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Närvarande: vicerektor Anders Gustavsson (ordförande); Susanne Ekström, MND; Katarina 

Arkehag, Stockholm stad; Björn Falkevall, CeHum; Pernilla Rosell Steuer VFU-ansvarig 

(adjungerad).  

Förhinder: Jukka Kuusisto, Huddinge stad; Anna Wallgren, studentrepresentant 

Föredragande: utredare Per Båvner. 

 

 

 

 Ärende Åtgärd 

1. Utseende av justeringsperson. Susanne Ekström utsågs. 

2. Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställdes.   

 

3. Föregående mötes protokoll. Godkändes och lades till handlingarna. 

 

4. Information.  Yrkeslärarprogrammet är nu med 

i övningsskoleprojektet.   

 Arbetet med att få in namnen på 

handledarna i portalen fortlöper.  

   

5. Lägesrapport från VFU-arbetsgruppen. VFU-kurserna för vårterminen är nu 
avslutade och håller på att utvärderas. 
Hittills verkar det som studenter och 
VFU-handledare överlag tycker att det 
har fungerat relativt bra. Det finns 
fortfarande tekniska problem när det 
gäller handledarnas inloggning till VFU-
portföljen, vilket SU arbetar vidare med.  

I samverkan med Externa kontakter 
planerar VFU-arbetsgruppen en 
konferens med kommunsamordnare i höst 
som ska fokusera på ULV-studenternas 
VFU.  

VFU-kursplaneutredningen som har 
pågått under våren 2013 har nu lagt fram 
sitt slutgiltiga förslag. 
Samordningsgruppen ska besluta om 
förslaget till nya förväntade studieresultat 
och examinationsformer för 
Grundlärarprogrammet F-3 och 4-6, 
Ämneslärarprogrammet, KPU samt 
Yrkeslärarprogrammet på möte den 29 
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maj. Beslut angående 
Förskollärarprogrammet och 
Grundlärarprogrammet fritidshem tas på 
Samordningsgruppens möte den 19 juni.  

Nästa år kommer VFU-arbetsgruppen på 
SU att vara värdar för det årliga mötet 
inom Nationellt nätverk för VFU. 

Stort intresse finns från kommunerna för 
lokalt förlagda handledarutbildningar. 

6. Lägesrapport från VFU-sekretariatet. Nya rutiner för tidig registrering på VFU-
kurs har införts.  

7. Lägesrapport från 

kommunrepresentanterna 

 

 

Avstämning av studenter sker inte i 

portalen utan separat, vilket innebär extra 

administration.   

 

Det har ibland upplevts att VFU-

kurslärare är dåligt insatta i rutinerna 

kring trepartssamtalen. 

 

Information om portalen bör gå till 

samordnarna och inte ut till skolor och 

VFU-handledare.  

 

Det placeras för få VFU-studenter på åk 

7-9. Studenter på ämneslärarprogrammet 

med inriktning mot gymnasieskolan 

borde kunna placeras på åk 7-9 under 

någon period, dock inte den långa. 

Utskottet rekommenderar att 

Samordningsgruppen beslutar i frågan.    

 
8. Rapport från studentrepresentanten.  

 

 

Utgick.  

9.  Mötestider HT13 Tisdag 10 september kl.15-17 

Tisdag den 8 oktober kl.15-17 

Tisdag den 26 november kl.15-17.   

13. Övriga frågor 

 
Inga övriga frågor 

Vid protokollet 

 

Per Båvner 

 

Justeras   Justeras 

 

Anders Gustavsson  Susanne Ekström  
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Universitetsvägen 16 www.su.se 

   

 

  

Anna-Karin Björling Regeringen 

Utredare Utbildningsdepartementet 

Planeringsavdelningen 103 33 Stockholm 

  

  

 

 

Stockholms universitets yttrande över remissen ”En 

försöksverksamhet med övningsskolor och övnings-

förskolor” 

Stockholms universitet lämnar härmed svar på rubricerade promemoria, 

inklusive förslag till förordningen om försöksverksamhet med övningsskolor 

inom lärar- och förskollärarutbildningar. 

Sammanfattning 

Överlag ställer sig Stockholms universitet positivt till förslagen i promemorian 

och förordningen, med undantag för förslaget om att i ansökan till Universitets- 

och högskolerådet (UHR) redovisa uppgifter om ”hur högskolan avser att 

bygga ut verksamheten med övningsskolor och övningsförskolor till dess att 

minst hälften av högskolornas studenter vid de utbildningar som avses i 1 § 

omfattas”. Anledningen är att detta av tids-, kostnads- och kvalitetsskäl riskerar 

att missgynna högskolor och universitet med omfattande VFU-verksamhet.  

Vi har även med förvåning noterat den anmärkningsvärt korta remisstiden och 

att den infaller under semestertider. 

Förslag till förordning 

Inledande bestämmelser  

Stockholms universitet ställer sig positivt till att samtliga lärarexamina omfattas 

av förslaget (inte minst förskollärarexamina) samt till förordningens tidsperiod 

(1 januari 2014 – 31 december 2018) (1 §). 

Ansökan om deltagande 

Stockholms universitet har ingen invändning mot förslaget om att UHR beslutar 

om vilka högskolor som får delta i försöksverksamheten (3 § och 4 §). 
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Universitetet ställer sig även bakom de flesta av de föreslagna uppgifterna som 

ska ingå i en ansökan till UHR (5 §). Eftersom det är en försöksverksamhet 

anser vi att det är extra betydelsefullt att lärosätena genomför systematiska 

kvalitetsuppföljningar/utvärderingar av den verksamhetsförslagda utbildningen 

vid övningsförskolorna och övningsskolorna samt att resultatet regelbundet 

återförs till verksamheten (vår tolkning av punkt 4; ”övrig uppföljning under 

den verksamhetsförlagda utbildningen”). 

Vi är däremot mycket tveksamma till punkt 3 som innebär att lärosäten som 

deltar i försöket ska redovisa ”hur högskolan avser att bygga ut verksamheten 

med övningsskolor och övningsförskolor till dess att minst hälften av 

högskolans studenter vid de utbildningar som avses i 1 § omfattas”.  

Under ett år genomför cirka 5500 studenter verksamhetsförlagd utbildning 

(VFU) inom olika lärarutbildningar vid Stockholms universitet
1
. Universitetet 

har alltså en mycket omfattande VFU-verksamhet. Att bygga ut övnings-

skoleverksamheten så att minst hälften av dessa studenter omfattas torde därför 

ta en förhållandevis stor del i anspråk av det anslag som finns för försöks-

verksamheten. Risken finns att detta missgynnar stora utbildningars möjligheter 

att delta i försöket. Dessutom tar en sådan utbyggnad lång tid för lärosäten med 

stor utbildningsvolym. 

Stockholms universitets redan pågående försöksverksamhet med särskilt 

utvalda VFU-skolor startade 2012 och beräknas avslutas 2017 (se rapporten 

”Stockholms universitets försöksverksamhet med särskilt utvalda VFU-skolor 

med anknytning till lärarutbildningarna, lägesrapport nr 1”, Dnr SU FV-6.5-

0259-13). Den försöksverksamheten omfattar minst 250 studenter vilka 

genomför sin VFU på en av tre förskoleenheter, en av fem grundskolor eller ett 

av tre gymnasier. Vår erfarenhet är att det bör gå att bygga ut övningsskole-

verksamheten betydligt under de kommande fem åren, men att det inte är säkert 

att det går att uppnå det mål som nämns i promemorian. Av den lämnade 

lägesrapporten framgår att det inte går att bygga ut försöket hur snabbt som 

helst och att det första året (2012) har varit nödvändigt att använda för att 

organisera och bygga upp verksamheten såsom att rekrytera skolor, rekrytera 

och utbilda personal, samt informera och förankra.  

                                                      

 

1
 I flera lärarutbildningar genomför en och samma student två VFU-kurser under ett år. 

Under ht-12 och vt-13 var t.ex. 7172 studenter registrerade på VFU-kurs. Siffran 5500 

studenter kan således vara något i underkant. 
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För att säkerställa och utveckla kvaliteten, såsom likvärdighet inom och mellan 

lärarutbildningar, krävs ett mycket nära samarbete mellan huvudman, de 

särskilt utvalda förskolorna/skolorna och universitetet. Det krävs även ett nära 

samarbete mellan förskolorna/skolorna samt mellan olika institutioner och 

andra enheter inom universitetet, t.ex. olika förvaltningsenheter. Detta 

samarbete tar tid att utveckla (nya handledare ska utbildas, ny personal ska 

introduceras, nya instanser informeras osv.). Att mer än tiodubbla projektet från 

250 till (minst) 2750 studenter och samtidigt säkerställa kvaliteten torde därför 

ta längre tid än fem år och detta riskerar att leda till att lärosäten med stor 

lärarutbildning missgynnas.  

Mot bakgrund av förslagets 3500 kronor per student och år
2
 beräknas verksam-

heten kosta cirka 30 miljoner under fem år
3
 vid Stockholms universitet. Det 

sista året (2018) skulle enbart Stockholms universitet behöva 25 procent av det 

totala anslaget på 40 miljoner. Detta riskerar att missgynna lärosäten med 

omfattande VFU-verksamhet och endast göra det möjligt för mindre lärosäten 

att fullt ut delta i försöket.  

Villkor för deltagande  

Stockholms universitet är positivt till förslaget att handledaren endast ska 

handleda ett fåtal studenter. Detta är viktigt, inte minst för att handledaren ska 

ha tid och möjlighet att ge individuell konstruktiv återkoppling till och 

                                                      

 

2
 Det är tyvärr oklart mot bakgrund av vilka principer som de föreslagna 3500 kronorna 

per student och år har tagits fram. Är det extrapengar eller höjning av VFU-prislappen? 

 
3
 Om vi tolkar promemorian rätt ska universitetet sträva efter att minst hälften av 

studenterna successivt omfattas av försöksverksamheten. Vår beräkning har därför 

gjorts enligt följande:  

- 2014: 10 % av 5500 studenter omfattas vilket innebär en kostnad om cirka 2 miljoner 

(3500 kr * 550 studenter).  

- 2015: 20 % av 5500 studenter omfattas vilket innebär en kostnad om cirka 4 miljoner 

(3500 kr * 1100 studenter).  

- 2016: 30 % av 5500 studenter omfattas vilket innebär en kostnad om cirka 6 miljoner 

(3500 kr * 1650 studenter).  

- 2017: 40 % av 5500 studenter omfattas vilket innebär en kostnad om cirka 8 miljoner 

(3500 kr * 2200 studenter).  

- 2018: 50 % av 5500 studenter omfattas vilket innebär en kostnad om cirka 10 miljoner 

(3500 kr * 2750 studenter).  

Detta ger en sammanlagd kostnad om cirka 30 miljoner (2+4+6+8+10). 
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bedömning av respektive students prestation. (Den individuella återkopplingen 

och bedömning kan naturligtvis användas i kombination med grupphand-

ledning.) Vi ställer oss även bakom förslaget att en handledare ska ha minst 7,5 

högskolepoäng inom området handledarskap eller motsvarande (6 §). 

Vi ställer oss bakom förslaget om att använda ett begränsat antal övningsskolor 

och övningsförskolor så att en hög koncentration av studenter uppkommer vid 

varje skola (7 §). Att vara många studenter på en skola har t.ex. uppfattats som 

positivt av både studenter och handledare i de utvärderingar som genomförts 

inom ramen för universitets pågående försöksverksamhet. Det är dessutom 

viktigt att det finns lärare från högskolan som har till uppgift att följa och bidra 

till studenternas utveckling under den verksamhetsförlagda delen av utbild-

ningen. Detta är betydelsefullt, inte minst för studenternas rättssäkerhet. 

Vi anser att 8 § (avtal) och 9 § (uppföljning och utvärdering) är rimliga. Vi vill 

dock påpeka att det tar tid att utbilda handledare, inte minst vid en så 

omfattande VFU-verksamhet såsom vid Stockholms universitet. Det är inte 

heller alltid möjligt att säkerställa att alla befintliga handledare har adekvat 

utbildning t.ex. förskollärarutbildning. 

Statsbidrag  

Vi ställer oss positiva till 10 § (hur bidraget ska användas), 11 § (att UHR 

beslutar om, betalar ut och följer upp hur bidraget används), 12 § (att högskolan 

till UHR redovisar hur bidraget har använts), 13 § (återbetalningsskyldighet) 

samt 14 § (räntekrav). 

Övriga bestämmelser 

Vi har inga synpunkter på 15 § (bemyndigande) och 16 § (överklagande-

förbud). 

1. Förslag om övningsskolor och övningsförskolor 

Stockholms universitet ställer sig bakom förslaget och samtliga ingående 

underpunkter, t.ex. att lärar- och förskollärarstudenter ska fullgöra huvuddelen 

av sin verksamhetsförlagda del av utbildning som leder till grundlärarexamen, 

ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen eller förskollärarexamen vid övnings-

skolor eller övningsförskolor. Så planerar vi även att göra i den försöksverk-

samhet som redan är i gång vid universitetet. Vi tycker även att det är positivt 

att statsbidraget direkt kommer studenterna till godo och att utbildnings-

kvaliteten följs upp.  Under uppstartsperioden behöver övningsförskolorna och 

övningskolorna extra resurser för att organisera och bygga upp verksamheten 

genom t.ex. handledarutbildningar, men sedan är det oerhört viktigt att bidraget 
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kommer studenterna till del genom att verksamheten organiseras med fokus på 

studenten och hennes/hans utbildning. 

I texten som följer efter förslaget är det något oklart vem (UHR och/eller 

lärosätet?) som ansvarar för vilken typ av uppföljning och utvärdering av 

försöksverksamheten. Under rubriken ”Villkor för deltagande” står det t.ex. 

”Vidare bör en högskola som deltar i försöksverksamheten vara skyldig att 

medverka i uppföljning och utvärdering av verksamheten.” Av förslaget till 

förordning framgår mer specifikt att UHR ska följa upp hur bidraget används, 

vilket kan tolkas som en relativt snäv (budget-)uppföljning. Som komplement 

till detta anser vi att respektive högskola och universitet bör vara skyldig att 

följa upp och utvärdera försöksverksamheten med avseende på verksamhetens 

kvalitet samt att dokumentera detta – inte minst för att försöksverksamheten är 

av nationellt intresse. Kostnader för detta faller dock utanför den ordinarie 

verksamheten och särskilda medel bör tilldelas för detta uppdrag. 

2. Ikraftträdande 

Universitetet vill framhålla att det för vårt redan påbörjade projekt är angeläget 

att den nya förordningen träder i kraft så snart som möjligt.  

 

 

 

Astrid Söderbergh Widding 

 

 

   Anna-Karin Björling 
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Stockholms universitet Besöksadress: Telefon:  
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www.su.se E-post:  

 

  

  

  

  

  

  

Anna-Karin Björling, utredare, Planeringsavdelningen 

  

 

 

Projektplan  
 

Uppföljning av förväntade studieresultat och 

examinationsformer för verksamhetsförlagd 

utbildning inom 2011 års lärarutbildningar 

 
 

v. 130828 

 

Förhoppningsvis beslutad av samordningsgruppen den 28 augusti 2013.  

Revideras vid behov. 
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Uppdrag, syfte och samordning med andra projekt 

I slutet av våren 2013 fattade samordningsgruppen beslut om att följa upp beslutad VFU-

kursplaneutredning med fokus på förväntade studieresultat och examinationsformer. 

Uppföljningen ska ske genom att urval av aktuella VFU-kurser under höstterminen 2013 och 

vårterminen 2014. Den 28 augusti fattade samordningsgrupp beslut om föreliggande 

projektplan för uppföljningen. 

Syftet med uppföljningen är att utveckla kvaliteten på främst förväntade studieresultat och 

examinationsformer för VFU-kurser inom 2011 års lärarutbildningar genom att följa upp ett 

strategiskt urval av kurser under ht 2013 och vt 2014. Av tids- och effektivitetsskäl kommer 

uppföljningen att samordnas med initieringen och utvecklingen av ett universitetsgemensamt 

projekt för utvärderingssystem, mer specifikt pilottestning av det nya enkätverktyget Survey 

and Report. Beslut om att starta upp detta universitetsgemensamma projekt har fattats av 

rektor den 20 augusti 2013. Av samma anledning kommer uppföljningen att planeras och 

genomföras tillsammans med den, sedan tidigare beslutade, uppföljningen av det 

lärarutbildningsspecifika och av departementet initierade övningsskoleprojekt. Uppföljningen 

kommer förmodligen även att samordnas med en budgetutredning avseende VFU-kurser. 
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Mål 

Målet med uppföljningen är att 

- det skrivs en rapport, inkl. förslag på eventuella justerade förväntade 

studieresultat och examinationsformer för aktuella VFU-kurser 

- eventuella justerade förväntade studieresultat och examinationsformer beslutas 

och implementeras i aktuella kursplaner på ett för lärarutbildningarna 

samordnat sätt 

- andra områden inom VFU (t.ex. betygskriterier) identifieras och, om tid och 

möjlighet finns, samordnas, justeras och beslutas på ett för lärarutbildningarna 

samordnat sätt 

- en plan för eventuell fortsatt uppföljning tas fram 

Urval av VFU-kurser  

Följande åtta kurser planeras att ingå i uppföljningen (se GANTT-schema i bilaga 1): 

- KPU VFU III - start 2 september, slut 1 november 

- ämneslärare VFU II - start 26 september, slut 25 oktober 

- grundlärare F-3, VFU I - start 4 november, slut 13 november 

- grundlärare F-3 VFU II – start 18 november, slut 6 december 

- grundlärare fritids VFU III - start 20 januari, slut 19 februari 

- förskollärare VFU II – start 3 mars, slut 26 mars 

- grundlärare 4-6 VFU III - start 24 mars, slut 2 maj 

- yrkeslärare VFU I - start 24 april, slut 6 juni 

I urvalet finns kurser som ligger i början eller mitten av programmen samt ett som ligger i 

slutet av ett program (KPU VFU III). (Övriga kurser som ligger i slutet av programmen 

genomförs inte ht-2013 eller vt-2014). Kurserna omfattar olika antal högskolepoäng och olika 

antal studenter där en del kurser har många, andra få. Kurserna är även tidsmässigt och 

programmässigt utspridda, inte minst i syfte att sprida arbetsbelastningen för projektledningen 

och andra berörda. Vid behov kan urvalet av kurser revideras. 

Flera kurser, t.ex. ämneslärare VFU II, är även lämpliga att utvärdera i samband med 

uppföljningen och dokumenteringen av övningsskoleprojektet. Kurserna ska dessutom 

användas som piloter under den beslutade kvalitetsutvecklingen av ett universitetsgemensamt 

utvärderingssystem, i synnerhet för att pilottesta det nya kursutvärderingsverktyget Survey 

and Report.  
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Underlag och analys 

Underlag till uppföljningen utgörs företrädesvis av: 

- samtal med främst kursansvariga 

- kursbeskrivningar, kursplaner och annat kursrelevant material 

- observation av ett urval av inledande och avslutande seminarier 

- studentenkäter (utveckling av de kursvärderingsenkäter som redan görs) och 

eventuellt uppföljande intervjuer av ett urval av studenter samt 

- handledarenkäter (utveckling av de enkäter som redan görs) och eventuellt 

uppföljande intervjuer av ett urval av VFU-handledare samt 

Analys av underlagen genomförs företrädesvis med hjälp av kvalitativ metod (tematisk 

analys), men även kvantitativ metod (frekvensberäkningar). 

Preliminär tidsplan  

Juni – Påbörjad förankring med ledning för aktuella institutioner/centra för ovan nämnda 

urval av VFU-kurser samt kursansvariga för de kurser som startar i början av ht 2013. 

Förankringen har skett med samtal med kursansvariga samt mejl den 27 juni om förslag på 

och motivering till utvalda VFU-kurser till prefekter med kopia till bland annat 

samordningsgruppen och utbildningsledare. 

Augusti – Fortsatt förankring med ledning och kursansvariga samt beslut av projektplan, inkl. 

GANTT-schema (se bilaga) över utvalda VFU-kurser. 

September – Fortsatt förankring, datainsamling genom observation av seminarier (KPU VFU 

III) samt inläsning av kursbeskrivningar, kursplaner etc. (KPU VFU III och ämneslärare VFU 

II) 

Oktober – Datainsamling genom observation av seminarier (KPU VFU III och ämneslärare 

VFU II) och inläsning av kursbeskrivningar etc. (F-3 VFU I och F-3 VFU II). Pilottest av 

enkätfrågor och Survey and Reports webbversion av studentenkäter (KPU VFU III och 

ämneslärare VFU II) samt utdelning av Survey and Reports scanningsbara pappersenkät till 

studenter och VFU-handledare (ämneslärare VFU II) på plats på de tre ”övnings-

gymnasierna”. Analys av material och planering av eventuella intervjuer påbörjas.  

November – Fortsatt datainsamling genom studentenkäter (F-3 VFU I) och eventuellt 

handledarenkäter (ämneslärare VFU II och ev. KPU VFU III). Fortsatt pilottest av Survey and 
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Reports webbversion genom student- och eventuellt handledarenkäter. Analys och 

användande av material fortsätter.  

December – Fortsatt datainsamling genom studentenkäter (F-3 VFU II). Analys av höstens 

material. Lägesavstämning och information av resultatet till samordningsgruppen (18 

december) och till det universitetsgemensamma utvärderingsprojektet (pilottestning av Survey 

and Report). Information av resultatet av pappersenkät för ämneslärare VFU II i 

övningsskoleprojektet under övningsskolemöte den 16 december. 

Januari – maj – Fortsatt datainsamling och löpande analys (fritids VFU III, förskollärare VFU 

II 4-6 VFU III och yrkeslärare VFU I). Utkast till (delar av) rapport skickas ut på en eller flera 

remisser till referensgrupper och referenspersoner. 

Juni – Rapport om resultatet av uppföljningen och pilottestningen av Survey and Report. 

Finjustering av förväntade studieresultat och examinationsformer för aktuella VFU-kurser 

samt eventuellt andra VFU-relevanta områden genom ett, för lärarutbildningarna, samordnat 

grepp 

Ht 2014- Förslag: Resultatfokuserad uppföljning av ett urval av VFU-kurser med fokus på 

studenternas texter i VFU-portföljen samt trepartssamtalets roll.  

Organisation, ansvar och roller 

För projektet ansvarar samordningsgruppen för lärarutbildningarna. Uppföljningen genomförs 

av en projektgrupp som utgörs av projektledare, bitr. projektledare studentrepresentant samt 

ett urval av stödpersoner. Projektgruppen ansvarar för att förankra, samordna, planera, 

genomföra, stödja, följa upp, kommunicera och rapportera projektet. Projektgruppen har ett 

antal referensgrupper och referenspersoner till stöd och hjälp. Nedan redovisas förslag på vad 

respektive grupp bör ansvara för. 

Samordningsgruppen 

Samordningsgruppen för lärarutbildningarna ansvarar för att  

- besluta om projektplan  

- initiera övergripande förändringar av uppföljningen 

- fatta strategiska beslut 

- hålla sig informerad genom lägesrapporter 

- besluta om rapport om resultatet av uppföljningen 
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Projektgrupp 

Projektledare: Anna-Karin Björling, utredare, Planeringsavdelningen. Projektledaren ansvarar 

för att  

- samordna, driva och utvärdera projektet, 

- revidera projektplanen vid behov 

- kommunicera projektplanen till berörda, 

- sammankalla till möten med projektgrupp och andra berörda  

- skriva och skicka ut utkast på (delar av) rapport, inkl. förslag på eventuella justeringar 

av förväntade studieresultat, examinationsformer och eventuella andra VFU-områden, 

på remiss till berörda referensgrupper och referenspersoner 

- leverera rapport om resultatet av uppföljningen till samordningsgruppen.  

Bitr. projektledare: Pernilla Rosell Steuer, VFU-ansvarig vid Institutionen för språkdidaktik, 

Biträdande projektledaren ansvarar för att  

- ersätta projektledaren när så behövs, 

- delta i möten med projektgruppen samt andra möten och aktiviteter som berör 

projektet, 

- samverka med VFU-arbetsgruppen 

- genomföra andra överenskomna arbetsuppgifter. 

Studentrepresentant: Representant som utses av Stockholms universitets studentkår som 

ansvarar för att ta fram eventuell beskrivning av ansvar och roll för studentrepresentanten. 

Stödpersoner: André Steinthorsson och Marika Frank vid Institutionen för data- och 

systemvetenskap. De ansvarar för att stödja berörda personer under pilottestningen av det 

universitetsgemensamma utvärderingssystemet genom bl.a. workshops i Survey and Report. 

Andra stödpersoner från t.ex. Planeringsavdelningen och Avdelningen för IT och media kan 

tillkomma. 

Referensgrupper och referenspersoner 

Nedan föreslås ett antal ansvarsområden nedan för kursansvariga och ledningen, men det är 

naturligtvis ledningen för respektive institution/centra etc. som ansvarar för vad respektive 

person kan, bör och inte minst har tid till att bidra med. Vi vill dock påpeka att uppföljningen, 

liksom beslutad VFU-kursplaneutredning, är ett utvecklingsarbete och ett sådant arbete kan ta 

lite extra tid och engagemang, men inte av någon nämndvärd omfattning. 

Kursansvariga bör t.ex.: 
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- samråda och samarbeta med projektgruppen, t.ex. i samband med framtagande och 

utdelande av enkäter samt återkoppling och användning av resultat från enkäter och 

annat material 

- delta i möten som initieras av projektgruppen 

- delta i workshops om Survey and Report 

- bidra med synpunkter till utvecklingen av Survey and Report genom att t.ex. svara på 

enkäter och delta i intervju 

- leverera underlag såsom kursbeskrivningar till projektledningen 

- ge utrymme för projektgruppen att samla in data i samband med kursen 

- läsa, kommentera och ge förslag på revideringar av utkast på justerade förväntade 

studieresultat, examinationsformer och eventuellt andra VFU-relevanta områden 

Ledning vid aktuella institutioner/centra, såsom studierektorer, programansvariga, biträdande 

och ställföreträdande prefekter. Ledningen bör t.ex.: 

- läsa, kommentera och ge förslag på revideringar av utkast på justerade förväntade 

studieresultat och examinationsformer och eventuella andra VFU-relevanta områden 

- delta i möten som initieras av projektgruppen och som berör projektet 

- förankra uppföljningen hos berörda personer på aktuella institutioner/centra genom att 

t.ex. sprida utkast på rapport till VFU-kurslärare och andra berörda 

Andra referensgrupper och referenspersoner kan vara:  

- samordningsgruppens VFU-utskott,  

- prefektrådet för lärarutbildningarna,  

- utbildningsledare vid fakulteterna,  

- VFU-arbetsgruppen,  

- referensgrupp genom KSL:s representant, 

- VFU-handledare på skolorna,  

- studieråd knutna till Stockholms universitets studentkår och  

- ev. pedagogiska konsulter. 

Budget 

Eventuellt mindre kostnader för lunchsmörgås, sallad eller liknande.   

Risk- och konsekvensanalys 

Risk- och konsekvensanalys av uppföljningen diskuteras med samordningsgruppen och andra 

berörda vid behov. 
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Stockholms universitet
www.su.se tfn: 08-16 20 00

Inbjudan till samverkanskonferensen 
om lärarutbildningarnas VFU

Förra årets samverkanskonferens, som var den 
första, arrangerades av Södertörns högskola. Det 
kom ca 180 personer med bred representation från 
både kommuner och lärosäten. Enligt utvärdering-
arna blev konferensen väldigt lyckad med så väl 
intressanta föreläsningar som givande diskussioner 
under eftermiddagens workshops. I år ansvarar 
Stockholms universitet för konferens och vi har 
byggt vidare på det samarbete som utvecklats  
mellan lärosäten, kommuner och KSL för att pla-
nera konferensen.

Syftet med samverkanskonferensen
Syftet med konferensen är att skapa en mötesplats 
för kommuner och lärosäten som bedriver lärarut-
bildningar i Stockholmsregionen. Utgångspunkten 
är vårt gemensamma VFU-samverkansavtal. 

Deltagare och anmälan
Konferensen riktar sig i första hand till förvalt-
ningschefer och VFU-samordnare i kommunerna, 
till dem som arbetar med VFU-frågor vid lärosä-
tena och till studentrepresentanter. I år riktar vi 
oss också till rektorer i mån av plats. 

Konferensen är kostnadsfri och vi bjuder självklart 
på lunch! Vi hoppas kunna erbjuda plats till så 
många som möjligt, även på våra fem workshops, 
men det kan hända att intresset är så stort att det 
inte går. Då är man ändå välkommen att delta 
under plenumföreläsningarna och lunchen. 

Du anmäler dig via den här länken: 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

I det VFU-avtal som kommunerna i Stockholmsregionen har tecknat tillsammans med lärosätena 
har samverkan, uppföljning och utvärdering av avtalet fått särskild betydelse. I avtalet står också 
att lärosätena i samverkan med kommunerna ska bjuda in till en årlig samverkanskonferens. 

Program torsdag 10 oktober kl 9.00-16.30, 
Stockholms universitet Aula Magna

Plenum 

9.00-9.30 Registrering. Kaffe och smörgås.

9.30-9.40 Stockholms universitets prorektor  
Hans Adolfsson hälsar välkommen.

9.40-10.10 Diskussion om kvalitet i VFU mellan Anders 
Gustavsson, fd vicerektor vid Stockholms 
universitet, Anders Anagrius förvaltningschef 
Ekerö kommun och en studentrepresentant.

10.10-11.30 Hur lärarkunskap formuleras och bedöms i 
VFU. Henrik Hegender, universitetslektor i 
pedagogik vid Linnéuniversitetet.

11.30-12.30 Lunchtallrik serveras i aulans foajé.

12.30-13.00 Tjänsteman från utbildningsdepartementet 
berättar om regeringens satsning på VFU.

13.00-13.30 Anna-Karin Björling presenterar Stockholms 
universitets VFU-kursplaneutredning.

Workshop

13.35-14.35 Workshop 1.

14.35-14.55 Fika.

14.55-15.55 Workshop 2.

16.00-16.30 Avrundning. Anders Gustavsson, 
Anders Anagrius och en studentrepresentant 
sumerar erfarenheter från dagen.

Varje deltagare har möjlighet att anmäla sig till två workshops:
1. Dimensionering – hur är balansen mellan huvudmännens 

behov av lärare och lärarutbildningarnas examination? 

2. Trepartssamtal – hur väl förbereder handledar- 
utbildningarna inför dessa?  

3. Självständiga arbeten kopplat till VFU 

4. Övningsskolor – regeringens nya satsning samt erfarenheter 
från Stockholms universitets pilotprojekt.  

5. Introduktionsdagarna till VFU – hur ska vi, kommuner och 
lärosäten, samverka så att studenternas introduktion fung-
erar så bra som möjligt? 


