
En förebild
Fyra år senare kan det konstateras att projektet är en stor
framgång, inte minst tack vare det samarbetet med
Stockholms stad, huvudman för de skolor som var med under
den inledande fasen. Projektet och dess arbetsmodell har
blivit en förebild för alla lärarutbildningar i landet och numera
har samtliga lärosäten i Sverige erhållit medel från
departementet för att införa övningsskolor enligt
Stockholmsmodellen.
 

Arbetsmodellen har tagits fram i samarbete med kommunen
för att utveckla båda parter i största möjliga utsträckning.
Universitetet är självklart angeläget om att förbättra
lärarutbildningen, men lika viktigt har varit att utveckla
skolornas verksamhet.
 

Målen för projektet
De övergripande målen för projektet är att:
• höja kvaliteten i lärarutbildningarnas verksamhetsförlagda

utbildning,
• bidra till skolutveckling,
• öka kompetensen i de särskilt utvalda VFU-skolorna genom

ett närmare samarbete mellan universitet och skola,
• kunskapen om evidensbaserade metoder i skolan ska öka,

och
• de särskilt utvalda VFU-skolorna ska fungera som nav och

kunskapsspridare till andra skolor inom kommunen och
regionen.
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Stockholms universitet startade våren 2012, på
uppdrag av Utbildningsdepartementet, ett
övningsskoleprojekt där fokus var att stärka den
verksamhetsförlagda verksamheten (VFU) i vissa
utvalda förskolor och skolor. Syftet var att skapa
så goda förutsättningar som möjligt för
lärarstudenterna under deras VFU och därmed
höja kvaliteten på lärarutbildningen och stärka
lärarstudenternas professionsutveckling.
 
Gamla tiders ”praktik” då en lärarstudent skuggade en lärare i
deras arbete i upp till tio veckor har tack vare ett samarbete
mellan Stockholms universitet och Stockholms stad
utvecklats till något helt annat: en process som vidareutbildar
och involverar hela lärarkollegiet, och som ger en hel grupp
lärarstudenter vid en skola möjlighet att genom en
väldefinierad och kvalitetssäkrad process utvecklas
tillsammans med det ordinarie lärarkollegiet under ledning av
särskilda VFU-lärare från universitetet. Såväl elever,
lärarstudenter som ledningen på skolorna är nöjda. Att vara
en s.k. ”övningsskola” är idag förknippad med hög status i
Stockholm. Samtliga skolor som varit med under projektets
första fas har anmält intresse för att vara med igen och trots
en dubblering av antalet skolor nästa period (till 23) kan inte
alla som vill vara beredas plats.
 

Bakgrund
2013 tilldelades SU, efter att i tre år på eget initiativ arbetat
med en försöksverksamhet, fem miljoner kr från
Utbildningsdepartementet för en försöksverksamhet
avseende särskilt utvalda skolor för verksamhetsförlagd
utbildning, s.k. VFU-skolor.
 

Av regleringsbrevet framgick (bilaga 1, sid xx) bl.a. att:
”Medlen ska användas för försöksverksamhet med särskilt
utvalda skolor för verksamhetsförlagd utbildning, s.k. VFU-
skolor, i syfte att höja kvaliteten i lärar- och
förskollärarutbildningarnas verksamhetsförlagda
utbildningsdel. Projektet ska även bidra till att fler
ämnesdidaktiska forskningsprojekt genomförs på skolan, till
skolutveckling och ökad kompetens i de särskilda VFU-
skolorna och till mer kunskap om evidensbaserade metoder i
skolan.”

”Att åta sig att vara en övningsskola innebär utan tvekan
en ökad arbetsbelastning. Att det trots det är kö till att få
vara med i programmet, och att vi som varit med är
överens om att vi ska fortsätta, är ett väldigt bra betyg.”



Kontaktpersoner
Cecilia Netje, Projektledare övningsskolor och VFU-
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Institutionen för de humanistiska och
samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (HSD)
 

Tel: 08-1207 6762
E-post: cecilia.netje@hsd.su.se
www: www.su.se/lararutbildningar/vfu/övningsskolor

Försöksverksamhet med elva skolor
Elva skolor är knutna till försöksverksamheten under den
första fasen, varav tre är förskolor, fem grundskolor och tre
gymnasier. Under 2014 var 413 studenter placerade i en
övningsskola eller övningsförskola, vilket är en ökning från
2013 med 135 studenter. Om 2012 var året för uppstart, och
2013 året när mycket skulle genomföras, kan 2014 sägas vara
året när projektets verksamhet etablerades. Det nuvarande
avtalet löper ut 31 december 2016, men det planeras redan
för ett utökat antal (23) övningsskolor under nästa
avtalsperiod, vilken huvudsakligen kommer finansieras av SU
med ett mindre bidrag från Universitets- och högskolerådet
UHR (bilaga 2, sid 6; bilaga 3, sid 14).
 

I enkätsvar och i intervjuer av skolornas ledningar beskrivs en
verksamhet där en identitet som övningsskola nu är etablerad
och som positivt påverkar det interna arbetet. För
lärarutbildningarna är övningsskolemodellen värdefull
eftersom den ger goda förutsättningar för handledararbetslag
på skolorna och möjligheter för direkt samverkan med SU
kring verksamhetsförlagd utbildning. Flera skolor beskriver det
som att skolan har fått ett mer öppet klimat, att
sammanhållningen mellan pedagogerna har ökat samt att det
synliggör lärarens uppdrag.
 

Uppdraget att handleda många studenter ställer krav på
skolorna, men medför också att man kontinuerligt och
systematiserat diskuterar pedagogik, ämnesdidaktik och om
att bedöma lärarkunskap i verksamhetsförlagd utbildning.
Mottagandet av studenter har blivit hela verksamhetens
angelägenhet, och inte bara handledarnas ansvar. Några
påpekar att en av de främsta fördelarna av att vara
övningsskola är att det har resulterat i fler utbildade
handledare - något som är del av kärnan i samverkan om VFU.
Samtliga skolor som ingått i projektet uttrycker en önskan att
få fortsätta som övningsskola – bättre betyg går knappast att
få.
 

Studenterna positiva
Studenterna uppger i undersökningar att det finns stora
vinster att vara många som genomför VFU på samma skola –
det uppstår omfattande pedagogiska diskussioner studenter
emellan och mellan studenter och lärare. Även föräldrar och
elever på skolor är överväldigande positiva, skolan upplevs
som prioriterad och det medför även den positiva effekten att
många vuxna vistas i skolmiljön (Bilaga 4; sid 7-9).
 

Projektet ”Övningsskolor” är den enskilt största
kvalitetshöjande åtgärden som genomförts på
lärarutbildningarna under de senaste åren. En intervjuad
lärare sammanfattar resultaten väl: ”Att åta sig att vara en
övningsskola innebär utan tvekan en ökad arbetsbelastning.
Att det trots det är kö till att få vara med i programmet, och
att vi som varit med är överens om att vi ska fortsätta, är ett
väldigt bra betyg.”

Avtalet speglar bland annat den stora satsning som
universitetet genomför för att erbjuda handledarutbildningar
till samtliga lärare på övningsskolorna.
Handledarutbildningen, liksom seminarierna, genomförs på
plats på respektive skola. Detta är ett sätt att skapa
förutsättningar för en handledargrupp, ett
handledararbetslag, i nära samverkan med universitetet.
 

Deltagarna behöver inte resa till universitetet för en
campusförlagd handledarutbildning vilket underlättar
praktiskt, men det underlättar även en anpassning till
skolform och verksamhet. Flera av skolorna har genomfört en
andra omgång av handledarutbildning för nytillkomna lärare.
I mån av plats erbjuds då även handledare från närliggande
skolor att delta i utbildningen.
 

Kvalitetssäkring
Utvärdering och uppföljning säkerställs genom att samtlig
personal på övningsskolorna, och ibland även handledare på
närliggande skolor, erbjuds en introduktion i VFU-
bedömningsmodellen i form av två halvdagar, och uppföljning
av detta erbjuds kontinuerligt.
 

Formerna för seminarierna utprövas och utvecklas på
respektive skola och planeras i samverkan med universitetets
särskilt utvalda VFU-lärare och ämnesdidaktiker. Det utbud av
seminarier som respektive skola och förskola tar fram med
professionsutvecklande innehåll för studenterna stäms av vid
möten på campus. Ämnesdidaktiska dagar där
ämnesdidaktiker och forskare från SU ansvarar för workshops
är en form av möten som redan genomförts för VFU-skolors
handledare.

Poänggivande handledarutbildning
En poänggivande handledarutbildning (7,5 hp) för alla lärare
på skolan inleder ett gemensamt arbete för att skapa
handledararbetslag. I dessa arbetslag sker en fortsatt
samverkan mellan skolorna och lärosätet genom uppföljande
seminarier med handledare, professionsutvecklande
seminarier med studenter och en fortsatt regelbunden
närvaro av Stockholms universitets VFU-lärare. All personal på
skolorna har redan tidigare erbjudits en introduktion i
Stockholms universitets VFU-bedömningsmodell och
uppföljning erbjuds kontinuerligt.
 

Universitetet anordnar två seminarier per termin mellan
universitetslärare och handledare för att diskutera
undervisning, i syfte att stödja studenterna i deras
professionsutveckling och utveckla skolans verksamhet.
Övningsskolorna å sin sida anordnar två
professionsutvecklande seminarier per termin för VFU-
studenterna, och påtar sig dessutom att fungera som nav för
andra skolor i arbetet med verksamhetsförlagd utbildning.


