
 

Föredragningslista vid för sammanträde med Samordningsgruppen för lärarutbildningarna  

Tid och plats: onsdagen den 11 mars kl. 9.00-11.00, Kungsstenen, Aula Magna. 

Huvudföredragande och sekreterare: Per Båvner 

ÄRENDE          BESLUT/ÅTGÄRD 

1. Utseende av justeringsperson Wiweka Warnling-Nerep föreslås utses till 

justeringsperson. 

2. Godkännande av dagordningen Föreslås godkännas. 

3. Föregående protokoll Föreslås läggas till handlingarna (bilaga). 

4. Revidering av utbildningsplan LG46Y för 

Grundlärarprogrammet med inriktning mot 

arbete i grundskolan årskurs 4-6.  

Beslutspunkt. Föreslås beslutas i enlighet med förslaget 

(bilaga). Föredragande: Kristina Öberg 

5. Kartläggning av samverkan 

samordningsinstitutioner och 

skolverksamheter.  

Beslutspunkt. Som ett första led i en process att stärka 

samverkan mellan lärarutbildningarna och 

skolor/förskolor i regionen bör det genomföras en 

inventering av pågående samverkan mellan 

samordningsinstitutioner och skolverksamheter. 

Samordningsgruppen föreslås ge i uppdrag till 

Samverkansberedningen att initiera en sådan inventering.   

6. Uppdrag att föreslå ny beredningsordning 

för UVK-kursplaner.  

Beslutspunkt. Föreslås beslutas i enlighet med förslaget 

(bilaga) 

7. Revidering av förväntade studieresultat 

och examinationsformer för 

verksamhetsförlagd utbildning.  

Beslutspunkt. VFU-arbetsgruppen får i uppdrag att 

tillsammans med planeringsavdelningen revidera 

förväntade studieresultat och examinationsformer för 

verksamhetsförlagd utbildning inom 

förskollärarprogrammet, grundlärarprogrammet, 

ämneslärarprogrammet och yrkeslärarprogrammet. Detta 

arbete ska återrapporteras till Samordningsgruppens möte 

den 20 maj. Föredragande Anna-Karin Björling.   

8. Universitetskanslersämbetets uppföljning 

av den verksamhetsförlagda delen av 

lärarutbildningen. Stockholms universitets 

svar på UKÄs frågeformulär.  

Diskussionspunkt (bilaga). Föredragande: Anna-Karin 

Björling.  
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9. Uppdrag till VFU-arbetsgruppen 

angående professionsutvecklingsmatrisen. 

Beslutsspunkt (bilaga).  

 att VFU-arbetsgruppen får i uppdrag att ta fram 

riktlinjer för användandet av 

professionsutvecklingsmatrisen.  

 att VFU-arbetsgruppen gör en översyn av 

matrisens innehåll, särskilt i relation till 

förskollärarprogrammet.  

 att uppdragen rapporteras till 

samordningsgruppens möte den 17 juni 2015 

10. Utredning av den 

utbildningsvetenskapliga kärnan. 

Diskussionspunkt (bilaga). Föredragande: Ulf Nyman.  

11. Inför utvecklingsarbete av lärarprogram mars 

2015, diskussionsunderlag angående närmare 

koppling UVK och VFU. 

Diskussionspunkt (bilaga).  

12 Strategier för Stockholms universitet 

2015-2018 

Diskussionspunkt (länk). 

13. Utredning angående Medel för 

utbildningsvetenskaplig forskning. 

Diskussionspunkt (bilaga). Föredragande: Richard 

Skårfors.  

14. Slutrapportering av Samarbetsprojekt 

mellan Stockholms universitet och Umeå 

universitet, SUL 

Diskussionspunkt. Föredragande: Anna-Karin Björling.  

15. Anmälan delegationsbeslut  

16. Informationsärenden  

17. Övriga frågor.  

18. Nästa möte. 8 april kl 10.00–12.00.  

 



 

Protokoll fört vid för sammanträde med Samordningsgruppen för lärarutbildningarna  

Tid och plats: onsdagen den 27 januari kl. 13.00-15.00, Kungsstenen, Aula Magna. 

Huvudföredragande och sekreterare: Per Båvner 

Närvarande från Samordningsgruppen: Hans Adolfsson (ordförande), prorektor vid Stockholms 

universitet; Annika Ullman, vicedekanus för Samhällsvetenskapliga fakulteten; Bengt Novén, dekanus 

för Humanistiska fakulteten och Ylva Engström, prodekanus för Naturvetenskapliga fakulteten, 

Elisabeth Nordström, processledare vid Kommunförbundet Stockholms Län, Erik Blohmé 

studeranderepresentant.  

Förhinder: Wiweka Warnling-Nerep, lärarutbildningsansvarig vid Juridisk fakultet samt Amanda 

Magnusson Arntsen, studeranderepresentant.  

Övriga närvarande: Per Båvner lärarutbildningskoordinator (och föredragande om inte annat anges), 

Bengt-Olov Molander, rektorsråd, Karin Orving, utbildningsledare vid Samhällsvetenskapliga 

fakultetskansliet, Kristina Öberg, utbildningsledare vid Naturvetenskapliga fakultetskansliet, Anna-

Karin Björling, utredare vid Planeringsavdelningen, Nicole Thorén och Charlotte Fowler, 

kommunikatörer vid Områdeskansliet för humaniora, juridik och samhällsvetenskap, Helene 

Fröborg, sammankallande i VFU-ansvariggruppen.  

 

ÄRENDE          BESLUT/ÅTGÄRD 

1. Utseende av justeringsperson Elisabeth Nordström utsågs till justeringsperson. 

2. Godkännande av dagordningen Godkändes. 

3. Föregående protokoll Lades till handlingarna. 

4. Valutbud för val inom Lärarprogrammet 

inför HT 2015 

Beslutspunkt. Beslutades i enlighet med förslaget med 

undantag av att kurserna Grundkurs i handelsrätt, juridisk 

översiktkurs GN HA11FF och Grundkurs i handelsrätt, 

juridisk översiktkurs GN HA11FF utgår. Föredragande 

Kristin Öberg.  

5. Studentärenderapporten. Diskussionspunkt. Föredragande: Erik Blohmé.  

Föredragande berättade att det är färre fall angående VFU 

men att det i rapporten framgår att rutiner angående risk 

för underkännande vid VFU behöver skärpas upp så att 

handeledare alltid med och att en åtgärdsplan tas fram. 

I diskussionen framhölls  
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 att det kanske inte alltid är bra att kalla 

handledare.  

 att i de nya VFU-rapporterna från 2011-års 

lärarutbildning redan motsvarar önskemålen om 

bättre rutiner.  

 att de två första VFU-tillfällena bör vara mer 

tillåtande än det tredje.  

 att det är viktigt med tidig återkoppling om 

lämplighet även om de första VFU-tillfällena är 

mer tillåtande. 

6. Universitetskanslersämbetets uppföljning 

av den verksamhetsförlagda delen av 

lärarutbildningen 

Diskussionspunkt. Föredragande: Anna-Karin Björling. 

PPT bifogas till protokollet. 

7. Återrapportering av 

kommunikationsinsatser 2014 

Diskussionspunkt. Föredragande: Nicole Thorén.  

8. Kartläggning av hur studenter, VFU-

handledare och VFU-kurslärare använder 

professionsutvecklingsmatrisen. 

Diskussionspunkt, beslut utifrån kartläggning tas på nästa 

möte. Föredragande: Heléne Fröborg.  

I diskussionen framhölls  

att om matrisen ska ses över bör det göras inom ramen av 

förväntade studieresultat.   

att det är svårt för VFU-handledarna att vara med i 

referensgruppen, eftersom det är en arbetsuppgift som 

inte ingår i VFU-avtalet.  

att matrisen även bör komma in i andra delar av 

lärarutbildningen. 

att studenterna beskriver det som att det är handledaren 

som gör att matrisen blir användbar. 

att behovet att revidera matrisen i först hand gäller 

förskollärare. 

9. Fördelning av extraplatser Diskussionspunkt.  

10 Strategier för Stockholms universitet 

2015-2018 

Bordlades. 

11. Utveckling av lärarutbildningar vid 

Stockholms universitet mot bakgrund av 

erfarenheter från studiebesök i Melbourne 

Diskussionspunkt.  

UVK-utredningen blir ett viktigt underlag för processen.  

Det behövs klargöras vilka som föreläsningarna är till för. 

Det är viktigt att få med ämnesinstitutionerna och 



kommunerna. 

Boken kan köpas in till de som deltar i processen, 

institutionerna och förvaltningsenheterna kan äska medel 

för detta av Samordningsgruppens medel.  

12. Anmälan delegationsbeslut Bordlades 

13. Informationsärenden  

14. Övriga frågor. Inga övriga frågor anmälda 

15. Nästa möte. 11 mars kl 9.00–11.00.  

 



 

 

BESLUT 

2015-03-04 Dnr SU  

1 (6) 

 

 

Stockholms universitet Besöksadress: Telefon:  

  Telefax:  

 E-post:  

 

  

Kristina Öberg  

  

  

  

  

 

Revidering av utbildningsplan LG46Y 

Anledning till revideringen är följande: 

1. Det finns ett önskemål från samordningsinstitutionen, MND, att ha möjlighet att 

variera utbudet av valbara kurser inom inriktningen 

2. Utbildningsplanen har uppdaterats när det gäller kurskoder 

3. Informationen under rubriken övrigt har ändrats pga ändrade förkunskapskrav till i 

inriktningen ingående kurser  

 

1. Valbara kurser inom Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolan 

årskurs 4-6 

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, MND, som är 

samordningsinstitution för inriktningen mot 4-6 vill ha möjlighet att kunna variera utbudet av 

valbara kurser inom denna inriktning, och föreslår därför en ändrad skrivning i 

utbildningsplanen. 

I inriktningen ingår en valbar termin där studenten i dag enligt utbildningsplanen kan välja 

mellan sex olika kurser om 30 hp vardera.  

 

Dessa kurser är;  

1. UM3101 Naturvetenskap och teknik för grundlärare årskurs 4-6, 30 hp GN 

2. CHSO46 Samhällsorienterande ämnen för grundlärarutbildningen år 4-6, Historia och 

Religionskunskap, 15 hp GN och CEPSO0 Samhällsorienterande ämnen för 

grundlärarprogrammet inriktning årskurs 4-6, geografi och samhällskunskap, 15 hp 

3. Dans för grundlärare åk 4-6 I, 15 hp och II, 15 hp GN 

4. Bild för grundlärare åk 4-6 I, 15 hp och II, 15 hp GN 

5. Musik för grundlärare åk 4-6 I, 15 hp och II, 15 hp GN 

6. Idrott och hälsa för grundlärare åk 4-6, 30 hp GN 
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Kurserna i de praktisk - estetiska ämnena ges av fackhögskolorna, Konstfack, KMH , DOCH 

samt  GIH . För att dessa kurser ska ges kräver fackhögskolorna ett minimiantal studenter, och 

hittills har aldrig det antal studenter som krävs för att någon av dessa kurser ska kunna 

erbjudas funnits. Undantaget är GIH som tagit emot studenter oavsett antal och integrerat dem 

med andra studentgrupper i sin ämneslärarutbildning. 

Ett alternativ som diskuterats är möjligheten att i samarbete med Uppsala universitets 4-6-

utbildning vissa terminer kunna erbjuda så pass stora studentgrupper att det blir möjligt att 

fylla en grupp vid Konstfack och KMH. 

 

Ett skäl till att minska antalet valmöjligheter är att BUV i Grundlärarprogrammet med 

inriktning mot arbete i fritidshem erbjuder sina studenter att läsa kurser som ger behörighet att 

undervisa till och med årkurs sex i antingen bild eller musik. Kommunernas behov av lärare i 

dessa ämnen kommer därför ändå kunna tillgodoses. 

När det gäller kursen i dans är det svårt att se att de blivande 4-6-lärare som valt en sådan 

inriktning ska kunna konkurrera om tjänster med de som valt t ex Nv, SO el idrott. Dans är 

inget skolämne och kursen är enbart en ”förstärkningsämneskurs”. 

Några kommuner har på en direkt fråga från Per Båvner istället uttryckt önskemål om att vi i 

större utsträckning utbildar lärare med Nv- eller SO-inriktning mot årskurserna 4-6. 

 

Förslag till förändring av text i utbildningsplanen; 

 

Under rubriken: 

Programmets uppläggning 

 

Nuvarande text 

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolan årskurs 4-6 leder till en 

examen på avancerad nivå som uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar till en 

omfattning av 240 högskolepoäng i nedanstående ämnen/ämnesområden. 

 30 högskolepoäng svenska,  

30 högskolepoäng matematik,  

30 högskolepoäng engelska och  

30 högskolepoäng inom ett valbart fördjupningsområde.  
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60 högskolepoäng utbildningsvetenskaplig kärna  

30 högskolepoäng verksamhetsförlagd utbildning och 

30 högskolepoäng självständigt arbete (två arbeten om 15 högskolepoäng vardera).  

 Det valbara fördjupningsområdet består av antingen 

1. 30 högskolepoäng naturorienterande ämnen och teknik, 

2. 30 högskolepoäng samhällsorienterande ämnen eller 

3. 30 högskolepoäng inom ett praktiskt eller estetiskt ämne.  

Studenten har möjlighet att komplettera sin utbildning med ytterligare en av de tre möjliga 

valbara terminerna. 

 

Förslag till ny formulering: 

 
Programmets uppläggning 

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolan årskurs 4-6 leder till en 

examen på avancerad nivå som uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar till en 

omfattning av 240 högskolepoäng i nedanstående ämnen/ämnesområden. 

 30 högskolepoäng svenska,  

30 högskolepoäng matematik,  

30 högskolepoäng engelska och  

30 högskolepoäng inom ett valbart fördjupningsområde (utbudet av valbara kurser beslutas 

inför varje antagningsomgång) 

 60 högskolepoäng utbildningsvetenskaplig kärna  

30 högskolepoäng verksamhetsförlagd utbildning och 

30 högskolepoäng självständigt arbete (två arbeten om 15 högskolepoäng vardera).  

 Studenten har möjlighet att komplettera sin utbildning med ytterligare en av de möjliga 

valbara terminerna 
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Under rubriken 

Kurser 

Valbara kurser  

 

Nuvarande text 

 

Studenten väljer antingen: 

1. UM3101 Naturvetenskap och teknik för grundlärare årskurs 4-6, 30 hp GN 

2. CHSO46 Samhällsorienterande ämnen för grundlärarutbildningen år 4-6, Historia och 

Religionskunskap, 15 hp GN och CEPSO0 Samhällsorienterande ämnen för 

grundlärarprogrammet inriktning årskurs 4-6, geografi och samhällskunskap, 15 hp 

3. Dans för grundlärare åk 4-6 I, 15 hp och II, 15 hp GN 

4. Bild för grundlärare åk 4-6 I, 15 hp och II, 15 hp GN 

5. Musik för grundlärare åk 4-6 I, 15 hp och II, 15 hp GN 

6. Idrott och hälsa för grundlärare åk 4-6, 30 hp GN 

 

 

Förslag till ny formulering; 

  

1. UM3101 Naturvetenskap och teknik för grundlärare årskurs 4-6, 30 hp GN 

2. CHSO46 Samhällsorienterande ämnen för grundlärarutbildningen år 4-6, Historia och 

Religionskunskap, 15 hp GN och CEPSO0 Samhällsorienterande ämnen för 

grundlärarprogrammet inriktning årskurs 4-6, geografi och samhällskunskap, 15 hp 

3. Dans för grundlärare åk 4-6 I, 15 hp och II, 15 hp GN 

4. Bild för grundlärare åk 4-6 I, 15 hp och II, 15 hp GN 

5. Musik för grundlärare åk 4-6 I, 15 hp och II, 15 hp GN 

6. Idrott och hälsa för grundlärare åk 4-6, 30 hp GN 

 

Det aktuella utbudet av valbara kurser beslutas av Samordningsgruppen för lärarutbildningar 

inför varje antagningsomgång 

 

 

2. I utbildningsplanen uppdaterade kurskoder 

Ändringar i rött; 

Kurser 

Obligatoriska kurser:  
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Ämnes- och ämnesdidaktiska kurser:  

US106G Svenska för grundlärare i grundskolan årskurs 4-6, I, 15 hp GN  

US206G Svenska för grundlärare i grundskolan årskurs 4-6, II, 15 hp GN  

UM2301 Matematik för grundlärare årskurs 4-6, I: Taluppfattning och aritmetik, 7,5 hp GN  

UM2306 Matematik för grundlärare årskurs 4-6 II: Geometri, 7,5 hp GN Ny kod UM4041 

Matematik för grundlärare åk 4-6 III, 7,5 hp GN Kod UM4042 

Matematik för grundlärare åk 4-6 IV, 7,5 hp GN Kod UM4043 

EN0146 Engelska för grundlärare åk 4-6, 30 hp GN Ny kod ENGL46 

 

Utbildningsvetenskaplig kärna:  

UCG01K Utbildningens historia och plats i samhället, 5 hp GN  

DIG01K Teorier om lärande och individens utveckling, 7,5 hp GN  

JUL100 Juridik och etik i skolans värld, 2,5 hp GN Ny kod: JUL102 

UB206A Sociala relationer i skolan, grundlärare: fritidshem & 4-6, 7,5 hp GN  

FI00L Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik, 7,5 hp GN Ny kod: FI100L 

UCG20K Utvärdering och utvecklingsarbete i undervisning och skola, 4 hp GN  

NSNK02 Framträdande och retorik, 3,5 hp GN  

UQ002K Specialpedagogik - Grundlärarprogrammet, 7,5 hp GN  

Ämnesdidaktik, läroplansteori, betyg och bedömning, 15 hp AN Kod UM7102 

 

VFU:  

UM2302 Verksamhetsförlagd utbildning I, Grundlärarprogrammet med inriktning mot årskurs 

4-6, 2,5 hp GN  

UM2305 Verksamhetsförlagd utbildning II, Grundlärarprogrammet med inriktning mot 

årskurs 4-6, 5 hp GN Ny kod UM2307 

UM5002 Verksamhetsförlagd utbildning III - Grundlärarprogrammet med inriktningmot 

årskurs 4-6, 7,5 hp GN VFU-kurs IV, 15 hp AN  

 

 

3. Ändringar under rubriken ”Övrigt” 

För att påbörja Engelska för grundlärare 4-6 termin 4 är förkunskapskraven: 

Godkänt resultat på minst 45 högskolepoäng inom programmet där VFU-kurs I samt VFU-

kurs II ska ingå.,  

Godkänt på följande 30 hp inom programmet: Svenska för grundlärare åk 4-6, 15 hp; Teorier 

om lärande och individens utveckling, 7,5 hp; VFU I, 2,5 hp; VFU II, 5 hp 

 

För att få påbörja kursen Ämnesdidaktik, läroplansteori, betyg och bedömning är 

förkunskapskraven:Godkänd VFU-kurs III samt godkänt på kursen Självständigt arbete I. 

Minst 135 godkända högskolepoäng vari VFU III samt ett självständigt arbete på grundnivå 

om 15 hp ska ingå. 
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Förslag till beslut 

Samordningsgruppen för lärarutbildningar beslutar att  

-revidera utbildningsplanen för Grundlärarprogrammet med inriktning mot 4-6 enligt 

ovanstående förslag 

 

Utbud av valbara kurser inför antagning till HT15 

Förslag till beslut 

Samordningsgruppen för lärarutbildningar beslutar att  

- erbjuda kurserna  

 UM3101 Naturvetenskap och teknik för grundlärare årskurs 4-6, 30 hp GN 

 CHSO46 Samhällsorienterande ämnen för grundlärarutbildningen år 4-6, Historia och 

Religionskunskap, 15 hp GN och CEPSO0 Samhällsorienterande ämnen för 

grundlärarprogrammet inriktning årskurs 4-6, geografi och samhällskunskap, 15 hp 

 Idrott och hälsa för grundlärare åk 4-6, 30 hp GN 

 

i utbudet  av valbara kurser för antagning till HT 15. 

 

 



UTKAST
Utbildningsplan
för
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i 
grundskolans årskurs 4-6

Teacher Education Programme for Primary School 
Years 4-6

240 Högskolepoäng
240 ECTS credits

Programkod: LG46Y

Fastställd: 2011-09-14
Ändrad: 2015-02-20
Senast ändrad: 2015-03-04 12:49
Värdinstitution: Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas 

didaktik

Beslut
Denna utbildningsplan är fastställd av Samordningsgruppen för lärarutbildning vid Stockholms universitet 
2011-09-14 och reviderad 2013-06-28, 2014-02-19 och 2015-03-11.

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till programmet
Engelska B/Engelska 6, Matematik B/Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap A/Naturkunskap 1b alt 1a1 
+ 1a2 och Samhällskunskap A/Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2.

Programmets uppläggning
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolan årskurs 4-6 leder till en examen på

avancerad nivå som uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar till en omfattning av

240 högskolepoäng i nedanstående ämnen/ämnesområden.



30 högskolepoäng svenska, 

30 högskolepoäng matematik, 

30 högskolepoäng engelska och 

30 högskolepoäng inom ett valbart fördjupningsområde. 



60 högskolepoäng utbildningsvetenskaplig kärna 

30 högskolepoäng verksamhetsförlagd utbildning och

30 högskolepoäng självständigt arbete (två arbeten om 15 högskolepoäng vardera).



Det valbara fördjupningsområdet består av antingen

1. 30 högskolepoäng naturorienterande ämnen och teknik,

2. 30 högskolepoäng samhällsorienterande ämnen eller

3. 30 högskolepoäng inom ett praktiskt eller estetiskt ämne. 

Studenten har möjlighet att komplettera sin utbildning med ytterligare en av de tre möjliga

valbara terminerna.



Studierna inom den utbildningsvetenskapliga kärnan anknyter till kommande yrkesutövning

och omfattar följande:

- skolväsendets historia, organisation och villkor samt skolans värdegrund innefattande
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de grundläggande demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna,

- läroplansteori och didaktik,

- vetenskapsteori och forskningsmetodik,

- utveckling, lärande och specialpedagogik,

- sociala relationer, konflikthantering och ledarskap,

- bedömning och betygsättning och

- utvärdering och utvecklingsarbete.


Mål
För att uppnå grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 gäller

de allmänna målen i 1 kap. 9§ i Högskolelagen. Därutöver gäller de nationellt fastställda

målen för Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6

angivna i examensordningen (Högskoleförordningen (1993:100, bilaga 2).



För grundlärarexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att

självständigt arbeta som grundlärare i den verksamhet som utbildningen avser. Studenten ska

även visa kunskap och förmåga för annan undervisning för vilken examen enligt gällande

föreskrifter kan ge behörighet.



För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 ska studenten vad gäller:



Kunskap och förståelse

- visa sådana ämneskunskaper, inbegripet insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, som krävs för 
yrkesutövningen,

- visa sådana kunskaper i didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs för undervisning och 
lärande inom det eller de ämnen som utbildningen avser och för yrkesutövningen i övrigt,

- visa fördjupad kunskap om läs-, skriv- och matematikutveckling,

- visa kännedom om praktiska och estetiska läroprocesser,

- visa kunskap om vetenskapsteori och kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder samt om relationen mellan 
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen, 

- visa fördjupad kunskap i bedömning och betygsättning,

- visa sådan kunskap om barns utveckling, lärande, behov och förutsättningar som krävs för 
yrkesutövningen,

- visa kunskap om och förståelse för sociala relationer, konflikthantering och ledarskap och

- visa kunskap om skolväsendets organisation, relevanta styrdokument, läroplansteori och olika pedagogisk-
didaktiska perspektiv samt visa kännedom om skolväsendets historia.



Färdighet och förmåga

- visa fördjupad förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över egna och 
andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat för att därigenom bidra till utvecklingen av 
yrkesverksamheten och kunskapsutvecklingen inom yrkesområdet, och

- visa förmåga att tillämpa sådan didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs för 
undervisning och lärande inom det eller de ämnen som utbildningen avser och för yrkesutövningen i 
övrigt.

- visa förmåga att kommunicera och reflektera kring frågor som rör identitet, sexualitet och samlevnad,

- visa fördjupad förmåga att skapa förutsättningar för alla elever att lära och utvecklas,

- visa förmåga att ta tillvara elevers kunskaper och erfarenheter för att stimulera varje elevs lärande och 
utveckling,

- visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla 
undervisning och den pedagogiska verksamheten i övrigt i syfte att på bästa sätt stimulera varje elevs 
lärande och utveckling,

- visa förmåga att identifiera och i samverkan med andra hantera specialpedagogiska behov,

- visa förmåga att observera, dokumentera, analysera och bedöma elevers lärande och utveckling i 
förhållande till verksamhetens mål och informera och samarbeta med elever och deras vårdnadshavare,

- visa förmåga att kommunicera och förankra skolans värdegrund, inbegripet de mänskliga rättigheterna 
och de grundläggande demokratiska värderingarna,

- visa förmåga att förebygga och motverka diskriminering och annan kränkande behandling av elever,

- visa förmåga att beakta, kommunicera och förankra ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i den 
pedagogiska verksamheten,

- visa kommunikativ förmåga i lyssnande, talande och skrivande till stöd för den pedagogiska 
verksamheten,
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- visa förmåga att säkert och kritiskt använda digitala verktyg i den pedagogiska verksamheten och att 
beakta betydelsen av olika mediers och digitala miljöers roll för denna och

- visa förmåga att i den pedagogiska verksamheten tillägna sig färdigheter som är värdefulla för 
yrkesutövningen.



Värderingsförmåga och förhållningssätt

- visa självkännedom och empatisk förmåga,

- visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot elever och deras vårdnadshavare,

- visa förmåga att i det pedagogiska arbetet göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, 
samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, i synnerhet barnets 
rättigheter enligt barnkonventionen, samt en hållbar utveckling och

-visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och utveckla sin kompetens i det pedagogiska 
arbetet.

Kurser
Obligatoriska kurser:

Ämnes- och ämnesdidaktiska kurser:

US106G Svenska för grundlärare i grundskolan årskurs 4-6, I, 15 hp GN

US206G Svenska för grundlärare i grundskolan årskurs 4-6, II, 15 hp GN

UM2301 Matematik för grundlärare årskurs 4-6, I: Taluppfattning och aritmetik, 7,5 hp GN

UM4041 Matematik för grundlärare årskurs 4-6 II: Geometri, 7,5 hp GN

UM4042 Matematik för grundlärare åk 4-6 III, 7,5 hp GN

UM4043 Matematik för grundlärare åk 4-6 IV, 7,5 hp GN

ENGL46 Engelska för grundlärare åk 4-6, 30 hp GN



Utbildningsvetenskaplig kärna:

UCG01K Utbildningens historia och plats i samhället, 5 hp GN

DIG01K Teorier om lärande och individens utveckling, 7,5 hp GN

JUL102 Juridik och etik i skolans värld, 2,5 hp GN

UB206A Sociala relationer i skolan, grundlärare: fritidshem & 4-6, 7,5 hp GN

FI100L Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik, 7,5 hp GN

UCG20K Utvärdering och utvecklingsarbete i undervisning  och skola, 4 hp GN

NSNK02 Framträdande och retorik, 3,5 hp GN

UQ002K Specialpedagogik - Grundlärarprogrammet, 7,5 hp GN

Ämnesdidaktik, läroplansteori, betyg och bedömning, 15 hp AN



VFU:

UM2302 Verksamhetsförlagd utbildning I, Grundlärarprogrammet med inriktning mot årskurs 4-6, 2,5 hp 
GN

UM2307 Verksamhetsförlagd utbildning II, Grundlärarprogrammet med inriktning mot årskurs 4-6, 5 hp 
GN

UM5002 Verksamhetsförlagd utbildning III - Grundlärarprogrammet med inriktning mot årskurs 4-6, 7,5 hp 
GN

VFU-kurs IV, 15 hp AN 



Självständigt arbete:

Självständigt arbete I, 15 hp GN

Självständigt arbete II, 15 hp AN



Valbara kurser



Studenten väljer antingen:

1. UM3101 Naturvetenskap och teknik för grundlärare årskurs 4-6, 30 hp GN

2. CHSO46 Samhällsorienterande ämnen för grundlärarutbildningen år 4-6, Historia och Religionskunskap, 
15 hp GN och CEPSO0 Samhällsorienterande ämnen för grundlärarprogrammet inriktning årskurs 4-6, 
geografi och samhällskunskap, 15 hp

3. Dans för grundlärare åk 4-6 I, 15 hp och II, 15 hp GN

4. Bild för grundlärare åk 4-6 I, 15 hp och II, 15 hp GN

5. Musik för grundlärare åk 4-6 I, 15 hp och II, 15 hp GN

6. Idrott och hälsa för grundlärare åk 4-6, 30 hp GN
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Examen
Programmet leder till en Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 som 
avläggs på avancerad nivå.


Övrigt
I programmet ingår förkunskapskrav/tröskelregler för olika kurser, vilket innebär att studenten måste ha 
fullgjort en viss omfattning av sina studier för att fortsätta på efterföljande kurser.



För att påbörja VFU-kurs II är förkunskapskraven:

Godkänd kurs VFU I, 2,5 hp samt ämnes- och ämnesdidaktikkurser om 15 hp med godkända resultat.



För att påbörja VFU-kurs III är förkunskapskraven: 

Godkända kurser VFU I, 2,5 hp och VFU II, 5 hp, ämnes- och ämnesdidaktikkurser om 45 hp med 
godkända resultat, samt minst 22,5 hp godkända kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan.



För att påbörja VFU-kurs IV är förkunskapskraven:

Samtliga ämnes- och ämnesdidaktikkurser och tidigare VFU-kurser med godkända resultat, och minst 30 hp 
godkända kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan.



För att påbörja vald kurs termin 3 är förkunskapskraven:

Godkänt resultat på minst 30 högskolepoäng inom programmet där VFU-kurs I ska ingå.



För att påbörja Engelska för grundlärare 4-6 termin 4 är förkunskapskraven:

Godkänt på följande 30 hp inom programmet: Svenska för grundlärare åk 4-6, 15 hp; Teorier om lärande 
och 

individens utveckling, 7,5 hp; VFU I, 2,5 hp; VFU II, 5 hp





För att få påbörja kursen Ämnesdidaktik, läroplansteori, betyg och bedömning är förkunskapskraven:

Minst 135 godkända högskolepoäng vari VFU III samt ett självständigt arbete på grundnivå om 15 hp 
ska ingå.



För att påbörja kursen Självständigt arbete II är förkunskapskraven:

Godkänt resultat på kursen Ämnesdidaktik, läroplansteori, betyg och bedömning (UM7102) el motsvarande 
ingår.



Ansökan om dispens från ovanstående kan medges om särskilda skäl föreligger.

Framställan om detta ska göras till institutionstyrelsen vid programmets värdinstitution.





Studerande, som antagits till programmet och ej slutfört det inom de planerade studieåren,

kan begära att få slutföra programmet även efter det att utbildningsplanen upphört att gälla.

Därvid gäller de begränsningar som anges i kursplanerna för de i utbildningen ingående

kurserna.



Möjlighet för vidare studier erbjuds, se www.su.se/lararutbildningar.



För att få möjlighet att genomföra verksamhetsförlagd utbildning (VFU) måste varje lärarstudent begära 
registerutdrag från polismyndighet, detta enligt riksdagsbeslut, SFS 2008:53.
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Per Båvner 150304 

Ny beredningsordning för UVK-kursplaner.  
Enligt arbetsordningen ska UVK-skursplaner tas av Samordningsgruppen, eftersom UVK omfattar 

båda områdena. Samordningsgruppen har beslutat att delegera dessa fastställandet av dessa 

kursplaner till ordföranden i samordningsgruppen, i de fall det inte innebär att det finns strategiska 

ställningsstaganden.  

Beredningsordningen för UVK-kursplaner har dock inte diskuterats av samordningsgruppen. 

Fakulteterna har olika beredningsordningar för kursplaner. Samhällsvetenskaplig fakultet har 

delegerat beslutet om kursplaner till institutionerna vilket gör att UVK-kursplaner gått direkt från 

Samordningsinstitutionerna till Samordningsgruppen. För övriga fakulteter gäller att 

fakultetsnämnderna beslutar (för slutligt fastställande av Samordningsgruppen). Frågan har lyfts på 

Samordningsgruppen om det inte finns skäl att även UVK-kursplaner på Samhällsvetenskaplig 

fakultet ska tas på fakultetsnivå och inte på institutionsnivå, bl.a. för att få kvalitetssäkring av 

utbildningsledare.  

En sådan kvalitetssäkring skulle dock inte röra kursens stoff utan endast formalia. Med tanke på 

UVK-kursplanernas centrala roll i lärarutbildningarna har det framhållits att det är en bristfällig 

ordning att det inte finns någon instans där UVK-kursernas stoff bereds. Intressenter för detta är 

både kursgivande institutioner och samordningsinstitutioner. Ett tänkbart beredningsorgan där alla 

dessa är representerade är Kärnkollegiet.  

Samordningsgruppen beslutar 

att Planeringsavdelningen får i uppdrag att till mötet 8 april komma med förslag på en ny 

beredningsordning för UVK-kursplaner där formalia kvalitetssäkras på fakultetsnivå och kursstoff tas 

upp på Kärnkollegiet.  
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                                                                                                                  Dnr: SU FV-6.7-3760-14 

 

Universitetskanslersämbetets uppföljning av den verksamhetsförlagda 

delen av lärarutbildningen 

 

 

Lärosäte: 

Stockholms universitet 

Examen/examina:  

Förskollärarexamen 

Grundlärarexamen 

Ämneslärarexamen 

KPU 

Instruktioner till frågeformuläret 

Detta frågeformulär är ett av tre underlag i 

Universitetskanslersämbetets uppföljning av lärarutbildningens 

verksamhetsförlagda del och det ställs till samtliga lärosäten 

som ger lärarutbildning. Frågorna utgår ifrån de tre 

kvalitetsaspekterna som Universitetskanslersämbetet utarbetat för 

detta uppdrag: 

1) Innehåll, organisation och genomförande 

2) Examination och kvalitetssäkring 

3) Handledning 

Varje lärosäte ombeds att besvara ett frågeformulär som omfattar 

samtliga lärarexamina. En stor andel av frågorna kan besvaras 

generellt, oberoende examensnivå. I de fall där ni menar att det 

finns väsentliga skillnader mellan olika examina ber vi er att 

förtydliga och exemplifiera detta. Detsamma gäller om det 

existerar avsevärda skillnader mellan inriktningar och ämnen. 

De studerande som genomgår verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 

inom den korta pedagogiska utbildningen (KPU) kommer att få 

ämneslärarexamen. I denna undersökning vill vi att dessa 

särredovisas, och vi ber er därför att inte redovisa dessa inom 

tabellernas rubrik för ämneslärarexamen.  

Det rekommenderade sidantalet för era svar är 10–20 sidor, 

exklusive SWOT-analysen. 
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Vi ber er att inkomma med era svar senast den 1 mars 2015. 

Frågeformuläret består av tre delar: 

Del 1 utgörs av en kvantitativ del där ni ombeds att redovisa olika 

uppgifter utifrån de tre kvalitetsaspekterna. 

Del 2 utgörs av en kvalitativ del där ni ombeds att svara utifrån de 

tre kvalitetsaspekterna.  

Del 3 består av en så kallad SWOT-analys. Där ombeds ni att värdera 

styrkor, svagheter, möjligheter och hot kopplade till er VFU. Svaren 

bör relatera till de tre kvalitetsaspekterna.  

Terminologi: 

För att förenkla besvarandet av frågorna har vi i detta dokument 

valt att benämna nedanstående grupper enligt följande: 

- Handledaren på skolan benämns VFU-handledare. 

- Lärare på lärosäte som ansvarar för studenternas lärande och 

bedömning i samband med VFU benämns VFU-lärare. 
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Del 1 

Kvalitetsaspekt 1: Innehåll, organisation och 

genomförande  

Fråga: Svar: 

Hur många studenter 

var under ht 2014 

inskrivna på VFU-

kurser? 

 

Examen: Antal studenter: 

Förskollärarexamen 745 

Grundlärarexamen 592 

Ämneslärarexamen 295 

KPU 29 

 

I vilken omfattning 

placeras era studenter 

i kommunala respektive 

fristående skolor? 

(Svaren anges i antal 

studenter.) 

 

Examen: Kommunala 

skolor 

Fristående 

skolor 

Förskollärarexamen 615 130
1
 

Grundlärarexamen 555 37 

Ämneslärarexamen 260 35 

KPU 24 5 

 

Kvalitetsaspekt 2: Examination och kvalitetssäkring 

Fråga: Svar: 

Förekommer det och i så fall 

i vilken utsträckning att 

VFU-läraren besöker 

studenterna eller tar del av 

undervisningssituationen i 

annan form, t.ex. filmat 

material?  

(Uppskatta omfattningen och 

beskriv eventuella andra 

former än fysiska besök.) 

Examen: Fysiska 

besök 

Annan 

form 

Förskollärarexamen 745  

Grundlärarexamen 592  

Ämneslärarexamen 295  

KPU 29  

Kommentar: Samtliga studenter får ett eller flera 

fysiska besök i form av trepartssamtal. Som ett 

komplement filmar även studenterna sig själva i ett 

                      
1
 Stockholms stad använder sig av enheter inom samtliga stadsdelar. Detta gör att flera förskolor ingår i en enhet och detta 

är inte specificerat i VFU-portalen. Det kan därför finnas några studenter inom friförskolor som inte finns med i beräkningen. 
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fåtal kurser, t.ex. för att bedöma ledarskap. 

 

Hur många studenter erhöll 

betyget underkänt i någon 

VFU-kurs ht 2014? 

 

 

Examen: Antal 

studenter: 

Förskollärarexamen 2 

Grundlärarexamen 4 

Ämneslärarexamen 1 

KPU 1 

 

Kvalitetsaspekt 3: Handledning 

Fråga: Svar: 

I vilken omfattning 

placeras era 

studenter 

individuellt? 

(Med individuellt 

avses att studenten 

har erhållit en egen 

VFU-handledare och 

att handledningen 

t.ex. inte sker i 

grupp. ) 

Examen: Antal studenter: 

Förskollärarexamen 745 

Grundlärarexamen 592 

Ämneslärarexamen 295 

KPU 29 

Kommentar: Varje student tilldelas alltid en handledare som 

handleder studenten individuellt. Parplacering kan dock 

förekomma. 

I vilken utsträckning 

tilldelas studenterna 

handledare med 

kompetens relevant 

(rätt stadie, rätt 

ämnen) för den 

enskilde studentens 

VFU-placering?  

 

Examen: Antal studenter: 

Förskollärarexamen 745 

Grundlärarexamen 592 

Ämneslärarexamen 295 

KPU 29 

Kommentar: Med något enstaka undantag tilldelas studenterna 

handledare med relevant kompetens. 
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I vilken utsträckning 

har VFU-handledarna 

relevant 

handledarutbildning 

om minst 7,5 hp? 

 

Examen: Antal 

handledare 

totalt
2
 

Antal med 

handledar-

utbildning  

Förskollärarexamen 837 375 

Grundlärarexamen 910 438 

Ämneslärarexamen 421 190 

KPU 13 10 

 

Förekommer 

förstelärare och 

lektorer bland era 

VFU-handledare, och i 

så fall i vilken 

omfattning? 

 

 

Examen: Antal 

förste 

lärare  

Antal 

lektorer     

Förskollärarexamen 2 0 

Grundlärarexamen 53 2 

Ämneslärarexamen 31 1 

KPU 3 0 

 

                      
2 

Vaxholms och Värmdö kommun har svarat att de, av olika anledning, inte haft möjlighet att redovisa antalet handledare, 

vilket innebär att vi inte har haft möjlighet att göra en fullständig summering. Detta är dock två kommuner med relativt få 

studenter och avsaknaden av siffror för dessa två torde därför inte påverka den totala bilden. 
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Del 2 

Kvalitetsaspekt 1: Innehåll, organisation och 

genomförande 

 

Innehåll, organisation och genomförande: 

1) Hur har ni beaktat att lärarutbildningen är en akademisk 
professionsutbildning och hur märks det i er VFU? 

 

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) är en central del av lärarutbildningarna där 

bland annat praktik och teori knyts samman. VFU ska även, tillsammans med den 

campusförlagda delen, skapa en helhet i utbildningen i vilken studenten ges möjlighet att 

utveckla kunskaper och kompetenser som avser hela lärarrollen.  

 

VFU-kurserna inom utbildningarna examineras mot bakgrund av ett antal förväntade 

studieresultat varav flera syftar till att knyta praktik till teori. Studieresultaten är även 

kopplade till VFU-relevanta examensmål (se vidare fråga 3 under aspekt 1) och beskriver 

en progression från första till sista VFU-kursen. Ett exempel på ett studieresultat som 

knyter praktik till teori är följande från förskollärarutbildningens andra VFU-kurs: 

 

”Under handledning skriva och motivera en egen planering för en aktivitet med 

barn, med tydliga mål som är relaterade till förskoledidaktiska/förskole-

pedagogiska teorier och till nationella styrdokument för förskolan.” 

 

Ett annat är från grundlärarutbildningen med inriktning mot arbete i fritidshems sista 

VFU-kurs: 

 

”Självständigt och med hjälp av centrala begrepp och teorier inom forskning kring 

betyg och bedömning, dokumentera, analysera och bedöma elevers lärande och 

utveckling, samt konstruktivt kommunicera bedömningen till eleverna.” 

 

Ett tredje från ämneslärarutbildningens sista VFU-kurs:  

 

”Självständigt och ansvarsfullt leda och utveckla undervisning utifrån adekvata 

ämnes-, ämnesdidaktiska och didaktiska kunskaper, samt formulera sin 

pedagogiska grundsyn mot bakgrund av egna undervisningsexempel, värderingar, 

yrkesetik och ett urval av teorier och vetenskapliga perspektiv, i syfte att utveckla 

sin kompetens i det pedagogiska arbetet.” 

 

Det finns även liknande förväntade studieresultat i övriga lärarutbildningar. De (eller delar 

av) studieresultatet som knyter samman praktik och teori examineras genom uppgifter i en 

digital VFU-portfölj. Se vidare fråga 1 under aspekt 2. 

 

För att tydliggöra progressionen i läraruppdraget och stödja studentens reflektions- och 

analysförmåga utifrån såväl en vetenskaplig grund som beprövad erfarenhet används även 

en professionsutvecklingsmatris i VFU-kurserna. Titeln på matrisen är ”Från novis till 

professionell” och den innehåller följande tre utvecklingsområden: 1. Progression mot 
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analys- och reflektionsförmåga byggd på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, 2. 

Progression mot en didaktisk kompetens samt 3. Progression mot ett kommunikativt och 

demokratiskt ledarskap. Det är främst det första utvecklingsområdet som relaterar till 

kopplingen mellan praktik och teori. Ett exempel från denna nivå är ”…reflektera över 

och jämföra sin egen undervisning eller verksamhet utifrån olika lärandeteorier.” 

  

Samtliga VFU-kurser inleds och avslutas med campusförlagda seminarier som leds av 

VFU-kurslärare/VFU-lärare (hädanefter benämnt ”VFU-kurslärare”). I en del av de längre 

VFU-kurserna genomförs eller planeras även campusförlagda- eller nätbaserade 

seminarier i mitten av den skolförlagda delen av VFU. Under majoriteten av VFU-

kurserna får studenten dessutom besök i sin förskola eller skola av en VFU-kurslärare. 

Vid dessa besök genomförs så kallade trepartssamtal, det vill säga ett samtal mellan 

studenten, VFU-handledaren och VFU-kursläraren. Under seminarierna och 

trepartssamtalen diskuterar studenterna bland annat hur olika begrepp, teorier och 

vetenskapliga perspektiv på olika sätt kan knytas till den pedagogiska praktiken.  

 
 

2) Beskriv kortfattat innehåll och progression vad gäller er 
VFU och hur bidrar VFU till progressionen i hela 

utbildningen? 

 

Innehållet i VFU-kurserna utformas med utgångspunkt i de förväntade studieresultaten 

och verksamheten i förskolan och skolan. Som tidigare nämnts är de förväntade 

studieresultaten också systematiskt kopplade till VFU-relevanta examensmål och 

beskriver en progression mellan VFU-kurserna. Denna progression är till exempel 

formulerad som att studenten ”under handledning” i den första VFU-kursen, 

”självständigt” i den andra kursen och ”självständigt och ansvarsfullt” i den tredje ska 

genomföra olika aktiviteter. Se ytterligare exempel under fråga 1 under aspekt 2.  

 

Som tidigare nämnts använder även Stockholms universitet en professionsutvecklings-

matris som syftar till att beskriva studentens professionsutveckling mot bakgrund av olika 

utvecklingsnivåer. Under samtliga VFU-kurser ska studenten dessutom genomföra 

uppgifter i en digital VFU-portfölj. Portföljen syftar till att examinera ett antal förväntade 

studieresultat, men också till att skapa ett sammanhang och en progression i utbildningen. 

I VFU-portföljen kan studenten dessutom spara dokument från didaktikkurserna som 

sedan kan användas i olika VFU-kurser. De uppgifter som genomförts i VFU-kurserna 

kan även användas i andra kurser. På detta sätt bidrar VFU till progressionen i hela 

utbildningen. 
 

3) Identifiera vilka examensmål ni anser vara särskilt 
relevanta för VFU och hur det framgår i kursplaner som 

inkluderar dessa VFU-mål?  

 

Under våren 2013 genomfördes en VFU-kursplaneutredning som syftade till att 

systematiskt koppla förväntade studieresultat i samtliga VFU-kurser i samtliga 

lärarutbildningar till VFU-relevanta examensmål. De examensmål som identifierades av 

universitetet var i princip desamma för samtliga utbildningar - inte minst eftersom 

examensmålen oavsett examina i stort sett är desamma. Som exempel nedan ges VFU-

relevanta mål för grundlärarexamen 4-6.  
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- visa fördjupad förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och 

reflektera över egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat för att 

därigenom bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten och kunskapsutvecklingen inom 

ämnen, ämnesområden och ämnesdidaktik (Kommentar: Det är främst 

”forskningsresultat” som anses vara VFU-relevant.) 

 

- visa fördjupad förmåga att skapa förutsättningar för alla elever att lära och utvecklas, 

 

- visa förmåga att ta till vara elevers kunskaper och erfarenheter för att stimulera varje 

elevs lärande och utveckling,  

 

- visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera 

och utveckla undervisning och den pedagogiska verksamheten i övrigt i syfte att på bästa 

sätt stimulera varje elevs lärande och utveckling, 

 

- visa förmåga att identifiera och i samverkan med andra hantera specialpedagogiska 

behov, 

 

- visa förmåga att observera, dokumentera, analysera och bedöma elevers lärande och 

utveckling i förhållande till verksamhetens mål och informera och samarbeta med elever 

och deras vårdnadshavare, 

 

- visa förmåga att kommunicera och förankra skolans värdegrund, inbegripet de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna, 

 

- visa förmåga att förebygga och motverka diskriminering och annan kränkande 

behandling av elever, 

 

- visa förmåga att beakta, kommunicera och förankra ett jämställdhets- och jämlikhets-

perspektiv i den pedagogiska verksamheten, 

 

- visa kommunikativ förmåga i lyssnande, talande och skrivande till stöd för den 

pedagogiska verksamheten, 

 

- visa förmåga att säkert och kritiskt använda digitala verktyg i den pedagogiska 

verksamheten och att beakta betydelsen av olika mediers och digitala miljöers roll för 

denna, och 

 

- visa förmåga att i den pedagogiska verksamheten tillägna sig färdigheter som är 

värdefulla för yrkesutövningen. 

 

- visa självkännedom och empatisk förmåga, 

 

- visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot elever och deras 

vårdnadshavare, 

 

- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och utveckla sin kompetens 

i det pedagogiska arbetet. 
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Av cirka 25 examensmål är det alltså över hälften som universitetet anser vara VFU-

relevanta. Dessa mål avspeglas, något omformulerade och konkretiserade, i de förväntade 

studieresultaten i VFU-kursplanerna. Mängden av VFU-relevanta mål indikerar även hur 

central den verksamhetsförlagda utbildningen är för lärarutbildningarna. Universitetet, i 

samverkan med huvudmännen, arbetar därför kontinuerligt och systematiskt med att 

säkerställa en rättssäker bedömning av de förväntade studieresultat som är kopplade till 

aktuella examensmål. 

 
 

4) Beskriv kortfattat förekomsten och omfattningen av: 
övningsskolor, egna initiativ/försöksverksamhet, 

modellskolor och så kallade partnerskolor m.m. i era VFU-

avtal. 

 

År 2012 tilldelades universitetet medel från departementet för att inleda en försöksverk-

samhet med, då benämnda, ”särskilt utvalda VFU-skolor”, numera benämnda, ”övnings-

skolor” (inklusive övningsförskolor). Samma år tecknades ett särskilt tilläggsavtal mellan 

Stockholms universitet och Stockholms stad samt mellan Stockholms universitet och 

Botkyrka kommun. Avtalet omfattar 1 juli 2012 – 31 december 2016 och inkluderar 

förnärvarande tre förskoleenheter, fem grundskolor och tre gymnasier samt cirka 400 

studenter.   

 

Det övergripande syftet med övningsskoleprojektet är att, genom ett fördjupat samarbete 

mellan universitetet, huvudmännen och förskole- och skolenheterna, höja kvaliteten i 

lärarutbildningarna och stärka studenternas professionsutveckling. I tilläggsavtalet 

förbinder sig Stockholms universitet att prioritera övningsskolorna vid placering av 

studenter. Universitetet ska även varje termin anordna två seminarier mellan 

universitetslärare och VFU-handledare där de möts för att bland annat diskutera 

undervisning, värdegrundsfrågor och handledaruppdraget. Skolhuvudmännen förbinder 

sig, å sin sida, att se till att det anordnas två professionsutvecklande seminarier per termin 

för VFU-studenterna vid respektive enhet där fokus bland annat är på verksamhetens 

uppdrag, förväntade studieresultat och demokrati- och värdegrundsfrågor. 

Skolhuvudmännen ska även arbeta för att övningsskolorna ska fungera som nav för andra 

förskolor och skolor i arbetet med verksamhetsförlagd utbildning. 

 

De utvärderingar som genomförts visar att detta projekt fungerar mycket bra (se vidare 

lägesrapport 1och 2 som skickats in till departementet). Idag deltar, som sagt, Stockholms 

stad och Botkyrka kommun, men många andra kommuner är även intresserade av att 

delta. Mot bakgrund av detta positiva resultat är det därför universitetets ambition att 

bygga vidare på detta projekt. 
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5) Beskriv kortfattat hur ni planerar och organiserar VFU med 

hänsyn tagen till kontinuitet och variation för studenterna 

i deras skolplacering. 

 

VFU-portalen är en digital informationsplats för kommuner och stadsdelar i Stockholms 

län, anställda och studenter vid Stockholms universitet, Gymnastik- och idrottshögskolan, 

Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, Konstfack, Kungliga Tekniska högskolan, 

Södertörns högskola och Dans- och Cirkushögskolan. Verktyget har funnits sedan 2012 

och regleras genom en skriftlig överenskommelse. Syftet med verktyget är att stödja 

kommunikation och placeringsarbetet inom och mellan kommunerna och de medverkande 

lärosätena. Stockholms universitet äger portalen och databasen är placerad vid Stockholms 

universitet. Övriga parter har dock nyttjanderätt så länge som de deltar i samarbetet. 

Respektive lärosäte ansvarar för att lägga in uppgifter om sina studenter och utbildningar, 

medan VFU-samordnare i kommunerna och VFU-ansvariga vid förskole- och 

skolenheter3 lägger in uppgifter om sin organisation och sina handledare. VFU-

placeringarna görs i flera steg och både lärosäten och kommuner använder sig av VFU-

portalen det arbetet.  

 

VFU-placeringarna för Stockholm universitets studenter regleras vidare i ett samverkans-

avtal mellan ovan nämnda lärosätena och respektive skolhuvudman, där Kommun-

förbundet Stockholms Län (KSL) representerar kommunerna. Utgångspunkt för avtalet är 

att alla studenter ska handledas av behöriga lärare med, för studentens examen, rätt 

inriktning och ämne. Detta avtal syftar till att säkerställa att varje student får en plats inom 

avsedd skolform och ämne, i första hand inom en och samma kommun.  

 

För att skapa en kontinuitet i studentens utveckling till lärare och skapa förutsättningar för 

en fördjupad förtrogenhet med aktuell förskola eller skola och dess barn- och elevgrupper 

behåller studenten normalt sin placering i en och samma förskola eller skola i kommunen 

under hela utbildningen. Inom den enskilda enheten erbjuds dock oftast möjlighet till 

variation när det gäller olika typer aktiviteter och undervisning. Studenten har även ofta 

möjlighet att auskultera i olika barn- och elevgrupper och följa olika lärare. Dessa 

varierande aktiviteter är särskilt utbyggda i enheter som tillhör övningsskoleprojektet. 

 

Om studenten har önskemål om att byta enhet inom sin kommun, till exempel för att få 

erfarenhet av olika miljöer, kan önskemål om byte tillgodoses av kommunens VFU-

samordnare, men endast i den utsträckning som det finns tillgängliga och behöriga VFU-

handledare. Byte av skola kan även ske i de fall där ämneslärar- eller KPU-studenter 

behöver en ny placering för att få undervisning och handledning i sitt andra eller tredje 

ämne. 

 

 

6) Beskriv kortfattat hur ni arbetar för att uppnå god 
samverkan med huvudmännen för skolorna och VFU-handledarna? 

 

Samordningsgruppen för lärarutbildningarna beslutar om lärarutbildningsfrågor som av 

samordningsskäl varken kan beslutas i områdesnämnd eller delegeras till fakultetsnämnd. 

Samordningsgruppen träffas cirka en gång per månad, leds av prorektor och inkluderar 

dekaner och studentrepresentanter. För att uppnå god samverkan med huvudmännen ingår 

även en ordinarie representant från KSL som representerar kommunerna.  

                      
3 Det finns även VFU-ansvariga vid lärosätet. Vi har försökt förtydliga när vi skriver om vilken grupp. 
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Samverkansberedningen är ett beredande organ till samordningsgruppen och även i den 

finns representanter från huvudmännen. I denna beredning förbereds bland annat VFU-

frågor till samordningsgruppen. Förutom dessa regelbundna möten har universitetet även 

vid behov samtal och möten med skolhuvudmännen.  

 

En gång per år anordnas även en samverkanskonferens. Syftet med konferensen är att 

skapa en mötesplats för kommuner och lärosäten som bedriver lärarutbildningar i 

Stockholmsregionen. Konferensen riktar sig bland annat till förvaltningschefer och VFU-

samordnare i kommunerna samt till de som arbetar med VFU-frågor vid lärosätena och till 

studentrepresentanter.  

 

Vid Stockholms universitet finns det fem institutioner och två centrumbildningar4 som 

samordnar lärarutbildningarna. Vid respektive institution (förutom vid Specialpeda-

gogiska institutionen) och centrum finns det en VFU-ansvarig person. Denna person 

arbetar bland annat som kontaktperson och en länk till ledningen vid kommunerna och 

skolenheterna, VFU-samordnare, VFU-ansvariga (på enheterna) och VFU-kurslärare. De 

VFU-ansvariga har även som uppdrag att vara en länk till handledare och studenter inom 

olika utbildningar och en länk till olika regioner i Stockholmsområdet. 

 

För att ytterligare uppnå en god samverkan med bland annat VFU-handledarna (och även 

andra intressenter) skickar universitetet tre gånger per termin ut ett VFU-nyhetsbrev om 

bland annat handledarutbildningar, seminarier, föreläsningar, VFU-kurser, rutiner för 

bedömning av VFU samt VFU-relevanta utredningar, utvärderingar och uppföljningar. 

Universitetet skickar även 6-8 gånger per termin ut ett digitalt brev kallat ”Lärarutbild-

ningens nyheter” som även inkluderar VFU-frågor. 

 

För varje VFU-kurs ansvarar en VFU-kursansvarig. De informerar både studenter och 

VFU-handledare om förväntade studieresultat samt om trepartssamtalets syfte, innehåll 

och struktur. Det är dock studenten som ansvarar för att vidarebefordra specifik 

kursinformation till VFU-handledaren eftersom universitetet oftast inte har kontakt-

uppgifter till enskilda handledare. Inom VFU-kurser i förskollärarutbildningen bjuder man 

emellertid in handledare till de campusförlagda introduktionsseminarierna, vilket bland 

annat underlättar arbetet med den handlingsplan som studenten alltid ska upprätta inför en 

VFU-kurs. Inbjudan sker via studenter och/eller kommuneras VFU-samordnare och 

uppskattas av handledare.   

 

Sammantaget arbetar alltså universitet för en god samverkan med huvudmännen, VFU-

handledarna och andra inblandade genom många olika kanaler och arenor. 

 

 

                      
4 

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen samordnar förskollärarutbildningarna och grundlärarutbildning med 

inriktning mot fritidshem, Institutionen för språkdidaktik grundlärarutbildningen med inriktning mot F-3 och 

ämneslärarutbildningen med inriktning mot språk, Institutionen för matematikämnets- och naturvetenskapsämnenas didaktik 

ansvarar för grundlärarutbildning 4-6, ämneslärarutbildning matematik-naturvetenskap och KPU, Centrum för de 

Humanistiska ämnenas didaktik ansvarar för ämneslärarutbildning historia och religion samt KPU, Centrum för de 

Samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik ansvarar för ämneslärarutbildning geografi och samhällskunskap. Det kan även 

nämnas (även om de inte är i fokus för denna kartläggning) att Institutionen för pedagogik och didaktik ansvarar för 

yrkeslärarutbildningar och Specialpedagogiska institutionen för speciallärar– och specialpedagogutbildningarna. 



 Reg.nr: 411-213-14 

12 

 

Kvalitetsaspekt 2: Examination och kvalitetssäkring 

Examination: 

1) Beskriv generellt, exempelvis i en matris, hur ni genom 
examination säkerställer att studenterna når de krav som 

framgår av de nationella examensmål som ni anser vara 

särskilt relevanta för VFU. Redogör därutöver för hur ni 

säkerställer ett av dessa examensmål 

 

Som framgick ovan genomfördes våren 2013 en utredning om förväntade studieresultat. 

Syftet var att formulera förväntade studieresultat som hade en koppling till VFU-relevanta 

examensmål, var så tydliga och examinerbara som möjligt och beskrev en progression 

från första till sista VFU-kursen inom utbildningarna.  

 

I samband med utredningen formulerades följande fyra examinationsformer: 

- individuell performativ examination,  

- individuell skriftlig examination i VFU-portfölj,  

- individuell muntlig examination och  

- individuell multimodal examination i VFU-portfölj.  

 

De två förstnämnda ansågs som mest centrala. Det beslutades därför att dessa ska 

användas i samtliga VFU-kurser inom förskollärarprogrammet, grundlärarprogrammet 

med inriktning mot F-3, 4-6 och arbete i fritidshem, ämneslärarprogrammet, KPU och 

även yrkeslärarprogrammet. Dessa former har även systematiskt knutits till de förväntade 

studieresultaten i VFU-kursplanerna. Detta visas genom olika matriser som är relativt 

omfattande. De presenteras därför inte här, men kan erhållas på begäran. De två 

sistnämnda formerna används som komplement till de två första.  

 

Nedan följer en mer detaljerad beskrivning av respektive form, inklusive vad den syftar 

till att examinera.  

 

Individuell performativ examination. Individuell performativ examination (jämför 

”performance” eller genomförande) används i samtliga VFU-kurser. Det viktigaste 

underlaget till denna examinationsform utgörs av VFU-handledarens VFU-rapport som 

inkluderar en bedömning av om studenten har uppnått de ”performativa” förväntade 

studieresultaten i kursplanen. Den performativa examineringen används bland annat för att 

bedöma studentens kommunikation med elever och information till vårdnadshavare, 

bemötande av elever, genomförande, ledning och utveckling av undervisning, 

dokumentation, analys och bedömning av elevers lärande och utveckling, användning av 

resultat från utvärderingar samt användning av digitala verktyg. Studentens performativa 

prestation beskrivs i VFU-rapporten och bedöms av VFU-kurslärare och examineras av 

examinator.  

 

Individuell skriftlig examination i VFU-portfölj. Individuell skriftlig examination i 

VFU-portfölj används i samtliga VFU-kurser med utgångspunkt i den digitala VFU-

portfölj som varje student skapar individuellt i en för alla given kursstruktur. VFU-

portföljen används bland annat för att bedöma studentens beskrivning, motivering, 

reflektion, utvärdering och kritiska granskning av planerade och genomförda aktiviteter, 

relatering av egna värderingar till styrdokument, relatering av praktik till olika begrepp, 

teorier och vetenskapliga perspektiv och yrkesetik, samt, slutligen, självvärdering. I 
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portföljen finns det möjlighet till interaktion mellan student, VFU-handledare och VFU-

kurslärare, men svaren på uppgifterna bedöms av VFU-kurslärare och examinator. 

 

Individuell muntlig examination. Under ett avslutande campusförlagt seminarium, och 

som komplement till ovan nämnda former, används i ett flertal VFU-kurser individuell 

muntlig examination. Denna form används för att bedöma studentens muntliga 

beskrivning av erfarenheter som är kopplade till ett eller flera förväntade studieresultat. 

Beskrivningen bedöms återigen av VFU-kurslärare och examinator. 

 

Individuell multimodal examination i VFU-portfölj. Individuell multimodal 

examination i VFU-portfölj används i ett fåtal VFU-kurser för att möjliggöra en variation i 

examinationsformerna och öka rättssäkerheten av bedömningen av studentens prestation i 

verksamheten. Den multimodala examinationen kan handla om bedömning med hjälp av 

en (valfri) kombination av olika uttrycksformer såsom foto, film, ljud, webb och skrift. 

Med hjälp av denna form kan till exempel studentens genomförande och utvärdering av 

olika aktiviteter bedömas av VFU-kurslärare och examinator.  

 

Nedan följer ett exempel på hur ett examensmål för ämneslärarexamen säkerställs genom 

förväntade studieresultat i olika VFU-kurser: 

 

Examensmål: ”visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, 

genomföra, utvärdera och utveckla undervisning och den pedagogiska 

verksamheten i övrigt i syfte att på bästa sätt stimulera varje elevs lärande och 

utveckling” 

 

Efter genomgången kurs förväntas studenten: 

 

VFU I (6,5 hp) VFU II (7,5 hp) VFU III (16 hp) 

under handledning skriva 

och motivera flera egna 

lektionsplaneringar med 

tydliga mål som är relate-

rade till nationella 

styrdokument för grund-

skolan, gymnasieskolan 

och vuxenutbildningen, 

samt genomföra och 

utvärdera lektionerna mot 

målen  

 

 

självständigt skriva och 

motivera flera egna 

lektionsplaneringar med 

tydliga mål som är 

relaterade till ämnes-

didaktiska teorier och 

nationella styrdokument 

för grundskolan, gymna-

sieskolan och vuxen-

utbildningen, samt 

genomföra och tillsam-

mans med andra utvärdera 

lektionerna mot målen 

i samråd med andra själv-

ständigt skriva och motivera 

en längre ämnesplanering 

med tydliga mål som är 

relaterade till ämnes-

didaktiska teorier och 

nationella styrdokument för 

grundskolan, gymnasie-

skolan och vuxenutbild-

ningen, i syfte att på bästa 

sätt stimulera varje elevs 

lärande och utveckling, samt 

genomföra och tillsammans 

med andra utvärdera 

moment i planeringen mot 

målen 

under handledning leda 

undervisning och reflek-

tera över sitt ledarskap 

självständigt och på ett 

tydligt och strukturerat 

sätt leda undervisning 

utifrån adekvata ämnes-, 

självständigt och ansvarsfullt 

leda och utveckla under-

visning utifrån adekvata 

ämnes-, ämnesdidaktiska 
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 ämnesdidaktiska och 

didaktiska kunskaper 

samt utvärdera styrkor 

och utvecklingsområden i 

det egna ledarskapet 

och didaktiska kunskaper 

samt formulera sin egen 

pedagogiska grundsyn mot 

bakgrund av egna 

undervisningsexempel, 

värderingar, yrkesetik och ett 

urval av teorier och veten-

skapliga perspektiv, i syfte 

att utveckla sin kompetens i 

det pedagogiska arbetet 

 

 

De förväntade studieresultat som är relaterade till ovan nämnda examensmål examineras 

alltså på, vad man kan kalla för ”grundläggande nivå”, ” mer avancerad nivå” och 

”slutnivå”. De förväntade studieresultaten examineras såväl genom studentens VFU-

portfölj (lektionsplaneringar och ämnesplanering samt reflektion, utvärdering och analys) 

som genom VFU-handledarens bedömning av den performativa prestationen (ledarskap i 

klassrummet utifrån ämneskunskaper, ämnesdidaktiska kunskaper och didaktiska 

kunskaper). Progressionen säkerställs genom att de förväntade studieresultaten utgår från 

att studenten först förväntas kunna utföra dessa aktiviteter under handledning, för att 

sedan kunna utföra liknande aktiviteter självständigt och, slutligen, i samråd med andra på 

ett självständigt och ansvarsfullt sätt. 

 

2) Förekommer det spärrar i form av krav på ett visst antal 
godkända högskolepoäng inför VFU-perioderna?  

 

Ja, det finns spärrar. Inom respektive utbildning finns det från och med den första VFU-

kursen krav på att studenten ska ha klarat ett visst antal poäng i ämnesdidaktik och ett 

visst antal poäng inom den utbildningsvetenskapliga kärnan. Från och med den andra 

VFU-kursen finns det krav på att den/de tidigare VFU-kurserna ska vara godkända. För 

förskollärarutbildningens VFU-kurs II ska till exempel 19 hp vara klara inklusive VFU-

kurs I. 
 

3) Vilka rutiner finns vid underkännande av VFU? 
 

Vid underkännande av VFU gäller följande rutiner i samtliga lärarutbildningar: 

 

Examinator kallar studenten till samtal på Stockholms universitet. Vid samtalet delges 

studenten grunderna för underkännande, vilka sammanfattas i ett protokoll. Studenten 

informeras om sin rätt till ytterligare examination. VFU-plats för omexamination 

diskuteras. Utifrån samtalet upprättas en individuell handlingsplan för studentens 

omexamination där eventuella stödinsatser framgår. Handlingsplanen bifogas protokollet. 

Protokoll och handlingsplan undertecknas av båda parter och diarieförs av kursansvarig 

institution. Examinator ansvarar för att dokumentationen tillställs kursadministrationen så 

att den finns tillgänglig inför studentens omexamination. Kursansvarig institution har 

uppföljningsansvar vid omexamination. I detta ingår samverkan med mottagande VFU-

handledare. Institutionen ansvarar också för att studentens VFU-skola samt VFU-

samordnaren respektive kontaktperson i kommunen underrättas angående studentens 

omexamination av VFU alternativt studieavbrott.  
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Det finns även riktlinjer och rutiner vid risk för underkännande av VFU som också gäller 

för samtliga lärarutbildningar. Nedan ges ett exempel från förskollärarutbildningen. 

Liknande formuleringar finns för övriga utbildningar: 

 

”Uppstår tveksamhet om studentens möjligheter att med godkänt resultat fullfölja 

VFU-perioden är det viktigt att handledaren kontaktar läraren i kursen för att 

uppmärksamma institutionen på problemet. Läraren ansvarar för att ett samtal med 

student och handledare genomförs. Under samtalet ska behovet av stödinsatser 

diskuteras och en handlingsplan upprättas i syfte att skapa förutsättningar för 

studenten att klara kursens förväntade studieresultat. Läraren ansvarar för att det 

görs en skriftlig sammanställning av samtalet och att studenten undertecknar 

sammanfattningen. Den skriftliga sammanfattningen diarieförs av Barn och 

ungdomsvetenskaliga institutionen och kopia skickas till student, handledare, lärare 

i kursen och kursansvarig lärare samt VFU-koordinator, studievägledare och 

studierektor.” 

 

 

Kvalitetssäkring: 

1) Hur hanterar ni, inom ramen för ert kvalitetssäkringsarbete, 
studenternas, VFU-handledarnas och VFU-lärarnas synpunkter i 

samband med genomförande och utvärdering av VFU? Beskriv en 

specifik åtgärd ni genomfört som vidtagits med anledning av 

dessa. 

 

Det systematiska och återkommande kvalitetssäkringsarbetet avseende VFU utgörs av ett 

antal komponenter såsom studentenkäter efter varje VFU-kurs och, för en del utbild-

ningar, regelbundna handledarenkäter5. En gång per termin träffas även VFU-kurslärare 

(cirka 60 personer) från samtliga samordningsinstitutioner och centrum för erfaren-

hetsutbyte och diskussion om utvecklingsområden. En gång per år arrangerar också VFU-

ansvariggruppen vid universitetet en tvådagars tvärinstitutionell VFU-konferens för 

universitetets VFU-kurslärare. VFU-ansvariga vid lärosätet har dessutom regelbundna och 

vid behov möten med ledningen för kommuner och förskole- och skolenheter, 

utvecklingsledare, VFU-samordnare och VFU-ansvariga på enheterna samt fackliga 

representanter.   

 

Förutom detta systematiska och återkommande kvalitetsarbete genomför universitetet 

tidsmässigt avgränsade kvalitetsprojekt om VFU som fokuserar på en eller några 

avgränsade frågor. Nedan följer en kort beskrivning av tre sådana projekt: 

 

Uppföljning av VFU-kursplaneutredningen. Som tidigare nämnts genomförde 

universitetet våren 2013 en VFU-kursplaneutredning som bland annat föranledde nya 

förväntade studieresultat. För att ta reda på hur de nya studieresultateten uppfattades och i 

vilken mån det fanns förutsättningar att nå dem genomfördes under hösten 2013 och våren 

2014 en uppföljning av utredningen. Uppföljningen följde åtta VFU-kurser fördelade över 

olika lärarutbildningar. Underlag var enkäter till och samtal med studenter, VFU-

                      
5
 Avsaknaden av kontaktuppgifter till de flesta av handledarna, t.ex. i form av mejladresser, innebär att det är mycket 

resurskrävande att skicka ut regelbundna enkäter till handlarna. Detta är dock ett utvecklingsområde.  
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handledare och VFU-kurslärare. Uppföljningen visade kortfattat att de nya förväntade 

studieresultaten överlag uppfattades som tydligt formulerade av studenter, VFU-

handledare och VFU-kurslärare. Uppfattningen av förutsättningar för måluppfyllelse inom 

kursens ram varierade i högre grad än tydligheten och är därför ett pågående 

utvecklingsområde.  

 

Samarbetsprojekt mellan Stockholms universitet och Umeå universitet. Våren 2012 

startade ett ”peer review”-projekt mellan Stockholms universitet och Umeå universitet 

som syftade till att utveckla kvaliteten på lärarutbildningarna. Projektet fokuserade på tre 

områden, det vill säga självständiga arbeten, den utbildningsvetenskapliga kärnan och 

verksamhetsförlagd utbildning. Projektet organiserades i en styrgrupp, en projektgrupp 

och tre delprojekt. I alla grupper ingick representanter från båda universiteten. Hösten 

2014 var samtliga delprojekt klara med sina bedömningar och fyra delrapporter hade 

producerats. I början av 2015 sammanställdes delrapporterna i en slutrapport som 

inkluderar utvecklingsområden och exempel på ett flertal åtgärder som vidtagits vid 

respektive universitet inom de tre områdena, bland annat föranlett av projektet.  

 

Ett exempel på ett utvecklingsområde som framkom i detta projekt är att utveckla VFU-

rapporten genom att VFU-handledaren lämnar obligatoriska exemplifierande 

kommentarer som visar hur studenten har uppnått de förväntade studieresultaten. Andra 

exempel är att utveckla stöd (bland annat i digital form) för VFU-handledaren, utöver 

handledarutbildning, vad gäller tolkning av de förväntade studieresultaten och 

betygskriterier samt bedömning av studentens VFU. Ytterligare ett exempel är att utveckla 

alternativa former för trepartssamtal med hjälp av digitala verktyg, bland annat för att 

underlätta internationalisering av VFU. I delprojektet om den utbildningsvetenskapliga 

kärnan konstaterades även att den bör ses över och tydligare kopplas till VFU. Detta 

föranledde en utredning om kärnan som blev klar i början av 2015 och som förnärvarande 

diskuteras. 

 

Kartläggning av professionsutvecklingsmatrisen. Under hösten 2014 genomfördes en 

kartläggning av användningen av professionsutvecklingsmatrisen. Kartläggningen visade 

bland annat att matrisen i högre grad användes av VFU-kurslärare och VFU-handledare än 

av studenter. Detta ligger till grund för en aktuell diskussion om matrisens roll i 

utbildningarna och hur, av vilka och när den bör användas.  

 

Sammantaget har detta, i högsta grad aktuella, kvalitetssäkringsarbete bland annat lett 

fram till att det nu är obligatoriskt för handledarna att skriftligt motivera hur studenten har 

uppnått respektive förväntade studieresultat. UKÄ efterfrågar endast ett exempel, men vi 

vill ändå nämna att man har flyttat VFU-kurser för att få en bättre koppling till kärnan-

kurser. Ytterligare exempel kan fås på begäran. 

 

 
2) Redogör för hur ni säkerställer likvärdig bedömning av 

studenternas måluppfyllelse i VFU? 

 

De förväntade studieresultaten i kursplanerna är navet i bedömningen av VFU och 

samtliga studieresultat måste naturligtvis vara uppfyllda för att VFU-kursen ska 

godkännas. Av kursplanerna framgår även examinationsformerna, som nämnts under 

fråga 1, aspekt 2. I samtliga utbildningar täcker ”individuell performativ examination” och 

”individuell skriftlig examination i VFU-portfölj” systematiskt de förväntade 
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studieresultaten. Detta syftar till att skapa en likvärdighet mellan utbildningarna. Förutom 

kursplanerna finns det andra styrdokument och skriftliga rutiner som syftar till att 

säkerställa en likvärdig bedömning. Ett är VFU-rapporten som ska fyllas i av VFU-

handledaren och som inkluderar en bedömning av om studenten har uppnått de 

”performativa” förväntade studieresultaten i kursplanen. Rapporten har liknande struktur i 

samtliga VFU-kurser i samtliga lärarutbildningar. VFU-handledaren ska till exempel alltid 

motivera sin bedömning av studentens måluppfyllelse. Ett annat är ett tvärinstitutionellt 

dokument om rutiner för trepartssamtal. Av detta framgår bland annat följande: 

 

”Det övergripande syftet med samtalen är att studenten ska reflektera över och själv 

kunna värdera sin praktik och professionsutveckling utifrån förväntade 

studieresultat för VFU och professionsutvecklingsmatrisen. Samtalet bör ha prägel 

av ett formativt utvecklingssamtal med följande syften: att stödja studentens 

utveckling till lärare genom att diskutera studentens styrkor och utvecklings-

områden och möjliga vägar framåt samt att bedöma studentens utsikter att nå de 

förväntade studieresultaten för VFU-kursen respektive VFU-perioden.” 

 

Som tidigare nämnts (se fråga 3 under aspekt 2) finns det även lärarutbildnings-

gemensamma riktlinjer och rutiner vid risk för underkännande och vid underkännande. 

 

För att ytterligare säkerställa en likvärdig bedömning är ambitionen att samtliga VFU-

kurslärare som genomför trepartssamtal ska ha genomgått en introduktion i VFU-

bedömning. På majoriteten av institutionerna och centrumen finns det en stabil kår av 

VFU-kurslärare som har genomgått denna introduktion och har många års erfarenhet av 

att genomföra trepartssamtal. På en institution är detta emellertid en utmaning eftersom de 

har en omfattande utökning av antalet studenter. Detta kräver många VFU-kurslärare som 

ibland måste timanställas med relativt kort varsel.  

 

Varje termin organiseras även tvärinstitutionella möten för erfarenhetsutbyte mellan VFU-

kurslärare. Då diskuteras bland annat bedömning i VFU såsom förväntade studieresultat, 

kursuppgifter i VFU-portföljen, introduktionsseminarier, reflektionsseminarier och 

trepartssamtal. Under mötena finns även tillfälle för VFU-kursansvariga inom samma 

program att gemensamt arbeta med kursutveckling.  

 

På universitet finns dessutom ett tvärinstitutionellt nätverk för de lärare som arbetar med 

handledarutbildningar. Detta nätverk utbyter erfarenheter och uppdaterar litteraturlistor för 

att säkerställa att handledarutbildningarna håller en likvärdig och hög kvalitet.  

 

Enligt samverkansavtalet är målsättningen vidare att så många VFU-handledare som 

möjligt ska beredas möjlighet att genomgå, i första steget en introduktion i aktuella VFU-

bedömningsmodeller och en poängsatt handledarutbildning som steg två.  

 

Sammantaget syftar detta arbete till att säkerställa en likvärdig bedömning av studenternas 

måluppfyllelse i VFU, men det utvecklas och förbättras naturligtvis kontinuerligt. 
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Kvalitetsaspekt 3: Handledning 

Handledning: 

1) Vilka krav ställer ni på, vad högskoleförordningen avser 
med, relevant kompetens och hur följer ni upp att VFU-

handledarna har sådan? 

 

Det som avses med relevant kompetens framgår av följande utdrag från samverkans-

avtalet, som nämnts tidigare:  

 

”Att lärarstuderande ska handledas av behöriga lärare med för den lärarstuderandes 

examen rätt inriktning och ämne Ambitionen är att i första hand ha handledare som 

genomgått handledarutbildning.” 

 

Av avtalet framgår även att:  

 

”Parternas målsättning är att alla handledare genomgår en poängsatt handledar-

utbildning om 7,5 högskolepoäng. För avtalsperiodens första två år är målsättningen 

att så många VFU-handledare som möjligt ska beredas möjlighet att genomgå, i 

första steget en introduktion i aktuella VFU- bedömningsmodeller och en poängsatt 

handledarutbildning som steg två.”  

 

Vid trepartssamtalet brukar VFU-kursläraren fråga om handledaren har handledar-

utbildning. VFU-kursläraren informerar samtidigt om de halvdagars seminarier som ges 

vid Stockholms universitet varje termin, som en introduktion i bedömningsmodellen för 

VFU.  

 

För övrigt är det främst skolhuvudmännen som följer upp att VFU-handledarna har 

relevant kompetens, till exempel genom olika typer av inventeringar och enkäter till 

handledare efter varje VFU-period. En VFU-samordnare i en kommun nämner till 

exempel att de använder sig av kompetenskartläggningsverktyget KOLL där de 

kommunalt anställda ska skriva in att de har handledarutbildning om 7,5 hp och få det 

verifierat av chef. Utöver detta nämner samordnarna främst lokal kännedom om 

handledare och deras handledarutbildning. I flera kommuner är det dock ett krav att 

handledaren måste ha handledarutbildning för att få handleda studenter. Andra kommuner 

planerar att inom kort införa ett sådant krav. 

 

2) Hur arbetar ni för att tillgodose VFU-handledarnas behov av 
kompetensutveckling med avseende på deras specifika VFU-

handledaruppdrag? 

 

Enligt samverkansavtalet ska lärosätena erbjuda skolhuvudmännen fortbildningssatsningar 

som är kopplade till lärarutbildning och VFU och medverka till att dessa får information 

om adekvata forsknings- och utvecklingsprojekt. När en handledarutbildning avslutas 

informeras deltagarna om möjligheten till uppföljande seminarier. Detta har främst 

genomförts vid kommunförlagda handledarutbildningar eftersom gruppen är mer 

sammanhållen än vid de campusförlagda.  

 

För övrigt följer kommuner upp handledarnas behov av kompetensutveckling genom olika 

typer av behovsinventeringar, regelbundna utvärderingar och enkätundersökningar. De 
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uppmanar och uppmuntrar även handledarna att gå handledarutbildningar, delta i 

handledarträffar, nätverksmöten, VFU-seminarier och möten på universitet och i 

kommunen samt föreläsningar om VFU och forskning. Några kommuner betalar även 

kurslitteraturen. 

 

Avslutningsvis bör det nämnas att många kommuner, enligt VFU-samordnarna, föredrar 

och uppskattar kommun-, förskole- eller skolförlagd handledarutbildning eftersom 

handledarna inte behöver resa till och från universitetet. Det finns då även möjlighet att ta 

upp och diskutera, för kommunen, förskole- och skolspecifika frågor. 
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Del 3 

SWOT-analys 

Styrkor 

Kvalitetsaspekt 1: Innehåll, organisation och genomförande 

 En fungerande organisation med kontaktytor/mötesarenor/informationskanaler mellan universitetet och skolhuvudmännen, till exempel genom 

samordningsgruppen för lärarutbildningarna, samverkansberedningen till samordningsgruppen, VFU-portalen, VFU-ansvariga vid lärosätet, 

VFU-samordnare och VFU-ansvariga vid kommunerna och förskolorna/skolorna, campusförlagda eller lokalt förlagda handledarutbildningar, 

uppföljande handledarseminarier och olika nyhetsbrev.  

 Övningsskoleprojektet, som innebär en utveckling av en (ännu) tätare samverkan mellan universitetet och kommuner/förskolor/skolor. Under ht 

2014 omfattar projektet cirka 400 studenter, men planeras att utökas och därmed att omfatta fler kommuner och förskolor/skolor. 

 Ett samverkansavtal mellan flera lärosäten och respektive skolhuvudman (Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) representerar 

kommunerna i framtagandet av avtalet) som bland beskriver roller och ansvar för parterna. 

 Förväntade studieresultat som är systematiskt kopplade till VFU-relevanta examensmål, tydligt formulerade, likvärdiga i samtliga 

lärarutbildningar (inklusive yrkeslärarutbildningen) och beskriver en progression från första till sista VFU-kursen. Flera förväntade 

studieresultat knyter även samman praktik och teori. 

 Den digitala VFU-portalen som syftar till att stödja kommunikation och placeringsarbetet inom och mellan kommuner och de medverkande 

lärosätena.  

 Kontinuitet för studenten genom placering på samma förskola eller skola under samtliga VFU-kurser. Vid övningsförskolor- och skolor och 

många andra förskolor och skolor finns även möjlighet till variation genom bland annat auskultation på andra lärares och studenters lektioner. 

Kvalitetsaspekt 2: Examination och kvalitetssäkring 

 Två likvärdiga och centrala examinationsformer, det vill säga ”individuell performativ examination” och ”individuell skriftlig examination i 

VFU-portfölj” som används i samtliga VFU-kurser i förskollärarprogrammet, grundlärarprogrammet med inriktning mot F-3, 4-6 och arbete i 
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fritidshem, ämneslärarprogrammet, KPU och även yrkeslärarprogrammet. Dessa två former täcker även systematiskt samtliga förväntade 

studieresultat i VFU-kursplanerna. 

 Likvärdighet vid bedömning av studenternas måluppfyllelse i form av en VFU-rapport som ska fyllas i av VFU-handledaren. Rapporten har 

liknande struktur i samtliga VFU-kurser i samtliga lärarutbildningar. VFU-handledaren ska till exempel alltid motivera sin bedömning av 

studentens måluppfyllelse. 

 Digital VFU-portfölj som fylls i av studenten och bedöms av VFU-kurslärare och examinator under samtliga VFU-kurser, och som kan 

användas i andra kurser. 

 Professionsutvecklingsmatris som stöd vid bedömningen av studentens professionsutveckling som används i samtliga lärarutbildningar. 

 Obligatoriska trepartssamtal mellan student, VFU-handledare och VFU-kurslärare i majoriteten av VFU-kurserna i samtliga utbildingar. 

Samtalen syftar till en formativ bedömning av studentens professionsutveckling och utveckling mot de förväntade studieresultaten.  

 Likvärdighet vid underkännande och risk för underkännande i form av styrdokument och rutiner som är desamma för samtliga 

lärarutbildningar.  

 Ett systematiskt och regelbundet kvalitetssäkringsarbete i form av studentenkäter, konferenser och möten samt ett flertal tidsbegränsade 

kvalitetsprojekt som lett till flera olika förbättringsåtgärder i VFU. 

 Kompetensutveckling för nya VFU-kurslärare genom introduktion i VFU-bedömning, institutionsseminarier, tvärinstitutionella seminarier samt 

ibland auskultation hos erfarna VFU-kurslärare. 

Kvalitetsaspekt 3: Handledning 

 Ett samverkansavtal mellan sju lärosäten och respektive skolhuvudman. Avtalet syftar bland annat till att säkerställa att alla studenter ska 

handledas av behöriga lärare med, för studentens examen, rätt inriktning och ämne. Parternas målsättning är även att alla handledare genomgår 

en poängsatt handledarutbildning om 7,5 högskolepoäng. För avtalsperiodens första två år är målsättningen att så många VFU-handledare som 

möjligt ska beredas möjlighet att genomgå, i första steget en introduktion i aktuella VFU- bedömningsmodeller och en poängsatt handledar-

utbildning som steg två. 

 Campusförlagd eller lokalt förlagd handledarutbildning om 7,5 hp samt efterföljande seminarier. 
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Svagheter 

Kvalitetsaspekt 1: Innehåll, organisation och genomförande 

 Inga identifierade svagheter under denna aspekt, utan vi bedömer att innehåll, organsation och genomförande överlag fungerar bra. 

Kvalitetsaspekt 2: Examination och kvalitetssäkring 

 Att trepartssamtalen, av logistiska skäl, inte alltid är möjliga att placera i mitten (som ett slags ”mittvärdering”) av en VFU-kurs, utan måste 

placeras i början eller slutet av en kurs för en del studenter. Detta är en utmaning för ett fåtal institutioner med en stor ökning av antalet 

studenter och diskussioner pågår om hur man kan komma tillrätta med detta logistiska problem. 

 Professionsutvecklingsmatrisen är i viss mån inte anpassad till respektive examen och till examensmålen. Den bör därför finjusteras för att 

bättra passa till exempelvis förskollärarexamen, vilket är ett utvecklingsområde. 

 En del kvarstående tekniska problem för den digitala VFU-portföljen som fylls i av respektive student. För närvarande pågår därför en översyn 

av de tekniska utvecklingsbehoven och utvecklingen av det pedagogiska innehållet. 

Kvalitetsaspekt 3: Handledning 

 Universitetet har i begränsad omfattning tillgång till VFU-handledarnas kontaktuppgifter vilket försvårar direktkontakt med handledarna. 

 Variationen mellan kommunernas förutsättningar för handledning vad gäller ersättning för handledning, tid för handledning, arbetsbelastning, 

varierande krav på handledare, möjlighet till kompetensutveckling, organisering av VFU och det varierande intresset för att ta emot studenter 

mellan förskole- och skolenheterna.  

Möjligheter 

Kvalitetsaspekt 1: Innehåll, organisation och genomförande 

 Att bygga vidare på övningsskoleprojektet och inkludera fler kommuner (idag medverkar Stockholms stad och Botkyrka kommun). 

 Utökad samverkan och kommunikation mellan ledning och lärare i ämnes-, ämnesdidaktiska, kärnan- och VFU-kurser, i syfte att bygga en 

tydligare progression i lärarutbildningarna. 
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Kvalitetsaspekt 2: Examination och kvalitetssäkring 

 Filmat material som läggs ut på webben som stöd till handledare för bedömning av studenters prestationer. 

 Vidareutbildning av handledare som redan har 7,5 hp.  

 Kompetensutveckling för VFU-kurslärare i form av att fler till exempel tar en licentiat- eller doktorsexamen. 

Kvalitetsaspekt 3: Handledning 

 Att handledarnas kontaktuppgifter läggs in i VFU-portalen för att underlätta direkt samverkan mellan universitetet och handledarna. 

Hot 

 Som främsta hot ser vi alltför omfattande förändringar av den nationella styrningen av lärarutbildningarna och VFU. Detta äventyrar och 

försvårar bland annat stabiliteten, arbetsron och implementeringen av redan identifierade utvecklingsområden för VFU. 

 Att utbilda grundlärare för arbete i fritidshem med inriktning mot ämnesbehörighet i bild eller musik är en stor utmaning då vi inte får ha 

förkunskapskrav för dessa ämnen.  

 Det är svårt att hitta tillräckligt många behöriga handledare med utbildning för arbete i fritidshem. Antalet behöriga handledare som även gått 

handledarutbildning är därför alltför få.  
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Sammanfattning  

Utvärderingar och samtal med VFU-kurslärare, VFU-handledare och lärarstudenter har visat att matrisen 

har en viktig roll i olika sammanhang, såsom under förberedelse, genomförande och uppföljning av VFU-

kurser samt vid trepartssamtal. Matrisen används även som underlag för samtal om professionsutveckling 

för yrkesverksamma lärare i vissa skolor och kommuner. Det finns också resultat som visar att matrisen 

har använts i låg eller mycket låg grad vid handledande samtal i vissa VFU-kurser (se Uppföljning av 

VFU-kursplaneutredningen, Dnr: SU FV-67-14.09-13). Efter fyra års erfarenheter av användandet av 

professionsutvecklingsmatrisen var det viktigt att påbörja en uppföljning.  

På uppdrag av samordningsgruppen undersökte VFU-arbetsgruppen användandet av 

professionsutvecklingsmatrisen via enkätutskick till tre olika grupper: studenter, VFU- handledare och 

kontaktpersoner i förskole- och skolverksamheten samt VFU-kurslärare vid Stockholms universitet. 

Enkäterna resulterade i 152 studentsvar, 349 svar från VFU-handledare och kontaktpersoner för VFU 

samt 35 svar från Stockholms universitets VFU-kurslärare. Antalet svar från VFU-handledare och 

kontaktpersoner för VFU antyder ett stort intresse och engagemang ute i förskole- och skolverksamheter.  

Kartläggningen över användandet av professionsutvecklingsmatrisen visade att en stor del av 

lärarstudenterna, VFU-handledarna och kontaktpersoner för VFU samt VFU-kurslärarna är väl insatta i 

professionsutvecklingsmatrisen. På frågan om professionsutvecklingsmatrisen uppfyller sitt syfte som 

underlag för handledande samtal, utvecklingssamtal och som ett stöd för bedömning av VFU, instämde 

VFU-handledare och VFU-kurslärare, men studenterna som svarade på enkäten instämde i något lägre 

grad.  

När det gäller i vilken situation professionsutvecklingsmatrisen används, instämde studenterna främst i att 

den används som underlag för att formulera självvärderingen inför trepartssamtalet samt att den används 

som underlag för att formulera individuella mål. VFU-handledarna svarade att de i hög grad använder 

professionsutvecklingsmatrisen i handledande samtal, under trepartssamtal och som ett underlag för att 

bearbeta studenternas erfarenheter under VFU. De instämde också i att användandet av 

professionsutvecklingsmatrisen främjar studenternas professionsutveckling. VFU-kurslärarna instämde i 

hög grad i att studenterna använder matrisen som underlag för att formulera de individuella målen, och att 

de själva i använder matrisen som ett underlag för trepartssamtalet.  

Kommentarer från enkäterna för de undersökta grupperna uttryckte samtidigt skilda uppfattningar om 

användandet, innehållet och den roll professionsutvecklingsmatrisen bör ha. VFU-arbetsgruppen föreslår 

därför att det tillsätts en referensgrupp med uppgiften att se över professionsutvecklingsmatrisens innehåll 

och roll i en fortsatt uppföljning. Referensgruppen föreslås bestå av VFU-handledare, VFU-kurslärare, 

handledarutbildare samt studentrepresentanter. 

Professionsutvecklingsmatrisen ”fokuserar och beskriver förmågor som lärarstudenter successivt ska 

utveckla under sin yrkesutbildning och under sitt fortsatta yrkesliv… Kompetensen innebär alltså  
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ingångsfärdigheter som sedan utvecklas och fördjupas under den aktiva yrkesverksamheten” (”Från 

nybörjare till kompetent lärare”, Stockholms universitet 2009). Detta synsätt på möjligheterna med 

professionsutvecklingsmatrisen, knyter an till ett aktualiserat intresse för fortbildning för lärares 

kontinuerliga professionsutveckling (exempelvis Lärare 3.0, seminarier på Stockholms universitet 2014). 

Samtidigt efterfrågar studenterna en stark koppling mellan den campusförlagda och den 

verksamhetsförlagda utbildningen. Dessa faktorer tillsammans motiverar en fortsatt uppföljning av 

professionsutvecklingsmatrisens användningsområden och en fördjupad analys om hur dess innehåll kan 

användas i förhållande till den verksamhetsförlagda utbildningen, den utbildningsvetenskapliga kärnan, 

ämnesdidaktiken och användas i en kontinuerlig professionsutveckling för yrkesverksamma lärare. 

 

Förslag om fortsatt uppföljning 

VFU-arbetsgruppen förordar utifrån kartläggningens resultat ett behov av en fördjupad analys och därmed 

en fortsatt uppföljning av professionsutvecklingsmatrisen. Vi föreslår därför att 

 en referensgrupp tillsätts med representation av VFU-handledare, VFU-kurslärare och 

studenter 

 referensgruppen genomför en översyn av matrisens roll inom lärarutbildningen och en 

översyn av matrisens innehåll i förhållande till användningsområde 

 referensgruppen får i uppgift att ta fram riktlinjer för användandet av 

professionsutvecklingsmatrisen 

 referensgruppen kan rapportera till samordningsgruppen senast den 1 juli 2015 

 

  



    

4 
 

 

Innehållsförteckning 
 

Syfte och uppdrag ..................................................................................................................................... 5 

Metod........................................................................................................................................................ 5 

Resultat ..................................................................................................................................................... 6 

Studenter .............................................................................................................................................. 6 

VFU-handledare och kontaktpersoner för VFU .................................................................................... 7 

VFU-kurslärare ...................................................................................................................................... 8 

Sammanfattning av resultat.................................................................................................................... 10 

Referenser ............................................................................................................................................... 11 

 

  



    

5 
 

 

Syfte och uppdrag 

Stockholms universitet införde våren 2010 en ny bedömningsmodell för lärarstudenters 

verksamhetsförlagda utbildning (VFU), utarbetad i samverkan med verksamhetsföreträdare (”Från 

nybörjare till kompetent lärare”, Stockholms universitet 2009). Syftet var att öka samverkan mellan 

universitetslärare och handledare genom att skapa en tydlig arbetsgång för bedömning, och införa en 

professionsutvecklingsmatris som ”grund för dialogen kring lärandet och kompetensen i den 

kommunförlagda utbildningen”. Matrisen, som ursprungligen utvecklades vid University of California, 

skulle utgöra ett underlag för handledning, formativa utvecklingssamtal och för bedömning av VFU. Till 

skillnad från mätbara förväntade studieresultat, var syftet med matrisen att utifrån ett helhetsperspektiv 

tydliggöra de komplexa kompetenser som krävs för läraruppdraget och som utvecklas såväl under 

utbildningen som under den aktiva yrkesverksamheten. 

Enligt samordningsgruppens beslut 2014-10-01 fick VFU-arbetsgruppen i uppdrag att  

 undersöka hur VFU-kurslärare, VFU-handledare, VFU-ansvariga i skolverksamheter och 

studenter använder professionsutvecklingsmatrisen i relation till dess syfte  

 i samråd med VFU-kurslärare, VFU-handledare och studentrepresentanter undersöka hur 

innehållet i professionsutvecklingsmatrisen uppfattas i relation till dess syfte hos VFU-kurslärare, 

VFU-handledare, VFU-ansvariga i skolverksamheter och studenter  

 ta fram en plan för en eventuell fortsatt uppföljning av professionsutvecklingsmatrisen 

 färdigställa en utredning senast den 1 december 2014 

 

Metod 

För att kartlägga användandet av professionsutvecklingsmatrisen, sändes enkäter till följande tre grupper: 

 Studenter som genomförde en VFU-kurs inom något av lärarprogrammen höstterminen 2014  

 VFU-handledare och kontaktpersoner för VFU i förskole- och skolverksamheter  

 VFU-kurslärare vid Stockholms universitet 

Inom förskollärarprogrammet sändes studentenkäten till aktiva studenter, medan studenter inom övriga 

lärarprogram fick ta del av enkäten utifrån att de genomgick en VFU-kurs under höstterminen 2014. 

VFU-handledare och kontaktpersoner för verksamhetsförlagd utbildning inom förskole- och 

skolverksamheterna erhöll enkäten via kommunernas VFU-samordnare inom respektive region. 

Stockholms universitets VFU-kurslärare och handledarutbildare fick ta del av enkäten via utskick inom 

respektive institution eller centrumbildning. 
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Vid ett besök på en av de grundskolor som ingår i övningsskoleprojektet, fick en grupp handledare ge en 

kort skriftlig kommentar på hur de använder professionsutvecklingsmatrisen i sitt uppdrag som VFU-

handledare och vad de tyckte om att arbeta med matrisen.  

 

Resultat 

Enkätsvaren visade att en varierande andel studenter, VFU-handledare och VFU-kurslärare har 

uppfattningen att de är insatta i professionsutvecklingsmatrisen. VFU-handledare och VFU-kurslärare 

instämde i något högre grad än studenterna att professionsutvecklingsmatrisen uppfyller syftet med att 

skapa underlag för handledande samtal om professionsutveckling. Samtidigt ger enkätsvaren och 

kommentarerna därtill en bild av att det inom alla tre grupperna förekommer en stor variation i 

uppfattningar. För att illustrera en del av de olika uppfattningar som förekommer, redovisas ett antal 

kommentarer från enkäterna.  

Studenter 

Av de 152 som besvarade studentenkäten, var hälften studenter från Förskollärarprogrammet och en 

tredjedel studenter från Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i årskurs F-3 eller 4-6. Övriga 

svar kom från studenter på Ämneslärarprogrammet, Kompletterande pedagogisk utbildning, 

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem samt från studenter inom Utländska lärares 

vidareutbildning (ULV). Merparten uppgav att de höstterminen 2014 bedrev studier inom utbildningarnas 

första två läsår (se bilaga 1).  

Mer än hälften av studenterna svarade att de i hög eller mycket hög grad var insatta i 

professionsutvecklingsmatrisen och hälften instämde i att matrisen fanns med i VFU-kursens 

introduktion.  

Jag har sett och tagit del av den, men den är inte återkommande i olika sammanhang andra än VFU-

kursens, den skulle kunna appliceras mer i praktiken. 

Jag och min handledare använder oss av matrisen vid varje handledningssamtal och jag förväntar mig att 

den är väldigt närvarande när kursen planeras. 

På frågan om professionsutvecklingsmatrisen uppfyller sitt syfte med att skapa underlag för handledande 

samtal, genom att beskriva tre centrala utvecklingsområden och deras progression i 

professionsutvecklingen, svarade 44 % av studenterna att de instämde i hög eller mycket hög grad. En 

något större andel instämde i att matrisens innehåll är anpassad till dess syfte.  

Matrisen är inte anpassad för professionsutveckling till förskollärare. Många delar i arbetet med yngre barn 

finns inte med. 
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Måste tillägga att det krävdes några VFU-tillfällen innan jag började förstå innehållet, syftet och hur jag 

hade användning för matrisen. Hade därför mest användning för den i slutet av utbildningen. 

Hälften av studenterna svarade att de använder professionsutvecklingsmatrisen som underlag vid 

formuleringen av individuella mål. En något större andel (58 %) angav att de använder matrisen för att 

formulera självvärderingen inför trepartssamtalet. En tredjedel instämde i att de använder matrisen för att 

bearbeta erfarenheter efter VFU och för att formulera mål inför nästa VFU.   

Utifrån den kan jag bättre formulera frågeställningar om min utveckling och bättre orientera mig mot vilka 

mål jag har med min VFU. 

Jag använder den i samtal med min handledare där vi går igenom mål och framtida yrkesskicklighet. 

En tredjedel av studenterna redovisade uppfattningen att handledaren är insatt i matrisen och en liknande 

andel angav att handledaren använder sig av matrisen i handledande samtal.  

Jag har i princip bara varit i kontakt med den när det varit dags för att skriva VFU-utvärderingen, där det 

står att jag och min handledare ska förhålla oss till matrisen. Varken hon eller jag har någon aning om HUR 

vi förväntas förhålla oss till den. Tror inte jag har haft någon genomgång av hur vi ska använda den på 

VFU-introduktionen och min handledare verkar inte ha haft någon större genomgång av den på 

handledarutbildningen. 

Det råder också delade meningar bland studenterna när det gäller om VFU-kursläraren, VFU-handledaren 

och lärarstudenten själv är samstämda i synen på professionsutvecklingsmatrisen. 

VFU-handledare och kontaktpersoner för VFU 

Det höga antalet svar från VFU-handledare och kontaktpersoner för VFU visar att frågorna väcker både 

engagemang och intresse. Av 349 respondenter, var 80 % VFU-handledare och 32 % kontaktpersoner för 

VFU, vilket betyder att några av dem innehar bägge dessa funktioner på förskolan eller skolan. Mer än en 

tredjedel av svaren representerar handledare eller kontaktpersoner verksamma inom förskolan. Övriga var 

verksamma i förskoleklass, fritidshem, grundskolans årskurs 1-9 samt i gymnasiet (se bilaga 2).  

Inom gruppen VFU-handledare och kontaktpersoner, instämde 65 % i att de i hög eller mycket hög grad 

känner till Stockholms universitets bedömningsmodell, samt 70 % att de i hög eller mycket hög grad 

känner till professionsutvecklingsmatrisen som del av bedömningsmodellen för VFU på Stockholms 

universitet. Ungefär lika många (64 %) redovisade uppfattningen att matrisen uppfyller sitt syfte som 

underlag för handledande samtal, utvecklingssamtal och som ett stöd för bedömning av studentens VFU, 

samt instämde i att matrisens innehåll är anpassat till dess syfte. I enkätens kommentarsfält gick det att 

utläsa att uppfattningarna också skilde sig åt, men gemensamt för många av kommentarerna var att 

professionsutvecklingsmatrisen är ett verktyg som blir bättre av att den ges tid till fördjupad förståelse. 
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Matrisen är mycket användbar i studenthandledning och beskriver bra hur studenten ”bör” utvecklas. Kan 

vara lite svår att sätta sig in i, men har man väl förstått hur den fungerar är den ett bra verktyg att 

gemensamt diskutera kring. 

Jag tycker att matrisen fyller sitt syfte, men att materialet är väldigt omfattande och svårt att överblicka och 

ta till sig. 

Överlag svarade VFU-handledare att de använder professionsutvecklingsmatrisen i handledande samtal, 

under trepartssamtal och som ett underlag för att bearbeta studenternas erfarenheter under VFU, och 

instämde också i hög eller mycket hög grad i att användandet av professionsutvecklingsmatrisen främjar 

studenternas professionsutveckling.  

Jag brukar läsa matrisen tillsammans med mina kandidater. Jag tycker att det är givande att diskutera 

kandidaternas bild av vad som står i matrisen. Det ger mig en god översikt över deras förståelse av 

lärarprofessionen och deras uppfattning om sin roll som lärare. Utifrån sådant som händer under en VFU-

period återkopplar jag på olika sätt till matrisen. Jag kan t.ex. fråga var i matrisen kandidaten skulle placera 

mitt eller sitt agerande i en viss situation. Jag tycker bättre om att använda matrisen som ett sätt att 

diskutera utveckling snarare än som ett underlag för bedömning. 

På frågan om de anser att VFU-kurslärare, VFU-handledare och lärarstudenter är samstämda i sin syn på 

matrisens syfte och innehåll, gick åsikterna isär. Enkätens kommentarsfält visade att handledarna har 

olika erfarenheter, från exempelvis trepartssamtal. 

Vi upplever att studenterna inte har blivit introducerade i matrisen. Vems uppgift blir det att introducera 

den, handledarens eller universitetens? 

Av de kommentarer som lämnades in från en grupp VFU-handledare på en övningsskola, svarade två 

tredjedelar av VFU-handledarna att de hade erfarenhet av professionsutvecklingsmatrisen. Mer än hälften 

av dessa uttryckte att den är ”bra men svår” samt att ”den blir allt bättre ju mer man arbetar med den”.  

Jag använder den till viss del i handledarsamtal eller vid avslut av VFU för att diskutera var studenten 

känner sig/befinner sig. När man väl sätter sig in i vad texten kan betyda ”i verkligheten”, med konkreta 

exempel, blir den ett tydligt och bra verktyg. Men detta tar tid. 

Jag använder den vid reflektionssamtal, trepartssamtal och som koppling till studentens handlingsplan. Jag 

tycker att den behöver konkretiseras och arbetas med hos handledarna. 

VFU-kurslärare 

Enkäten sändes ut till 100 VFU-kurslärare vid Stockholms universitet och besvarades av 35. Merparten av 

dessa angav att de var verksamma inom Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans 

årskurs F-3 och/eller 4-6, Ämneslärarprogrammet samt KPU. Även VFU-kurslärare som arbetar inom 

Förskollärarprogrammet, Grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem och ULV var 

representerade (se bilaga 3).  
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Av de som svarade, redovisade 83 % uppfattningen att de i hög eller mycket hög grad är insatta i den 

bedömningsmodell för VFU som infördes 2010 och 89 % att de i hög eller mycket hög grad är insatta i 

professionsutvecklingsmatrisen som del av bedömningsmodellen. Att professionsutvecklingsmatrisen 

uppfyller sitt syfte, instämde 60 % av VFU-kurslärarna i. I kommentarsfälten framkom ändå en del 

farhågor för hur den används. 

Matrisen fungerar nog om studenten tar sig tid att sätta sig in i den ordentligt. Min uppfattning är att för få 

av studenterna faktiskt gör det.  

Den är ett underlag för samtal i handledning. Tyvärr uppfattas nog matrisen många gånger som en 

bedömningsmatris.  

Det vore önskvärt med en fortbildning om hur matriserna är förankrade i forskning, och vilka andra 

modeller för professionsutveckling som finns. 

I handledningssituationerna tycks matrisen användas på ett mer reflekterande och ”avspänt” sätt än vad jag 

finner att den gör vid våra trepartssamtal där den ofta uppfattas som stressande och summativt konnoterad. 

För egen del tycker jag att matriserna är mycket svåranvändbara. Men jag har sett exempel på hur 

handledare och studenter har kunnat använda dem på ett bra sätt. 

Ungefär en lika hög andel (63 %) av VFU-kurslärarna instämde i att matrisens innehåll är anpassat till 

dess syfte. Många kommentarer i kommentarsfälten belyser dock de krav de uppfattar att den ställer på 

användaren för att syftet ska uppnås. 

Handledare och student måste, i min mening, konkretisera innehållet och göra det praktiknära för dem 

båda.  Det som står är exempel, inte avprickningsbara mål. 

Den har kommit att bli en del av VFU-kurserna. Jag är nyfiken på hur den skulle kunna införlivas i våra 

SU-kurser för att stärka inslagen (tydliggöra) de förmågor som enligt matriserna anses som essentiella. 

Merparten av VFU-kurslärarna (76 %) instämde i att de låter studenterna använda matrisen som underlag 

för att formulera de individuella målen, och en nästan lika hög andel svarade att de använder matrisen 

som ett underlag för trepartssamtalet.  

Jag använder den tillsammans med studenter före VFU och delvis i anslutning till att de ska formulera sina 

självvärderingar inför trepartssamtal. Dock ej särskilt ofta vid själva trepartssamtalet, annat än när de ska 

formulera utmaningar inför nästa VFU-kurs, och inte i så hög utsträckning efter. 

Den är för omfattande och ett allt för trubbigt instrument vid ett trepartssamtal. 

Hälften av VFU-kurslärarna instämde i hög eller mycket hög grad i att användningen av matrisen främjar 

studenternas professionsutveckling.  
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Det beror ju på hur den används och hur väl studenten, VFU-handledaren och VFU-kursläraren är insatta i 

den, samt om de ser möjligheter att använda den vid t.ex. handledningssamtal etc. Det är mycket text, så det 

gäller att ge sig tid att tolka den, och se fördelar med att få hjälp att sätta ord på t.ex. sin utveckling för att 

bli en tydlig ledare.  

Tror att den i än större grad måste börja användas i de universitetsförlagda kurserna, för att den ska bli en 

kontinuerlig del som ett stöd. 

Innehållet i matriserna är intressant att reflektera kring. Den ger studenterna möjlighet att fånga upp 

aspekter av sin professionsutveckling och sin progression. Däremot skaver den en del mot de nya 

examensmålen, vilket medför att jag numera oftast lägger den åt sidan.  

 

Sammanfattning av resultat 

Kartläggningen över användandet av professionsutvecklingsmatrisen visade att en stor del av 

lärarstudenterna, VFU-handledarna och kontaktpersoner för VFU samt VFU-kurslärarna är väl insatta i 

professionsutvecklingsmatrisen. På frågan om professionsutvecklingsmatrisen uppfyller sitt syfte som 

underlag för handledande samtal, utvecklingssamtal och som ett stöd för bedömning av VFU, instämde 

främst VFU-handledare och VFU-kurslärare. Studenterna som svarade på enkäten, instämde i något lägre 

grad i den uppfattningen.  

När det gäller i vilken situation professionsutvecklingsmatrisen används, instämde studenterna främst i att 

den används som underlag för att formulera självvärderingen inför trepartssamtalet, och därefter som 

underlag för att formulera individuella mål. VFU-handledarna svarade att de i hög grad använder 

professionsutvecklingsmatrisen i handledande samtal, under trepartssamtal och som ett underlag för att 

bearbeta studenternas erfarenheter under VFU. De instämde också i stor utsträckning i att användandet av 

professionsutvecklingsmatrisen främjar studenternas professionsutveckling. VFU-kurslärarna instämde i 

att studenterna använder matrisen som underlag för att formulera de individuella målen, och att de själva i 

använder matrisen som ett underlag för trepartssamtalet.  

Kommentarerna från enkäterna för de undersökta grupperna uttryckte samtidigt skilda uppfattningar om 

användandet, innehållet och den roll professionsutvecklingsmatrisen bör ha. VFU-arbetsgruppen föreslår 

därför att det tillsätts en referensgrupp med uppgiften att se över professionsutvecklingsmatrisens innehåll 

och roll i en fortsatt uppföljning. Referensgruppen föreslås bestå av VFU-handledare, VFU-kurslärare, 

handledarutbildare samt studentrepresentanter. 
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Utredning av den utbildningsvetenskapliga kärnan inom 

lärarutbildningarna vid Stockholms universitet 

Sammanfattning 

Utredningen har gjort följande huvudsakliga iakttagelser: 

• Det saknas en samsyn på Stockholms universitet om vad som är en god lärarutbildning. 

• Samordningsinstitutionernas samordning och kärnkollegiets arbete har hittills haft för litet 
fokus på innehållsliga frågor, men en omsvängning har börjat ske. 

• Samplanering mellan samordningsinstitutioner och kärnkursgivande institutioner har varit 
bristfällig. 

• Det särskilda ansvar för den utbildningsvetenskapliga kärnan som ligger på Institutionen för 
pedagogik och didaktik behöver klargöras. 

• Samordningsinstitutionernas ansvar och mandat behöver på vissa punkter tydliggöras. 

• Den utbildningsvetenskapliga kärnan består av för många små kurser som skulle behöva slås 
ihop till större kursenheter. 

Uppdrag, genomförande och begrepp 

Rektor uppdrog 19 september 2014 åt Planeringsavdelningen att utreda den utbildningsvetenskapliga 
kärnan inom lärarutbildningarna vid Stockholms universitet (se bilaga 1), mot bakgrund av att 
progression och samarbete inom och mellan lärarutbildningarnas olika delar behöver tydliggöras och 
öka. 

Skälen till att detta bör göras är flera. Dels har 2011 års lärarutbildningar varit i bruk några år, och det 
i sig kan vara anledning nog att se över lärarutbildningarna och dess olika delar. Från det perspektivet 
kan denna utredning sägas vara en del av denna översyn. 

Att det finns synpunkter på innehåll i den utbildningsvetenskapliga kärnan och dess koppling till 
övriga delar av lärarutbildningarna hos studenter, lärare och andra berörda är också ett känt faktum. 
Och i ett nyligen avslutat utvärderingsprojekt ihop med Umeå universitet (SUL-projektet) framkom 
också synpunkter på den utbildningsvetenskapliga kärnan. Gemensamt för alla dessa synpunkter är 
dock att det ofta är svårt att bedöma hur utbredda de är och vad de grundar sig på. Att samla ihop och 
analysera grunderna för dessa är därför ytterligare något som utredningen ska medverka till. 

I de direktiv som lades fast för utredningen framgår att den ska innehålla en översyn av: 
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• Progression och sammanhang inom den utbildningsvetenskapliga kärnan och gentemot andra 
delar av utbildningarna. 

• Samarbete mellan samordningsinstitutioner och inom den utbildningsvetenskapliga kärnan 
kursgivande institutioner. 

• Utvärdering och ansvar för den utbildningsvetenskapliga kärnan. 
Vidare ingår i direktiven att utredningen är fri att lämna förslag till alternativ hantering och 
organisation om den bedömer att det finns behov av förändringar. 

Utredningen är genomförd av Ulf Nyman vid Planeringsavdelningen, och grundar sig i huvudsak på 
intervjuer med företrädare för institutioner på Stockholms universitet som är samordningsinstitutioner 
inom lärarutbildningarna eller har kursansvar inom den utbildningsvetenskapliga kärnan. Samtal har 
också förts med fakulteternas utbildningsledare, företrädare för kärnkollegiet, representanter från 
universitetsledningen samt med en av författarna till en rapport från Umeå universitet inom ramen för 
SUL-projektet. En sammanställning av samtliga personer som intervjuats finns i bilaga 2. 

I utredningen kommer också några förenklande begrepp att användas. Detta ska inte tolkas som något 
politiskt ställningstagande utan görs bara av praktiska och språkligt stilistiska skäl: 

- Vid sidan om det långa begreppet utbildningsvetenskapliga kärnan kommer även UVK 
respektive kärnan att användas. 

- När utredningen nämner begreppen lärarutbildning och lärare så inräknas i detta även 
förskollärarutbildning och förskollärare. 

- I begreppen institutioner och samordningsinstitutioner räknas även centrumbildningarna 
CeHum och CeSam in. 

Lärarutbildningens bakgrund och organisation 

Innan vi går över till den egentliga utredningen ska något kort sägas om bakgrunden till dagens 
lärarutbildning samt hur den är organiserad vid Stockholms universitet. 

Bakgrund till 2011 års lärarutbildning 

Den proposition från regeringen som låg till grund för 2011 års lärarutbildning var Bäst i klassen 
(2009/10:89). Genom denna infördes fyra olika lärarexamina, nämligen Förskollärarexamen, 
Grundlärarexamen, Ämneslärarexamen och Yrkeslärarexamen. Grundlärarexamen är i sin tur indelad i 
tre olika inriktningar (Förskoleklass t.o.m årskurs 3, Årskurs 4-6 samt Fritidshem), och 
Ämneslärarexamen är indelad i två inriktningar (Årskurs 7-9 respektive Gymnasieskolan). En 
grundläggande kritik mot den tidigare lärarexamen var att studenternas egen valfrihet hade varit för 
stora och att utbildningarnas struktur varit svåröverskådlig. Detta medförde svårigheter att skapa en 
röd tråd och progression i utbildningarna, och därför ville man nu skapa utbildningar med tydliga 
inriktningar, och där studenternas valmöjligheter inom inriktningarna begränsades. 

Till grund för propositionen låg i sin tur betänkandet En hållbar lärarutbildning (SOU 2008:109) där 
professor Sigbrit Franke var särskild utredare. Även om inte alla förslag i betänkandet blev verklighet i 
propositionen, är ändå dess principer och grundmotiv något som lyser igenom. Såväl propositionen 
som betänkandet får därför ses som något slags stommar som denna utredning tar sin utgångspunkt i. 
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Organisationen för lärarutbildning vid Stockholms universitet 

Stockholms universitet ansökte om och fick examensrätt för alla de fyra typerna av lärarexamina som 
inrättades 2011. Utöver de rent kursgivande institutionerna i lärarutbildningarna finns tre huvudsakliga 
aktörer i universitetets organisation, Samordningsgruppen, områdesnämnderna samt 
samordningsinstitutionerna. Kort sägs något om dem nedan. 

Universitetsstyrelsen inrättade genom ett beslut 10 september 2010 Samordningsgruppen för 
lärarutbildningarna. Av rektor har Samordningsgruppen delegerats rätt att fatta beslut i 
lärarutbildningsfrågor som av samordningsskäl varken kan beslutas i områdesnämnd eller delegeras 
till fakultetsnämnd, och att det är de två områdesnämnderna som i samråd äger rätten att bedöma vilka 
frågor det är. En tolkning av detta är att Samordningsgruppen därför inte har någon beslutanderätt så 
länge inte områdesnämnderna bedömt att de ska ha det. I praktiken har dock såväl utbildningsplaner 
som kursplaner som berör mer än en fakultet regelmässigt beslutats om i Samordningsgruppen. 

Likt all annan utbildning vid Stockholms universitet har områdesnämnderna det övergripande ansvaret 
för lärarutbildningarnas kvalitet. Som skrevs i förra stycket är dock tanken att vissa frågor kan beslutas 
i Samordningsgruppen, men att det är de två områdesnämnderna i samråd som äger rätten att bedöma 
vilka frågor det är. Att diskutera hur nuvarande praxis rimmar med delegationen från rektor ligger 
utanför denna utrednings uppdrag, men kanske bör man från Områdesnämndernas sida fundera över 
att formellt delegera frågor till Samordningsgruppen som det aldrig är aktuellt att fatta beslut om på 
områdesnivå. 

De institutioner som har ansvar för att, innehållsmässigt såväl som praktiskt, samordna 
utbildningsinriktningar kallas samordningsinstitutioner. De samordningsinstitutioner som finns idag, 
och de inriktningar de ansvarar för är: 

• Barn och ungdomsvetenskapliga institutionen (BUV): 
- Förskollärarprogrammet 
- Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem 

• Centrum för de humanistiska ämnenas didaktik (CeHum): 
- Ämneslärarprogrammet med historia eller religion som ingångsämne 

• Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (CeSam): 
- Ämneslärarprogrammet med geografi eller samhällskunskap som ingångsämne 

• Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND): 
- Grundlärarprogrammet med inriktning mot årskurs 4-6 
- Ämneslärarprogrammet med matematik eller naturvetenskapligt ämne som ingångsämne 

• Institutionen för pedagogik och didaktik (IPD): 
- Yrkeslärarprogrammet 

• Institutionen för språkdidaktik (ISD): 
- Grundlärarprogrammet med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3 
- Ämneslärarprogrammet med språk som ingångsämne 

Utöver ovanstående har även IPD ett särskilt ansvar för den utbildningsvetenskapliga kärnan. Som en 
del i detta ingår att leda arbetet i det så kallade kärnkollegiet, där representanter från alla 
samordningsinstitutioner och kursgivande institutioner inom UVK ingår. 
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Vad är den utbildningsvetenskapliga kärnan? 

Något förenklat kan man säga att alla lärarutbildningar består av tre olika delar: ämnesstudier inkl. 
ämnesdidaktik, verksamhetsförlagd utbildning (VFU) samt en utbildningsvetenskaplig kärna (UVK). 
Enligt examensordningen ska UVK omfatta 60 högskolepoäng som ska anknyta till kommande 
yrkesutövning och omfatta följande områden: 
- skolväsendets historia, organisation och villkor samt skolans/förskolans värdegrund 
- läroplansteori och didaktik 
- vetenskapsteori och forskningsmetodik 
- utveckling, lärande och specialpedagogik 
- sociala relationer, konflikthantering och ledarskap 
- bedömning och betygssättning alt. uppföljning och analys av lärande och utveckling 
- utvärdering och utvecklingsarbete 

Vid Stockholms universitet har man inom den utbildningsvetenskapliga kärnan skapat åtta kurser, som 
tillsammans är tänkta att täcka in områdena ovan. Ambitionen vid fördelningen av vilka institutioner 
som ska ha kursansvar för respektive kurs har varit tvådelad; dels att kurser ska ges med högsta 
möjliga kompetens, dels att lärarutbildningen är hela universitetets angelägenhet. 
Universitetsledningen har uttalat att denna ambition bör kvarstå även framöver. 

 



 
 

 
 
 
 
PM 
2015-01-21 

 
 
 
 
 
Dnr SU FV 1.1.9-2690-14 

5 (14) 

 
 

 
 
 

Stockholms universitet Besöksadress: Telefon: 08-16 20 00 

106 91 Stockholm 
Universitetsvägen 10 Telefax:  
www.su.se E-post:  

 

Synpunkter och iakttagelser 

Det är ofta svårt att avgränsa en översyn av något som är en del av en större helhet, vilket också blivit 
uppenbart i denna utredning. Vissa synpunkter och iakttagelser kan avgränsas till endast UVK, andra 
är mer generella men med en slagsida åt kärnan, medan ytterligare andra berör kärnan men kanske inte 
i högre grad än andra delar av utbildningarna. 

De synpunkter som framkommit och de iakttagelser som gjorts i utredningen kan grovt delas in i tre 
olika kategorier. Den första kan sägas handla om olika syn på vad lärarutbildning är och dess roll, den 
andra kategorin berör samordningen i lärarutbildningen, och den tredje lärarutbildningens organisation 
och de olika aktörernas mandat. Nedan diskuteras respektive behovsgrund lite närmare i tur och 
ordning. Gränserna mellan kategorierna är inte helt vattentäta, och visst kommer säkerligen nämnas 
under flera av dem. 

Lärarutbildningen och dess roll 

De allmänna mål för samtliga akademiska utbildningar som finns i högskolelagen säger att de ska 
utveckla studenternas förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar, förmåga att 
självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och beredskap att möta förändringar i arbetslivet. 

Lärarutbildningarna är akademiska professionsutbildningar, vilket gör att de ska uppfylla de 
akademiska krav som Högskolelagen och -förordningen föreskriver och samtidigt ge studenterna en 
hög kompetens och trygghet i rollen som lärare. I den bästa av världar ska naturligtvis utbildningarna 
fullt ut ge både och, men i praktiken behöver man kompromissa och då blir det tydligt att det finns en 
skiljelinje i synen på utbildningarnas innehåll, roll och vilka prioriteringar man förespråkar. 

En del av förklaringen till dessa åsiktsskillnader ligger gissningsvis i att man inte har samma syn på 
hur ämnesdidaktik ska definieras och hur det förhåller sig till allmän didaktik och ämnesstudier. En del 
skulle hävda att ämnesdidaktik ska ses som en underavdelning till allmändidaktik medan andra 
ifrågasätter om begreppet allmändidaktik överhuvud är relevant. Vissa ser ämnesdidaktik som en gren 
av ämnesstudierna, medan andra inte har någon förståelse för ett sådant synsätt. 

Att det finns olika syn på vad en god lärarutbildning är kan i sig vara en förklaring till att man 
upplever brister i utbildningen. Och så länge det inte finns en någorlunda samsyn om vad som i 
praktiken kännetecknar en god lärarutbildning kommer säkerligen känslan av brister att kvarstå. Min 
syn på vilka faktiska skillnader som finns, och konsekvenser av dem, ska jag försöka redogöra för i det 
följande. 

Balansen mellan generellt och specifikt innehåll i UVK 

Gällande UVK blir skiljelinjen bland annat märkbar i synen på balansen mellan generellt och 
inriktningsspecifikt innehåll i kurserna. Med andra ord, hur mycket av kärnan ska vara en gemensam 
bas för alla lärarstuderande och hur mycket ska anpassas till det specifika programmet och/eller 
inriktningen? Dels handlar det på ett plan om en balans mellan teorier och praktiska tillämpningar, 
men på ett annat plan också om tillämpningar i stort kontra tillämpningar för en viss åldersgrupp 
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och/eller för ett visst ämnesområde. Generellt kan man säga att framförallt Institutionen för pedagogik 
och didaktik (IPD), men även andra kärnkursgivande institutioner, betonar vikten av de generella 
delarna i kärnan medan samordningsinstitutionerna i högre grad betonar vikten av det specifika 
innehållets roll. 

De som önskar en högre grad av specifikt innehåll hänvisar inte sällan till synpunkter som 
framkommit från studenter i kurs- eller terminsutvärderingar. Studentkommentarer som förekommer i 
dessa är till exempel av typen "Kursen var i och för sig bra, men jag förstår inte riktigt vilken nytta jag 
ska ha av den i min lärarroll.", och av naturliga skäl efterfrågar då studenterna en förändring. Denna 
typ av kommentarer vittnar om ett professionsfokus hos studenterna, där koppling mellan innehållet i 
kärnkurser och lärarpraktiken i VFU och så småningom läraryrket upplevs som oklara. 

Från dem som betonar de allmänna delarna av kärnkurserna är det framförallt två argument som 
framförts. Dels finns en syn på att man för att med förståelse ska kunna ta till sig specifikt innehåll 
måste ha en bas av mer generellt slag. Dels finns en bild av att studenter mer och mer efterfrågar vad 
någon har benämnt som kokbokskunskap, det vill säga praktisk tillämpbar kunskap som kanske 
snarare svarar på frågor om "hur?" än frågor om "varför?". Om man i för hög grad tappar de allmänna 
delarna så riskerar man därför att tappa även i akademisk kvalitet. 

Den tydliga skiljelinje som finns verkar dock inte vara uppenbar för alla, vilket kan märkas både i 
synen på vad som brister i utbildningarna och i attityden till andra medverkande i utbildningen. De 
brister man ser är ofta kopplade till det man själv har omedelbar kunskap om, och andras perspektiv 
reflekteras inte lika självklart över. Jag har emellanåt också uppfattat en inställning om att samtal med 
andra institutioner kommer att leda till en vilja hos de andra att ändra ståndpunkt, det vill säga något 
slags tro på att man själv sitter inne med sanningen. Att man är sig själv närmast är å andra sidan 
kanske inte något märkligt, och grunden för inställningen ovan är snarare en omedvetenhet om andra 
synsätt än en ovilja att förstå. 

Vilken balans mellan generellt och specifikt innehåll i UVK-kurserna som är den mest korrekta och 
bästa finns det sannolikt inget objektivt svar på. Högskoleförordningen reglerar bara den totala 
omfattningen av innehåll och omfång och att den ska anknyta till kommande yrkesutövning. I 
regeringens proposition skriver man att ”vissa kunskaper och färdigheter är nödvändiga för alla lärare 
och förskollärare”, men också att de bör behandlas och ges tillämpningar som nära anknyter till 
kommande yrkesutövning. Ser man till utredningen En hållbar lärarutbildning som låg till grund för 
2011 års lärarutbildningar kan man visserligen se en betoning av övergripande perspektiv och 
förhållningssätt som skulle tala för en stark generell del även i kärnkurserna, men i slutänden blir det 
ändå lärosätena som måste göra sina egna tolkningar och ställningstaganden.  

Vikten av samsyn inåt och utåt 

Som skrevs tidigare så kommer känslan av att det finns brister i lärarutbildningarna kvarstå så länge 
som det inte finns en samsyn om vad utbildningarna ska innehålla och ha för syfte. Att vi är överens 
om att vi idag inte är överens och att vi inte har en sådan samsyn är en nödvändig förutsättning för att 
komma vidare, men leder ensam inte så långt. I arbetet med att skapa samsyn menar jag att 
samordningen på samordningsinstitutionerna men även arbetet i kärnkollegiet har en viktig roll att 
fylla, men frågor som specifikt berör samordningen återkommer vi till senare. 
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Något av det som framkommit som bristande i lärarutbildningarna är dålig koppling mellan UVK och 
övriga delar av utbildningen, det vill säga en avsaknad av en synlig röd tråd och progression. Inte 
minst gäller detta kopplingen till VFU. Flera som utredningen varit i kontakt med, bland annat Umeå 
universitet i sin rapport om kärnan i SUL-projektet, pekar på det faktum att kursordningen för 
kärnankurserna både sinsemellan och i relation till exempelvis VFU verkar vara gjord av 
schematekniska snarare än pedagogiska hänsyn. Detta menar man skulle vara en av de största skälen 
till den dåliga kopplingen mellan utbildningens kurser och olika delar. Samtidigt svarar samtliga på en 
direkt fråga om vilken betydelse kursordning har för möjligheten att skapa en röd tråd och progression, 
att det endast har marginell betydelse och att det viktiga är en god planering och ett tänkande utifrån 
en given ordning. 

Utgår man från att antagandet om att kursordningen har marginell betydelse är riktigt så skulle dessa 
kopplingsproblem snarare hänga ihop med bristande samplanering och samsyn än en svårhanterlig 
utbildningsstruktur. Men det betyder å andra sidan inte att det finns delar i strukturen av UVK och 
lärarutbildningarna i stort som inte skulle kunna göras bättre och mer lätthanterliga. Så gott som 
samtliga utredningen varit i kontakt med uttrycker på olika sätt att dagens UVK består av för många 
olika småkurser som sinsemellan hänger ihop dåligt och ger en känsla av snuttifiering. En idé som 
många förespråkar är att försöka slå samman de nuvarande kärnkurserna till större kursenheter, för att 
på så sätt både underlätta kopplingar inom kärnan och mellan UVK och utbildningarnas övriga delar, 
inte minst VFU. Sannolikt skulle också större kursenheter underlätta schemaläggning. Att föreslå hur 
en sådan kursuppdelning skulle kunna se ut ligger visserligen inom denna utrednings möjliga ram, 
men kommer ändå inte att göras. Dels behöver ett sådant arbete en bred förankring, vilket denna 
utredning inte utgör, och dels bedömer jag som utredare att det faller utanför min egen kompetens. På 
denna punkt nöjer sig därför utredningen med att föreslå att tänka sig fyra stycken UVK-kurser om 
vardera 15 högskolepoäng istället för dagens betydligt mindre kurser. En närmare diskussion om 
organisering och kärnkollegiets roll i det kommande arbetet kommer att föras under rubriken 
Organisation och mandat. 

Även om vi utgår från att en samsyn inom Stockholms universitet är möjlig att skapa går det inte att 
blunda för att även andra intressenter har olika föreställningar om vad en blivande lärare ska kunna 
och vilka färdigheter hon eller han ska ha. Närmast tänker jag då på våra lärarstudenter samt de 
arbetsgivare som så småningom kommer att anställa dem. Hur skapar vi en samsyn med dem? 

Vad gäller studenterna kan man utgå från att de har med sig en del föreställningar och förväntningar 
innan de börjar studera, men sannolikt är att vi i utbildningarna förmedlar en ännu större del av detta 
efter att det börjat studera. Om vår egen förmedlade bild av vad som är en bra lärare och en bra 
lärarutbildning är alltför splittrad är det naturligtvis något som studenterna uppfattar, och därför är en 
samsyn inte bara av vikt för utbildningen som sådan utan också för de signaler det sänder. Att på ett 
tidigt stadium förklara varför utbildningen/kursen/föreläsningen ser ut som de gör och sätta in dem i 
ett sammanhang kan ha avgörande betydelse för såväl den faktiska som den upplevda kvaliteten. 

Betydligt svårare är det att skapa en samsyn med arbetsgivarna av det enkla faktum att vi inte har 
samma täta kontakt med dem som med studenterna, och att deras faktiska behov i nuet i hög grad styr 
inställningen till vad lärarutbildningen bör innehålla. Tid och möjlighet att tänka visionärt tillsammans 
med dem är därför svårare. Dock har Stockholms universitet dragit igång ett fortbildningsprojekt som 
man kallar ”Lärare 3.0”, som väckt intresse i flera kommuner. Utgångspunkten är att Stockholms 
universitet betraktar lärarutbildning som en god grund för att påbörja ett komplext yrke, men inte en 
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tillräcklig grund för ett långt yrkesliv, och att man därför i samarbete med skolhuvudmän i regionen 
vill utveckla former för kontinuerlig professionell utveckling för lärare. Utöver att utveckla former för 
fortbildning av lärare, som på många sätt är ett eftersatt område, tror jag detta arbete kan vara en god 
grund för en ökad samsyn såväl inom Stockholms universitet som utåt med andra. 

Specifika brister i den utbildningsvetenskapliga kärnan 

Även om de flesta synpunkter på innehållet i kärnan och kopplingen till övriga delar av utbildningarna 
är ganska allmänt hållna finns det också mer specifika synpunkter. Några av dem diskuteras kort 
nedan. 

En kurs där det funnits synpunkter på innehåll och syfte är Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik, 
som ges av Filosofiska institutionen. Flera samordningsinstitutioner har haft en syn på att den kursen 
borde koppla bättre direkt till studenternas skrivande av examensarbeten, medan Filosofiska 
institutionen inte tolkat det som att kursen ska ha det syftet, och menar sig inte heller ha kompetensen 
att ge den typen av kurser. Det samlade intrycket från dem jag samtalat med i utredningen är att kursen 
inte heller ska ha det syftet, utan vara mer övergripande. Metodkurs eller metodinslag kopplat mer 
direkt till examensarbeten bör istället ges av den institution som också äger examensarbetskursen är 
den slutsats jag själv har dragit. Att det också var den ursprungliga tanken framgår av utredningen En 
hållbar lärarutbildning som refererats till tidigare och som säger att de allra mest konkreta 
kunskaperna i vetenskapligt skrivande, bibliografisk metod med mera ska hänskjutas till kurser i 
samband med examensarbetena. 

Något som många lyfter fram som en brist i lärarutbildningarna är att inslag av ledarskap saknas. Inte 
minst verkar det vara något som många studenter efterfrågar i utvärderingar av utbildningarna. 
Sannolikt upplever studenterna en osäkerhet och att de saknar något när de kommer ut på VFU-
perioderna. För dem som uttrycker detta är säkerligen den egna bilden av vad man menar med 
ledarskap och bristerna i utbildningarna självklar, men den samlade bilden är dock oklar eller i alla fall 
spretig. Beroende på om det primärt handlar om ledarskap i största allmänhet, ledarskap gentemot 
elever i klassrummet, ledarskap gentemot föräldrar i exempelvis föräldramöten eller 
utvecklingssamtal, ledarskap i skolornas arbetslagsarbete, eller någon annan form av ledarskap, kan 
innehållet av ledarskap i kurser se helt olika ut. Bedömningen av vilka institutioner som besitter bäst 
kompetens att ge ledarskapsinslag är därför också helt beroende av vad man lägger i begreppet, och 
vilken balans mellan teori och tillämpning man förespråkar. Framförallt inom den 
samhällsvetenskapliga fakulteten finns flera institutioner med kompetens inom olika delar av området. 

Att lärarutbildningarna skulle behöva mer inslag av ledarskap är inte heller en åsikt som delas av alla, 
utan vissa ser det snarast som ett uttryck för en allmän osäkerhet hos lärarstudenterna, och en övertro 
på att lärarutbildningarna ska innehålla precis allt man behöver. Efterfrågan av just ledarskap kan då 
främst ses som en modenyck, och om tio år kommer den efterfrågade lösningen på samma osäkerhet 
vara någon annan. 

Ett par institutioner efterfrågar också mer inslag av dilemman och etiska diskussioner inom den 
utbildningsvetenskapliga kärnan, och ytterligare någon föreslår att ett ökat användande av 
caseseminarier och/eller filmade VFU-lektioner skulle kunna vara ett komplement till VFU och dess 
koppling till kärnan. Ytterligare några ställer sig frågan vilken roll, om någon, IKT bör ha inom ramen 
för kärnan, eftersom IKT är något som ska genomsyra hela utbildningarna. Utredningen har dock svårt 



 
 

 
 
 
 
PM 
2015-01-21 

 
 
 
 
 
Dnr SU FV 1.1.9-2690-14 

9 (14) 

 
 

 
 
 

Stockholms universitet Besöksadress: Telefon: 08-16 20 00 

106 91 Stockholm 
Universitetsvägen 10 Telefax:  
www.su.se E-post:  

 

att bedöma dessa behov och möjligheter och lämnar dem därför okommenterade. Eftersom det också 
tydligt kopplar till kursinnehåll och kanske också till examinationsformer är det snarast en fråga för de 
kursgivande institutionerna och deras samplanering ihop med samordningsinstitutionerna att diskutera. 

Samordningen och vad som ingår i den 

Samordning och samsyn 

Samordningsinstitutionernas arbete med samordning har sett lite olika ut de första åren. Något som 
man skulle kunna tänka sig som ett naturligt inslag i denna samordning är att terminsvis samplanera 
med kursgivande institutioner. I en sådan samplanering kan man då så långt möjligt säkerställa att alla 
vet vad studenterna läser före och efter ens egen kurs, att man är överens om syftet med kurserna och 
vilka kopplingar mellan kurserna som är möjliga att göra. Kanske är detta extra viktigt de terminer 
studenterna är ute på VFU, både för att förbereda dem för VFU:n och för att i senare kurser kunna ta 
tillvara erfarenheter därifrån. Men detta har bara gjorts av ett par av samordningsinstitutionerna och 
bara under det senaste året. Det betyder å ena sidan att ett arbete dragit igång som inte funnits förut, 
vilket förhoppningsvis kan leda till att de hittills upplevda bristerna blir mindre. Det betyder å andra 
sidan också att många studenter genomgått delar av utbildningarna som med relativt enkla medel 
sannolikt skulle kunnat ha varit ett snäpp eller två bättre. Tidsbrist lyfts av samordningsinstitutionerna 
fram som det främsta skälet till att samplanering inte skett tidigare, men hos några upplever jag att det 
också funnits en viss omedvetenhet om vad det innebär att samordna en utbildning, inte minst en 
utbildning med så många inblandade aktörer. Någon menar också att det från början funnits mycket 
revirtänkande och konflikter mellan institutioner, men att dessa nu har börjat lösas upp. Alldeles 
oavsett vad skälen har varit till att detta inte gjorts tidigare är det ändå positivt att medvetenheten nu 
verkar finnas hos alla och att mer av samplanering kommer att finnas framöver. 

Det nämndes också tidigare att kärnkollegiet har en viktig roll att spela i formandet av samsyn inom 
lärarutbildningarna. I de fall det brustit i direkt samplanering mellan samordningsinstitutioner och 
kärnkursgivande institutioner har kärnkollegiet kunnat fungera som en mötesplats där en del av den 
kunskap och förståelse som gått förlorad ändå kunnat fångas upp. Men även om samplaneringen blir 
bättre kan den inte lösa allt, och där kommer kärnkollegiet även framgent ha en viktig roll att spela i 
att goda idéer får spridning och i att mindre goda idéer inte får större spridning än nödvändigt. Mer om 
kärnkollegiets roll kommer diskuteras längre fram under rubriken Organisation och mandat. 

Praktiska brister i samordningen 

Ibland har även väldigt praktiska delar av samordningen från samordningsinstitutionernas sida brustit. 
En del av detta kan tyckas smått men har betydelse då det leder till sämre planeringsförutsättningar, 
irritation och emellanåt också dubbelarbete. Ett par exempel diskuteras nedan. 

För det första har spridningen av resultat från studenternas terminsutvärderingar till de kursgivande 
institutionerna varit bristfällig. Även om de kursgivande institutionerna gör egna kursutvärderingar 
behöver man också få reda på hur kursen uppfattas av studenterna som del i en större helhet, och 
kanske ibland också med lite tidsperspektiv till den. Hade samplaneringen fungerat bättre hade sådana 
resultat naturligtvis kunnat komma fram där och fungerat som underlag för nästkommande terminer, 
men även i en fungerande samplanering finns ett värde i att sprida utvärderingsresultat till dem det 
berör utanför samordningsinstitutionerna. Om inte annat kan ju utvärderingsresultat från en 
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lärarutbildningsinriktning spela roll för planeringen av motsvarande kurs även inom en av de andra 
inriktningarna eller programmen. Till samordningsinstitutionernas försvar ska sägas att de kursgivande 
institutionerna inte aktivt efterfrågat resultat från terminsutvärderingar, så om det funnits en 
omedvetenhet om behovet har det inte heller signalerats från något annat håll. 

Det andra som upplevts som bristande är att de underlag i form av studentlistor för nästkommande 
termin som skickas från samordningsinstitutionerna alltför ofta varit undermåliga och stämt dåligt med 
verkligheten. En del av förklaringen ligger i att det är svårt att ha koll på studentavhopp om en termins 
studier inte innehåller obligatorisk undervisning, och att därför uppgifterna om registrerade studenter i 
Ladok inte nödvändigtvis stämmer överens med de studenter som faktiskt följer undervisningen. Men 
de kärnkursgivande institutionerna upplever att verklighetsöverensstämmelsen skiljer sig åt mellan 
samordningsinstitutionerna, och troligt är därför att även rutiner hos de senare spelar roll. Att få igång 
rutiner för utbyte av best practice även inom detta område är därför av vikt, och sannolikt borde 
informella grupperingar som exempelvis grundlärarkollegiet och ämneslärarkollegiet kunna fungera 
som plattformar för ett sådant arbete. 

IPD, kärnkollegiet och samordning av UVK 

En fråga som delvis kommer att diskuteras här, men också under rubriken Organisation och mandat är 
Institutionen för pedagogik och didaktiks (IPD) roll vad gäller den utbildningsvetenskapliga kärnan. I 
Stockholms universitets organisation för lärarutbildning har IPD ett övergripande ansvar för kärnan, 
men utöver att genom ordförandeskap leda arbetet i kärnkollegiet är det oklart vad exakt som ingår i 
detta ansvar. I de examenstillståndsansökningar som universitetet skickade in till Högskoleverket 
under våren 2011 sägs bland annat att 

”För att säkra kvaliteten i kärnans kurser vad avser exempelvis progression, 
forskningsbaserad litteratur och differentiering mellan grundnivå och avancerad nivå samt 
varierande examinationsformer samverkar alla kursansvariga för kurserna i ett 
kärnkurskollegium under ledning av Institutionen för pedagogik och didaktik […].” 

Till kärnkollegiets uppdrag hör enligt uppgift också uppföljning av kärnkurserna och "samordning i 
relation till andra typer av samordning". I detta ligger som jag ser det två problem, där det ena handlar 
om en oklarhet i uppdraget som sådant och det andra handlar om vad som ligger i begreppet ansvar. 

Oklarheten i uppdraget grundar sig främst i gränsdragningsproblem, både inåt kollegiet självt och utåt 
gentemot samordningsinstitutionerna och i viss mån även gentemot samordningsgruppen. 
Gränsdragningen inåt handlar om vad som ligger på IPD som institution respektive kärnkollegiet som 
grupp. Är IPD:s enda uppgift att leda arbetet i kärnkollegiet, eller är det så att institutionen har ett 
ansvar för att saker inte bara diskuteras utan också genomförs? Gränsdragningsproblematiken utåt 
ligger till exempel i att även Samordningsgruppen har som en av sina uppgifter att följa upp 
verksamheten och samordningsinstitutionerna har övergripande uppföljning av utbildningen som en av 
sina uppgifter. Ska IPD:s/kärnkollegiets uppföljningar då ses som en del i samordningsgruppens 
respektive samordningsinstitutionernas övergripande uppföljningar, eller har de ett annat syfte? I sin 
rapport om kärnan inom SUL-projektet pekar Umeå universitet på denna problematik på ett tydligt 
sätt: 

"[...] förläggningen av ett särskilt ansvar för kurser inom utbildningsvetenskapliga kärnan 
inom samtliga program på Institutionen för pedagogik och didaktik. Vad innebär detta 
ansvar? Vilket inflytande har den samhällsvetenskapliga fakulteten med tillhörande utskott? 



 
 

 
 
 
 
PM 
2015-01-21 

 
 
 
 
 
Dnr SU FV 1.1.9-2690-14 

11 

(14) 

 
 

 
 
 

Stockholms universitet Besöksadress: Telefon: 08-16 20 00 

106 91 Stockholm 
Universitetsvägen 10 Telefax:  
www.su.se E-post:  

 

Vilken påverkan på institutionens ansvar har Samordningsgruppen? Var i ansvarsprocessen 
kommer Kärnkollegiet in?" 

Att veta vem som har ansvar att följa upp vad, hur ofta och vem man rapporterar till måste vara klart 
för alla inblandade aktörer. En risk med oklara gränsdragningar är naturligtvis att alla känner ansvar 
vilket leder till dubbelarbete, men en betydligt större risk är att ingen känner ansvar och då händer det 
ingenting alls. 

Organisation och mandat 

En fråga som är intressant att fundera över är vilka samband som finns mellan organisationen och 
kvaliteter i utbildningarna. Studenter kanske inte upplever utbildningen som sämre för att det är svårt 
att förstå berednings- och beslutsgångarna. Samtidigt kan det verka hämmande för en institution att ha 
ansvar för något där gränsdragningen mot andras ansvar är svårbegriplig eller oklar. Vi vill å ena sidan 
inte har en mer byråkratisk organisation än nödvändigt. Å andra sidan, om man bedömer likvärdighet 
mellan de olika utbildningsinriktningarna vara en stark kvalitetsfaktor så behöver man högst troligt 
kvalitetssäkrande instanser som till exempel Samordningsgruppen och kärnkollegiet för att garantera 
det. Och detta innebär naturligtvis att organisationen blir mer komplex. 

Ansvar och mandat - krav och möjligheter 

Om vi börjar detta avsnitt där det förra slutade, det vill säga i problematiken kring otydliga 
gränsdragningar vad gäller ansvar, så är det också uppenbart att det råder en viss oklarhet i hur 
begrepp som ansvar och mandat används och förhåller sig till varandra. En allmän tolkning av 
begreppen torde vara att ansvar hänger ihop med vad man måste och borde göra, medan mandat i 
högre grad kopplas till vad man kan och får göra, men av det som framkommit i samtalen i 
utredningen verkar inte denna begreppsskillnad vara så tydlig. Utredningens bedömning är också att 
denna oklarhet leder till att man inte vill eller vågar agera i den utsträckning man skulle önska. 

Om man som samordningsinstitution har ansvar för en utbildning tänker jag mig att i detta ansvar 
ingår då också att peka på brister och svagheter i utbildningens olika delar och föreslå förändringar, 
även om man inte har mandat att själv besluta om dessa förändringar. I samtalen med institutionerna 
har därför frågan ställts om vilka förändringar av kärnan man föreslagit, men svaren har inte sällan 
varit av typen "Vi har inte mandat att initiera några större förändringar i kärnan" eller "Vi har inte 
mandat att lägga oss i innehållet i kärnankurser". Avsaknad av mandat att besluta verkar således 
blandas ihop med mandat att kunna föreslå förändringar, medan jag menar att det senare snarare är ett 
ansvar man har. Emellanåt har jag tolkat oviljan att agera som ett sätt att obstruera mot en 
beslutsstruktur man önskar såg annorlunda ut, men ofta är förklaringen nog en rädsla för att klampa in 
på områden man inte tror att man får vara i. Alldeles oavsett vad orsakerna är så behöver 
samordningsinstitutionernas roller ytterligare förtydligas. Det får inte råda några tveksamheter om vad 
som förväntas av dem från Samordningsgruppens sida, och gränserna gentemot IPD och kärnkollegiet 
måste också upplevas som tydliga. 

IPD och kärnkollegiet 

I dokumentet Översyn av organisationen av lärarutbildningarna vid Stockholms universitet som 
diskuterades på Samordningsgruppen 18 juni 2014 föreslogs att man skulle ge 
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samordningsinstitutionerna ett tydligare operativt ansvar för lärarutbildningarna inklusive UVK, och 
att IPD:s särskilda ansvar för kärnan skulle upphöra. Detta för att ta bort den oklara fördelningen av 
ansvar som finns mellan IPD/kärnkollegiet och samordningsinstitutionerna, och som man menade 
försvårade arbetet med att skapa progression i utbildningarna. 

Förslaget mötte dock ett visst motstånd från framförallt områdesnämndernas sida. Dels fanns en rädsla 
för att även kärnkollegiet och dess roll skulle försvinna om IPD:s särskilda ansvar togs bort. Dels 
tyckte man sig i förslaget ana en kritik mot innehållet i dagens kärna och man var inte säker på att en 
decentralisering skulle vara det bästa sättet att lösa dessa problem. Man menade att man från 
universitetets sida måste ta ställning till hur man vill att kärnan ska se ut innan man gör några 
organisationsförändringar. 

Utredningen stämmer in i bedömningen att en organisationsförändring bör vänta, även om man tänker 
sig att samordningsinstitutionernas ansvar på sikt kan öka. Åtminstone tre faktorer tycker jag talar för 
detta. Den första är att man kan ana flera positiva förändringar det senaste året som vore synd att bryta 
med innan man sett mer resultat av dem. Kärnkollegiet uppfattas ha blivit mer och mer inriktat på 
innehållsliga frågor vilket upplevs som positivt, och det sker mer av samplanering mellan 
samordningsinstitutioner och andra kursgivande institutioner. Gissningsvis kan detta leda till att en hel 
del av det som tidigare upplevts som problem nu mildras avsevärt. För det andra, om man nu tänker 
sig att organisera kärnkurserna i större enheter än idag och man önskar att inslag som exempelvis 
ledarskap tydliggörs kommer detta kräva mycket av samtal, diskussion och planering. Där kommer 
kärnkollegiet kunna ha en viktig roll att fylla som plattform, och att IPD skulle fungera som motor och 
ledare i detta arbete ser jag som önskvärt. Faktor nummer tre är det som jag var inne på under rubriken 
Lärarutbildningen och dess roll, det vill säga att om mycket av det vi upplever som problem idag 
snarare beror på bristande samsyn än bristande organisation, så hittar vi inte främst lösningarna i en 
omorganisering. Utredningens uppfattning är att IPD:s och kärnkollegiets roll snarare behöver 
förtydligas och förstärkas, än försvagas eller tas bort. En tydligare koppling i deras roll i förhållande 
till Samordningsgruppen vore bra, till exempel genom att adjungera kärnkollegiets ordförande till 
sammanträdena, eller att kärnkollegiet utgör en formell beredningsgrupp till samordningsgruppen. 

När man diskuterar IPD och deras roll som särskilt ansvarig för UVK kan det vara på sin plats att 
också nämna den utbildning där IPD inte har samma roll, nämligen Förskollärarutbildningen. För 
denna utbildning är Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen (BUV) såväl 
samordningsinstitution som kursgivande institution för de kärnkurser som IPD ger på de andra 
lärarutbildningarna. Detta gör naturligtvis att BUV har ett något lättare samordningsuppdrag, vilket ses 
med viss avund på av övriga samordningsinstitutioner. Frågan utredningen ställt sig är hur det kom sig 
att man från början löste det på ett annat sätt för Förskollärarutbildningen, och om denna lösning är 
rimligare för BUV än för övriga. Om man haft för avsikt att alla kurser ska ges av dem med bäst 
kompetens, kan det ses som märkligt att man bedömt att IPD haft bäst kompetens för alla utom för 
Förskollärarutbildningen, och det rimliga hade väl varit att IPD fått ansvaret för kurserna även här. Det 
som möjligen kan sägas är att BUV som institution från start hade större expertis på 
Förskollärarutbildningens område än övriga samordningsinstitutioner hade för sina inriktningar; MND 
hade till exempel inte större expertis inom årskurserna 4-6 än någon annan. Nuvarande ordning kan 
kanske ses som rimlig i förhållande till övriga samordningsinstitutioner men är svårare att försvara i 
förhållande till IPD. Utredningen ser dock ingen större anledning till att ändra i ett nu redan infört och 
fungerande system och BUV bör därför även fortsättningsvis kunna ge dessa kurser. 
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Sammanfattning och konklusion 

Som redogjordes för i inledningen har utgångspunkten för utredningen varit att titta på progression och 
sammanhang inom den utbildningsvetenskapliga kärnan och gentemot andra delar av 
lärarutbildningarna samt se hur samarbetet mellan samordningsinstitutioner och kärnkursgivande 
institutioner ser ut och fungerar. 

Utredningens bedömning är att det finns en del brister men att dessa i högre grad bottnar i bristande 
samsyn och samplanering än i kursinnehåll och utbildningsstruktur. En sammanfattning av de 
iakttagna förbättringsområdena görs nedan. 

En samsyn om vad som är en god lärarutbildning saknas 

Utredningen har konstaterat att det på flera områden råder delade meningar om vad en god akademisk 
professionsutbildning i allmänhet, och en god lärarutbildning i synnerhet, innebär. Även om 
fullständig samsyn sannolikt är en utopi, bedömer utredningen att den idag är för liten. Och på de 
områden där man inte kan nå en samsyn är det i alla fall av stor vikt att ha kunskap om att andra 
perspektiv finns och åtminstone en vilja till förståelse för varför. 

En grundläggande skillnad ligger i huruvida man betonar det akademiska eller det 
professionsinriktade. Det kan dels handla om balansen mellan teorier och tillämpningar, men också 
balans mellan allmänna tillämpningar och tillämpningar för en specifik ålders- eller ämnesinriktning. 
För kärnans del avspeglar det sig bland annat i vilken syn man har på balans mellan generellt och 
specifikt innehåll i kurserna. 

Synen på begreppet ämnesdidaktik och hur det relaterar till allmän didaktik respektive ämnesstudier är 
ett annat område där samsynen skulle behöva öka. Inte minst är det viktigt för att höja statusen för 
ämnesdidaktik som forskningsområde, vars företrädare ibland upplever att de ses ner på från andra 
forskningsområden. 

En ökad samsyn är inte bara viktig för utbildningen i sig, utan också för de signaler som sänds till 
studenter. Kan vi inte själva peka på vad som gör vår utbildning till en god lärarutbildning kommer 
inte heller våra studenter kunna göra det. 

Samplanering och samordning av utbildningarna behöver utvecklas 

En delförutsättning för att nå ökad samsyn är en välfungerande samplanering. Under de första åren 
som 2011 års lärarutbildningar varit i bruk är det uppenbart att samplanering mellan 
samordningsinstitutioner och kärnkursgivande institutioner inte funnits i den utsträckning man skulle 
önska. Omedvetenhet om vad det innebär att samordna en utbildning i kombination med tidsbrist och 
ett visst revirtänkande kan vara tänkbara förklaringar till att detta inte skett. 

Positivt är dock att initiativ till en ökad samplanering kunnat ses från ett par samordningsinstitutioners 
håll under det senaste året, och att övriga samordningsinstitutioner också är på gång. Att samordningen 
därför får ett ökat fokus på innehållsliga frågor och inte bara administrativa dito medför sannolikt att 
en del av det man upplevt som bristande i utbildningarna nu kommer att minska. 
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Oklarheter vad gäller ansvar och mandat behöver redas ut 

De brister som upplevts har ofta skyllts på universitetets krångliga organisation för lärarutbildningarna 
med oklara gränsdragningar vad gäller ansvar och mandat. Utredningens uppfattning är att detta inte är 
den huvudsakliga orsaken, men några saker skulle ändå behöva tydliggöras. 

IPD har ett särskilt ansvar för den utbildningsvetenskapliga kärnan, men utöver att leda arbetet i 
kärnkollegiet är det oklart vad som ligger i detta ansvar. Utredningens bedömning är att det särskilda 
ansvaret bör kvarstå, men deras roll i relation till kärnkollegiet, i relation till övriga 
samordningsinstitutioner och i relation till Samordningsgruppen behöver klargöras. 

Samordningsinstitutionerna har uppfattat det som att eftersom de till exempel inte själva kan besluta 
om förändringar i kärnkurser har de heller inget mandat att föreslå sådana. Utredningen menar tvärtom 
att de har ett ansvar att föreslå förändringar om de bedömer det som kvalitetshöjande och görbart. Det 
får inte råda några tveksamheter om vad som förväntas av samordningsinstitutionerna, och därför 
behöver deras roll i detta avseende förtydligas. 

 

 

Med utgångspunkt i gjorda iakttagelser och framkomna synpunkter föreslår utredningen följande: 

• IPD:s särskilda ansvar för UVK och kärnkollegiet bör finnas kvar. Dock behöver det 
tydliggöras vad som ingår i det särskilda ansvaret, och vad i det som ligger på IPD som 
institution och vad som ligger på kärnkollegiet som grupp. 

• Skapa en tydligare koppling mellan IPD/kärnkollegiet och Samordningsgruppen. 

• Klargör hur samordningsinstitutionernas samordningsansvar för hela utbildningarna förhåller 
sig till IPD/kärnkollegiet och dess ansvar för kärnan. 

• Ge i uppdrag till IPD/kärnkollegiet att skapa förslag på större kursenheter i UVK, i syfte att 
underlätta innehållsmässiga kopplingar inom kärnan och till utbildningarnas övriga delar, inte 
minst VFU. Förslagsvis fyra kurser à 15 högskolepoäng. 
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Diskussionsunderlag – samordningsgruppen 11/3 2015 

Inför utvecklingsarbete av lärarprogram mars 2015 
Utgångspunkten för utformning den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) inför de 
nya lärarutbildningarna med start 2011 var att ansvarsfördelning mellan institutioner 
skulle stå fast. Efter återkommande signaler om bl.a. otydligheter och bristande 
progression i UVK-kurser i studenters utvärderingar och i utredningen om den 
utbildningsvetenskapliga är det angeläget med ett utvecklingsarbete av UVK och 
programmen i lärarutbildningarna vi Stockholms universitet. Om Samordningsgruppen 
öppnar för ett förändringsarbete är det angeläget med en tydlighet om vilka 
förändringar man kan tänka sig: kursers omfattning, institutionsansvar för kurser eller 
moment, kursers placering under år eller terminer, etc.  

UVK är 60 hp i samtliga inriktningar och VFU 30 hp. En riktning för förändringsarbetet 
kan vara att UVK konstrueras som större sammanhållna block om t.ex. 4 x 15 hp eller 3 x 
20 hp om man betraktar UVK som en separat enhet.  

Man kan också betrakta UVK och VFU som en enhet där UVK tydligt ska ge verktyg för 
att planera, genomföra och reflektera över undervisning och verksamhet i VFU. Man kan 
då se UVK + VFU i programmen som totalt 90 hp och som tre UVK/VFU-terminer om 3 x 
30 hp. En fråga att ta ställning till är således om man vill att utvecklingsarbetet ska 
innebära att ansvariga institutioner primärt ska utgå från en ”UVK-logik” eller en ”UVK-
som-grund-för VFU-logik”. I det förra fallet ska man tänka 60 hp och rimligen med 7,5 hp 
som minsta kursblock, och i det senare fallet 90 hp och inklusive VFU där UVK och VFU 
totalt ska vara 3 x 30 hp. 

Ett sätt att tänka om UVK är att den ger utbildningsvetenskapliga perspektiv på olika 
nivåer, mer eller mindre starkt kopplade till egen undervisning. UVK ska ge kunskaper 
om skolan på systemnivå, skolnivå, olika förutsättningar (kulturellt, språkligt, 
socioekonomiskt) för genomförande av undervisning, och på klassrumsnivå och hur 
man konkret kan bedriva undervisningen. Nedan illustreras några inslag på respektive 
nivå. 

Systemnivå Förutsättningar för 
undervisning 

Undervisning 

Skolan som 
samhällsinstitution 
 
Skolans uppdrag 
- värdegrund 
- inkluderande 
- kompensatorisk 
… 

Kulturella aspekter 
- mångkulturalitet 
- ungdomskulturer 
- mångspråkighet 
 
Specialpedagogiska 
perspektiv 
… 

Lärandeteori > 
undervisningsmodeller > bedömning 
 
Ämnesspecifika förutsättningar (t.ex. 
Inquiry i laborationer, exkursioner i 
NV). 
 
Relation mellan övergripande 
teoretisk ram och enskilda moment i 
resp. ämne  
… 
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Vi vet att ett problem för många studenter i nuvarande utbildningar är att de olika 
kurserna i UVK inte ”sitter ihop” utan blir enskilda, ofta alltför korta, moment utan 
inbördes sammanhang. Vid utveckling av UVK bör ett tydligt uppdrag vara att utgå från 
hur olika innehåll på system – skol – och undervisningsnivå kan kopplas ihop eller 
referera till varandra. Om t.ex. skolans uppdrag (systemnivå) är att vara inkluderande 
och kompensatorisk, bör det uppmärksammas vilka hänsyn undervisning måste ta till 
barn/ungdomar med någon form av diagnos eller undervisning i mångspråkiga och 
mångkulturella skolsammanhang (det som i tabellen ovan kallats förutsättningar), för 
att i inslag mer riktat direkt mot undervisning konkretiseras om modeller för hur man 
inkluderar alla elever.  

Inom ramen för det som kallats undervisning i tabellen ovan bör det finnas tydliga 
kopplingar mellan lärandeteori – undervisningsmodeller – bedömning, eftersom såväl 
undervisning som bedömning behöver utgå från ett gemensamt ramverk för att bli 
rimlig. En fråga man kan ställa är då om universitetsförlagda kurser ska ge en 
inomvetenskaplig historisk överblick, t.ex. om lärandeteorier, eller om man ska 
avgränsa fältet till att mer fokusera på teorier som ger studenter mest hjälp för att 
planera, genomföra och reflektera över den undervisning de själva och handledare 
bedriver under VFU. Inför ett kommande förändrings- och utvecklingsarbete av 
program och inriktningar behöver man ge riktlinjer för vilken roll UVK ska spela inom 
ramen för utbildningarna: Ska VFU och eget agerande/reflekterande stå i centrum eller 
ska man utgå från en utbildningsvetenskaplig mer teoretisk logik. Om man väljer det 
andra alternativet kan man tänka sig tre UVK/VFU-terminer där universitetsförlagda 
kurser inramar VFU-perioder för att ge möjlighet till att inför och efter VFU bidra med 
vetenskapliga verktyg för planering och reflektion. Om man väljer alternativ 1 kan man 
tänka 60 hp UVK som bidrar med utbildningsvetenskapliga perspektiv, men inte med 
den direkta kopplingen till egen VFU. Mot bakgrund av vad vi vet från forskning och vad 
våra studenter säger om bristfällig koppling mellan universitets- och 
verksamhetsförlagda delar finns det skäl att starkt förorda alternativ 2. Om man väljer 
det alternativet, alltså att relevans i relation till VFU ska stå i förgrunden, behöver den 
ansatsen kommuniceras med de institutioner som nu står i beredskap att påbörja ett 
utvecklingsarbete.  

En ambition om att förstärka koppling mellan UVK och VFU kommer sannolikt att 
innebära att det kommer att finnas önskemål på förändring av nuvarande uppdrag till 
institutioner. Rimligen kommer ämnesdidaktiken som primärt ägnar sig åt forskning om 
undervisning i specifika ämnen att få ett större ansvar om VFU får en mer central roll i 
utbildningarna. Med utgångspunkt från exemplet ovan kan t.ex. lärandeteorier bli en 
inramning för att förstå varför man föreslår vissa undervisningsmodeller och modeller 
för kunskapsbedömning, och det förefaller då rimligt att samma enhet ansvarar för 
dessa intimt sammankopplade perspektiv för att öka möjligheten till en mer direkt 
integration av momenten. Sådana eventuella förändringar kommer givetvis inte att ske 
smärtfritt och utan komplikationer, men institutioner behöver få veta om det över 
huvud taget är möjligt att tänka i dessa banor inför utvecklingsarbetet. Om inte, riskerar 
man att lägga mycket arbete i onödan på utveckling som i slutändan inte får ett 
godkännande.  

Om vi utgår från att VFU som ”nav” blir den modell vi väljer för lärarutbildningar vid SU, 
och att förändring av uppdrag till institutioner är möjligt, behöver Samordningsgruppen 
införa check-points för det fortsatta arbetet. Om t.ex. ett program föreslår förändrat 
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ansvar för kurser och längre, mer sammanhållna kurser behöver man ha en check-point 
där man kollationerar dessa förslag med förändringsförslag från andra 
program/inriktningar. Finns det t.ex. risk för att institutioner överbelastas under vissa 
perioder? Kan skolor och förskolor ta emot studenter under de VFU-perioder som 
föreslås (finns det t.ex. risk för att studenter från alla program föreslås att komma 
samtidigt till skolor/förskolor? Kan VFU-sekretariatet administrera studentströmmarna 
i tid? Ligger det nationella prov eller andra hinder i skolorna aktuella tider? …) 

Följande riktlinjer och check-points kan vara en utgångspunkt för att resonera vidare 
om vad som är rimligt att utgå från. 

1. Ta ställning till om Samordningsgrupp/SU tänker en lärarutbildning där VFU får en 
central roll för utformning av program. Om så är fallet, behöver denna övergripande 
tanke om utbildningsprogrammen kommuniceras, alltså att tänka sig UVK-VFU som en 
enhet om totalt 90 hp och att grundtanken är att UVK ska inrama VFU-perioder. Då får 
UVK och VFU ses som kommunicerande kärl där man totalt ska utveckla tre UVK+VFU-
terminer, alltså 3 x 30 hp. Om inte, behöver det också kommuniceras, eftersom det blir 
ett annat sätt att tänka om lärarutbildningar. 

2. Ta ställning till om utvecklingsarbetet ska kunna innebära förändring av uppdrag till 
institutioner och kommunicera det tydligt som utgångspunkt. 

3. Låt institutioner och kärnankollegium komma med ett utkast till förslag av 
utformning av respektive program/inriktning och att en gemensam dead-line sätts för 
att inkomma med dessa förslag. I förslaget ska ingå vilka institutioner som är tänkta att 
ansvara för vad och när respektive moment/kurs ligger samt när VFU-perioder ligger.  

4. Check-point 1. Planeringsavdelning och utbildningsledare ansvarar för att undersöka 
om genomförbarhet med hänsyn till struktur för samtliga program och 
skolans/förskolans möjligheter att ta emot studenter (förslaget är att detta ligger 
centralt och inte på institutionsnivå då det senare skulle innebära merarbete och risker 
med bristande översikt). 

5. Utkast, eventuellt med uppmärksammade problem/omöjligheter, tillbaka till 
institutioner och kärnankollegium för revideringar alternativt utvecklande av färdiga 
förslag, utbildningsplan och studiegångar. De färdiga förslagen ska ha en gemensam 
dead-line. 

6. Check-point 2. Innan formella beslut fattas tas en sista koll av Planeringsavdelning och 
utbildningsledare om det kan finnas buggar i systemet som försvårar genomförbarhet.  

 

B-O Molander Hans Adolfsson 
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Rikard Skårfors  
FD, Utbildningsledare  
  
  
  
 

Medel för utbildningsvetenskaplig forskning  

Bakgrund 

När Lärarhögskolan införlivades i Stockholms universitet hade den medel motsvarande ca 33 
mnkr till utbildningsvetenskaplig forskning och utbildning på forskarnivå inom ramen för sin 
tidigare verksamhet. Inför samgåendet 2008 beslutade universitetsstyrelsen i samband med 
budgeten om en särskild förstärkning motsvarande 30 mnkr av anslagsmedlen för 
utbildningsvetenskaplig forskning.  Förstärkningen finansierades genom en besparing inom 
Lärarhögskolans och Stockholms universitets förvaltningar motsvarande samma belopp. Vid 
tiden för samgåendet var förvaltningarna vid respektive högskola/universitet i stort sett lika 
stora (ca 115 mnkr). Besparingen innebar en minskning av de universitetsgemensamma 
kostnaderna med knappt tio procent.  
 
Förstärkningen innebar att det totala anslaget för utbildningsvetenskaplig forskning 2009 var 
ca 63 mnkr. 2014 hade det beloppet genom pris- och löneomräkningen samt genom en 
särskild satsning på utbildningsvetenskaplig forskning inom HS-området ökat till ca 72 mnkr. 
Inga andra utbildningsvetenskapliga medel har tillkommit genom universitetsstyrelsens beslut 
utan den ursprungliga fördelningen av forskningsmedel kvarstår. Däremot har regeringen de 
senaste åren genomfört flera stora satsningar på framför allt forskarskolor inom det 
utbildningsvetenskapliga området vilket resulterat i medel till utbildning på forskarnivå.  

Medlen har t.o.m. 2010 fördelats efter förslag från Lärarutbildningsnämnden, därefter efter 
förslag från Samordningsgruppen för lärarutbildningarna. Medlen fördelas via 
områdesnämnderna men öronmärks ned på institutionsnivå, vilket avviker från universitetets 
normala praxis att universitetsstyrelsen och rektor endast fördelar medel mellan 
områdesnämnderna.  

Uppföljning av fördelningen av medlen har föreslagits men ännu inte genomförts, och 
medelsfördelningen äger rum i ett slutet system i relation till övrig finansiering av forskning 
vid universitetet. 

Beslut om utredning 

Rektor uppdrog 2014-09-17 åt Planeringsavdelningen att utreda och lämna förslag avseende 
en revidering av det hittillsvarande systemet att fördela medel för utbildningsvetenskaplig 
forskning och utbildning på forskarnivå utanför ramarna för det centrala fördelningsbeslutet. 

 
Stockholms universitet Besöksadress: Telefon: 08-16 49 33 
106 91 Stockholm Universitetsvägen 10A Telefax:  

www.su.se E-post: rikard.skarfors@su.se  
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Utredningens utgångspunkter 

Utredningen är avsedd att ge en genomlysning av hur medlen används av respektive 
institution/centrum, hur respektive miljö har utvecklats sedan 2008 och vilka faktorer som 
ligger bakom respektive utfall, samt hur man ser på förutsättningar och framtidsutsikter vid 
respektive miljö. Syftet har inte varit att söka anledningar att föreslå omfördelningar av 
medlen utan att ge en bredare bild av hur utbildningsvetenskapliga forskningsmiljöer byggts 
upp vid universitetet sedan 2008, med de utmaningar som funnits och finns samt hur man 
planerar för framtiden. Rapporten kan förhoppningsvis utgöra ett underlag för fortsatta 
diskussioner på ledningsnivå om satsningar inom utbildningsvetenskaplig forskning. 

Utredningen har inhämtat faktaunderlag från uppföljningarna av verksamhetsplanerna 2008-
2013 samt från ekonomiska data avseende intäkter och kostnader relaterade till forskning och 
utbildning på forskarnivå.  Detta har kompletterats med intervjuer av prefekter/föreståndare 
för att ge en mer sammansatt bild av utvecklingen och förutsättningarna vid respektive 
institution/centrum. 

De institutioner/centra som mottar de särskilda medlen för utbildningsvetenskaplig forskning 
är: 

Inom Naturvetenskapliga området 

• Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND) 

Inom Humaniska-samhällsvetenskapliga området 

• Centrum för de humanistiska ämnenas didaktik (CeHum), centrumbildning inom 
Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap (ERG) bildad 2011 i 
samband med att Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap (UHS) 
upphörde. 

• Institutionen för språkdidaktik (ISD) 

• Institutionen för pedagogik och didaktik (IPD) som när Institutionen för didaktik och 
pedagogiskt arbete (DOPA) upphörde vid nyåret 2011 övertog en del av denna 
institutions verksamhet och medel för utbildningsvetenskaplig forskning. 

• Specialpedagogiska institutionen 

• Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen (BUV) som vid DOPA:s upphörande 
övertog delar av verksamhet och medel därifrån. 

Iakttagelser 

Vid alla jämförelser mellan de institutioner/centra dit de utbildningsvetenskapliga medlen 
fördelas måste hänsyn tas till de stora skillnaderna i utgångsläge. Dagens IPD består till stor 
del av universitetets gamla Pedagogiska institution, med en hög andel disputerade lärare och 
en väletablerad forskningsmiljö. Även BUV har delvis en historik vid universitetet som går 
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längre tillbaka än inkorporeringen av Lärarhögskolan 2008. Av de övriga etablerades flertalet 
i samband med att Lärarhögskolans verksamhet integrerades i universitetet, men i några fall 
(UTEP, UHS, DOPA) skedde senare omorganisationer så att ytterligare verksamheter fördes 
samman. De yngsta centrumbildningarna CeHum och CeSam har således endast haft tre år på 
sig att bygga upp sin organisation (inom ERG respektive Statsvetenskapliga institutionen).  

Kompetensprofiler 

Skillnaderna mellan institutionerna kommer till uttryck när jämförelser görs genom vanliga 
nyckeltal (Tabell 1-3). IPD och BUV är inte riktigt jämförbara med övriga avseende andelar 
av professorer och disputerade.  

Tabell 1. 
Andel professorer av 
lärarkåren (%) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 Antal 
2013* 

MND 5 5 4 5 5 6 2,67 
CeHum/Estet     2 2 2 1 
UHS 3 4 3        
ISD (Språkdidaktik) 4 4 4 5 5 2 0,67 
IPD (Pedagogik och didaktik) 21 25 26 18 20 18 12 
DOPA (ingår fr.o.m. 2011 i 
IPD och BUV) 

6 6 5        

SPECPED 4 7 8 13 12 9 2 
BUV (Barn- och 
ungdomsvetenskap) 

7 10 9 16 14 14 6,5 

CeSam        20  25 14  1 
Genomsnitt hela SU 29 30 30 33 34 33 449 
*helårsekvivalenter 

ISD har rekryterat två nya professorer under 2014. IPD:s och BUV:s professorer är främst 
verksamma inom de delar av respektive institution som ingick i universitetet före 2008.  
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Tabell 2. 
Andel disputerade lärare (%) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
MND 29 30 31 30 41 43 
CeHum/Estet 22 23 30 29 27 29 
UHS 35 32 30       
ISD 13 13 27 30 35 44 
IPD (inkl. DOPA fr.o.m. 2011) 71 76 70 77 75 68 
DOPA 31 34 38       
SPECPED 60 55 50 59 66 63 
BUV (inkl. DOPA fr.o.m. 2011) 59 47 66 66 52 60 
CeSam       25  62 57 
Genomsnitt hela SU 72 72 73 80 81 82 
 

Även om flera av institutionerna/centra fortfarande är ”adjunkttunga” har en stark utveckling 
skett på flera håll. Vid flera institutioner framhåller man svårigheterna att rekrytera disputerad 
personal; vid ISD och MND har man emellertid under 2014 lyckats anställa flera lektorer. ISD 
har ett antal adjunkter som skulle behöva genomgå forskarutbildningen – detta är dock såväl 
en ekonomisk fråga som en fråga om att lyckas motivera de aktuella personerna. ISD kommer 
framöver att utlysa nio lektorat liksom flera professurer. CeSam är en så liten miljö (sju lärare 
2013) att förändringar avseende enstaka personer får stort genomslag. 

IPD är i färd med att rekrytera 11 lektorer; fem av dessa har redan rekryterats och några nya 
kommer före jul 2014. Man deltar också i rektors särskilda satsning för adjunkters meritering 
med fyra adjunkter, som efter sin doktorsexamen kommer att befordras.  

Specialpedagogiska institutionen uppger att man har svårt att rekrytera lektorer då 
kommunerna lockar med högre löner. Institutionen är undervisningstung; utöver den egna 
utbildningen – som till stor del bedrivs på avancerad nivå – har man ett omfattande 
utbildningsuppdrag från Skolverket. För att klara den samlade undervisningsbördan har man 
anställt verksamma speciallärare på timbasis. 
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Tabell 3. 
Antal disputationer 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
MND 0 0 0 1 1 0 
CeHum/Estet (inget ämne 2011)         0 0 
ISD 0 0 0 1 0 1 
IPD  11 13 6 12 3 11 
DOPA 2 2 5       
SPECPED 2 2 0 0 1 3 
BUV 1 1 1 1 0 2 
CeSam       0 0 0 
 

Det är uppenbart att det ännu gått för kort tid för att utvärdera aktuella institutioners/centras 
framgångar i att föra doktorander till disputation. IPD utmärker sig genom att redan från den 
undersökta periodens början vara en institution med stor forskningsvolym, medan de som 
disputerade vid DOPA var personal som antagits som doktorander på Lärarhögskolans tid. 
Flera institutioner framhåller att man haft och har problem att rekrytera doktorander då den 
tidigare lärarutbildningen inte givit behörighet till forskarutbildningen, då 
handledarkompetens och/eller ekonomiska förutsättningar saknats samt i vissa fall då de 
personer man avser att rekrytera erbjuds bättre ekonomiska villkor inom skolväsendet.   

MND har haft två disputationer under 2014 och räknar med två eller tre under 2015.  

CeHum har haft flera disputationer (fyra-fem) under det senaste året; detta har dock mest varit 
äldre personer som funnits med från Lärarhögskolan. ISD hade två disputationer 2014 och en 
är planerad till januari 2015, ytterligare två till våren/sommaren.  

ISD noterar ett högt söktryck till sin forskarutbildning – när man hösten 2013 utlyste tre 
doktorandanställningar fick man 50 sökande. 

Specialpedagogiska institutionen gjorde en stor satsning på doktorandantagning våren 2012 – 
sju doktorander antogs vilka kommer att disputera under de närmaste åren. En tidigare 
satsning gjordes när institutionen fortfarande var en del av Lärarhögskolan; dessa doktorander 
är adjunkter och deras forskarutbildning tar tid. 

BUV befinner sig i en utvecklingsfas och rekryterar 4-5 doktorander per år.  

CeSam har inga egna doktorander utan har satsat på postdoktorer. 
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Ekonomi 

Institutionernas/centras ekonomi (Tabell 4 a-e) uppvisar stora variationer sinsemellan. Även 
om man i stor utsträckning har samma typer av grundläggande problem (medelsbrist, 
kompetensbrist) ser förutsättningar och utfall avsevärt olika ut. 

Tabell 4 a. 
Forskningsintäkter  

(kr) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

MND 23 953 952 19 670 837 22 135 382 26 920 387 32 487 994 29 992 771 
CeHum/Estet         10 739 500 13 406 300 
UHS 8 102 477 7 533 941 8 673 786 8 121 657   
ISD 11 792 017 13 794 790 18 831 661 22 139 463 20 676 271 20 072 542 
IPD 47 095 822 46 828 265 47 380 643 67 874 703 57 065 298 53 246 426 
DOPA 14 956 133 13 308 318 19 935 931       
SPECPED 11 158 264 12 460 061 13 821 262 12 190 387 11 129 866 10 652 754 
BUV 9 888 277 9 691 683 10 711 837 19 621 862 27 124 190 25 588 312 
CeSam       1 166 912 3 622 404 4 086 147 
Tabell 4 b. 
Varav 
anslagsmedel (kr) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

MND 6 654 000 8 322 000 9 166 000 9 855 000 11 779 000 10 972 000 
CeHum/Estet         9 505 000 10 423 000 
UHS 6 978 000 7 194 000 7 550 000 7 427 000     
ISD 7 292 000 6 456 500 8 874 500 9 501 533 8 594 000 8 149 000 
IPD 29 600 696 26 691 241 30 327 685 45 342 378 36 526 608 37 358 211 
DOPA 11 232 911 11 389 571 11 788 777       
SPECPED 8 831 046 8 688 718 9 094 603 9 112 586 8 923 983 8 417 140 
BUV* 8 278 667 8 823 960 9 013 557 12 700 002 16 386 810 17 133 165 
CeSam*       1 090 794 3 626 727 4 084 564 
* Enligt beslut i Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 2011-12-14 bidrar fakulteten sedan 2012 
med 1,3 mkr till BUV för en professur i fritidspedagogik och till CeSam med samma belopp som en 
basresurs till förstärkning av ämnesdidaktik. 
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Tabell 4 c. 
Externa medel 
från 
forskningsråd (kr) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

MND 1 199 249 49 857 278 098 1 011 592 1 087 549 936 973 
CeHum/Estet         1 234 500 2 973 700 
UHS 1 124 477 339 941 1 123 786 694 657     
ISD 824 227 738 628 1 573 635 2 141 848 4 258 093 3 823 214 
IPD 11 417 779 14 933 339 13 161 485 13 720 062 12 643 094 9 227 168 
DOPA 3 301 316 1 943 530 4 130 855       
SPECPED 0 2 289 159 2 466 417 1 840 553 497 693 358 253 
BUV 652 571 616 269 1 254 692 5 603 356 9 055 998 6 992 064 
CeSam       76 118 11 125 1 583 
Tabell 4 d. 
Summa 
kostnader 
FUF 
anslag 
(kr) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

MND -5 268 000 -6 569 000 -9 800 000 -8 789 000 -11 654 000 -12 631 000 
CeHum/ 
Estet 

        -7 136 639 -10 567 232 

UHS -4 362 704 -8 405 000 -9 896 000 -9 785 300     
ISD -2 927 562 -2 628 543 -7 282 147 -7 846 636 -10 498 596 -13 522 108 
IPD -25 752393 -28 096 914 -29 192 962 -30 812 546 -39 062 113 -38 769 352 
DOPA -8 625 788 -14 470 870 -11 117 329       
SPEC-
PED 

-6 678 941 -10 079 667 -9 930 166 -9 805 572 -12 160 390 -12 564 115 

BUV -5 333 096 -8 042 490 -8 443 494 -11 680 371 -13 631 428 -15 845 715 
CeSam       -465 502 -2 269 693 -2 833 250 
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Tabell 4 e. 
Utgående 
balanserade 
medel FUF 
anslag (kr) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

MND 4 336 000 5 969 000 5 028 000 5 597 000 5 261 000 3 763 000 
CeHum/Estet         2 057 536 1 695 199 
UHS 4 256 836 3 507 000 2 991 000 4 229 800     
ISD 4 431 401 7 977 259 9 107 334 10 689 087 8 786 482 3 268 649 
IPD 9 693 777 6 500 238 6 489 693 18 264 834 16 800 327 16 933 782 
DOPA 3 176 580 21 170 638 765       
SPECPED 2 774 486 1 166 204 710 802 119 643 -3 147 369 -5 440 631 
BUV 8 458 014 8 799 381 9 217 663 7 251 052 10 047 750 12 909 558 
CeSam       625 292 1 969 103 3 220 845 
 

MND har, utöver sina anslagsmedel, särskilda medel för PRIM-gruppen, vars verksamhet är 
att betrakta som uppdragsforskning och är skild från övrig forskning vid institutionen. MND 
har svårigheter att få extern finansiering från forskningsråd, då naturvetenskaplig forskning 
med didaktisk inriktning beviljas mycket lite medel. Man håller på att minska sitt sparade 
kapital genom att ha lyckats rekrytera lektorer vilka får 50 % forskning i tjänsten. Inom ett år 
kommer man att ha rekryterat fyra nya lektorer, vilket medför att överskottet kommer att vara 
intecknat inom två år. På längre sikt är problemet att resurserna är otillräckliga för att båda ha 
undervisning på lektorsnivå och rekrytera doktorander. En del av lösningen kan bli att knyta 
till sig licentianderna i den ämnesdidaktiska forskarskolan som adjungerade lärare, men för en 
långsiktig säkrad hög kvalitet utbildningen måste resursen för forskning och forskarutbildning 
stärkas.  

Även ISD framhåller att man sedan 2011 håller på att minska sitt sparade kapital, då man på 
senare år lyckats med sina nyrekryteringar – utöver tidigare nämnda professorer är även nio 
lektorer rekryterade eller under pågående rekrytering. Man ger, utöver forskning i tjänsten, 
även medel för skrivande av ansökningar av externa medel. Man ska även anställa en 
forskningskoordinator för att åstadkomma tydligare struktur och helhetsgrepp på ansökningar. 

IPD förklarar sitt stora överskott med att man länge haft vakanta lektorat, samt till viss del 
utifrån adjunktsatsningen där medlen ännu inte nyttjats fullt ut. Under 2014 och framåt 
kommer man att minska överskottet genom att ha besatt ett stort antal tjänster samt genom att 
adjunkter har befordrats och fått forskning i tjänsten. Särskilda satsningar görs på personalen 
inom studie- och yrkesvägledarprogrammet samt på personalen från förutvarande UPC. 
Genom personalförstärkningarna räknar man med att komma till rätta inte bara med de stora 
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överskotten utan också med problematiken att de stora åtagandena på utbildningssidan lett till 
att lektorerna inte har haft tid att forska.  

Specialpedagogiska institutionen uppger att man har svårt att få externa medel då 
forskningsråden inte ger medel till specialpedagogik. Man har svårigheter att rekrytera 
lektorer då löneläget är högre för speciallärare i skolan än för universitetslektorer. På längre 
sikt ser rekryteringsläget bättre ut tack vare det stora antal masterstudenter – mellan 50 och 60 
– som nu befinner sig i utbildningen. Det dåliga ekonomiska resultatet uppges till en del bero 
på felbudgeterade lokaler m.fl. bokföringsfel – den administrativa chefen har nyligen fått sluta 
på grund av detta. 

CeHum och CeSam står inför en sammanslagning och bildandet av en ny institution, vilket 
kommer att innebära stora utmaningar för dessa sinsemellan ganska olika enheter. CeHum har 
trots sin relativt låga andel disputerade varit tämligen framgångsrikt i att attrahera externa 
forskningsmedel.  Man står inför en kompetensväxling där adjunkter pensioneras och ska 
ersättas av lektorer och biträdande lektorer, vilket dock förutsätter en långsiktigt säkrad 
medelstilldelning. Ett problem är att centret har relativt få och små stabila utbildningsuppdrag 
– merparten utgörs av lärarlyft etc., medan medverkan i den nya lärarutbildningen inskränker 
sig till 7,5 hp i den utbildningsvetenskapliga kärnan samt 5 hp ämnesdidaktik i historia och 
religionskunskap i ämneslärarprogrammen. CeSam har mycket få fast anställda och inga 
doktorander; satsningarna har varit på postdoktorer och gästforskare. Man har en viss 
ämnesdidaktisk undervisning inom ämneslärarprogrammen och har i övrigt ägnat sig åt att 
skriva forskningsöversikter och stödja ämnesdidaktisk forskning vid ämnesinstitutioner.  

Forskarskolor 

Flera institutioner/centra medverkar med doktorander i varandras forskarskolor samt i 
forskarskolor som drivs av ett annat lärosäte. 

Den ämnesdidaktiska forskarskolan bedrivs i samarbete med utbildningsnämnderna i 
Stockholms stad, Nacka, Botkyrka och Österåker. Upplägget är att yrkesverksamma lärare får 
bedriva forskarutbildning till licentiatexamen på halvtid under fyra år inom ramen för sin 
anställning i kommunen, medan institutionen står för handledare och arbetsplats. 
Forskarskolan finns nu vid MND, dit den flyttat från IPD. MND har 5 doktorander inom 
forskarskolan, CeHum har 5, ISD 2 (2 klara under 2014) och IPD 2. 

Vid sidan av denna finns vid MND Nationella forskarskolan i didaktisk modellering för 
lärare i naturvetenskap (NaNo) som bedrivs i samarbete med Uppsala universitet. MND har 3 
doktorander i forskarskolan. Forskarskolan finansieras av Vetenskapsrådet. MND medverkar 
också med 2 doktorander i forskarskolan Learning Study vars värdhögskola är Högskolan i 
Jönköping. 
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Vid ISD finns forskarskolan De främmande språkens didaktik (FRAM) som riktar sig till 
yrkesverksamma lärare och leder till licentiatexamen. Doktorandernas arbetsgivare står för 
deras lönekostnader. De deltar i forskarutbildningen 80 procent av deltid och arbetar i skolan 
resterande 20 procent. Forskarskolan drivs i samverkan med universiteten i Göteborg, Lund 
och Växjö/Kalmar. ISD har 3 doktorander vid forskarskolan. 

ISD medverkar i forskarskolan Flerspråkighet, litteracitet och utbildning som drivs av 
Centrum för tvåspråkighetsforskning och genomförs i samarbete med Göteborgs universitet, 
Uppsala universitet, Högskolan i Borås, Södertörns högskola och University of the Western 
Cape, Sydafrika. Forskarskolan finansieras av Vetenskapsrådet. ISD har för närvarande 2 
doktorander i forskarskolan. 

ISD medverkar också i forskarskolorna i Språkvetenskap respektive i Ämnesspråk i 
matematiska och naturvetenskapliga praktiker.  

IPD är värdinstitution för forskarskolan i Pedagogisk bedömning och forskarskolan i 
Yrkesämnenas didaktik (där man har fyra doktorander). IPD medverkar i forskarskolan i 
Learning Study, forskarskolan i Yrkesdidaktik (tre doktorander) samt forskarskolan 
Filosofiska studier av pedagogiska relationer (två doktorander) vars värdhögskola är 
Mälardalens högskola. Samtliga dessa forskarskolor finansieras av Vetenskapsrådet. 

Specialpedagogiska institutionen driver eller medverkar för närvarande inte i forskarskolor, 
men planer finns på en forskarskola kring döv- och blindhet i samarbete med MND och 
Institutionen för lingvistik. 

BUV driver en forskarskola finansierad av Vetenskapsrådet, Forskarskola för förskollärare, 
tillsammans med Uppsala universitet, Umeå universitet och Högskolan Dalarna. 
Forskarskolan leder till licentiatexamen och vänder sig till yrkesverksamma förskollärare som 
på sina arbetsgivares bekostnad bedriver forskarstudier på 80 procent och arbetar i förskolan 
resterande tid. BUV har för närvarande 4 doktorander i forskarskolan (3 är klara). 

Överväganden 

Det har förflutit alltför kort tid sedan de aktuella institutionerna/centra bildades 2008 – i några 
fall betydligt senare – för att deras grad av framgång ska kunna få sin slutgiltiga bedömning. 
Vid institutionernas bildande var förutsättningen att all personal vid Lärarhögskolan fick välja 
var man ville hamna och institutionerna fick följaktligen inte välja sin personal eller sin 
kompetensprofil. Formerandet av de utbildningsvetenskapliga institutionerna sammanföll 
dessutom i tiden med implementeringen av en ny uppsättning lärarutbildningar samt med 
ansökan om examensrätt för dessa lärarutbildningar. Samtidigt var det intag till den gamla 
lärarutbildningen fram till och med vårterminen 2011, vilket inneburit att man måste ha 
parallella utbildningar igång samtidigt under en tämligen lång tid – den gamla 
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lärarutbildningen kommer att pågå till 2015/2016 och studenterna kommer att ha rätt att ta ut 
examen i den fram till 2021. 

Dessa förutsättningar har varit gemensamma för alla de utbildningsvetenskapliga miljöerna.  
Några av dem har dessutom ombildats eller uppgått i andra efter 2008; som nämndes tidigare 
har CeHum och CeSam varit i funktion sedan 2011. CeHum blev också ålagt att vara hemvist 
för praktisk-estetisk verksamhet från det nedlagda UTEP – verksamhet som ligger långt från 
centrets egentliga kompetensområde.  

IPD har i en mening haft en lättare resa då man redan före införlivandet av Lärarhögskolans 
verksamhet var en etablerad institution vid universitetet. Institutionen har dock fått ta emot så 
mycket verksamhet med andra kompetensprofiler och forskningstraditioner än de som 
kännetecknat den ursprungliga Pedagogiska institutionen att situationen även här har måst 
betecknas som omdanande. I likhet med de andra utbildningsvetenskapliga institutionerna har 
man haft att hantera verksamheter med nästan enbart adjunkter i undervisningen och låg andel 
disputerad personal, och transformationen till en kompetensprofil liknande den vid 
universitetet i övrigt går mycket långsamt då det inte finns disputerad personal att tillgå utan 
denna måste odlas fram genom forskarutbildningen.  

Givet sina förutsättningar har flertalet utbildningsvetenskapliga institutioner lyckats tämligen 
väl med att påbörja processen att transformera sig till reguljära universitetsinstitutioner. 
Rekryteringsproblemen, som förklarar merparten av de sparade FUF-medlen, kommer 
förhoppningsvis att avta i takt med att fler doktorander – inklusive adjunkter i 
adjunktssatsningar – disputerar. Emellertid kvarstår då under ytterligare flera år problematiken 
med att de disputerade är alltför juniora för att träda in som handledare och därmed bistå 
institutionernas fåtaliga seniora forskare. Det kommer att dröja ett antal år innan man har 
miljöer med forskande lärare jämförbara med dem vid Stockholms universitets mer etablerade 
institutioner.  

För att säkra kvaliteten i lärarutbildningarna är det emellertid nödvändigt för de 
utbildningsvetenskapliga institutionerna att bygga upp livaktiga forskningsmiljöer och uppnå 
en sammansättning av lärarkåren där den övervägande delen av lärarna är disputerade och 
forskande. Flertalet institutioner och centra verksamma inom lärarutbildningarna har erfarit 
ökat söktryck och erhållit fler utbildningsplatser. De ökade undervisningsvolymerna har 
emellertid lett till stort tidsuttag av lärarpersonalen och i förlängningen lärarbrist. För att 
undvika att anställa fler adjunkter överväger flera av institutionerna att knyta till sig lärare 
verksamma i grund- och gymnasieskolor, t ex licentianderna i den ämnesdidaktiska 
forskarskolan, som adjungerade lärare. Detta medför naturliga kontakter med skolväsendet 
som är gynnsamma för lärarutbildningarnas möjligheter att hålla sig uppdaterade och aktuella 
och kan därför vara en bra dellösning på lärarbristen.  

Kärnan i lärarkåren, hos dessa institutioner liksom hos övriga universitetsinstitutioner, måste 
emellertid vara lektorer som delar sin tid mellan forskning och undervisning. För att på inte 
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alltför lång sikt uppnå en andel disputerade i lärarkåren samt även en andel professorer i 
densamma jämförbara med universitetet i övrigt behöver de utbildningsvetenskapliga 
institutionerna en säkrad tillgång till FUF-medel på en nivå som motsvarar deras 
utbildningsuppdrag. Detta innebär i praktiken för flera institutioner en högre nivå än den 
nuvarande.  

De utbildningsvetenskapliga institutionerna har i ekonomisk mening hittills varit separerade 
från övriga universitetet, genom att man behållit ordningen från Lärarutbildningsnämndens tid 
med en separat lärarutbildningsbudget som hanteras i särskild ordning. Som nämndes 
inledningsvis består budgetposten för utbildningsvetenskaplig forskning (72 mnkr 2014) av 
Lärarhögskolans ursprungliga forskningsbudget vilken dubblerades av Stockholms universitet 
genom en särskild satsning, möjliggjord genom besparingar inom förvaltningen. Fördelningen 
mellan institutionerna gjordes av Lärarutbildningsnämnden när institutionerna inrättades 
2007-2008, utifrån nyckeltal som antal professorer etc., och har sedan dess i princip varit 
oförändrad. 

Att föra in dessa medel i det centrala fördelningsbeslutet från och med 2016 skulle innebära 
att institutionerna i större utsträckning behandlas som övriga institutioner inom respektive 
område/fakultet och få sina prestationer bedömda enligt samma kriterier. Det kan invändas att 
detta sker för tidigt; institutionerna behöver ytterligare tid att bygga upp sina 
forskningsmiljöer och bli ”konkurrenskraftiga” gentemot andra institutioner, då risken annars 
är att man bedöms som mindre framgångsrika och förlorar delar av sina välbehövliga medel 
vid en omfördelning på områdes- eller fakultetsnivå.  

Med det resonemanget kommer emellertid sannolikt tidpunkten för de 
utbildningsvetenskapliga institutionernas fullständiga integration aldrig att kunna inträffa; det 
kommer alltid att finnas argument för dessa institutioners särart och särskilda känslighet för 
att utsättas för samma villkor som andra. Men att ställas inför samma krav som en reguljär 
universitetsinstitution i fråga om förbrukande av anslag och erhållande av externa medel är en 
förutsättning för de utbildningsvetenskapliga institutionerna att ta de utvecklingssteg som 
behövs för att bygga upp långsiktigt livskraftiga forskningsmiljöer med en stabil bemanning 
av professorer och lektorer. Forskning och utbildning på forskarnivå är verksamhetsdelar där 
argument mot integration med hänvisning till institutionernas särart i synnerligt låg grad kan 
anföras med trovärdighet – det måste handla om precis samma slags verksamhet med samma 
kvalitetskriterier inom som utanför den utbildningsvetenskapliga sfären.  

Att integrera de utbildningsvetenskapliga forskningsmedlen är rimligt också därför att man 
därigenom hanterar dem på samma sätt som takbeloppen, som inte heller ingår i 
lärarutbildningsbudgeten utan fördelas i det centrala fördelningsbeslutet. Sedan 
forskningsmedlen börjat fördelas enligt samma principer som övriga anslagsmedel för 
forskning och detta befunnits fungera, kan det bli aktuellt att se över de övriga delarna av 
lärarutbildningsbudgeten.  
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Även om fördelningen mellan institutionerna av befintliga medel för utbildningsvetenskaplig 
forskning bygger på jämförelsetal som nu blivit daterade föreslår utredaren inga 
omfördelningar inför ett inlemmande i det centrala fördelningsbeslutet. Samtliga institutioner 
och centra argumenterar väl för att man behöver sina medel – flertalet institutioner menar att 
man behöver betydligt mer FUF-medel för att säkra utbildningens kvalitet. Eventuellt kan 
rektor besluta om en ytterligare särskild satsning på utbildningsvetenskaplig forskning i 
samband med att de utbildningsvetenskapliga forskningsmedlen förs in i det centrala 
fördelningsbeslutet. 

En utökad medelstilldelning till utbildningsvetenskaplig forskning bör emellertid vara ett 
ansvar för regeringen/Utbildningsdepartementet, som ålagt Stockholms universitet och andra 
lärosäten avsevärt ökade takbelopp för lärarutbildning utan att dessa medel och därmed 
följande skyldigheter åtföljts av motsvarande höjningar av FUF-medlen. Detta förfarande är 
inte i överenstämmelse med den ambition som signalerats från departementshåll om att 
lärarutbildningen liksom all högre utbildning ska vila på en vetenskaplig grund och utföras av 
disputerade, forskande lärare. Utredaren vill rekommendera rektor att i samband med 
budgetdialogen, i budgetunderlaget och vid andra avstämningstillfällen med departementet, 
med fördel gemensamt med andra lärosäten i samma predikament, påtala den uppkomna 
assymmetrin mellan utbildnings- och forskingsmedel inom det utbildningsvetenskapliga 
området.  

Förslag 

Utredaren föreslår följande: 

Att rektor beslutar att medlen för utbildningsvetenskaplig forskning och utbildning på 
forskarnivå, med pris- och löneomräkning, förs in det centrala fördelningsbeslutet från 2016. 

Att rektor och övriga universitetsledningen i budgetunderlaget samt vid budgetdialogen och 
andra fora för meningsutbyte med företrädare för regeringen och Utbildningsdepartementet 
framhåller behovet av ökade forskningsmedel inom utbildningsvetenskap för att kvalitetssäkra 
lärarutbildningarna. 

 


