaren och glidaren har, enligt resultatet, ofta en god relation. Ingen av 

parterna har insikt i det faktum att handledningen, som trots allt är en central del 

av VFU, hamnar i skymundan. Även när glidaren möter handledare som inte 

visar intresse för studenten, vill studenten upprätthålla en god relation och 

uppfattas positivt av handledaren.  

 
Nej då har jag anpassat mig, för då har man liksom, aa, nej, man vill ju hålla 

god ton med sin handledare eftersom att man ska vara där i några veckor till, 

eller så liksom, så då orkar man inte dra igång nånting. [Jakob, Exc. 2013-

11-21/4] 

 

Överlevaren som rollkaraktär 
Genom att vara väl förberedd och beräknande har överlevaren möjlighet att 

hantera sin ilska och frustration som uppstått i ett direkt bristande samspel med 

handledaren. När Elsa mötte sin handledare blev hon tvungen att ta tag i 

situationen. 

 
Så jag bara ”nu tittar vi här. Nu gör vi det här, läs här vad du ska undervisa 

mig i”. [---] Så fick fokusera honom. Det var väldigt konstigt. [---] Jag fick, 

lite som man gör med barn. Man får lura dem lite grann. [---] Då fick jag 

hantera det, försöka gå runt honom på något vis. [Elsa, Exc. 2013-11-28/8] 

 

Överlevaren vägrar finna sig i situationen och tar kontroll, samt agerar styrande. 

Överlevaren är inte rädd för att ställa krav och ifrågasätta, dock görs detta utan 

att provocera. Elsa fick vid flertalet tillfällen hitta rätt formuleringar vid 

konversation med sin handledare, så att hon själv inte skulle bli beskylld för sin 

handledares glömska. Hon såg också till att handledaren inte glömde något i 

bedömningen som väsentligt kunnat påverka hennes fortsatta studier. Även Julia 

har efter sin VFU tagit kommando att se till att hennes handledare ska rapportera 

in bedömningen till universitetet. 

 

Överlevaren är överlag positiv, trots sina känslor och försöker alltid göra det 

bästa av situationen. När Maria fick höra från sin handledare att det inte fanns 

mycket tid för henne och inte behövde komma på sin VFU fick hon sätta ner 

foten: 

 
Jag har sagt att ”jag måste göra min praktik, så jag är här”. Så det är inte så 

att jag går hem utan jag har fortsatt att vara där precis som vanligt. Och 

försökt lära mig så mycket som möjligt. [Maria, Exc. 2013-11-22/6]  

 

Elsa som träffat på amatören berättar om att det inte fanns något annat val än att 

gå in i överlevaren som rollkaraktär för att klara av VFU. På grund av hand-
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ledarens oprofessionella och ansvarslösa beteende är det studenten som får ta 

kontroll över sin egen VFU.  

 

Figur 3. Studenternas rollkaraktärer under VFU 
NYBÖRJAREN 

Vill socialiseras, Observerande, Elevroll, Tar ej ansvar, Vill bli styrd, Gör det som krävs, 

Rädd att göra fel, Ängslig, Osäker, Ser handledaren som expert, Underlägsen 
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Figur 3. I figuren visas en sammanställning av studenternas rollkaraktärer vilka 

synliggjorts under verksamhetsförlagd utbildning (VFU), samt rollkaraktärernas 

karaktäristiska drag. De delar alla gemensamt rollkaraktären som nybörjare under 

den första VFU-perioden, eller den första tiden på varje VFU.  

 

4.3 Sammanfattning 
I resultatet framkommer de erfarenheter och upplevelser studenterna har av VFU 

och handledning. Interaktion mellan student och handledare kan, enligt 

resultatet, ses som varierande. Relationen och samspelet mellan parterna har stor 

betydelse för hur interaktion mellan dem ser ut. Studenternas och handledarnas 

inställning till den egna rollen, samt varandras rollkaraktärer under VFU kan 

också beskrivas som betydande för hur relationen ser ut. Interaktion i form av 

öppna dialoger och en god relation till handledaren påverkar i flera fall 

studentens agerande i positiv bemärkelse, eftersom studenten vågar ta för sig 

mer och finner det utvecklande och givande. När interaktion innebär ett samspel 

som, av studenten, upplevs vara negativt kan studenten påverkas på så vis att de 

exempelvis drar sig tillbaka och blir passiva. Resultatet synliggör de roll-

karaktärer som identifierats bland handledare och studenter. Sju olika roll-

karaktärer hos handledarna samt sju olika rollkaraktärer hos studenterna 

presenteras.   
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5. DISKUSSION  

Denna studie har handlat om att förstå den interaktion som sker mellan 

lärarstudenter och handledare under verksamhetsförlagd utbildning. I studien har 

också de rollkaraktärer som synliggjorts i interaktion mellan student och 

handledare beskrivits. I detta kapitel appliceras den teoretiska referensramen på 

studiens resultat. Resultatet diskuteras även i förhållande till den tidigare 

kunskap som presenterats, efterföljt av en avslutande diskussion och metod-

diskussion. Avslutningsvis presenteras slutsatser samt förslag till vidare 

forskning. 

 

5.1 Resultatdiskussion 
Resultatdiskussionen presenteras nedan med hjälp av tre olika rubriker, 

kopplade till studiens teoretiska referensram.  

 

5.1.1 Verksamhetsförlagd utbildning som teater  

Skolan där studenten utför sin VFU är en social inrättning där olika former av 

sociala samspel förekommer. Den verksamhetsförlagda utbildningen kan ses 

som ett framträdande där både student och handledare uppträder som aktör och 

observerar som publik. Goffman (1999) menar att jaget uppstår då aktören 

formar sig själv i en roll. Således uppstår jaget i interaktionen mellan handledare 

och student. Resultatet visar att studenternas rollkaraktärer, eller roller under 

VFU tar sig olika form beroende på hur interaktionen med handledaren ser ut. 

Goffman anser att individens sociala roll är kontextbunden (ibid.). Studenten 

övar på sin lärarroll under VFU och blir bedömd av handledaren efter sina 

prestationer som en god lärare. Således blir framträdandets trovärdighet viktig 

för både studenten själv och handledaren. Resultatet visar att studenten 

framställer olika sidor av jaget i framträdandet, i syfte att övertyga publiken och 

sig själv om den äkta rollen, även fast studenterna inte alltid har insikt om att 

VFU-situationen gör att de framhäver vissa sidor av sig själva. Enligt Goffman 

kan denna brist på insikt innebära att studenten blivit duperad av sitt eget 

framträdande och att rollen är så pass trovärdig att studenten själv blivit över-

tygad (ibid.). Resultatet visar även att vissa av studenterna har en mer cynisk 

inställning till sitt eget framträdande och agerande. Pragmatikern visar exempel 

på att bete sig enligt förväntan, fastän handledaren egentligen ifrågasätts. Istället 

spelar pragmatikern en roll som innebär att handledaren godkänner studentens 

VFU-period. Studenten kan spela intresserad av allt, men väljer egentligen vad 

som är viktigt att ta till sig. Erstad (2004) visar i sin studie att studenterna är 

selektiva i vad de väljer att lära av. Resultatet i denna studie visar på liknande 

fenomen, men studenterna är mer eller mindre medvetna om sin selektivitet. 

Goffman (1999) menar att en oäkta roll bäst genomskådas av personen som 

spelar den, men framhåller också hur viktigt det är att framställa en tydlig roll 

för att ett samspel ska vara väl fungerande.  
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Rollerna upprätthålls genom fasader, vilka anpassas till den inramning som finns 

under framträdandet. Studenternas inramning under VFU är skolan som helhet, 

dock främst klass- och lärarrum. Den övergripande bedömningsdimensionen, 

det vill säga att studenten är medveten om bedömningen som sker från både 

handledare och universitet, kan också ses som en abstrakt del av inramningen. 

Goffman (1999) menar att publiken har förväntningar på hur aktören kommer att 

agera under framträdandet. I resultatet visas att studenterna har egna bilder av 

hur dessa förväntningar kan se ut. Utifrån dessa föreställningar kan studenten 

skapa en idealiserad bild av sig själv och välja att dölja egenskaper som inte är 

passande för rollen (ibid.). Vissa studenter redogör för att de kan vara sig själva 

när interaktionen innebär ett väl fungerande samspel, men att de ändå medvetet 

väljer att dölja aspekter av sig själva de inte tror är uppskattade. Till skillnad 

från den idealiserade bilden studenten skapar om sig själv, vilken döljer aspekter 

av jaget, kan studenten genom intrycksstyrning välja vilka delar av jaget som 

ska framhävas i framträdandet. Med hjälp av intrycksstyrning kan aktören 

strategiskt försöka påverka publikens uppfattning (ibid.). Studenterna framhäver 

olika sidor av sig själva enligt resultatet, ofta på grund av att de vill ha en 

fungerande relation med handledaren. De upprätthåller därför, med hjälp av 

fasaden, den roll som passar enligt handledarens tycke och det sammanhang 

studenterna befinner sig i. Pragmatikern upprätthåller exempelvis en fasad som 

intresserad och engagerad, fastän studenten i själva verket är cynisk till sitt 

framträdande. Då pragmatikern spelar en trovärdig roll, blir handledaren 

duperad av studentens framträdande och anar inte vad som finns bakom fasaden. 

Att studenten kan ses som en cynisk aktör innebär dock inte att studenten tappat 

masken inför handledaren, vilken agerar som publik. Som motsats står den 

likgiltiga som däremot inte lyckas upprätthålla rollen som intresserad, utan 

tappar masken. Polaren spelar, i vissa lägen, inte en heller trovärdig roll. När 

polaren blir för intim med sina åsikter inför studenten och inte förstår hur 

relationen mellan dem egentligen ser ut, tappar polaren masken och avslöjar de 

faktiska sidor av jaget som bör döljas i framträdandet. En handledare som från 

början, av studenten, uppfattats vara professionell låter rollen som polare ta 

över, kan handledaren tappa sin trovärdighet på grund av sitt inkonsekventa 

beteende. Även detta innebär att handledaren tappar masken under fram-

trädandet. 

 

Enligt Goffman (1999) sker framträdandet i den främre regionen, vilket inne-

fattar alla interaktionstillfällen mellan student och handledare. Det som främst 

påverkar framträdandet är de normer vilka genomsyrar den främre regionen. 

Interaktionen som sker mellan studenterna och handledarna är under ständig 

påverkan av dessa normer och förväntningar. Studenten påverkas till att agera på 

olika sätt under VFU, genom de förväntningar handledaren har på studenten. 

Dock kan handledarens roll förstås genom att även studenten har förväntningar 

på sin handledare. I resultatet ställer studenterna krav på att handledaren ska 
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vara kompetent, vilket stämmer överens med Köhler och Åbergs (2009) 

beskrivning av handledaruppdraget. Enligt Birnik (2010) grundar sig ett gott 

samspel i bådas parternas bidragande till relationen. Relationen kan, i sin tur, ses 

som en del av framträdandet, då den är tidsbegränsad till VFU-perioden. 

Ansvaret för att upprätthålla en god relation och således också ett gott fram-

trädande ligger på både studenten och handledaren. Studenterna har enligt 

resultatet, förväntningar på handledarna, där rollkaraktärerna som mentor, lärare, 

polare eller curlare besvarar dessa förväntningar och enligt studenterna uppstår 

då ett positivt samspel ur interaktionen. Rollkaraktärerna diktatorn, egot och 

amatören uppfyller inte de förväntningar studenterna har på hur en handledare 

ska vara. När ett samspel i interaktionen väl uppkommer ses det därför också 

som negativt ur studentens synvinkel. Handledaren är således inte heller 

trovärdig i sin roll som handledare. Birnik (2010) beskriver hur handledarens 

förhållningssätt antingen kan hämma eller möjliggöra för studentens utveckling, 

något som tydligt syns i handledarnas roller som framkommit i resultatet. Vissa 

av rollkaraktärerna bidrar till att studenten går in i en mer passiv roll, och andra 

av handledarnas rollkaraktärer kan istället lyfta studenten och bidra till att 

studenten blir aktiv och ansvarsfull. Wedin, Hultman och Schoultz (2012) menar 

att handledarens inställning och uppfattning av studenten påverkar studentens 

agerande under VFU, vilket också överensstämmer med resultatet. Det fram-

kommer att studenterna vanligtvis rättar sig efter handledarens handlingar och 

agerande, vilket innebär att studentens sociala roll främst påverkas av de 

förväntningar som kommer från handledaren.  

 

5.1.2 Studentens karaktär under verksamhetsförlagd utbildning 

Eftersom studenterna under VFU blir bedömda och har många förväntningar på 

sig, finns också en rädsla för att misslyckas. Vid särskilt utsatta tillfällen, som 

exempelvis en bedömningssituation, behöver studenten kunna hantera sina 

känslor. Att studenterna kan hantera känslorna visar, enligt Goffman (1970), på 

styrkan i deras karaktär. Att genom självbehärskning kunna kontrollera sig själv 

och vara närvarande i stunden, samt att inge ett visst självförtroende under 

framträdandet, visar sig hos studenterna (ibid.). Resultatet visar att studenterna, i 

de allra flesta fall, har en stark förmåga att behärska sig i olika situationer som 

uppstår under VFU. Många av studenterna har agerat hjälpredor åt handledaren, 

trots att de egentligen tagit illa vid sig, vilket kan ses som en stark själv-

behärskning. Samtidigt visar resultatet att flera av studenterna inte vågar stå upp 

mot, eller ifrågasätta handledaren när samspelet inte har fungerat. Rädslan visar 

svaghet i karaktärsdraget mod, när studenterna viker undan den omedelbara 

faran. Mod innebär enligt Goffman att individen innehar förmågan att kunna 

inse och möta de risker som uppkommer (ibid.). Nybörjaren, praktikanten och 

den likgiltiga studenten ifrågasätter inte tveksamheter som kan uppstå i hand-

ledningssituationen, antingen för att de inte vågar, eller för att de inte tillåts av 

handledaren.  
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Goffmans (1970) beskrivning av karaktärsdraget ståndaktighet, att beslutsamt 

fortsätta med sina handlingar oavsett motstånd, visar sig också i interaktionen 

mellan handledare och student. I mötet med läraren visar resultatet att studenten 

kan bli tillsagd att följa handledarens normer om vad som är rätt och fel. Trots 

att studenterna vet att de inte har gjort något fel rättar de sig efter handledaren, 

vilket tyder på svag ståndaktighet. Det finns tydliga tecken på svag stånd-

aktighet hos nybörjaren, praktikanten och den likgiltiga. Däremot visar 

pragmatikern tydliga tecken på stark ståndaktighet. Pragmatikern är fast 

beslutsam att sitt nå mål med en avklarad VFU och att på sikt bli färdig lärare 

och låter därför sin syn på det icke optimala samspelet med handledaren få 

fortgå. Karaktärsdraget integritet liknas av Goffman vid självdisciplin, att motstå 

att agera omoraliskt trots vinningen det medför (ibid.). Glidaren kan därför anses 

ha svag integritet, eftersom glidaren inte gör mer än det absolut nödvändiga. 

Även pragmatikern, som officiellt beter sig enligt handledarens förväntningar i 

syfte att inte riskera att behöva göra om sin VFU, visar tecken på svag integritet 

då handlingen kan anses vara omoralisk. Pragmatikern är väl medveten om sin 

moraliska skyldighet att säga ifrån när någonting under VFU inte fungerar, men 

väljer att inte göra det.  

 

I mötet mellan amatören och överlevaren visas en tydlig situation när studentens 

karaktär sätts på prov. Studenten tvingas, mer eller mindre, ta kommando över 

situationen på grund av handledarens agerande. Karaktären kan ses som stark 

eftersom överlevaren faktiskt gör vad som krävs för att klara av situationen och 

modet synliggörs genom att överlevaren bemöter faran utan att vika undan. 

Ståndaktighet i form av beslutsamhet visar sig också, då överlevaren gör allt för 

att klara av VFU-perioden. Det krävs även självbehärskning för att kunna vara 

kvicktänkt i mötet med amatören. Bra eller dålig karaktär ska inte förväxlas med 

stark eller svag karaktär, utan handlar om vilka karaktärsdrag som går i enlighet 

med befintliga normer (Goffman, 1970). I den bedömningssituation studenterna 

befinner sig i behöver de visa upp sin karaktär och karaktären bör gå i enlighet 

med handledarens normer för att den ska uppfattas som bra. Överlevaren spelar 

med i det sociala spelet med handledaren trots sin medvetenhet kring att 

situationen med amatören bör hanteras annorlunda. Överlevaren ser till de 

fördelar som finns i att få en godkänd VFU, istället för att behöva göra om den 

tillsammans med en annan handledare. Integriteten kan därför ses som dålig 

istället för svag, eftersom överlevaren medvetet inte säger ifrån eller begär en 

annan handledare. Således kan även pragmatikern anses ha dålig karaktär. 

Däremot visar pragmatikern och överlevaren också på en stark karaktär, genom 

sin beslutsamhet att genomföra sin VFU, trots missnöje. Dock är det viktigt att 

påpeka det faktum att studenterna inte nödvändigtvis visar sin karaktär inför 

handledaren, då de kan anpassa sina framträdanden gentemot handledarna med 

hjälp av intrycksstyrning. Glidaren är ett exempel där intrycksstyrningen tydligt 

framkommer, trots att glidarens karaktär kan ses som både svag och dålig. 
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Glidaren slipper gärna undan ansträngningar och de förväntningar som ställs 

under VFU. Den bekväma inställningen gör att glidaren inte är aktiv till att ta sin 

del av ansvaret, vilket kan ses som omoraliskt då glidaren vet om vilka 

förväntningar som faktiskt ställt. Resultatet visar däremot att detta inte behöver 

vara handledarens uppfattning om studenten, eftersom glidaren är lyckas väl 

med sin intrycksstyrning gentemot handledaren. 

 

Kollegan och överlevaren kan anses ha stark karaktär. Kollegan vågar 

exempelvis ifrågasätta sin handledare, så länge handledaren är mottaglig för det 

och själv visar på en bra karaktär. Handledaren är i överläge och visar genom 

vänlighet och ödmjukhet mot studenten på stark integritet och bra karaktär. Att 

handledaren befinner sig i överläge kan förstås genom Goffmans (1970) 

beskrivning av att individers karaktär kan ses som en stor del av identiteten. 

Auktoritet kan visa sig då en kamp mellan individernas karaktärer uppstår och 

den ena parten får ofta ge vika för den andres förväntningar. Normalt sett 

tenderar individen att undvika konflikter där karaktären sätts på prov (ibid.). 

Studenterna kan, från början, redan ha inställningen att handledaren är i 

överläge, då handledaren ska bedöma studentens prestationer. Denna upp-

fattning visar sig bland annat när en student ger vika för handledarens åsikter, 

vilket kan tolkas som att studenten undviker konflikt och låter därmed 

handledaren vara den auktoritära parten. Enligt Lauvås och Handal (2001) 

genomgår handledningen olika faser, där handledaren till en början kan ses som 

underordnad studenten. Detta skiljer sig från studiens resultat, eftersom alla 

studenter upplevde att de varit i en underordnad position gentemot handledaren, 

framförallt under den första tiden på VFU. Asymmetrin är tydlig är i relationen 

mellan student och handledare och kan jämföras med Handals (2007) 

beskrivning av handledaren som guru. Studenten är på grund av bedömningen i 

underläge gentemot handledaren. Även ifall handledaren skulle agera som 

kritisk vän, vilket kan jämföras med mentorn, råder ett asymmetriskt förhållande 

mellan handledare och student (ibid.). Utifrån asymmetrin som finns i relationen 

mellan handledare och student kan karaktären bedömas vara både stark, svag, 

bra och dålig, beroende på hur mötet mellan handledaren och studenten ser ut.  

 

5.1.3 Känslor av skam och stolthet 

Spegeljaget innefattar tre aspekter av att se på sig själv genom andra (Lögdlund 

& Gottzén, 2014). Studenten har en föreställning om hur handledaren ser på, 

samt bedömer, studenten. Den tredje aspekten innefattar studentens självkänsla. 

I resultatet framkommer hur studenterna har en bild av att de blir bedömda och 

att studenterna tar stor hänsyn till den bilden. Studenterna anpassar sig efter den 

bild de tror handledaren har, dels för att få ett godkänt betyg, men också för att 

passa in i den sociala miljön. Nybörjaren har ett behov av att definiera de 

förväntningar handledaren har, för att skapa en tydlig bild att anpassa sig efter. 

Cooley (1902) menar att emotionerna skam och stolthet är en del av själv-
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känslan. Även Goffman (1967) menar att emotionerna uppstår i människans 

olika roller. I och med att aktörerna lyfter fram olika sidor av jaget i sina sociala 

roller kan de se på sig själva genom publikens ögon. Goffman menar även att 

individer kan framhäva och dölja aspekter av jaget för att undvika skamkänslor, 

vilket kallas intryckshantering (ibid.). Enligt Simmel (i Starrin & Dahlgren, 

2004, 81ff) är människan mer utsatt för bedömning då hon befinner sig i en 

medelnära relation. Det finns en risk för negativ bedömning som i sin tur kan 

leda till skam. Relationen mellan student och handledare kan ses som medelnära 

eftersom de behöver interagera med varandra under en period, fastän de inte 

känner varandra väl. Relationen studenten kan få till polaren behöver däremot 

inte ses som medelnära av studenten, eftersom studenten upplever en ömsesidig 

vänskaplig relation till handledaren. Risken för skam är inte lika stor i 

studentens möte med polaren. Även curlaren visar tendenser på att vilja skydda 

studenten från misslyckande och skam.  

 

De sociala bandens styrka visas även genom upplevelsen av skam och stolthet, 

att skammen visar bristfälliga band och stolthet starka band (Scheff i Starrin & 

Dahlgren, 2004, 91ff). I mötet med de roller hos handledarna vilka studenterna 

upplever som negativa kan de sociala banden mellan student och handledare 

anses vara svaga. Tydligast framkommer de svaga banden i resultatet i 

studentens möte med diktatorn och egot. Där mötet och interaktionen upplevs 

vara positiv, tyder banden på att vara starka, vilket istället syns tydligast i 

studentens möte med mentorn och läraren. Människan vill undvika skam redan 

innan den uppstår, vilket är en förklaring till varför hon ändå rättar sig i ledet 

(Scheff i Starrin & Dahlgren, 2004, 95f). Studenterna anpassar sig till de normer 

som finns samt efter handledaren för att undvika den skam negativ bedömning 

frambringar. Människan upplever istället känslor av stolthet när hon accepteras 

för den hon framställer sig vara. Stoltheten är ett tecken på att människan fått 

bekräftelse och belöning för sitt agerande (ibid.).  

 

Scheff (i Starrin & Dahlgren, 2004, 89) skiljer på tre olika typer av stolthet, 

sann, falsk och lånad. Resultatet visar att flera av studenterna varit stolta över 

sina prestationer, ofta tack vare den bekräftelse de fått genom handledarens 

återkoppling. Mentorn och läraren har vid återkommande tillfällen bekräftat och 

belönat studentens framträdanden och agerande. Genom konstruktiv kritik har 

känslor av stolthet uppkommit och känslor av skam osynliggjorts. Studenter som 

fått positiv bedömning under VFU uppvisar känslor av sann stolthet. En falsk 

stolthet innebär att människan överdriver sig själv och sina prestationer (Scheff i 

Starrin & Dahlgren, 2004, s.89). Amatören som beskriver sig själv som 

kompetent och erfaren, visar en falsk stolthet eftersom studenterna inte uppfattar 

amatören på det sätt amatören framställer sig själv. De studenter som mött 

polaren och curlaren visar även tecken på en falsk stolthet. I glidarens möte med 

curlaren är relationen mellan dem viktig, glidaren uppskattar mötet och redogör i 
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resultatet för den bekräftelse handledaren ger. I jämförelse med andra möten 

mellan olika rollkaraktärer framstår dock glidaren som bekväm, vilket kan 

innebära att curlaren bidragit till glidarens falska stolthet. Glidaren är medveten 

om att de förväntningar VFU egentligen innefattar inte har uppnåtts, men ställer 

sig bakom curlarens bekräftelse för att försvara sitt agerande och undvika skam-

känslor.  

 

Den lånade stoltheten ökar självkänslan genom identifiering med respekt-

ingivande personer (Scheff i Starrin & Dahlgren, 2004, 89). Studenterna kan 

således i den sanna stoltheten även kunna tolkas ha en lånad stolthet, då de ser 

upp till och finner inspiration hos handledaren. Näslund (2007) beskriver hur 

studenter ser upp till en handledare med personlig makt. I resultatet synliggörs 

hur vissa studenter identifierar sig med handledaren och lärarstilen. I vissa fall 

idoliseras handledaren av studenterna. Näslund menar att detta är en del av 

studentens identifikationsprocess (ibid.). Skammen är enligt Scheff (i Starrin & 

Dahlgren, 2004, 88f) en stor del av människans medvetande och ett sätt att 

reglera moral. Att agera moraliskt är samtidigt en del av att visa på en bra 

karaktär (Goffman, 1970). Att en student agerar moraliskt och tar det ansvar 

som krävs under VFU, vilket syns hos kollegan, kan bidra till motverkande av 

skamkänslor och frambringande av stolthet. För att undvika karaktärskonflikt då 

handledaren ska bedöma studentens prestationer överlåts auktoriteten till 

handledaren. 

 

5.2 Avslutande diskussion 
Studenterna beskriver VFU som en känslig situation där de ska bli bedömda 

efter sin personlighet och sitt sätt att vara på. Allt de gör, sättet att agera, lära ut 

och samspela bevakas ständigt. Näslund (2007) menar att handledda undviker 

att reflektera över bedömningen i handledningssituationer, vilket inte över-

ensstämmer med resultatet. Studenterna visar att de ständigt upplever en mer 

eller mindre stark oro över att bli bedömda och försöker därför framhäva de 

sidor som anses positiva i handledningen. Bedömningen har en stor del i 

studenternas anpassning under VFU-perioden. Andra anledningar kan vara att de 

vill passa in i det sociala samspelet och att de vill undvika konflikter. I 

resultatets mest extrema fall har studenterna uppgett att de helt och hållet rättar 

sig efter handledarens preferenser på grund av den auktoritet handledaren har. I 

dessa situationer har det handlat om att handledaren har utnyttjat sin auktoritet 

över studenten.  

 

Oavsett hur relationen och samspelet med handledaren har sett ut, har det 

faktum att studenterna ständigt blir bedömda, funnits med som ett oroande 

moment i bakgrunden. Resultatet visar hur samspelet med handledaren inte har 

någon större betydelse för det faktum att de alltid är i underläge gentemot 

handledaren. Det är även viktigt att belysa det faktum att alla studenter inte 
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uttryckt att de ansett sig vara i underläge gentemot handledaren, utan att det 

finns en skillnad mellan att vara i beroendeställning och att vara i underläge 

gentemot handledaren. Flera av studenterna har beskrivit hur de känt sig 

inkluderade på arbetsplatsen, vilket inneburit att de själva inte ansett sig behöva 

göra någon större anpassning. Flera av studenterna har helt enkelt accepterat att 

det är så VFU fungerar. Beroendeställningen innefattar att studenten vill göra ett 

gott intryck på handledaren på grund av bedömningen, medan ett underläge 

istället innebär att helt låta sig styras av handledaren. 

 

Resultatet tyder på att studenterna överlåtit auktoriteten till handledaren redan 

innan VFU-perioden startat, genom sin medvetenhet kring den bedömning som 

kommer att ske.  I Näslunds (2007) beskrivning av den makt som är knuten till 

positioner låter sig den handledde ledas på grund av den belöning det kan ge, 

eller för att undvika sanktioner. Den auktoritet studenterna tilldelat handledaren 

kan således också innebär en viss makt över studenten, beroende på hur 

handledaren använder sin auktoritet vilken innebär makt. Sammantaget kan 

handledarens makt styra över hur studenten går in i en roll, då resultatet visar på 

att studenternas rollkaraktärer formas i mötet med handledaren. 

 

Maria skiljde sig från de övriga informanterna på grund av sin självinsikt och 

reflektion kring varför hon betedde sig som hon gjorde under sin VFU. Detta är 

ett avvikande exempel resultatet inte belyser, men vi anser vara av värde att 

lyfta. Maria kan bäst beskrivas som en människa väl medveten om sin egen 

identitet och lägger utåt inte särskilt mycket fokus på att handledaren ska matcha 

alla hennes krav och förväntningar. Maria verkar inte söka någon form av 

bekräftelse från sin handledare, utan har en god självinsikt och självförtroende 

nog att avgöra om hon passar som lärare eller inte. Hon upplever ändå att 

handledaren har en särskild syn på hur studenter är och agerar, men redogör för 

att det inte är handledaren som bestämmer vilken ram hon ska agera enligt. Hon 

visar en medvetenhet om att bilden av henne är en bild hon själv har skapat, inte 

handledaren. Maria har en medveten inställning som skiljer sig från de andras, 

även om de roller hon går in i, återfinns bland rollkaraktärerna. 

 

5.3 Metoddiskussion 
I studien har intervjuer genomförts med tio lärarstudenter. Vissa av lärar-

studenterna har i viss mån varit bekanta för oss, vilket kan ses som ett dilemma i 

flera aspekter. Syftet varit att förstå studenternas egna upplevelser och 

berättelser och därför är det av liten vikt huruvida vi, sedan tidigare, kände till 

informanternas namn eller inte. Valet av kvalitativ metod var för oss naturligt då 

vi ville samla studenternas berättelser och tankar, vilket hade varit svårt genom 

exempelvis en enkätundersökning eller enbart observationer. Observation kan 

användas i samband med intervjuer, men intervjuer ses som den huvudsakliga 

datainsamlingsmetoden inom kvalitativ forskning (Patton, 2002). Observation i 
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samband med intervjuerna uteslöts ur studien, eftersom observationer på 

verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är problematiskt ur en etisk synpunkt, då 

det kan finnas minderåriga elever i skolan. Vi skulle inte heller varit garanterade 

att få tag på informanter som utförde VFU under vår forskningsperiod.  

Intervjuer kunde dessutom på ett tillfredställande sätt uppfylla studiens syfte. 

Något vi, i viss mån, fann problematiskt under intervjuerna var att vissa av 

informanterna var mer benägna att berätta och prata än andra. Detta gjorde att vi 

ibland fick vara mer aktiva som intervjuare, samt ställa fler frågor utifrån 

intervjuguiden. I slutändan bidrog även de mindre fylliga intervjuerna till de 

mönster vi fann under analysen. De första intervjuerna hölls med informanter 

som hade mycket att berätta, vilket var positivt eftersom det bidrog till att vi 

hade en större inblick i vad vi kunde fråga när informanten inte pratade lika 

mycket.  

 

Analysen av data kan till stor del beskrivas som tematisk, då vi kodat 

transkriberingar för att hitta återkommande fenomen och teman. Eftersom vi 

konstruerar vår egen uppfattning av det studenterna upplevt, kan det finnas risk 

för övertolkning. Vi har i största möjliga mån försökt undvika detta genom 

noggrann genomgång av transkriberingarna och diskussion, samt genom att 

kontakta informanter i efterhand för att kontrollera trovärdigheten i tolk-

ningarna. Kontrollen med informanterna har inneburit en respondentvalidering 

som ökar validiteten, samt minskar risken för att övertolkning sker i analysen. 

Vi menar att studien kan ses som tillförlitlig genom transparensen, samt de 

utförliga beskrivningar som finns kring tillvägagångssätt och resultat. Även 

respondentvalideringen, där informanterna bekräftade våra tolkningars 

rimlighet, har bidragit till resultatets tillförlitlighet och pålitlighet. Resultatets 

överförbarhet kan diskuteras i flera perspektiv. Vi anser att de rollkaraktärer som 

beskrivits inte kan ses som ovanliga, utan troligtvis är karaktärer som fler 

lärarstudenter än informanterna stött på. Informanterna har också själva 

bekräftat rollkaraktärernas förekomst. Det är logiskt att anta att dessa roll-

karaktärer förekommer i flera andra sammanhang än just VFU och i koppling 

till att socialiseras inom en arbetsplats, till exempel i andra handlednings-

situationer med andra syften. Eftersom rollkaraktärerna kan ses som över-

tygande, i den mån att de går att överföra till andra situationer, ökar också 

resultatets tillförlitighet. Vi anser att de slutsatser vi kommit fram till utifrån 

resultatet är rimliga och pålitliga, dock kan det diskuteras hur andra teorier i 

resultatdiskussionen hade påverkat studiens slutsatser. Vi anser att vårt val av 

teorier har bidragit till förståelse av studenternas upplevelser och varför de 

agerat som de gjort. Den homogena urvalsgruppen kan problematiseras i 

samband med överförbarheten. Vi upplever att rollkaraktärerna i stor mån är 

överförbara men att förekomsten av de olika karaktärerna, i en annan grupp 

kunde ha sett annorlunda ut. En del rollkaraktärer kanske inte alls hade 
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förekommit om informanternas erfarenheter, åldrar och bakgrunder hade varit 

varierande i högre grad.   

 

Huruvida studien uppnått mättnad kan diskuteras i relation till studiens 

trovärdighet. Resultatet kan inte ses som mättat, då det, under intervjuerna, 

framkom att fler rollkaraktärer hos student och handledare förekommer under 

VFU. Flera av studenterna har berättat om vänner som gjort studieavbrott just på 

grund av negativa upplevelser under sin VFU. De rollkaraktärer vi valt att 

presentera är hämtade från studenternas egna erfarenheter och upplevelser. Ett 

medvetet val har gjorts att bortse från det informanterna berättat om vänner och 

bekantas upplevelser av VFU. Efter övervägande kom vi fram till att 10 

informanter var nog för denna studies omfång, trots att fler informanter 

visserligen kunde ha lett till att vi identifierat fler olika roller. Fler intervjuer 

hade dock gjort det svårt att kunna åtskilja rollkaraktärerna, med tillräckligt 

särskiljande karaktäristiska drag. Genom att vi drog en gräns vid tio informanter 

har vi studerat det vi avsett att studera, vilket tyder på att resultatet har god 

validitet. 

 

Bryman (2011) belyser det faktum att det är som forskare inte är möjligt att vara 

fullt objektiv. Genom medvetenhet om detta samt konfirmering kan studien få 

en ökad trovärdighet. Vi har varit medvetna om de tankar och åsikter, samt den 

förförståelse vi hade från tidigare erfarenheter. Det faktum att vi båda har 

erfarenheter av VFU på lärarprogrammet gjorde att vi fick anstränga oss för att 

skala av de förutfattade meningar som fanns om studenternas upplevelser. Vi 

hade i studiens utgångsskede en bild av hur VFU fungerade samt hur olika 

handledare kunde tänkas agera. Vårt mål har varit att försöka vara objektiva och 

bortse från vår förförståelse för att kunna vara öppna för studenternas 

berättelser. Vi anser att våra förkunskaper om lärarprogrammet, lärarstudenter 

och VFU, snarare har varit positivt än negativt för denna studie. Förkunskaperna 

har varit speciellt positiva i och med intervjuerna, då vi kunde relatera till olika 

situationer som beskrevs. Detta underlättade följdfrågornas utformning samt 

tilliten i relationen mellan oss som intervjuare och studenterna som informanter.  

 

Vi ansåg inte studiens syfte vara av känslig karaktär, därför var de etiska 

övervägandena hanterbara . Vårt mål har varit att skapa en förtroendeingivande 

miljö, där informanten kan känna sig bekväm att dela med sig av sina 

erfarenheter utan negativa påföljder. Vi har därför varit noggranna med att 

redogöra för studiens syfte och innehåll, de rättigheter informanterna har och 

sett till att informanten verkligen förstått vad deras samtycke inneburit. Därför 

anser vi att uppfyllt informations-, samtyckes-, samt nyttjandekravet. Eftersom 

två parintervjuer hölls, kan uppfyllandet av konfidentialitetskravet diskuteras, då 

det finns en risk att deltagarna kan identifiera sig själva och varandra i text. Vi 

betonade att denna risk fanns, innan de gav sitt samtycke. Då namn är fingerade 
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och det inspelade materialet är förkastat anser vi att vi uppfyllt konfidentialitets-

kravet. Ett etiskt dilemma som uppkom i samband med analysen, var att några 

av informanternas bilder av sig själva under VFU, kanske inte skulle komma att 

överensstämma med de bilder vi fick av deras roller under VFU. Vi diskuterade 

i detta skede huruvida skadekravet egentligen uppfylldes, samt ifall några av 

informanterna skulle kunna ta illa upp eller känna sig träffade. Vi kom fram till 

att vi, genom en konstruktionistisk utgångspunkt, åter konstruerar informant-

ernas konstruktioner av verkligheten. Detta innebär att informanterna inte 

behöver uppleva bilden av sin egen roll under VFU, på samma sätt som vi.  

 

Att studiens urval är homogent kan ses som problematiskt och är därför viktigt 

att diskutera. Då syftet inte varit att jämföra eller finna samband, utan att 

beskriva studenternas egna upplevelser och berättelser har urvalet varit mindre 

viktigt. Hade studiens syfte däremot varit att redogöra för studenternas 

upplevelser i relation till exempelvis kön, klass, etnicitet eller ålder hade urvalet 

varit betydligt viktigare. Dock är det intressant att lyfta fram det faktum att 

resultatet kunde ha sett annorlunda ut om ålder, etnicitet och kön haft en större 

variation, det vill säga om urvalet varit heterogent. 

 

5.4 Slutsatser  
Studiens syfte var att undersöka studenternas upplevelser av interaktion mellan 

student och handledare under verksamhetsförlagd utbildning. Vi ville också 

identifiera och kartlägga de roller som synliggjordes i interaktion mellan student 

och handledare.  

 
I resultatet visar det sig att interaktion mellan student och handledare kan 

variera. Studenterna har både positiva och negativa upplevelser av interaktion 

med handledaren. Ett fungerande samspel med handledaren är viktigt för att 

studenterna ska uppfatta relationen som positiv, dock betyder inte ett fungerande 

samspel att handledningen i sig upplevs vara optimal. Med hjälp av det 

dramaturgiska perspektivet kan handledningssituationen ses som ett 

framträdande, där både student och handledare använder sig av intrycksstyrning 

för att framhäva de sidor som anses passa i handledningssituationen. Resultatet 

visar att studenternas tidigare erfarenhet från läraryrket och VFU har stor 

betydelse för hur relationen med handledaren kan hanteras. Vilket också 

överensstämmer med Hultman, Schoultz och Stolpes (2011) beskrivning av 

studenternas agerande. En övergripande del av interaktionen består av hand-

ledarens bedömning av studenten, då alla studenter uttryckt att bedömnings-

förfarandet alltid finns närvarande. Relationen mellan handledare och student är 

asymmetrisk och handledarens auktoritet framkommer i studentens upplevelser 

av interaktion. Oavsett hur mycket handlingsutrymme handledaren ger 

studenten, upplever studenten en begränsning på grund av den bedömning som 

ständigt är närvarande. Studenterna vill visa upp en bra och stark karaktär, för 
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att få en positiv bedömning av sin handledare. Genom uppvisandet av 

karaktären kan också skam undvikas. Att studenterna vill undvika skam och 

istället bekräftas och känna stolthet, kan vara en stor anledning till anpassningen 

som görs på grund av bedömningen. 

 

Resultaten framhäver att studenterna, på grund av den asymmetri som råder, ofta 

rättar sig efter handledarens agerande och förväntningar. Handledningen sker, 

allt som oftast, på handledarens villkor. Enligt resultatet har det inte någon 

större betydelse om studenten är aktiv och initiativtagande om handledaren inte 

är tillåtande och uppmuntrande. I vissa fall tillåts studenten ha ett stort eget 

ansvar, dock påverkas studenten fortfarande av handledaren. Studenten upplever 

att handledaren har vissa förväntningar på dem och anpassar sitt beteende 

därefter. 

 

I resultatet tydliggörs sju olika rollkaraktärer hos handledarna och sju olika 

rollkaraktärer hos studenterna, vilka skiljer sig åt. Studenternas rollkaraktärer 

uppstår i interaktion med handledaren och är också beroende av vilken roll-

karaktär handledaren upplevs ha. Nybörjaren är enligt resultatet i viss mån 

oberoende av interaktion med handledaren, då viljan att socialiseras är en stark 

drivkraft som finns hos samtliga studenter. Enligt resultatet påverkar studenten 

och handledaren varandra i relationen. Handledaren påverkar dock studenten i 

högre grad, på grund av den bedömning som VFU innebär.  
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5.5 Vidare forskning  
Denna studie bygger på intervjuer med studenter och deras upplevelser av 

verksamhetsförlagd utbildning (VFU). En utveckling av studien skulle kunna 

användas i jämförande syfte, för att undersöka skillnader och likheter med VFU 

eller praktik inom olika yrkesutbildningar. Eftersom informanterna studerar vid 

Linköpings Universitet skulle en jämförande studie med andra lärosäten ge en 

inblick i vilka skillnader som finns bland Sveriges olika VFU-platser. Studien 

skulle kunna användas som underlag inom handledarutbildning eller för 

utveckling av VFU. 

 

En etnografisk fältstudie som inkluderar både intervjuer med handledare och 

studenter, samt observation av interaktion, skulle kunna ge ytterligare djup eller 

andra perspektiv på handledning.  I fältstudien skulle också studentens påverkan 

på handledarens agerande kunna synliggöras, samt hur elever och andra i miljön 

påverkar interaktion och roller. Våra resultat samt tidigare forskning visar hur 

viktig handledning är för yrkessocialisation och studentens socialiserings-

process. Därför skulle en longitudinell studie kunna genomföras med studenter 

vid sin studiestart fram till deras första tid som yrkesverksamma och följa 

studentens utveckling över tid. 

 

Resultatet ger en indikation på att studenternas rollkaraktärer skiljer sig åt 

beroende på vilken könstillhörighet studenten har. Att studera hur roll-

karaktärerna skiljer sig åt beroende av kön är intressant ur ett genusperspektiv, 

då resultatet pekat på att de manliga informanterna visat en större självsäkerhet, 

medan fler av de kvinnliga uttryckt osäkerhet och oro. Maktaspekten lyfts även 

fram i förhållande till könstillhörighet då de kvinnliga informanterna i mötet 

med de mer auktoritära rollkaraktärerna hos handledarna, blivit styrda i högre 

grad än de manliga informanterna. Maktförhållandet skulle kunna studeras i ett 

samhälleligt perspektiv i relation till samhällets rådande könsmaktsordning. Att 

kön i resultatet visat sig vara en form av stratifiering, leder in på hur andra 

bakgrundsfaktorer som klass och etnicitet också kan vara bidragande till en 

stratifiering av rollerna. Det skulle vara intressant att ta hänsyn till dessa faktorer 

för att studera huruvida skillnader i tolkning och förståelse av varandras agera 

förekommer i interaktion mellan student och handledare. Det kan också vara av 

värde att undersöka huruvida förväntningar på sig själv, handledaren, relationen 

och bedömning kan variera på grund av kulturskillnader och klasstillhörighet. 
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Intervjuguide 

Redogör för studiens syfte, forskningsetiska principer och fråga om lov för 

ljudupptagning! 

 

Inledning 

- Berätta gärna om hur det har varit på dina VFU-platser… 

- Är det något särskilt du minns som präglar just den/dem? Beskriv.  

- (Berätta lite mer om dina första möten med VFU-platserna och handledaren?)  

Samspelet mellan lärarstudent och handledare 

- Hur upplever du att din relation med handledaren är/var? (Beskriv relationen till 

handledaren, har den förändrats över tid?) 

- Hur har samspelet sett ut mellan dig och din handledare? Beskriv detaljerat. 
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- Finns det något mer som du tänker på som du anser vara viktigt?  
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