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Sammanfattning 
 
Föreliggande arbete dokumenterar utvärderingen av Högskolan Dalarnas lärarutbildning på 
distans. Denna utvärdering har studerat kommunikation av olika slag mellan inblandade 
aktörer i utbildningen. Förutom det har utvärderingen också beskrivit studentgruppen och 
studenternas studiesituation, liksom antal studieavbrott och anledningar till dessa och har gett 
en bild av distansstudenternas synpunkter på sin utbildning. VFU-lärarnas uppfattning om vad 
en integrerad utbildning innebär, hur de arbetar och vad som krävs av dem för att uppnå 
integration och på vilka sätt de själva och Högskolan kan skapa förutsättningar för ökad 
samverkan har ingått i utvärderingen, liksom hur Högskolans lärare uppfattar integration och 
kontakter med VFU-lärare och vilken vidareutbildning som krävs av dem. I samband med 
detta har utvärderingen också studerat hur väl Högskolan Dalarnas mål om integration mellan 
högskoleförlagda och verksamhetsförlagda studier uppfylls.  
 
Utvärderingen omfattade skriftliga enkäter vilka distribuerades i januari 2008 via e-mejl till de 
227 studenter som var programregistrerade på Högskolans lärarutbildning på distans mellan 
2005 och 2007. Efter påminnelse hade 61, ofta ofullständiga, svar inkommit vilket motsvarar 
en svarsfrekvens på låga 14 %. Stort utrymme i enkäten hade dock lämnats för kommentarer, 
vilket hörsammades av många. En mejl-enkät gick även i senare delen av januari till 104 VFU-
lärare som, enligt uppgift från Högskolan, varit handledare för distansstudenterna. Alla gick 
att nå på uppgiven adress – endast 89 VFU-lärares enkäter kvarstod. Vid påminnelse hade 27 
användbara enkäter returnerats vilket motsvarar en svarsfrekvens på drygt 30 %. Få av 
enkäterna var fullständigt ifyllda. Enkäten följdes av ingående telefonintervjuer med de sex 
respondenter som erbjudits sig för detta. Även några av Högskolans lärare som är involverade 
i distansformen av pedagogiskt arbete samlades för gruppsamtal under utvärderingen. Med 
dessa samtalades gruppvis i cirka två timmar om samma områden som fokuserades i 
enkäterna. 
 
Resultatet indikerar att det betyg som studenterna ger den nätbaserade lärarutbildningen är 
högt. Fördelarna är att kunna studera på egna villkor vad gäller till exempel boende, 
familjesituation och arbetsomständigheter. Nackdelarna innefattar den brist på 
uppmärksamhet som upplevs, liksom svårigheten att erhålla återkoppling på arbetsuppgifter. 
Mer flexibilitet i studierna efterlyses. Studenterna visar stort eget initiativ till kontakt med 
lärare, andra studenter och VFU-skola. Det är intressant att kunna konstatera att många 
studenter anser att det är deras uppgift att ta och upprätthålla kontakt med lärare och 
Högskola och även fungera som länk mellan Högskolan och VFU-läraren. För många 
studenter har VFU-skolan har mycket stor eller stor betydelse i och med att den dels skänker 
en utsikt att i framtiden få börja som lärare på VFU-skolan, dels utgör en verklighetstest i 
jämförelse med övriga studier. Det framkommer att studenterna värderar sin VFU högt, men 
också att de skulle vilja ha mer praktik, sammanhängande praktik och praktik som inte 
sammanblandas med uppgifter från Högskolan. Studenterna känner att de i högre grad är 
högskolestudenter än medarbetare på en VFU-skola. Hälften av studenterna har endera känt 
sig eller känner sig isolerade i sina studier, men denna känsla motsvaras inte av VFU-lärarnas 
uppfattning av samma sak. Även datasupport och kursadministration, men inte skolans 
bibliotek som utnyttjas dåligt av studenterna. Generellt uppger dock studenterna att de med 
något undantag behandlas väl av samtliga servicegivare.  
 
Bland VFU-lärarna har knappt hälften har genomgått handledarutbildning. De särskilda 
problem som förkommer i VFU-lärarens arbete och som uppfattas vara relaterade till att 
studenten läser sin utbildning på distans rör studenterna, planering och samverkan mellan  
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Högskolan och VFU-skolan, och teknik. I kommentarer syns brist på samverkan mellan VFU-
skolan och Högskolan och på de krav som respektive skola ställer på studenten. Generellt 
förefaller Högskolan Dalarnas mål om samverkan vara uppfyllt, trots att studenterna har 
synpunkter om motsatsen. För VFU-lärarna är tid är en bristvara. Tid för planering av 
studentens praktik, för själva handledningen och även tid för VFU-läraren att ändra sin 
undervisning för att passa studenten. Tid behövs även för reflektion och även för informella 
pedagogiska samtal med studenten. Det framkommer att även VFU-lärarna önskar en mer 
sammanhållande VFU-tid för studenten. I början av ”Pedagogiskt arbete” och när studenten 
är ute på VFU-skolan önskar VFU-lärarens mer kontakt med Högskolan Dalarna.  Behov av 
handledarutbildning framkommer alldeles klart i utvärderingen. 
 
Det är många inblandade aktörer i lärarutbildningen på distans. Dessutom är mycket av 
Högskolan Dalarnas erfarenhet och rutin i sammanhanget ännu inte nerskrivet, utan 
förekommer som kunskap och/eller ambitioner och vilket gör organisationen sårbar. 
Högskolan är också otydlig i sin information både till studenter och till VFU-skolan och dess 
lärare. Högskolans förväntningar och krav behöver förtydligas för samtliga inblandade. Mer 
arbete behöver läggas för att utveckla den nätbaserade lärarutbildningen vad gäller rutiner och 
intern utbildning – dels avseende teknik, dels personlig träning av nätbaserad undervisning. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monica Hanefors 

Universitetslektor i socialantropologi vid Högskolan Dalarna 
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1  INTRODUKTION OCH BAKGRUND 
 
Det som huvudsakligen karaktäriserar distansstudier är geografisk distans mellan student och 
lärare. Denna form av utbildning och lärande har funnits åtminstone i 100 år, en tid under 
vilken stor förändring har skett – från penna och papperskorrespondens och långsam 
postgång till Internet-kurser där allt händer i realtid (Galusha, 1997).  
 
Högskolan Dalarna har under de senaste åren ökat sin nätbaserade undervisning markant och 
i stort sett all lärarpersonal vid Högskolan arbetar med nätbaserad undervisning i någon 
utsträckning. Ett stort antal kurser och program erbjuds idag helt eller delvis på distans och 
allt fler studenter väljer att läsa dessa Allt sedan vårterminen 2003 har Högskolan Dalarna 
erbjudit möjlighet att läsa ett helt lärarprogram genom nätbaserade distansstudier. Starten var 
relativt blygsam med endast 40-talet studenter fördelade på två inriktningar inom det 
samhällsvetenskapliga området – inriktningen ”Samhällskunskap” för verksamhet i 
grundskolans senare år och gymnasieskola och inriktningen ’Kultur och livsmiljö’ för 
verksamhet inom förskola och grundskolans tidigare år.  
 
I takt med fler inriktningar har nätbaserad lärarutbildning på Högskolan Dalarna vuxit fort. 
Vårterminen 2007 erbjöds nio olika inriktningar av lärarexamen och av 171 
förstahandssökande kunde 92 studenter registreras. Skillnaden mellan 2007 och 2008 är 
markant – antalet möjliga inriktningar har vuxit till 13 och antalet nyregistrerade studenter till 
193. Tabellen klargör även den dominans av kvinnliga studenter som studerar på 
lärarutbildningen – oavsett studieform. När det gäller distansstudier är endast cirka 9 % män 
medan antalet män som studerar på campus generellt är högre. Distanslärarstudenter är i 
allmänhet något äldre än de som studerar på campus. (uppgift fr. kursadministrationen; 
080418) 
 
 
Tabell 1. Antal nyregistrerade studenter vid Högskolan Dalarnas lärarutbildning 2003 - vt 2008 

 
År Termin Studie-

inriktningar 
distans 

Nyregistr.
studenter 
distans 

F M Nyregistr.  
studenter 
campus 

 

F M 

2003 vt 2 43 29 14 94 66 28 
 ht     161 117 44 

2004 vt 2 34 26 8 77 57 20 
 ht     160 124 36 

2005 vt 2 40 35 5 94 66 28 
 ht     215 140 75 

2006 vt 4 80 71 9 62 45 17 
 ht     163 108 55 

2007 vt 9 92 73 19 62 55 7 
 ht     165 110 55 

2008 vt 13 193 113 10 44 34 10 
 
 

Som en alternativ väg till lärarexamen erbjuder således Högskolan Dalarna en utbildning där 
huvuddelen av all kommunikation sker via Internet. Utbildningen vänder sig särskilt till 
presumtiva studenter vilka är bosatta långt från universitet och högskolor med lärarutbildning 
och till sådana studenter som av olika anledningar inte har möjlighet att byta bostadsort under  
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sin studietid. Den nätbaserade lärarutbildningen följer samma utbildningsplan som den 
reguljära utbildningen och leder till samma lärarexamen.  
 
Genom lärarprogrammets distansform kan studenten utbilda sig till lärare för såväl förskola, 
fritidshem och grundskolans tidigare år som för grundskolans senare år och gymnasieskolan. 
De inriktningar som i första hand leder till en lärarexamen för förskola och förskoleklass är 
Språk, lek och lärande och Kultur och livsmiljö. För dem som vill utbilda sig för grundskolans 
tidigare år (årskurserna 1-6) erbjuder Högskolan Dalarna i första hand inriktningarna Svenska, 
Engelska, Matematik för tidiga åldrar, Språk, lek och lärande och Kultur och livsmiljö. För undervisning 
inom grundskolans senare år (årskurserna 6-9) och gymnasiet erbjuds inriktningarna franska, 
spanska, tyska inom moderna språk och historia, geografi, samhällskunskap och religion inom det 
samhällsvetenskapliga området samt inriktning Matematik för senare åldrar. För barnskötare med 
erfarenhet av arbete i förskola och förskolklass ges dessutom inriktningen Natur och teknik på 
distans. 
 
På Högskolan Dalarnas lärarprogram, oavsett studieform, studerar i högre utsträckning 
kvinnor mot de lägre åldrarna och väljer ofta ämnen som geografi, historia, religion eller 
samhällskunskap. Männen å andra sidor väljer att studera mot högre åldrar och de föredrar 
ämnet idrott i stället. Generellt är Högskolans lärarprogram en samordnad utbildning som 
innehåller flera olika studievägar, olika ämnen och specifika kurser. Men ämnet ”Pedagogiskt 
arbete” står för de gemensamma kunskaper som alla studenter ska ha för att kunna avlägga 
lärarexamen. Ämnet är mångvetenskapligt och integrerar teorier, metoder och perspektiv från 
olika discipliner. Kurserna i ”Pedagogiskt arbete” omfattar kunskapsbildning, lärande och 
utveckling, lärares arbete samt hur dessa processer är relaterade till och formade av sina 
ekonomiska, politiska och sociala sammanhang. Kärnan i kurserna utgörs av skolans och 
lärarskapets mål, möjligheter och ramar. Föreställningar om skolans och lärarens uppgifter 
problematiseras för att utveckla studenternas kunskaper om skolans roll i spänningsfältet 
mellan lärande och fostran, mellan privat och offentligt, mellan produktion och reproduktion 
av kunskap samt mellan respektive lärares och students ansvar för kunskapsprocessen.  
 
”Pedagogiskt arbete” är således det ämne vilket löper som en röd tråd genom lärarprogrammet 
vid Högskolan Dalarna. Men att utbilda sig till lärare innebär även verksamhetsförlagda 
studier, så kallad VFU, som svarar för den praktiska erfarenhet som studenten kan ha som 
utgångspunkt för de teoretiska studierna. Redan under studiernas första månad knyts 
studenten till ett partnerområde/fadderskola som han eller hon i regel har som sin 
utbildningsskola under hela utbildningen. ”Genom VFU ska studenten få kunskap om förskolans och 
skolans verklighet samtidigt som högskolan ska erbjuda lärarlaget kompetens för utveckling av verksamheten. 
VFU är således tänkt vara ett medel för ömsesidig utveckling av verksamheten” (Skolverket 2007: 5). 
 
Det som kallas ”Individuell VFU” avser den kontakt som studenten ska ha med sin 
fadderskola under hela sin utbildning och framför allt under ämnesstudierna, när ingen 
verksamhetsförlagd utbildning äger rum. För individuell VFU finns det emellertid inga 
riktlinjer och ingen tradition att falla tillbaka på som kan visa vad denna individuella VFU 
innebär i praktiken. Däremot finns det ett avtal mellan Högskolan Dalarna och respektive 
fadderskola som anger ramarna för kontakten mellan studenten och VFU-skolan. 
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Rapportens disposition 
 
Denna dokumentation av genomförd utvärdering av Högskolan Dalarnas lärarutbildning på 
distans är strukturerad i fem avsnitt förutom källor och bilagor. De inledande tre, 
förhållandevis korta, har att göra med utvärderingens utgångspunkter, syfte och metod, medan 
det längre avsnittet fyra utgör dess resultat. I detta redovisas och diskuteras allt insamlat 
material – kvantitativa data tillsammans med studenters och lärares personliga kommentarer. I 
ett sista avsnitt sammanfattas resultaten och länkar dessa till utvärderingens utgångspunkter 
och syfte.  
 
I dokumentationen används enstaka kommentarer i samband med löpande text. Samtliga 
refereras till enkätnummer. Alla övriga kommentarer från respondenter återfinns i 
dokumentationens första bilaga. Noteras bör att alla kommentarer som citeras är ordagrant 
återgivna. 
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2  UTGÅNGSPUNKTER FÖR UTVÄRDERINGEN 
 
En av de klassiska definitionerna av vad distansutbildning är presenterades redan av Holmberg 
(1977:9): ”. . .distansutbildning brukar avgränsas gälla sådana former av studier på olika utbildningsnivåer, 
som inte innebär kontinuerlig och direkt handledning av lärare, samtidigt och på plats närvarande, som de 
studerande” (cf. SOU, 1998:97).   
 
Det finns vissa skillnader mellan distansstudier och studier som bedrivs på campus. Till denna 
skillnad hör till exempel planering och struktur av utbildningen, förutsättningar och 
omständigheter för interaktion mellan studenter och mellan studenter och 
högskolelärare/handledare. (Högskoleverket, 2007)  
 
För många lärare innebär skillnaden som uppkommit en förändrad lärarroll och att nya krav 
ställs på studenterna. Högskoleverket rapporterar att ”i första hand lärare med särskilt intresse och 
erfarenhet av distansutbildning” (ibid., p. 15) förr undervisat inom de distansbaserade 
lärarprogrammen. Detta mönster har emellertid förändrats med tiden och numera undervisar 
samma lärare både på campus och på distans. En konsekvens av det är att lärarnas kunskap 
om distansutbildning och distanspedagogik varierar stort (ibid., p. 27).  
 
I en rapport från Glesbygdsverket (2004) visas att för många studenter är studieformen distans 
en avgörande faktor för att söka till lärarprogrammet oavsett eventuella svårigheter som kan 
innebära sårbarhet och isolation. Reneland (2005) för fram att studier förlagda på distans 
innebär ”att vi berövar våra studenter många av de subtila kontextuella ledtråder de behöver för att för sig 
själva skapa meningsfullhet och en känsla av tillhörighet (Laurillard 2002; Sorensen & Fjuk 1997; Wenger 
1998)” (ibid.). Den förändring som skett har varit en av bevekelsegrunderna för den 
utvärdering som nu har genomförts och här dokumenteras. 
 
 
Utvärderingens syfte och undersökningsområden 
 
Föreliggande utvärdering av Högskolans Dalarnas lärarutbildning på distans påbörjades i 
november 2007 och beräknades vara avslutad och rapporterad i mitten av maj 2008. Dess 
övergripande avsikt har varit att studera olika aspekter av relationen mellan campus- och 
verksamhetsförlagd lärarutbildning på distans och därmed bli ett led i att stärka kontakterna 
mellan de medverkande i utbildningen.  
 
Högskolan Dalarna vill med utvärderingen skapa ett underlag till förbättring och fortsatt 
utveckling av skolans lärarutbildning på distans. Denna utvärdering kompletterar den 
utvärdering med liknande syfte som tidigare utförts av Reneland (2005), som särskilt 
fokuserade distanslärarens roll och uppgifter.   
 
Reneland (ibid.) menade sin rapport att förutsättningarna för fortsatt arbete med utvecklingen 
av distansutbildningsverksamhet vid Högskolan Dalarna var mycket goda, men pekade på 
några betydelsefulla faktorer som behövde diskuteras vidare och belysas – exempelvis lärarens 
roll och kompetens, programkultur, och måluppfyllelse, liksom på kommunikation av olika 
slag mellan inblandade aktörer, kollegors attityder och prefekters inställning (ibid., p. 26). 
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Förutom att denna utvärdering söker följa Renelands förslag formuleras fem mer specifika 
undersökningsområden för att uppnå denna utvärderings syfte. Utvärderingen vill: 
 
• beskriva studentgruppen och studenternas studiesituation, liksom antal studieavbrott och 
anledningar till studieavbrott och ge en bild av studenternas synpunkter på utbildningen,  
 
• studera de kommunikationskanaler som används vid kontakter mellan Högskolan Dalarna 
och VFU-skolor/-lärare, vilka kanaler som används för vilka syften och vilken 
vidareutveckling som behövs, 
 
• utreda hur väl Högskolan Dalarnas mål om integration mellan högskoleförlagda och 
verksamhetsförlagda studier uppfylls. 
 
• undersöka VFU-lärarnas uppfattning om vad en integrerad utbildning innebär, hur de 
arbetar och vad som krävs av dem för att uppnå integration och på vilka sätt de själva och 
Högskolan Dalarna kan skapa förutsättningar för ökad samverkan och integration, och 
 
• redogöra för hur Högskolan Dalarnas lärare uppfattar integration och kontakter med VFU-
lärare och vilken vidareutbildning som krävs. 
 
 
Nedanstående figur försöker illustrera utvärderingens syfte och undersökningsområden och 
de personliga funderingar som ligger bakom utvärderingen. Tanken är att dels visa de olika 
delar som kommer att ingå i utvärderingen, dels hur de är relaterade med varandra och med 
olika aktörer.  
 
Om man för ögonblicket bortser från den administration och datasupport som är 
förutsättningen för att Högskolans Dalarnas lärarutbildning på distans alls ska kunna fungera, 
finns huvudsakligen tre kategorier av engagerade aktörer inblandade – studenter, VFU-lärare 
och lärare från Högskolan Dalarna. Dessa individer fokuseras i utvärderingen liksom deras 
respektive relation till varandra.   
 
Inom Högskolan Dalarnas lärarutbildning på distans har aktörerna sannolikt både lika och 
särskilda uppfattningar om denna och troligen gemensamt intresse för att den ska vara 
framgångsrik alla inblandade. Av denna anledning har utvärderingen i huvudsak ett kulturellt 
perspektiv. I modellen nedan kan kulturbegreppet betraktas som övergripande de övriga 
delarna i modellen. 
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Figur 1. Utgångspunkter för utvärderingen  
 

 
 
 
  
 
I varje kultur ryms unika individer vars interaktion och erfarenhet förändrar och utvecklar 
denna kultur. ”Human societies and their individual members are mutually constitutive”. (Wells & 
Claxtoon, 2002: 2). Kulturens komplexitet har diskuteras under århundraden och man har då 
ofta poängterat den betydelse som andra människor har för individen och tvärtom. Det 
handlar om människans identitet, eftersom identitet implicerar tillhörighet och gemenskap 
med andra och ger mening och förklaring åt livets skeenden. Turkle (1997) föreslår att identitet 
som kan erhållas genom Internet (on-line) är annorlunda än den identitet individen innehar i 
verkliga livet och att denna tenderar att förändras i takt med individens on-line-erfarenhet. 
 
Valet av perspektiv utgör utvärderingens ram och generar de områden som varit angelägna att 
fokusera i utvärderingen. Det fungerar även som ett slags filter vilket styr hur den information, 
som erhålls genom datainsamlig och analys, kan tolkas.  Det kulturella perspektivet är ett av tre 
som diskuteras av Ernest House (1981). Detta betonar kunskap om olika sammanhang för att 
öka förståelse av vad som påverkar genomförande och resultat. De övriga två är de tekniska 
och det politiska perspektiven.  Framför allt det sistnämnda har betydelse i samband med 
denna utvärdering eftersom det kulturella perspektivet också uppmärksammar för vem 
utvärderingen görs och där förändring och värdefrågor innehar viktiga roller. (cf. Karlsson, 
1999) För under den tid som utvärderingen utförs föregår en förändringsprocess på 
Högskolan Dalarna som inkluderar viss omdaning av Högskolans lärarutbildning på distans. 
Denna innebär exempelvis fokus på kvalitetsfrågor och förändring och utveckling av 
administrativa rutiner.  
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3 METOD 
 
I korthet karaktäriseras kvantitativ metod av struktur och standardisering och det finns en 
prägel av avstånd mellan aktörerna i undersökningssituationen – en situation som ibland kallas 
en jag/det relation. I förväg bestäms exakt vilka frågor som ska ställas och det finns föga rum 
för individuell anpassning – i stället förekommer hög grad av styrning från undersökarens 
sida. Kvalitativ metod kännetecknas i första hand av flexibilitet och närhet mellan 
undersökaren och den/de som undersöks – något som ibland benämns jag/du-relation mellan 
forskare och undersökningsenhet. Kvalitativa metoder innebär generellt en låg grad av 
formalisering och har i första hand ett syfte som eftersträvar förståelse. Forskaren är alltså inte 
ute efter att kunna generalisera med hjälp av sin undersökning, utan istället efter att förstå ett 
problemkomplex – kanske ett sammanhang eller en helhet.  
  
Det vanligaste grundkravet på en metod, som ska användas i samhällsvetenskapligt arbete – 
oavsett om detta avser en utredning/utvärdering eller är en forskningsuppgift, förutom kravet 
på allmän metodmedvetenhet – handlar om att metoden ska höra direkt och intimt ihop med 
arbetets uppställda syfte. När man talar om syftet just med en utvärdering är det den tänkta 
användningen inom systemet som avses (Karlsson, 1999) och i föreliggande utvärdering 
användes såväl kvantitativ som kvalitativ metod.  
 
Utvärderingen omfattade skriftliga enkäter vilka distribuerades i januari 2008 via elektronisk 
post till samtliga 227 studenter som var programregistrerade på Högskolans lärarutbildning på 
distans mellan åren 2005 och 2007. Vid påminnelse i slutet av januari sattes sista svarsdatum 
till 14 februari. Då hade totalt 61 svar inkommit vilket motsvarar en svarsfrekvens på knappt 
14 %. Få av dessa enkäter är fullständigt ifyllda. Stort utrymme i enkäten hade dock lämnats 
för kommentarer, vilket hörsammats av det stora flertalet respondenter. 
 
I senare delen av januari gick en mejl-enkät även till 104 lärare vilka enligt uppgift från 
Högskolan Dalarna fungerat som handledare för de aktuella studenterna under den 
verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen. Dessvärre kunde inte samtliga nås på 
uppgivna adresser; två hade aldrig handlett distansstudenter på lärarutbildningen, någon skulle 
handleda senare men hade inte börjat ännu och ytterligare några kände sig inte delaktiga och 
därför återstod endast 89 VFU-lärare, vilka alltså erhöll enkäten utan protest. Vid påminnelse 
hade 27 användbara enkäter returnerats, vilket motsvarar en svarsfrekvens på drygt 30 %. Få 
av enkäterna var fullständigt ifyllda. I mitten av april följdes enkäten av ingående 
telefonintervjuer med de sex VFU-lärare som erbjudits sig att samtala. 
 
Några av Högskolan Dalarnas lärare som är involverade i pedagogiskt arbete under 
lärarutbildningen på distans samlades för gruppsamtal under våren. I två grupper om fem 
lärare vardera samtalades i cirka två timmar om samma områden som fokuserades i enkäterna. 
 
 
Begränsningar 
 
Det finns åtminstone två viktiga frågor som måste ställas före varje studie som ska 
genomföras. Den första rör vad som är värt att veta i det specifika sammanhanget, vilket 
relaterar till kultur och identitet, och den andra behandlar frågan om vad som är möjligt att 
finna givet de resurser som står till buds. Dessa kan vara av till exempel ekonomisk art, men 
tillgänglighet och kunskap liksom tidsram är väl så viktiga faktorer.  
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Att vara extern utvärderare, som i föreliggande utvärdering, är inte endast av godo. Att inte ha 
bindningar till den verksamhet som ska utvärderas ses vanligen som en positiv kvalitet, men 
detta innebär också att den externa utvärderaren ofta har bristande kunskap om den 
verksamhet som ska utvärderas (Karlsson, 1999). Det medför också att mer tid för inläsning 
fordras, att missförstånd kan uppstå, liksom oklarhet vad gäller rollfördelning.  
 
I samband med denna utvärdering blev den externa utvärderarens bristande kunskap om 
lärarutbildningen till en början besvärande. En hel del tid behövde ägnas inte bara åt inläsning 
av ett nytt område utan också för att ernå den mest väsentliga informationen och finna de 
personer som kunde tranformera utvärderarens brist på verksamhetskunskap till insikt.  
 
En ytterligare begränsning i utvärderingen kan synas vara den påtagligt låga frekvens av svar 
som uppnåtts främst i samband med studentenkäten, men också i enkäten till VFU-lärare trots 
att påminnelser sänts ut till båda grupperna för att öka antalet svar. Möjligen kan detta tolkas 
som ointresse för verksamheten eller som om lärarutbildningen på distans inte behöver 
förändras och utvecklas. Eftersom många av dem som faktiskt svarade har gjort detta med 
utförliga kommentarer, menar jag ändå att resultatet är godtagbart och att det går att dra 
slutsatser från insamlat material. 
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4  RESULTAT 
 
I denna del av utvärdering redovisas resultatet av datainsamlingen bland lärarutbildningens 
distansstudenter, VFU-lärare och Högskolan Dalarnas lärare i ”Pedagogiskt arbete”. 
 
Resultaten beskriver studentgruppen och studenternas studiesituation, liksom antal 
studieavbrott och anledningar till studieavbrott och ger en bild av studenternas synpunkter på 
utbildningen.  De kommunikationskanaler som används vid kontakter mellan Högskolan och 
VFU-skolor/-lärare diskuteras, och vilka kanaler som används för vilka syften samt vilken 
vidareutveckling som behövs. I resultatet utreds hur väl målet om integration mellan 
högskoleförlagda och verksamhetsförlagda studier uppfylls. Både VFU-lärarnas uppfattning 
om vad en integrerad utbildning innebär, hur de arbetar och vad som krävs av dem för att 
uppnå integration liksom på vilka sätt de själva och Högskolan kan skapa förutsättningar för 
ökad samverkan och integration tas upp och resultatet redogör för hur Högskolans lärare 
uppfattar integration och kontakter med VFU-lärare och vilken vidareutbildning som kan 
krävas. I avsnittet diskuteras också lärarens roll och kompetens, programkultur, och 
måluppfyllelse, liksom kommunikation av olika slag mellan inblandade aktörer, kollegors 
attityder och prefekters inställning 
 
 
Studenternas bakgrund 
 
För närvarande studerar drygt 220 studenter på olika nivåer och inriktningar på Högskolans 
lärarutbildning på distans. Huvuddelen av de studerande är under hela sin lärarutbildning fast 
knutna till en och samma VFU-skola.  
 
Den enkät som distribueras till lärarutbildningen distansstudenter besvarades helt eller delvis 
av sju män och 54 kvinnor, vilket till viss del är en återspegling av verkligheten. På Högskolan 
Dalarnas lärarutbildning på distans är det flest kvinnor  som  studerar för de lägre åldrarna 
medan de manliga i högre utsträckning går att finna bland studenter som inriktar sig mot barn 
i senare år och gymnasium. Respondenterna representerar drygt hälften av  de nio möjliga 
inriktningar som erbjöds läsåret 2007 på lärarprogrammet vid Högskolan Dalarna. 
 
De två inledande frågorna i studentenkäten som rör ålder och civilstånd besvarades av 60 
studenter, varav män och kvinnor visar samma ålderskurva.  De flesta av studenterna är födda 
under 1970-talet, och nästa lika många föddes under 1960-talet. Några få av respondenterna är 
födda under 1950- eller 1980-talen. 54 av dessa är endera gifta eller sammanboende och 
följaktligen är sex ensamstående. Totalt har 53 respondenter 124 barn; 25 vuxna, 55 i 
skolåldern och 44 har inte ännu börjat skolan. Bland sex ensamstående studenter har en man 
ett barn i skolåldern och av de fem kvinnorna har fyra flera barn. Dessa är huvudsakligen i 
skolåldern, men fyra barn är yngre än detta. 
 
Glesbygdsverket menar i en rapport från 2004 att familjesituationen ofta är en avgörande 
beslutsfaktor för individer som annars inte alls skulle söka till lärarprogrammet. Detsamma 
gäller om det är alltför långt till närmaste högskola. Enkäterna från studenterna visar att 43 
respondenter har mer än tio mil mellan hemmet och Högskolan Dalarna; övriga 18 har 
kortare väg. Således varierar avståndet avsevärt mellan respondenternas respektive boendeort 
och Högskolan. Allra flest av dem har 40 mil eller mer mellan hemmet och Högskolan och det 
är lätt att förstå att distansstudierna utgör en särskild möjlighet för dessa studenter. Nästan lika 
många respondenter har mellan 0 och 10 mils avstånd till campusorten.  
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Tabell 2.  Avstånd mellan boendeort och Högskolan Dalarna 
 
 Avstånd  (mil) mellan 

boendeort och Högskolan 
Dalarna 

Antal 
n=61 

 
  0-10 18 
11-20 11 
21-30 6 
31-40 6 

41 eller mer 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utbildning och erfarenhet 
 
Studenterna utgör ingen homogen grupp – bland respondenterna finns exempelvis studerande 
småbarnsmammor, några som inte vill flytta från hemorten och andra som i flera år redan 
arbetar som lärare – fast utan behörighet. Enligt uppgift från en VFU-lärare finns också 
studenter som tänker sig att distansstudier är lättare att genomföra på distans. Vissa av 
studenterna har aldrig vare sig studerat på högskola eller prövat på distansstudier och många 
arbetar i viss utsträckning utanför hemmet. 
 
En av frågorna i studenternas enkät avser just om studentens pågående lärarutbildning är den 
första erfarenheten av akademiska studier och/eller distansstudier. Första frågan besvaras av 
61 respondenter och indikerar att för 33 av dem är det första gången med akademiska studier. 
För 37 av 59 respondenter är det första gången med studier på distans. 
 
 
Tabell 3. Erfarenhet av tidigare studier 
 

Tidigare 
erfarenhet 

Akademiska 
studier 

Antal; n=61 
 

Distansstudier 
 

Antal; n=59 

Nej 28 22 
Ja 33 37 

 
 
En annan fråga (fr. 5) avser i vilken utsträckning respondenten förvärvsarbetar vid sidan av 
sina studier. Svaren ger vid handen att 26 av studenterna inte förvärvsarbetar alls, medan 35 i 
en sammanräkning arbetar cirka 1480 % tid, vilket i genomsnitt betyder förvärvssarbete om 
drygt 17 %. Av dessa 35 arbetar 16 studenter 50 % eller mer förutom studier. Tre 
respondenter ger ingen exakt arbetsfrekvens, men skriver att de arbetar varierande  tid eller 
som vikarier.  
 
Värt att observera är att fem respondenter uppger att de förvärvsarbetar 100 %, vilket givetvis 
kan ha betydelse för deras engagemang i studierna. 
 

• De första tre terminerna jobbade jag heltid och pluggade halvtid (studierna var i Göteborg) följande två 
terminen jobbade jag heltid och pluggade heltid (i Falun). Nu har jag gått ner till att arbeta 55% och det 
är jätteskönt.  (67) 
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Tabel1 4.  Förvärvsarbete vid sidan av studier 
 

  Förvärvsarbete
Nej  

Antal 
 

Förvärvsarbete
Ja  

Antal 
 

Utsträckning 
 

(%) 

Kvinnor n =54 25 29 35 
Män  n =7 1 6 47,5 

 
 
Sju respondenter redovisar att de av olika orsaker gjort studieuppehåll (fr. 6). Siffran måste 
betraktas med en viss försiktighet eftersom totalt endast 30 respondenter besvarade frågan. 
Studieuppehållen är dels av helt personlig karaktär som föräldraledighet eller sjukdom, dels har 
de att göra med vilka kurser som varit valbara och/eller nödvändiga för just den studenten. 
 

• Jag läste på mittuniversitetet i 1 år eftersom inte HD kunde erbjuda mig distansstudier i engelska B och 
 C. (137)  
 
• Jag har läst på halvfart eftersom jag har kurser gjorda sen förut. (160)  
 
• Beroende på vilka kurser som varit valbara. Jag har läst kurser innan jag började distansutbildningen.  
 (193) 

 
 
Antalet totala avbrott från studierna vid lärarutbildningen på distans är svårt att bedöma. 
Ibland händer det att en students studieuppehåll av någon anledning övergår till ett avbrott 
eller att en student som avser avsluta sina studier inte alltid meddelar detta till 
kursadministrationen på Högskolan. Det enda som går att säga säkert är att under de första 
åren av denna utbildningsform, då antalet studenter var färre var också studieavbrotten få. 
Men under de senaste åren har faktorer som fler studieplatser, bättre arbetsmarknad och det 
faktum att det varit lättare att komma in på utbildningen betytt att antalet avhopp från 
utbildningen ökat. En av utbildningsledarna uppskattar att antal avbrott uppgår till cirka 10 %. 
En del studenter har alltså påbörjat en utbildning som de kanske inte haft riktig motivation att 
slutföra, somliga har inte haft rätt bakgrund och en del har kanske haft eller plötsligt fått en 
anställning. (jfr e.g. Lee & Chan, 2007) 
 
 
VFU-lärarnas bakgrund 
 
Av de 27 användbara enkäter som returnerades av VFU-lärare är fyra män och 23 kvinnor. En 
man ville inte uppge sin ålder, de övriga är i genomsnitt 46 år medan kvinnorna i snitt är cirka 
fyra år äldre. 
 
Frågan om avstånd mellan VFU-lärarens skola och Högskolan Dalarna (fr. 3) besvarades av 26 
respondenter. Fem av dem har mellan 0 och tio mil och lika många mellan elva och 20 mil. 
Fyra har 21 till 30 mil och lika många mellan 31 och 40. Åtta respondenter har mer än 41 mil 
mellan egen skola och Högskolan. Resultatet liknar det som gäller för distansstudenterna. 
 
Utbildning och erfarenhet 
 
En av frågorna (fr. 5) i enkäten till VFU-lärarna rörde deras generella erfarenhet av 
lärarstudenter. 26 respondenter redovisar i genomsnitt sex års erfarenhet – och lika många 
respondenter har i genomsnitt två års erfarenhet av distansstudenter från Högskolan Dalarna. 
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Bland dem som svarat på VFU-lärarnas enkät finns såväl förskollärare, folkskollärare, 
grundskollärare som gymnasielärare (fr. 4). Vissa respondenter har inte endast en lärarexamen 
av någon sort utan redovisar ytterligare högskolestudier vilket innebär förkovran utöver 
lärarexamen.  Dessutom visar enkäterna att vidareutbildningen inte nödvändigtvis innefattar 
handledarutbildning 
 
Av 52 respondenter (fr. 7 & 8) har 24 genomgått handledarutbildning. Några få av dem har två 
handledarutbildningar, men förvånansvärt många – 28 respondenter – har ingen utbildning i 
handledning utan tvingas agera/handleda efter bästa huvud.  
 
 
Tabell 5. Handledarutbildning  
 

Handledarutbildning 
HDa  
Antal 
 n=25 

 

Handledarutbildning 
annat lärosäte  

Antal 
 n=27 

 Ja 12 12 
 Nej 13 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
Av de tolv VFU-respondenter som genomgått handledarutbildning vid Högskolan Dalarna har 
tio kommentarer i samband med frågorna om handledningserfarenhet. Endast en av dem är 
negativ i sitt omdöme: ”Utbildningen genomfördes med deltagare från flera utbildningsnivåer och var inte 
anpassad efter den specifika nivå som exempelvis gymnasienivå” (73), övriga respondenter är positivt 
inställda till denna erfarenhet.  
 
Någon av respondenterna uppfattar utbildningen i huvudsak som en praktisk lösning, men 
övriga menar att handledarutbildningen är mycket eller ganska användbar och ger många rosor 
till Högskolans handledarutbildning. Man skriver exempelvis om att på grund av 
handledarutbildningen kunna se sitt yrke med nya ögon, få nya infallsvinklar, nya idéer och att 
bli uppdaterad och även möjlighet att modernisera inrotat beteende. 
 
  • Man får nya idéer och ökad insikt i dagens lärarutbildning. Nya synvinklar på skolan. (70) 
 
Att handledarutbildningen också betyder att tvingas (?) både att läsa och reflektera över samma 
litteratur som de handledda studenterna gör uppfattas som bra och nyttigt liksom att få veta 
hur det är tänkt att fungera.   
 

• Utbildningen gav mig möjligheten att läsa om litteraturen jag läste under mina studier till lärare, 
men nu från en mycket mer kritisk synpunkt och med mer erfarenhet förstått. (45) 

 
 
Tabell 6. Användbarhet av handledarutbildning 
 

 
Användbarhet av 
handledarutbildning 

 

Antal 
n=16 

Mycket användbar 
Ganska användbar 

6 
5 

Ganska oanvändbar 
Inte alls användbar 

5 
0 
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• Det är lättare att förstå och att handleda lärarestudenter när man fått inblick i deras 
utbildning och läst delar av den litteratur de kommer i kontakt med. (49) 
 
• Det som var bra med utbildningen var att jag fick läsa igen och att jag fick en liten inblick i 
studenternas litteratur. Vi fick däremot ingen inblick i hur vi ska bedöma studenterna. Det som 
jag haft med mig hela tiden är att jag inte ska servera färdiga lösningar till studenten. Jag ger 
dem utmaningar. (64) 

 
Bland de tio kommentarerna finns även synpunkten att handledarutbildning innebär en 
upplevelse av ett närmare samspel med Högskolan och någon menar att det känns bra att ha 
etablerat mer kontakt med Högskolan, vilket möjligen i någon mån skulle kunna motverka 
den brist på kommunikation som lyfts fram i samband med andra frågor.  
 

• Jag har fått inblick i utbildningens olika delar och sett hur det fungerar rent tekniskt med 
seminarier och samtal via nätet. Jag har också fått formulera egna tankar i de uppgifter som 
man genomgår på handledarutbildningen som är till hjälp vid bedömningar av studenten. Jag 
upplever ett närmare samspel med er än med högskolor inom kortare avstånd.  (35) 

 
 
Att utbildningen inte ger svar på praktiska spörsmål som rör exempelvis studentens 
förväntningar på VFU, betygssättning, och arbetssätt tillhör den negativa kritik som 
handledarutbildningen får. Man framhåller även att utbildningen inte är anpassad för olika 
nivåer, d.v.s. för lärare i förskola, grundskola respektive gymnasieskola – endera är den ensidigt 
för låg eller för hög. Det förekommer även att någon inte kommer ihåg så mycket – kanske 
även detta tecken på att utbildningen inte var just för henne. Alla förväntningar under en 
utbildning går oftast inte att uppfylla. En av VFU-respondenterna menar visserligen att 
handledarutbildningen var intressant, men saknade en väsentlig del.  

 
• Utbildningen var förhållandevis intressant, men gav inte svar på flera praktiska spörsmål – 
exempelvis vad vi kan förvänta oss av studenterna som kommer till oss för VFU.  (96) 

 
 

Problem och anpassning 
 
I VFU-lärarnas enkät fanns frågan om några särskilda problem förkommer i hans eller hennes 
arbete vilka uppfattas vara relaterade till att studenten läser sin utbildning på distans (fr. 10). 17 
respondenter svarade att inga problem finns och andra menade att visst finns sådana. Nio av 
VFU-lärarna påpekade olika typer av problem i sina kommentarer. Dessa rörde studenterna, 
planering och samverkan mellan Högskolan och VFU-skolan, och teknik.  
 
Någon menar att studenten styrs för mycket av krav från Högskolan under sin praktik på 
grund av just denne student inte hade särskilt god kontakt med sina studiekamrater 

 
• Studenten är mycket styrd av de uppgifter som ska sändas in till bestämda datum. Studenten 
saknar andra studenter att samtala/diskutera med. (19) 

 
En annan respondent för fram att hennes studenter oftast inte är lika väl förberedda som 
campusstudenter.  
 

• Eleven på distansutbildningen är oftast inte lika väl förberedda – den dagliga kontakten för 
en ”vanlig” student på kampusen utvecklar studenten på ett annat sätt.  (73)  
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Den tredje VFU-kommentaren redovisar ”en känsla av att vissa studenter som valt att studera på 
distans inte riktigt insett att studier, även på distans, innebär heltidsstudier” (96). 
 
VFU-lärarna fäster uppmärksamhet på dålig framförhållning från Högskolan Dalarna vilken 
medför stress och problem i arbetet både för VFU-läraren och för studenten.  
 

• Ibland var framförhållningen från högskolan lite för dålig, så arbetssituationen blev väl 
stressig för kandidaten. (74) 

 
Man menar också att praktiken inte hänger ihop och att det förekommer mycket som inte 
fungerade under studentens praktiktid. 
 

• Osammanhängande, mycket strul. (19) 
 
Allt är dock inte Högskolans fel, utan någon VFU-respondent framhåller att 
distanslärarstudenterna orsakar störningar i skolarbetet som påverkar arbetsron både för VFU-
läraren själv och för dennes elever.  
 

• Distans studenter kommer alltid för tidigt eller för sent till skolan. De kommer när allt 
planering är redan färdigt, dessutom kommer de bara tre dagar i veckan. Detta ger att det blir 
mycket stressande för barn att ha två olika lärare i samma ämne under de veckor studenter 
befinner sig i skolan. Att komma för tidigt eller för sent orsakar ett annat problem, det är att 
studenterna kan missa planeringen eller betygssättningen eller både. (45) 

 
    
Distansutbildning och teknik är naturligen nära förknippade med varandra och i denna 
utvärdering framhåller studenterna att tekniken vanligen fungerar på bästa sätt.  Men för VFU-
lärare på vissa förskolor förefaller just tekniken orsaka problem. 
 

 • Problemet för oss på min förskola är att vi inte har tillgång till dator där vi kan koppla upp 
oss på marratech vi måste åka ifrån för att få tillgång till dator. Visserligen är det inte så 
många tillfällen som vi måste vara uppkopplade tillsammans med alla andra, men det stör mer 
i verksamheten om jag måste åka iväg. För övrigt tycker jag att det fungerar bra, jag har hele 
tiden haft kontakt med min student och hon har hela tiden varit välkommen till oss på 
förskolan. (64) 

 
Högskolan måste av denna anledning uppmärksamma att VFU-lärare på förskola inte alltid har 
samma möjlighet att vare sig delta i diskussioner och liknande och heller inte enkelt kan nås av 
viktig information. Exempelvis skriver en av respondenterna: 

 
• Vi har ej möjlighet att koppla upp oss på marratech på min arbetsplats och det ser jag som 
att stort hinder. Det tar mer tid att åka till högskolans lokaler här i Ludvika än om vi hade 
möjlighet att sitta på arbetsplatsen. Då vet man också att ”grejerna” fungerar vilket inte var 
fallet förra gången. (92) 

 
 
Den nionde frågan i VFU-enkäten handlade om lärarens arbetssätt eventuellt behöver 
anpassas till distansstudentens speciella villkor. 16 respondenter besvarade frågan med ”Nej – 
ingen förändring eller anpassning”, medan elva respondenter svarade ”Ja, jag måste arbeta 
annorlunda”. 
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• Jag behöver både tid och en vikarie för att kunna sitta längre tid vid datorn. Jag kan inte 
heller installera marratech, utan installationen måste ske genom nätverket i Sala. (86) 
  

En av VFU-lärarna menar att behovet av planering uppvägs av hennes egen utveckling under 
en praktiktid.  

 
• Vi planerar inför praktikperioder vad som ska vara med i min students VFU och hur vi 
kan få in det i den ordinarie undervisningen. Jag reflekterar mer under perioder då jag arbetar 
tillsammans med studenten, vilket är bra!  (35)  

 
En annan respondent menar att studentens aktiviteter på Högskolan förefaller gå före 
praktiken. 

 
• Trots att studierna bedrivs på distans, är studenterna tidvis väldigt bundna till aktiviteter 
vid högskolan. Högskolans aktiviteter tycks gå före undervisning vid VFU-skolan, även vid 
schemaförändringar med kort varsel. (96) 

 
Övervägande delen av kommentarerna rör mer eller mindre anpassning av VFU-lärarens tid på 
ett eller annat sätt: ”Jag behöver utökad tid för gemensam planering och för gemensamma diskussioner” 
(10), eller ”Ja, jag får ordna lite så att det passar och lärarkand kan få sina timmar” (22).  
 
Behov av anpassning kan även betyda behov av att ändra schema eller byta dagar. Men det är 
inte säkert att kravet på anpassning upplevs som negativt av VFU-läraren, utan snarare som ett 
besvär vilket VFU-läraren finner naturligt.  

 
• Eftersom praktiken är så utspridd och få dagar är sammanhängande är det viktigt att 
försöka anpassa praktik uppgifterna efter studenten. (16) 

 
 

Implicit i dessa få kommentarer syns brist på samverkan mellan VFU-skolan och Högskolan 
och på de krav som respektive skola ställer på studenten. 

 
• Eleven jag hade fick alltid många andra uppgifter att göra under sin praktikperiod. Det var 
föreläsningar över data från Falun etc. Det påverkade kontinuiteten i arbetet och schemat 
måste läggas om för att det skulle passa de tider hon hade till förfogande. (69) 

 
 
 
Identitet vs. isolering 
 
Studentens identitet och isolering 
 
På senare tid har man alltmer uppmärksammat de resultat som empiriska arbeten kommit fram 
till och kunnat sluta sig till att för studenten betydelsefulla interaktioner sker med hans eller 
hennes hemmiljö och de lärarutbildare som studenten kommer i kontakt med under sin 
verksamhetsförlagda del av utbildningen. I den statliga utredningen om distansutbildning 
(SOU, 1998) framhölls att vi bör skilja på de interaktioner som förekommer på en formell 
arena och de som äger rum på en informell sådan. På den förstnämnda formella arenan träffar 
studenten exempelvis den eller de personer och miljöer som tillsammans kan påverka honom 
eller henne på olika sätt och i olika hög grad såsom lärare och studiekamrater. ”Med formell  
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menas här således att interaktionen skall vara planerad, understödd och övervakad av en organisation som är 
ansvarig för utbildningen” (ibid., p. 569).  
 
På den sistnämnda informella arenan syns i viss mån även lärare men exempelvis även 
studiekamrater, läromedel och utbildningsorganisation.  En viktig del av denna organisation 
förefaller ”klassrummet” eller föreläsningssalen vara. Här möter en campusstudent sina 
medstudenter och sina lärare – här byggs i bästa fall och ofta en akademisk miljö som kan vara 
väl så viktig som själva innehållet i en viss föreläsning. Men för distansstudenten kan 
”klassrummet” sägas vara förflyttat till en annan miljö, kanske till studentens hem, ett 
bibliotek, ett lärcentrum eller till den aktuella partnerskolan.  För somliga kan detta innebära 
trygghet och bekvämlighet, men det förlängda ”klassrummet” har betydelse både för 
distansstudentens inlärning och för hans eller hennes identitet. En människas identitet är 
relationsberoende och reflexiv – den formas i olika situationer och omständigheter under hela 
livet i ett samspel mellan individen och den omedelbara omgivningen och dess möjlighet, vilja 
och sätt att uppfatta individen. Därför är det lätt att förstå om distansstudenten i högre grad 
skulle söka sin identitet bland VFU-lärare och känna mer samröre med VFU-skolan än med 
Högskolan Dalarna.  
 
Två av studentenkätens frågor behandlade identitet; den första (fr. 16) frågade om VFU-
skolans betydelse för distansstudenten och denna besvarades av 55 studenter. Det stora 
flertalet respondenter menar att VFU-skolan har mycket stor eller stor betydelse och några få 
tillskriver VFU-skolan ganska liten betydelse.  
 

     
Tabell 7. VFU-skolans betydelse 

 
VFU-skolans betydelse  Antal respondenter 

(n=55) 

Mycket stor 38 
Stor 11 
Ganska liten 6 
Liten 0 

 
 
 
 
 
 
 

Tillsammans med dessa svar finns 30 kommentarer som bekräftar och stärker det kvantitativa 
utfallet i av enkätfrågan. Kommentarerna visar på fyra huvudsakliga kategorier – ”stor 
betydelse/ trygghet”, ”chans”, ”nödvändighet”, och ”verklighetstest”.  
 
Den första kategorin som syns är ”stor betydelse/trygghet”. Det pekar på hur viktig VFU-
skolan är för studenten.  

 
• Den ger mig trygghet och jag vet att jag alltid är välkommen och får stöd. (13) 

 
Vissa studenter anser att VFU-skolan dels ger en utsikt att få börja som lärare på VFU-skolan 
efter avslutade studier, dels utgör en chans att kunna träffa elever och skolpersonal. 

 
 • Förhoppningsvis kan jag få en anställning där när jag tagit examen. Jag får också råd om 
vad jag bör läsa för att öka chansen till anställning. (20) 

 
Andra kommentarer ser inte möjligheterna, utan ser istället sin VFU mest som en 
nödvändighet:  
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• Jag jobbar som lärarvikarie och har därigenom en bra kontakt med skolan och dess lärare, 
skolledning mm. Jag har också erfarenhet som lärare sedan tidigare. (45) 

 
Den fjärde och sista kategorin är ”verklighetstest” och står ut som mer viktig än de övriga. 
 

• Tack vare min handledare har jag fått se en professionell lärare vilket i sin tur har smittat av 
sig på mig. Jag har i alla fall en trygg grund att stå på. Jag kommer ju inte vara så professionell 
när jag börjar jobba som lärare men jag har fått en bra vägledning dit. (25) 

 
 
Nästa fråga i studentenkäten som handlar mer uppenbart om studentens identitet (fr. 17) 
besvarades av 56 respondenter: Ser du dig mest som högskolestudent eller medarbetare på 
VFU-skolan? I samband med denna fråga får respondenterna möjlighet att välja bland tre 
svarsalternativ ”högskolestudent”, ”medarbetare”, ’ och ”lika mycket som båda”, förutom 
alternativet ”vet ej”.  
 
Fem av respondenterna vet inte, men de övriga svarar att de i större utsträckning känner sig 
som högskolestudenter jämfört med som medarbetare. En av endast fem kommentarer lyder: 
”Och så bör det vara” (82). Svarsalternativet ”lika mycket båda” kryssades för av 22 
respondenter. Här är två kommentarer som rör just det:  
 

• Ju mer jag kommer in i verksamheten desto mer känner jag mig som lärare och 
medarbetare och det är bra.  (69) 
 
• Som högskolestudent men också som blivande kollega.  (119) 

 
 

 Tabell 8.  Identitet 
 

Jag ser mig som…. 
 

Antal  
respondenter 

(n=56) 
Högskolestudent 22 
Medarbetare 7 
Lika mycket båda 22 
Vet ej 5 

 
En sista kommentar tar upp en problematik som troligen inte är ovanlig Visserligen känner 
denna respondent sig som högskolestudent, men upplever en konflikt i att både vara student 
och anställd lärare på VFU-skolan och därmed ha olika roller.  

 
• Som högskolestudent då jag arbetar själv och har anställning som lärare. Eleverna vet att 
man inte har samma befogenheter som deras ordinarie lärare och vissa utnyttjar det. En 
lärarvikarie tyckte det var behändigt att presentera mig som kandidat, helt utan namn. I den 
klassen satt en elev som jag kände som helt resolut påpekade att ’kandidaten har nog ett namn 
med’ övriga lärare och skolpersonal tog emot och behandlade mig som en välkommen 
medarbetare.  (38) 

 
 

Den geografiska distansfaktorn, vilken med nödvändighet finns i distansutbildning, har 
diskuterats som ett av de största problemen för de studenter som studerar på distans 
(Meacham & Evans 1989). Lee  och  Chan (2007) menar exempelvis “Because there is no regular,  
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classroom-based instructor contact, students may face difficulty in self-evaluating their progress and their 
understanding of the subject material” (p. 1). Den  isolation som uppfattas av en distansstudent, med 
rätta eller ej, har sitt urspung i behovet av social interaktion.   
 
Av denna anledning har fråga åtta i studentenkäten försökt utröna om distansstudenten någon 
gång känt sig isolerad under studierna. Totalt 61 respondenter besvarar frågan och av dessa 
angav 32 att de endera känt sig eller känner sig isolerade och nästan lika många, 29 studenter, 
har uppfattningen att så är det inte alls.  
 
 
Tabell 9.  Studentens känsla av isolering 

 
 Studentens känsla  

av isolering 
Antal 

respondenter 
(n=61) 

Ja 32 
Nej 29 

 
 
 
 
 
 

Av de 61 svarande studenterna har 41 lämnat kommentar till sitt svar. Dessa kommentarer är 
strukturerade i fyra kategorier: ”studenten”, ”studentens isolering”, ”studentkollektivet”, och 
”studenten och läraren”.   
 
I den första kategorin finns kommentarer från åtta av de studenter som helt eller delvis tar eget 
ansvar för situationen. Kommentarerna skiljer sig naturligen åt eftersom de svarande har olika 
lång erfarenhet av distansutbildning, någon av studenterna har inget att jämföra med.  

 
• Jag har ju inte studerat på ngt annat sätt så jag vet inte hur det är att studera på 
campus. (69)  

 
Kanske är det ovana och rutin som spelar in och viss inskolning är förefaller vara nödvändig 
innan studenten kan känna sig bekväm med distansformen av studierna? Det vilar på den 
enskildes ansvar om han eller hon känner sig isolerad, eftersom det är självvalt att studera på 
distans och upp till var och en om man vill ta kontakt.   

 
• Det beror mycket på en själv som person om man känner sig isolerad eller ej. Visst är 
friheten stor som student, men ansvaret ännu större. Passar mig ypperligt. (38)  

 
Internet erbjuder mötesmöjlighet och därför förefaller respondenterna inte känna det 
nödvändigt att mötas öga mot öga med läraren. Cohen och Ellis (2004) rapporterar att läraren 
har ett särskilt ansvar. Denne måste låta ”the students know how the class is going, what is the “flavour” 
of the class, when class is in session” (p. 3) – det vill säga bidra till att  den aktuella studentgruppen 
formas. 

 
• Jag har inget emot att sitta lite enskilt. Man träffar ju andra på Marratech och 
chattar i chatten på Föreläsningarna så man känner sig som en i gänget ändå. (129)  

 
Men även i samband med att flera påpekar fördelarna med Internet framkommer att det egna 
initiativet är viktigt.  

 
• Det är upp till mig själv som student om man blir isolerad eller inte, det gå alltid att 
boka träffar på marratech osv. (156)  
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Inte endast måste studenten boka träff själv, utan i kurserna finns regelbundna schemalagda 
träffar via nätet. 

 
 • Man kan alltid ta kontakt med någon om man vill och vi har ju regelbundna webbträffar. 
(137) 

 
Trots att ansvar i samband med distansutbildning förs fram poängterar flera att det är en 
särskild frihet att studera på distans.  

 
• Självvalt. Men det var också en frihet att kunna styra över sina egna dagar. (191)  

 
Det kan vara svårt att knyta an till medstudenter, fast fördelarna överväger nackdelarna i 
samband med denna typ av studier.  

 
• Man kan känna sig något hjälplös. Det är också svårare att knyta an till medstudenter. 
Men, oavsett detta överväger dock fördelarna!!!  (135) 

 
Någon rapporterar mer direkt om en känsla av att vara isolerad, men trots att det kan kännas 
ensamt uppvägs det av att kunna vara kvar på hemorten. 

 
• Klart det kan kännas ensamt när man inte träffar några studiekamrater, men vad ska man 
göra? Vill ju inte flytta från hemorten. (194) 

 
Det är uppenbart att distansstudentens kontakt med andra studenter är viktig.  Tolv av de 
många kommentarerna rör alltså mer specifikt studenterna som kollektiv.  

 
• Att studera på distans fungerar jättebra! Konstigt nog får man jättebra kontakt med sina 
studiekamrater och lär känna dem. Att man kan sakna ”korridorsnack” och fika får man 
ta. Att studera på distans ger mig möjlighet till högskolestudier, något som annars förmodligen 
aldrig blivit av. Tummen upp för distansstudier alltså! (77) 

 
Vissa kommentarer visar att kontakten mellan studenter inte fungerar särskilt väl och även om 
det finns en studentgrupp i teorin så fungerar den inte alltid i praktiken: ensamhet och brist på 
kollegor förs fram.  Det sistnämnda kan leda till idétorka, menar man. 
 

• Saknar ”arbetskamrater” ibland. (7) 
 
• Även om man har kurskamrater så sitter man mycket ensam och studerar. (49)  

 
Men det finns också bland kommentarerna bevis på att distansstudierna för några av 
respondenterna betyder nya bekantskaper och vänner. 

 
• Jag träffar människor dagligen hemma, så de fysiska träffarna är inte nödvändiga för mig. 
Jag tycker dock att det är mycket trevligt att träffa mina kurskamrater vid de obligatoriska 
träffarna som ändå förekommer vid distansstudier. Jag har gjort flera nya bekantskaper under 
dessa terminer som jag studerat på distans! (151) 

 
 

I följande kommentar blir svårigheten för en lärare att sätta ihop en fungerande student- eller 
seminariegrupp på grund av gruppmedlemmarnas varierande bakgrund och erfarenhet.  
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• Under praktikterminerna sätter samman seminariegrupper där den enskilde blivande 
gymnasieläraren inte sällan blir ensam i en grupp bestående av blivande lärare för lägre 
stadier; på den tydliga ideologiska slagsida som utbildningens pedagogikdel lider av. 
Perspektivet (och kurslitteraturen) är ensidigt konstruktivistiskt-sociokulturellt och förtiger 
andra röster. Därmed är det för den enskilde lärarkandidaten utomordentligt svårt att föra 
upp andra synsätt. Dessutom tvingas den lärarkandidat som önskar en allsidig belysning av 
och allsidiga kunskaper i pedagogikämnet hitta studiematerial på annat håll och sedan s.a.s. 
läsa dubbelt. På att medstudenterna (till följd av vissas mycket ringa förkunskaper och till 
följd av kurslitteraturens ensidighet, men även till följd av bristande struktur och 
övergripande perspektiv) ofta haft så liten, rörig och därtill ensidig inblick i de ämnen som 
diskuterats och varit så inriktade på att ’bara bli godkända’ att de osjälvständigt så gott som 
alltid anammat seminarieledarens uppfattning samt skytt diskussion. Ofta har begreppet 
seminarium inte motsvarat det faktiska innehållet. (82) 

 
Kontinuitet i studie- och seminariegruppen efterlyses bland kommentarerna. Just kontinuitet 
förefaller vara ett nyckelord som genomsyrar samtliga kategorier i utvärderingens avsnitt om 
identitet och isolering. 

 
 • Tufft att skriva uppsats och komma på idéer, då man sitter alldeles ensam. Det hade 
kunnat avhjälpas om man hade mer kontinuitet i grupperna man ingår i, samt med de 
handledare och lärare man har. Jag ser fördelar med att lära sig samarbeta med många olika 
personer. Men jag tycker att man som distansstudent ar större behov av kontinuitet. Det tar 
så mycket längre tid att lära sig via Marratech m.m., så om man för chansen med längre 
tidsintervall innan gruppbyten, så tror jag man har vunnit massor. (57) 

 
Likaså för respondenterna fram att det finns risk att någon blir lämnad ensam kvar i den 
tidigare gruppen eftersom gruppmedlemmar en efter en försvunnit.   

 
• Under min första termin, pedagogiskt arbete A så hoppade många ur min studiegrupp av. 
De försvann en efter en och till slut blev jag så gott som ensam. Då kändes det som att jag 
var isolerad och saknade människor men annars har det fungerat toppen. Alla lärare jag har 
haft har funnits tillgängliga via mail och svaren har kommit snabbt för det mesta. Nu min 
andra termin har arbetet i studiegruppen varit precis så bra som det blir, nästan, och jag är 
så glad för det. (152)  

 
På samma sätt framhålls nödvändigheten av att alla gruppmedlemmar måste vara intresserade 
av kontakt för att gruppen ska fungera.  

 
• Om man hamnat i en studiegrupp som inte är så intresserad att träffas så ofta kan det bli 
lite ”ensamt” men det har fungerat skapligt hittills. Sen har jag studiekompisar som bor 
nära som jag kunnat träffa. Ett stort plus till PO-dagarna då man träffar alla i kommunen 
som läser.  (112) 

 
Det positiva med distansformen understryks i de flesta kommentarer och för en del betyder 
distansstudierna nya vänner. Det är väl känt att studentens boendeort utgör en betydelsefull 
faktor vid val av distansstudier och det visar sig även bland två av kommentarerna.  

 
• Bor man som jag ute på landsbygden är man till och från isolerad, ett faktum som 
studierna inte rår för. Studierna har troligtvis ökat min kontakt med omvärlden. (92) 
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Det där att studera på distans är inte oproblematiskt – brist på återkoppling från lärare på 
Högskolan, behov av flexibilitet i studierna, och tråkighet och leda kommer fram bland de nio 
kommentarer som mer specifikt handlar om distansstudentens studiesituation.  

 
• Ibland kan det kännas lite långtråkigt. Men för det mesta fungerar det bra. Man får hålla 
kontakt med studiekamraterna via datorn och träffa ändra människor också. (76) 

 
Brist på återkoppling från vissa lärare tas upp bland flera av dessa kommentarer liksom för få 
seminarietillfällen under vissa kurser.   

 
• Under vissa perioder då man inte fått svar på mail från lärare och liknande har man känt 
sig isolerad. Men då har vi ett väldigt gott samarbete mellan oss elever har det ändå fungerat 
väldigt bra. (97)  

 
Det är ju alldeles uppenbart att campus- och distansstudenter skiljer sig åt på ett flertal sätt. – 
ett av dem rör återkoppling på mejl och/eller inlämningsarbeten.  Om en lärare vid Högskolan 
missat eller struntat i att kontakta campusstudenten är det relativt enkelt för denna att knacka 
på lärarens dörr och kräva svar, men det är inte lika enkelt för en distansstudent. 

 
 • Den första terminen när jag läste på distans hade jag Marratech, men bara så jag kunde 
chatta. Då var det lite tråkigt för när man undrade något och ville ha muntligt svar. Nu är 
det mycket bra eftersom vi har träffar med kamera och headset. (142)  

 
Att distanskurserna måste ha fler seminarietillfällen än de kurser som ges på campus förefaller 
vara naturligt. Två av kommentarerna påpekar detta.  

 
• När vi gjorde kursen Svenska A. Det var för få seminarier med lärare från högskolan. Jag 
kände med ensam och hjälplös.  (113)  
 
• Under vissa kurser har det inte varit regelbundet återkommande seminarier – då är det lätt 
att känna sig isolerad. Jag har inte tid att hålla kontakt med andra studenter via mail, chatt 
osv, därför är det extra viktigt med seminarier. Många kurser har ett seminarium i veckan, 
det är bra. (160) 

 
Distansstudiernas möjlighet till flexibilitet för att passa studenten i dennes fas av livet betonas i 
tre kommentarer. Exempelvis menar en respondent att ”det är ett mycket bra sätt att studera på, 
framför allt när man har småbarn.  Vi kan dela på vård av barn när det behövs. Man är mer flexibel” 
(119). 

 
Uttrycket ”been there, done that” är applicerbart när det gäller den sista kommentaren i detta 
avsnitt.  

• Jag har relativt lång studieerfarenhet från tidigare, jag känner att det är lättare att hålla 
kontakt med lärare och andra studenter vad det gäller skolarbete här. Mail tas på allvar och 
är en utmärkt kommunikationsväg. Jag saknar inte studentlivet idag då jag redan gjort mitt 
på det planet med spex karnevaler och nationer. (123) 

 
Det förefaller vara självklart att klara instruktioner angående till exempel schema, uppgifter 
och krav måste utgöra a och o i samband med distansstudier. Om det dessutom är svårt för 
studenten att få kontakt med läraren med frågor blir troligen studierna extra svåra.  
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• 90% av utbildningen har jag inte känt mig isolerad. Men under den senaste kursen när 
feedbacken från sem.ledarna var urusel kände jag mig både isolerad och vilsen. Jag hade 
inte en aningen var på skala jag befann mig.  (25) 

 
Redan tidigare i rapporten har både återkoppling och seminariefrekvens diskuterats. Till 
samma område hör följande kommentar rörande samhörighet med Högskolan Dalarnas lärare.  

 
• Det är naturligtvis svårt att känna samma samhörighet som campusstudenter gör. 
Distansstudenter får sällan tillgång info vid lärares sjukskrivning etc, vilket försvårar. 
Ibland kan olika information slira runt, och man kan känna sig något hjälplös. (135) 

 
Likaså diskuteras lärarens tillgänglighet och bemötande i kommentarerna. Någon menar att 
nätkontakterna räcker, andra efterlyser mer kontakt.  

 
• Under de perioder som vi inte haft seminarier regelbundet, när man arbetar självständigt 
med skriftliga rapporter o. dyl. kan det kännas mycket ensamt ibland. Vid de 
kurstillfällen som inletts med två, tre dagar i Falun har det känts mycket inspirerande och 
jag skulle önska att man fick träffas åtminstone en gång/termin. (106) 

 
 

VFU-lärarnas uppfattning om distansstudentens isolering 
 
De flesta av VFU-lärare har uppfattningen att distansutbildningens lärarstudenter inte känner 
sig isolerade i sin studiesituation.  22 av dem har svarat Ja eller Nej på fråga 20 i enkäten ’Är 
det din uppfattning att distansutbildningens lärarstudenter ibland kan känna sig isolerade i sin 
studiesituation’ – nej-svaren är 15 och ja-svaren åtta.  
 
Det totala antalet kommentarer i samband med frågan är 16. En av respondenterna har med 
rätta omformulerat frågan något i sin kommentar: ”det kanske inte, i första hand, handlar om 
isolering, utan snarare manifesterar en känsla av att vara förbisedd och dåligt informerad. Det har åtminstone 
min distansstudent gett uttryck för” (96).  
 
De övriga kommentarerna visar att inte alla respondenter är helt säkra på sin uppfattning – ord 
som nog, verkar och tror förekommer. 

 
• Verkar som dom har mycket kontakt med skolan så det går nog bra. (56) 
 
• Jag tror inte det, eftersom hon ofta har kontakt med kamraterna via nätet. (74) 

 
I VFU-lärarnas enkät fanns frågan om någon kontakt mellan dem och deras student sker 
förutom den som äger rum under Pedagogiskt arbete. 21 VFU-respondenter uppger sig ha 
kontakt med sin student utöver den som är schemabunden, medan fem av de 26 
respondenterna inte har någon övrig kontakt med sin student. 
 
 
Tabell 10. Kontakt mellan VFU-lärare och student 

 
Kontakt mellan 

VFU-lärare och student 
(utöver schema) 

Antal 
respondenter 

n=26 
Ja 21 
Nej 5 
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Med hjälp av kommentarerna i bilaga 1 går det att sluta sig till att kontakten mellan VFU-lärare 
och studenten endera kan vara spontan i de fall då de två bor i närheten av varandra eller vara 
kollegial antingen på grund av att studenten vikarierat på VFU-skolan eller på eget initiativ 
håller kontakten med skolan. All kontakt sker dock inte öga mot öga, utan kan ske via mejl 
eller telefon. 
 
De öppna frågorna 21 och 22 i VFU-lärarnas enkät behandlar de för- och nackdelar som 
VFU-lärarna anser höra ihop med arbete med lärarstudenter som läser på distans. Frågorna 
besvaras av 21 respondenter – somliga svarar på båda och en del endast på en av de två. Sju 
respondenter har valt att endast besvara frågan angående fördelarna med att arbeta 
lärarstudenter som studerar på distans. Bland dessa menar tre att fördelar finns, två 
respondenter att det är precis likadant som att arbete med andra lärarstudenter och två att inga 
särskilda fördelar finns . 
 
I den mån respondenterna svarar på båda frågorna skrivs kommentarerna ihop och detta 
markeras i kommentarerna (både den nedan och de i bilaga 1) på följande sätt: (…).  21 VFU-
lärare skriver om fördelar för studenterna, egen utveckling, inblick, flexibilitet och fördelen av 
att få lära känna studenten under längre tid. De påpekar också det större ansvar som ligger på 
VFU-läraren när det gäller dessa studenter, studentens beroende av VFU-skolan och 
arbetsbelastning samt visar på vissa problem med Högskolan Dalarna.  

 
• För mig innebär det nog inga direkta fördelar. För studenten kan det förmodligen underlätta 
i vissa situationer, exempelvis om han/hon har familj på annan ort än studieorten. (…) När 
jag handlett ”vanliga” studenter, har vi fått besök från högskolan – åtminstone i samband 
med pedagogiskt arbete B och C. Det förekom inte vid pedagogiskt arbete B på distans, vilket 
jag ser som en klar nackdel. Dessutom tror jag att informationen från högskolan har sämre 
förutsättningar att gå fram till studenten, om han läser på distans och inte ’befinner sig på 
plats’. (95) 
 
 

Interaktion och samverkan 
 
Vilka möjligheter finns för integration av högskoleförlagda och verksamhetsförlagda studier 
vid nätbaserad distansutbildning? I en utvärdering av lärarutbildning på distans vid tolv 
lärosäten i Sverige, som genomförts av Högskoleverket (2007) behandlas denna frågas mycket 
summariskt. Just den utvärderingen uppehöll sig huvudsakligen vid mera traditionell 
distansutbildningsproblematik som kontakten mellan studenter och mellan lärare och student, 
behov av anpassning av utbildningen till distansstudenternas villkor, och lärarresurs och 
kompetens.   
 
Michael Moore (1989) diskuterar olika typer av kontakt och växelspel som förekommer i 
samband med distansundervisning. Dessa typer innebär att en student interagerar med andra 
studenter, med sina lärare och med kursens innehåll och material. SOU (1998:83, p. 54) pekar 
på att ytterligare en form av interaktion måste tas med i beräkningen, nämligen läromedlens 
yttre, vilket kan ha betydelse i samband med distansutbildning exempelvis hur bilden ser ut på 
dataskärmen för en distansstudent.   
 
Samverkan mellan Högskolans lärare och partnerskolans lärarutbildare förefaller vid första 
anblicken vara bristfälliga. Den sker via Marratech och/eller andra medier för att överbrygga 
distansen mellan de två skolorna. Därför inkluderar utvärderingen ett resonemang om det 
sociala rummet. Man kunde redan inledningsvis misstänka att de av Högskolans lärare som var 
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involverade i distansutbildningen kunde tycka det både svårt och resurskrävande att 
upprätthålla sådan kontakt med medverkande skolor som en integrerad utbildning kräver.  
 
I samband med den verksamhetsförlagda utbildningen måste givetvis kommunikationsvägarna 
vara mycket effektiva och tydliga.  

 
 

Studenten möter andra studenter 
 
I studentenkäten tillfrågades respondenterna om de har kontakt med andra studenter som läser 
till lärare vid Högskolan Dalarna på distans (fr. 9) utöver den tid som är schemalagd. Frågan är 
tudelad, det vill säga först ställs frågan om kontakt alls sker och om svaret är jakande hur ofta 
sker denna kontakt. Första frågan kan enkelt besvaras med Ja eller Nej och uppföljning en 
finns svarsalternativen dagligen, varje vecka, varje månad eller mer sällan. Av 60 respondenter 
är det 49 som har kontakt med andra studenter. Dessa möten sker huvudsakligen varje vecka 
eller oftare skriver 37 respondenter; de övriga 13 kontakterna sker mer spontant – kanske 
någon gång i månaden eller mer sällan.   
 
Kontakten sker mestadels genom mejl, telefon, Marratech eller msn berättar 25 respondenter – 
men en säger sig inte ha någon kontakt på grund av stor barnaskara. Respondenterna skriver 
om nya vänner, självutformade grupper, och grupper som genererats av kursdeltagande. Några 
kontakter är mer personlig karaktär på grund av boende på samma ort.  
 
 
Tabell 11.  Studentens möte med andra studenter 

 
 Mötet med 

studenter 
Antal; n=60 
 

Hur ofta 
sker dessa 

möten 

 
 
Antal; n=50 

Ja 49 Dagligen 15 
Nej 11 Varje vecka 22 

  Varje månad 8 
  Mer sällan 5 

 
  

• En kurskamrat som jag lärde känna de två första dagarna på utbildningen (Vt06), har 
jag upprätthållit kontakt med via mejl samt att vi har träffats ytterliga två dagar ht 07. I 
varje kurs har jag också skapat och försökt hålla igång ett forum på fronter. Vissa 
kurskamrater har jag mailkontakt med under aktuell kurs där vi stöttar och hjälper 
varandra. Jag anser att det är viktigt att hålla kontakt och diskutera med kurskamrater 
om utbildningens innehåll, utbyta erfarenheter och frågeställningar. Men det är upp till var 
och en att hålla kontakt. Ibland har det varit frustrerande att inte få svar på forum, men 
då har jag alltid haft min ”första” kamrat att meja med. (106) 

 
 
Studenten möter Högskolan Dalarnas lärare 
 
I studentenkäten fick respondenterna även frågan om eventuella kontakter sker med lärare vid 
Högskolan Dalarna vid sidan av de schemalagda aktiviteterna ( fr.10) och i så fall hur denna 
kontakt fungerar. 36 respondenter besvarade frågan jakande – de har kontakt med Högskolan 
Dalarnas lärare utöver den schemalagda tiden, medan 23 inte har det. När det gäller kvalitet på  
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kontakten svarar totalt 35 respondenter; 33 menar att kontakten är mycket eller ganska bra, 
medan två anser att den är ganska eller mycket dålig. 
 
 
Tabell 12.  Studentens möte med Högskolan Dalarnas lärare 

 
 Möte med 

HDa-lärare 
Antal 

respondenter 
(n=59) 

Kvalitet på möte
 
 

Antal 
respondenter 

(n=35) 
 

Nej 23 Mycket bra 17 
Ja 36 Ganska bra 16 
  Ganska dålig 1 
  Mycket dålig 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Den tionde frågan följdes av kommentarer från 21 respondenter. Kontakt med Högskolan 
Dalarnas lärare sker huvudsakligen via mejl och någon gång per telefon. Det varierar stort 
mellan olika lärare i vilken mån han eller hon svarar snabbt på mejl. Likaså kan det bero på 
kurs om svar på mejl blir sena, om feed-back kommer snabbt eller ej och om schema läggs ut i 
tid. De flesta lärarna syns vara bra på att svara på frågor och någon respondent anser att 
närheten till lärarna är utomordentlig. 

 
• Lite beroende av kurs har det varit men många gånger så är dom sena att ge feedback på 
inlämnade uppgifter, sena svar på mejl och ibland sena att lägga ut scheman och uppgifter. 
(66) 
 
• Har inte utnyttjat det särskilt ofta utom vid speciella tillfällen och det har känts bra, de är 
alltid hjälpsamma och tillmötesgående. En eloge till dem för jättesnabba e-mailsvar! (99) 

 
 

Studenten möter VFU-läraren 
 
Studentens kontakt med VFU-läraren utöver den som sker under schemalagd tid behandlades 
under fråga 13 i studentenkäten. Dels innehöll frågan möjlighet för respondenten att utvärdera 
kontaktens karaktär, dels fanns utrymme i enkäten för kommentar till svaret.  Totalt 52 
respondenter besvarade första delen av frågan och 25 av dem kommenterade sina svar. Den 
kvantitativa delen av frågan visar att respondenterna bedömer kontakten med VFU-läraren 
som utmärkt eller bra, medan endast några få menar att den är mindre bra eller dålig. 
Kommentarerna visar samma mönster; några få påpekar att VFU-läraren inte hade någon 
utbildning och att handledningen kunde varit bättre, men det stora flertalet är nöjda och menar 
till och med att kontakten med VFU-läraren är den viktigaste och för fram att just denne/a 
engagerade och stöttande person som med stor erfarenhet kommer med tips och idéer. 

 
• Jag anser att det här är den viktigaste kontakten, visst kan det vara bra att diskutera med 
sina kurskamrater men den största erfarenheten besitter lärarna som är ute på fältet så där 
bör den största delen av min övriga tid ligga. (17) 
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Tabell 13.  Studentens möte med VFU-läraren 
 

Mötets karaktär 
 

Antal 
respondenter

(n=52) 
Utmärkt 36 
Bra 12 
Mindre bra 2 
Dåligt 2 

 
 

• Jag fick som boende en bit från Dalarna på egen hand ordna med en handledare. Jag 
kunde inte haft större tur än jag hade, och inte fått en bättre, kunnigare eller gedignare 
handledare. Hon har härutöver varit en god motvikt till den ensidiga pedagogiska 
trosövertygelse som är tongivande bland de för pedagogikdelen tongivande lärarna. (82) 

 
 

Redan tidigare i texten i samband med resonemanget om distansstudentens eventuella isolation 
diskuterades i vilken utsträckning VFU-läraren har kontakt med sin student utöver schemalagd 
tid. Då konstaterades att av 26 respondenter har cirka en fjärdedel kontakt, men ingenting om 
kvaliteten på detta möte. I VFU-lärarens enkät fanns frågan om denna (fr. 18). Den besvaras 
av 23 respondenter som kan välja att svara om mötet var utmärkt, bra, mindre bra eller dåligt. 
De allra flesta karaktäriserar kontakten som utmärkt eller bra, medan endast två bedömer 
mötet vara mindre bra eller dåligt.   
 
 
Tabell 14. Karaktär på VFU-lärarens möte med studenten 
 

Mötets karaktär 
 

Antal respondenter 
(n=23) 

Utmärkt 14 
Bra 7 
Mindre bra 1 
Dåligt 1 

 
VFU-lärarna skriver i tolv kommentarer om fortlöpande, god kontakt och om förtrolighet med 
studenten. Vissa respondenter känner sin student sedan tidigare, medan någon annan påpekar 
att hur kontakten blir beror mycket på studenten själv. 

 
• Min studerande är stark och vet hur hon vill testa sig fram. Jag tycker det är OK. Det 
underlättar att hon arbetat på skolan tidigare. Vi är överens. Vi har dock alldeles för lite 
tid till reflektion. (9) 
 
• Vi har fortlöpande kontakt och diskuterar det mesta som rör utbildning (Dalarna) och 
VFU. (10) 

 
 

Studenten möter service och support 
 
Sett från en organisations perspektiv innebär service dels att förstå vad kunden vill ha, dels att 
förstå hur han eller hon ska kunna få det som efterfrågas. Enkelt går att säga att om denna 
förståelse uppfylls av organisationen och dess personal blir kunden nöjd, det vill säga han eller  
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hon uppfattar att servicen har god kvalitet.  Den service och support som Högskolan Dalarna 
erbjuder studenterna innebär exempelvis biblioteksverksamhet, datasupport och studie-
administration.  
 
Frågorna 11 och 12 i studentenkäten fokuserade dessa serviceområden – i den elfte frågan 
tillfrågades respondenterna om de alls har någon kontakt med Högskolan i detta avseende 
vilket enkelt kunde besvaras med ja eller nej.  De allra flesta har någon gång kontakt med 
studieadministrationen – av 57 respondenter har 44 kontakt. När det gäller datasupport 
behöver ungefär hälften hjälp. Det är anmärkningsvärt att med Högskolans bibliotek har 
minde än en tredjedel av respondenterna kontakt.  

 
 

Tabell 15. Studentens möten med service och support 
 

Mötet med  
service och support 

 

 Antal 
respon-
denter 

Generell kvalitet 
 på mötena        

Antal 
respon- 
denter 
(n=52) 

Bibliotek (n=56)    Utmärkt 23 
 Nej 43 Bra 26 
 Ja 13 Mindre bra 3 
Datasupport (n=55)   Dålig 0 
 Nej 28                                    
 Ja 27   
Studieadministration (n=57)     
 Nej 13   
 Ja 44   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Den tolfte frågan i studentenkäten rörde kvalitet på de kontakter som sker med service och 
support på Högskolan Dalarna och frågan kunde besvaras med omdöme och/eller 
kommentar. Av totalt 52 respondenter menar 49 att servicekontakten fungerar utmärkt eller 
bra, medan tre inte har samma erfarenhet och bedömer kontakten som mindre bra. Inte någon 
menar att kontakterna är dåliga.  
 
Några av alla de kommentarer som gjordes är av generell positiv karaktär.  Respondenterna 
uppskattar de servicemöten de varit inblandade i och menar exempelvis att hon ”alltid fått svar 
på de frågor jag ställt ”(137). En enstaka respondent uttrycker sitt missnöje: ”Ibland är det svårt att 
få svar via mail och veta vem man ska fråga angående vissa frågor” (85). 
 
Generellt sett nyttjas Högskolans bibliotek relativt dåligt av respondenterna – 43 respondenter 
säger sig inte använda bibliotekets service medan 13 gör detta. Dålig nyttjandefrekvens kan 
givetvis bero på hög kopieringsfrekvens eller att respondenten bor nära ett effektivt bibliotek 
på hemorten. Två kommentarer gäller just Högskolans bibliotek – den ena åskådliggör att 
biblioteket kan fungera väl även för en distansstudent, medan den andra visar att mer 
information och/eller förenklade rutiner möjligen skulle vara på sin plats. 

 
• Biblioteket har jag använt mig av ett flertal gånger. Har lånat böcker som jag hämtat i 
Ludvika. Det har varit jättebra. (76) 
 
• Bibliotekets tjänster är för omständiga och jag vet inte riktigt om det går att tex ringa för 
att få hjälp. Datasupporten är snabba och hjälpsamma. Studieadministrationen känns långt 
bort och ringer man om nåt känns det som om man är besvärlig. (143) 
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Cirka hälften av de respondenter som besvarar frågan om de använder Högskolans 
datasupport jakande Den hjälp som de med datorproblem får, erhåller endast beröm och 
rosor. Sju kommentarer vittnar om uppskattning och förtroende. 

 
• Har kontaktat både supporten och studieadministrationen någon gång då jag haft 
problem eller frågor och då har den kontakten fungerat utmärkt. (56) 
 
• Kursadministrationen och supporten är som klippor som alltid kunnat hjälpa mig vid 
problem.  (116) 

 
För många respondenter är kontakten med kursadministrationen den enda de har med 
Högskolan Dalarna förutom den som sker med dess kurslärare. Därför är det inte förvånande 
att en betydande grupp av 57 respondenter uppger att de använder sig av Högskolans 
kursadministration. I de två kommentarerna ovan och i ytterligare flera syns uppskattning av 
kursadministrationen – där beskrivs både lätthet att få kontakt och snabb service.  
 
Men med tanke på att administrationen har en betydande serviceroll att spela är fyra negativa 
kommentarerna nedan värda att ta på allvar. Dessa kan exempelvis gälla uteblivna svar på 
frågor och otrevlig bemötande. 

 
• Studieadministratören besvarar inte alltid e-post. Inte ens efter upprepade påstötningar. 
(82) 
 
• Jag har haft kontakt med XX en gång då jag kände mig osäker på det här med VFU 
och det går jag inte om. Hon var inte ett dugg trevlig, snäste av mig att det skulle jag ha 
koll på själv via min studieplan (som jag inte hade någon). (129) 

 
 

VFU-lärare och Högskolan Dalarnas lärare möter varandra 
 
I studentenkäten blev respondenterna tillfrågade om deras respektive uppfattning avseende 
samarbetet mellan VFU-lärare och Högskolan Dalarna (fr 14).  Uppfattningarna skiljer sig åt 
bland de 54 som besvarar frågan – 29 menar att samarbetet är utmärkt eller bra, medan 25 
anser att det fungerar mindre bra eller rent av dåligt.  
 
 
Tabell 16.  Samarbetet mellan VFU-lärare och Högskolan Dalarna 

 
Samarbetet mellan 
VFU-lärare och HDa 
 

Antal 
respondenter 

(n=54) 
Utmärkt 6 
Bra 23 
Mindre bra 21 
Dåligt 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siffrorna åtföljs av 30 kommentarer – både negativa och positiva.  En av alla 
studentrespondenter menar att Högskolan Dalarna ”tar i princip inga hänsyn till min handledares 
verklighet. Att t.ex. avkräva egendomliga kurser för att överhuvud få bli handledare... Att som man gör varje 
praktiktermin lägga in en seminariedag varje vecka (varmed förhindras eller omöjliggörs att lärarkandidaten 
kan ansvara för sammanhängande undervisning)... Sådant är märkligt och ogillas starkt av min handledare.  
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Det intryck det förmedlar är att DU tror sig ha uppfunnit läraryrket, och att en lärare med god 
ämneskunskap och 30 år av pedagogisk erfarenhet inte respekteras för sina kunskaper utan blir mästrade 
(82). 
 
För övrigt rör kommentarerna om samarbetet mellan VFU-lärare och Högskolan Dalarna 
kontakten som helhet, tid, informationsflöde och studentansvar. När det gäller helheten 
framför respondenter att kontakterna sker alltför sällan och sporadiskt. Man efterlyser fler 
sammankomster; en respondent vet inte om det alls förekommer något samarbete.  
 
Tidsaspekten tas upp av några få respondenter som menar att tiden förefaller inte räcka till för 
VFU-läraren och att det kan vara svårt att komma ifrån ordinarie arbete för samarbete med 
Högskolan Dalarna 
 

• Träffarna som ni anordnarläggs på tider då min handledare har svårt att komma ifrån pga 
hennes eget schema. (87) 

 
En del av samarbete kan gälla informationsflöde – särskilt viktigt när olika aktörer befinner sig 
på olika håll. Här framför sju respondenter att informationen från Högskolan Dalarna delvis 
är beroende av att tekniken fungerar väl, men det förs också fram att informationen ibland är 
sparsmakad och/eller otydlig.   

 
• Det känns som om kommunikationen inte fungerar riktigt. Vi får olika information från 
lärarutbildare, som ju får sin info från samordnarna, och sen annan info från Högskolan. 
Detta är väldigt frustrerande för både oss elever och lärarutbildarna. Det känns inte heller 
som om Högskolan lyssnar på lärarutbildarna när de talar om vad som borde förändras för 
att det ska bli så bra som möjligt för oss studenter. (129) 

 
Eftersom lärarstudenten står mittemellan VFU-läraren och Högskolan Dalarna och har 
kontakt med båda får han eller hon ofta ta ansvar för att kontakten ska vidmakthållas. Mycket 
förefaller lämnas åt studenten, särskilt om VFU-läraren inte är så erfaren.  

 
• Vfu-handledare vet inte i förväg vad vi ska göra, det kan du uppstå irritation som vi som 
studenter får ta. (156) 
 
• Jag har ingen uppfattning alls egentligen, mer än att jag första gången jag var ute i skolan 
fick frågor om hur det fungerade vilket jag själv inte hade svar på. (175) 

 
 

En sista studentkommentar sammanfattar på ett bra sätt de fyra kategorier som använts ovan.  
 

• Som jag förstått på min handledare har informationen till en början varit bristfällig med 
det beror också på handledaren själv eftersom denne inte medverkat vid alla utbildnings- och 
informationstillfällen som erbjudits. Senare har kontakten blivit bättre. Kanske skulle 
studentens ansvar att informera VFU-skolan tydligare framgå, det var inte så lätt i början 
att veta vad som var mitt ansvar att informera om. Min handledare har också haft 
svårigheter att ta emot vissa mejl från Högskolan, vilket också är en anledning till 
förvirringen i början Numera fungerar kontakten bra. (106) 

 
 

I VFU-lärarnas i enkät finns en liknande fråga om samarbete (fr 13): På vilket/vilka sätt anser 
du att samarbetet mellan dig som VFU-lärare och Högskolan Dalarna kan utvecklas?  
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Denna öppna fråga besvaras kortfattat eller längre av 19 respondenter. Somliga av dem menar 
att det fungerar bra som det är just nu, men flertalet skriver om utveckling av samarbetet och 
föreslår fler personliga besök, endera av Högskolan Dalarnas lärare eller av VFU-lärarna själva, 
mer kontakt och information på nätet – särskild i samband med starten av VFU.  
 
Förståelse efterlyses för svårigheter att kunna medverka personligen eller i träffar som sker via 
nätet, likaså frågas efter fler föreläsningar via datorn och obligatorisk handledarutbildning – 
någon skriver att om bara arbetsgivaren ger möjlighet deltar hon genast i sådan utbildning. 

 
• Jag tycker att högskolan borde ha bättre framförhållning vad gäller sina studenters kursval 
och informera oss lärare i VFU:n om vad studenterna ska genomföra. Vi får inte veta alls vad 
studenterna förväntas eller ska göra under sin praktikperiod hos oss. Det får vi oftast veta den 
dag studenten tar kontakt med skolan inför sin praktik, men då har terminen i skolan redan 
hunnit starta och vi har hunnit planera terminen. När sedan studenten kommer så är det inte 
lätt att ändra och rucka på min planering för klassen. Här tar högskolan för givet att 
studenten ska gå in och ändra på befintlig planering och det är inte bra! Varken för studenten 
eller för oss lärare i skolan. (95) 

 
 

Högskolan Dalarna har ett uttryckligt mål gällande integration av högskoleförlagd och 
verksamhetsförlagd del av lärarutbildningen. I studentenkäten tillfrågas respondenterna om 
deras uppfattning i saken. Totalt 52 respondenter besvarar enkätfrågan (fr.15) och 26 av dem 
kommenterar även sina svar.  
 
I samband med detta kan det vara värt att notera att frågan förefaller att möjligen vara 
felformulerad eftersom kommentarer talar detta språk. Därför finns det anledning att ta även 
siffrorna nedan med en nypa salt. Dessa visar emellertid att 34 respondenter menar att målet 
om integration uppfylls i hög grad eller ganska mycket, medan 18 av dem anser att målet nås 
endast något eller inte alls.  
 
 
Tabell 17. Högskolan Dalarnas mål om integration 

 
HDa:s mål om 
integration uppfylls 

Antal 
respondenter 

(n=52) 
I hög grad 11 
Ganska mycket 23 
Något 13 
Inte alls 5 

 
 

En av respondenterna skriver att ”det känns som om endast jag är den gemensamma och bindande 
länken mellan dessa båda” (7), och det är inte meningen med Högskolans mål om integration. 
Troligen kommer en annan respondent närmare sanningen ”I viss mån under de terminer då det 
läses pedagogiskt arbete, annars så saknas det lite under själva ämnesstudierna. Även fast vissa delkursen tar 
upp saker som kan härledas till lärarrollen (161). 
 
Flera andra respondenter skriver om brist på integration mellan den verksamhetsförlagda delen 
av utbildningen och de uppgifterna som delas ut av lärare vid Högskolan Dalarna.  
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• Det hade varit bra om det som vi ska göra inom högskoleförlagda utbildningen var integrerat 
mer och mer överensstämmande med det vi gör ute på VFU. Som det är nu har vi uppgifter att 
göra från skolan och andra att göra på VFU, vi blir lite väl splittrade och det är svårt att ta till 
sig VFU:n ordentligt när man har andra uppgifter på sidan av VFU:n. (129) 

 
 
När VFU-lärarna får en liknande, öppen fråga (fr. 11): Hur ser du på upplägget att den 
högskoleförlagda och den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen ska vara nära 
sammanflätade, besvaras dennas av 23 respondenter. Ungefär hälften av dessa menar att de två 
delarna av lärarutbildningen är sammanflätade redan nu är integrerade, medan övriga 
respondenter inte är av samma åsikt.  
 
På samma gång som de anser att tanken är god ser de brist på tid som en hindrande faktor. De 
pekar även på att Högskolan Dalarna tycks behandla alla VFU-lärare som en homogren grupp 
utan att tänka på individuella tekniska och/eller ekonomiska faktorer som kan hindra 
samarbete. Teori och praktik måste gå hand i hand, skriver man – ”Det får inte bli så att vfun är 
verkligheten och högskolan teorin” (49). 

 
• Det kan kännas som att vi lärarutbildare inte får tillräckligt med tid till det vi tycker är 
viktigt för studenten att kunna när han/hon kommer ut på arbete. Högskolan skickar med 
uppgifter till studenterna som tar upp mycket av deras VFU tid. Om vi skulle arbeta mer 
sammanflätade så måste vi få vara med och bestämma vad studenten ska göra under sin 
VFU. Jag kan känna att endast vid betygskonferenserna och utvecklingssamtalen 
samarbetar vi. (64) 
 
• Tanken är god, men jag tycker nog inte att det fungerar så i praktiken. Att studenten, under 
VFU-veckorna, är på både VFU-skolan och högskolan innebär inte automatiskt att 
högskoleförlagda och verksamhetsförlagda studier är nära sammanflätade. Möjligen upplever 
studenterna det så. Personligen tror jag att det vore bra om studenterna kunde koncentrera sig på 
sin undervisning och övriga lärargöromål under VFU-veckorna. Som det är nu är studenterna 
tidvis stressade av högskoleförlagda uppgifter, trots att de inte bedriver så mycket undervisning. 
Det krävs oerhört mycket planering, för att undervisa, när man är oerfaren. (96) 

 
 

I VFU-lärarnas enkät följer så frågan om samverkan mellan VFU och Högskolan Dalarna 
ställer särskilda krav på VFU-läraren (fr. 12). Denna fråga är tudelad; inledningsvis får 
respondenterna ta ställning till om krav alls ställs och besvara denna enkelt med Ja eller Nej. 
Därefter följer en delfråga som ska besvaras av alla som uppfattar att särskilda krav ställs på 
dem. Totalt 26 respondenter svarar på denna tolfte fråga och 18 av dessa respondenter menar 
att Högskolans integrationsmål medför speciella krav.  
 
 
Tabell 18. Särskilda krav på VFU-lärare 

  
Krav i samband 
med samverkan 
 

Antal 
respondenter 

(n=26) 
Nej 8 
Ja 18 
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Nästa alla VFU-lärare som besvarar frågans kvantitativa del med Ja svarar också på den öppna 
delen av frågan. De krav som 16 respondenter för fram handlar om att kraven är höga och att 
mer tid behövs för reflektion, planering, och gemensamma pedagogiska samtal med 
lärarstudenten. Man skriver även om behovet av flexibilitet och anpassning i planeringen och, 
inte minst viktigt, av handledar- och teknisk utbildning. Att vara handledare för en 
distanslärarstudent medför också större ansvar än annars när det gäller bedömning både av 
studentens lämplighet och av hans eller hennes genomförande av den verksamhetsförlagda 
delen av utbildningen. 

  
• Mer tid för gemensam planering och gemensamma pedagogiska samtal. Jag behöver också 
själv reflektera mer över varför jag gör som jag gör. Mycket utvecklande för mig själv! (10) 
 
• Jag måste ta ett större ansvar för att studenten fungerar och måste kunna bedöma 
studentens lämplighet mer än förlita mig på att lärare från lärarutbildningen kommer till 
skolan och deltar i studentens praktik. (49) 

 
 

När du har kontakt med Högskolan Dalarnas lärare, vilka kommunikationskanaler använder 
du då? Denna fråga (fr. 14) ställdes i VFU-lärarnas enkät och respondenternas ombads att 
fördela omfattningen av kontakt/kontakter i procent. I tabellen nedan framgår de olika vägar 
som används vid kontakt med lärare på Högskolan Dalarna och i vilken utsträckning detta 
sker. Vanligtvis använder VFU-lärarna e-mejl, vilket möjligen kan vara ett osäkert sätt när 
lärare ofta dränks av mejl-meddelanden. Inga sådana kommentarer återfanns emellertid hos 
respondenterna 
 
 
Tabell 19. VFU-lärares kommunikation med lärare vid Högskolan Dalarna 

 
 Kanal Omfattning 

% 
 

Antal 
respondenter

1 E-mejl 1055 n=22 
2 Telefon 334 n=12 
3 Fronter 70 n=  4 
4 Besök 65 n=  4 
5 Brev 56 n=  4 
6 Marratech 94 n=16 
7 Annat 10 n=  1 

 
 

I samband med de intervjuer som genomfördes med lärare vid Högskolan Dalarna gjordes en 
avgränsning i datainsamlingen – enbart lärare som var inblandade i ”Pedagogiskt arbete” A, B 
och C intervjuades. Samma avgränsning gjordes i VFU-lärarnas enkät. Frågorna 15-17 är 
identiska; hur fungerar kontakten mellan dig och Högskolan Dalarnas lärare i ”Pedagogiskt 
arbete”? Fråga 15 som avsåg ”Pedagogiskt arbete A” besvarades av 18 respondenter, B av 15 
och ”Pedagogiskt arbete C” av endast 7 VFU-respondenter, vilket betyder att några av dessa 
40 respondenter har kontakt med lärare på flera nivåer av ”Pedagogiskt arbete”.  
 
Kontaktkvaliteten kunde beskrivas av respondenterna med ett av omdömena utmärkt, bra 
mindre bra och dålig. Av tabellen nedan framgår inte endast att fler respondenter besvarar 
frågan avseende ”Pedagogiskt arbete A” utan att dessa anser kontrakten vara något mindre bra 
än de övriga. Tillsammans med omdömet finns tolv kommentarer av vilka två är positiva och  
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de övriga endera inte kommer ihåg någon kontakt eller haft så föga kontakt att det inte går att 
svara på frågan! 

 
• Jag har inget minne av någon direkt kontakt med högskolans lärare. Den sparsmakade 
informationen kom från studenten själv och kommunens samordnare. (96) 
 
• Har så lite kontakt med dem att jag inte kan svara på frågan. (73) 

 
 

Tabell 20.  Kvalitet på kontakten mellan VFU-lärare och lärare vid Högskolan Dalarna 
 

Kvalitet på 
kontakt 

 

Pedagogiskt 
arbete A 

n=18 
 

Pedagogiskt 
arbete B 

n=15 

Pedagogiskt  
arbete C 

n=7 

Utmärkt 4 5 3 
Bra 7 9 3 
Mindre bra 6 1 1 
Dålig 1 0 0 

 
 

I samband med frågan om hur kontakten fungerar mellan VFU-lärare och Högskolans lärare 
”Pedagogiskt arbete B” finns åtta kommentarer som i huvudsak vittnar om att kontakten 
fungerat väl. Endast någon gång har den fallerat på grund av tekniska problem. 

 
• Kontakten med XX var alltid utmärkt. Bra kvalitet av information. Alltid i god tid. Vi 
hittade alternativa lösningar för att ha kontakt. Det var riktigt samarbete. (45) 

 
Angående ”Pedagogiskt arbete C” finns sju respondenter som samtliga även kommenterat 
kvaliteten på kontakten med Högskolan lärare. Inga av dessa kommentarer skiljer sig nämnvärt 
från dem som hör till B – respondenterna är i stort sett nöjda med den kontakt som sker, även 
om informationen som ingår i kontakten tydligen både kan vara mager och komma sent.  

 
• Informationen kom för sent och jag kunde inte medverka i första seminariet på Marratech. 
Det kommer att fixas i framtiden. Instruktionerna i kursplanerarna går att tolkas på olika 
sätt. Jag väntar på förklaringar eftersom jag inte vet än vad studenterna ska göra i skolan 
denna termin. (45) 

 
 
 

Lärarutbildningens för- och nackdelar 
 
Givetvis kan studenterna själva ha en uppfattning om sin utbildnings kvalitet. Därför 
tillfrågades respondenterna om hur de anser att undervisningen i ”Pedagogiskt arbete (inkl. 
VFU)” fungerar. Frågan är delad i två delar; först en del med föreslagna omdömen och 
därefter en öppen del för kommentarer. 60 respondenter besvarade frågans första del och en 
överväldigande mängd menar att undervisningen är utmärkt eller bra. Notera här att det inte 
går att särskilja ”Pedagogiskt arbete inklusive VFU” från övriga kurser i utbildningen. 
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Tabell 21. Studentens uppfattning om undervisningen i ”Pedagogiskt arbete” 
 

Uppfattning om 
undervisning i 

”Pedagogiskt arbete” 
 

Antal 
respondenter 

(n=60) 

Utmärkt 19 
Bra 38 
Mindre bra 2 
Dåligt 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trots att respondenterna uppfattar undervisningen i ”Pedagogiskt arbete” så positivt har 40 av 
dem en kommentar som är relaterad till svaret. Även dessa är huvudsakligen positiva, 
exempelvis skriver en respondent att ”vi tog upp frågor från verkliga livet, sådant vi hade varit med om. 
Det blev så påtagligt och vi fick bra råd av handledaren, återigen XX.” (20) och flera liknande utsagor 
finns. Särskilt påpekar en respondent att hon är ”mycket nöjd med den kombination som vfu och 
seminarier varje vecka erbjuder. Man får en naturlig länk melen (i.e. mellan) teori och praktik. Under 
seminarierna får man möjlighet att diskutera sådant som man gjort och vill göra i praktiken” (123). 

 
• Ped I kändes ostrukturerad men med ped II var mycket bättre (dock väldigt krävande). 
Jag har haft tur att få bra handledare på högskolan och vfu-skolan och det gör att jag är 
nöjd. Andra studenter har berättat om handledare som de inte funkat ihop med och de är 
inte nöjda. Därför tror jag att mycket hänger på de enskilda lärarna – med tur passar 
man ihop och undervisningen blir givande och med otur tvärtom. Litteraturen i ped II var 
väldigt intressant vilket var bra för undervisningen (spretigare och tråkigare i ped I. (143) 

 
Kurslitteraturen förs fram som ett plus – respondenten kan relatera denna till händelser på 
VFU.  

  
• Det har varit givande seminarier under tiden som VFU har varit. Bra litteratur med 
kopplingar till verkligheten. Bra lärare. (158) 

 
Någon säger sig vara mycket nöjd både med upplägg och med variation av lärare (135) medan 
en annan efterlyser en bättre koppling mellan de seminarieuppgifter som under VFU:n delas ut 
av lärare från Högskolan Dalarna (40).   
 
Generellt önskar respondenterna mer verksamhetsförlagd undervisning för ”ibland är det för 
teoretiskt och för lite verklighet. Skulle vara bra med mer VFU” (76) . 

 
• Jag hade velat att det bara var VFU och att man hade kunnat vara ute på skolan hela 
veckan och inte ha några seminarier då. Det känns som man missar så mycket när man 
inte kan vara med på skolan hela veckan. (55) 

 
När det i studentenkäten gällde studentens uppfattning om undervisningen i kurser som inte 
ingår i ”Pedagogiskt arbete” svarar 58 respondenter. Dessa är något mindre nöjda med 
undervisningen som sker i övriga kurser, även om det stora flertalet respondenter framhåller 
att båda kurserna är bra – det är omdömet ”bra” som flest respondenter väljer för bägge 
kursalternativen.   
 
Undervisningen i övriga kurser uppfattas av 58 respondenter som huvudsakligen utmärkt eller 
bra. Endast fyra av dem är mindre nöjda. 42 respondenter kommenterar sina svar. 
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Tabell 22. Studentens uppfattning om undervisningen i övriga kurser 

 
Undervisning i 
övriga kurser 

Antal 
respondenter

(n=58) 
Utmärkt 12 
Bra 42 
Mindre bra 4 
Dålig 0 

 
 

Bra lärare, god planering, engagemang och kvalitet framhålls i kommentarerna, även om en del 
respondenter menar att vissa kurser har för omfångsrik och ibland engelsk, litteratur. Somliga 
lärare har heller inte teknisk tillräcklig rutin eller vana att hantera både distansstudent och 
campusstudenter på samma gång. Stor variation noteras mellan olika lärares lärarstil och 
tekniska kompetens. 

 
• De kurser som riktar sig enbart till lärarstuderande är bäst, tycker jag. Blir mer 
diskussion om hur man kan arbeta med ämnet i skolan. (76) 
 
• Risken är alltid stor att ämneskurserna blir lite för teoretiska. Nivån på ämnesstudierna 
gör också att det är svårt att applicera kunskaperna på det praktiska arbetet i skolan. Jag 
efterlyser därmed ett teoretiskt innehåll som motsvarar det som används i skolor idag, för att 
få en säker ämnesgrund, en säker didaktisk grund, att stå på. Naturligtvis behövs också de 
”högre” studierna i ämnet, men det blir mycket korvstoppning och för lite fokus på 
baskunskaper (som ju ar mest användbara i skolan). Jag förstår att det då behöver utformas 
särskilda ämneskurser riktat till enbart lärarstuderande, vilket kanske inte är så lätt att 
genomföra. Att ha lärarfria seminarier under ämneskurserna anser jag är mycket bra, 
eftersom innehållet behöver stötas och blötas. (106) 

 
 

Studentrespondenterna tillfrågades i enkäten också om vilka värdefulla kompetenser 
distansutbildningen ger dem och vilka de betraktar som användbara i sitt kommande yrke som 
lärare (fr. 20). På denna fråga kommenterade 29 respondenterna att utbildningen skapar 
förutsättningar för utveckling dels personligen dels kunskapsmässigt. På det personliga planet 
skriver respondenterna om utveckling av självdisciplin, intresse för yrket, flexibilitet, friare 
tänkande, initiativförmåga, självständighet, ansvar, personlig utveckling, perspektiv, självinsikt, 
studiemotivation, nytänkande, kreativitet, lyssnande, reflektion, prioritering, strukturering, 
analytisk förmåga, professionellt sätt. Till det kunskapsmässiga räknar de utvecklingen av 
ämneskunskaper, skrivkunskap, läsförståelse, datorkunskap, datorvana, ledarkunskap, 
arbetsuppläggning och planering, lärarkompetens, betygssättning, beslutsfattande, kritisk 
granskning, samarbete, mål, barnkunskap, klassrumsklimat, individanpassning, argumentation, 
informationssökning, samhällskunskap, pedagogisk hållning, kunskapsförmedling.  

 
En kontrast är att näst intill lika många respondenter (31) menar att utbildningen inte skapar 
förutsättningar för utveckling av det egna tänkande, ledarskap, gruppsamarbete, muntligt 
framförande, relationer, förhållningssätt till elever inklusive de med särskilda behov, 
lektionsplanering, betygssättning, val av undervisningsmaterial, problem- och konflikthantering 
med elever och föräldrar, krishantering och mobbningshantering.  
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Studentrespondenterna ombads även om att betygsätta sin utbildning (fr.21). 57 respondenter 
hörsammar frågan och med hjläp av skalan 1-10 ger de utbildningen högt betyg - 7,8. 
Respondenterna är av olika anledningar generellt nöjda med sin utbildning. De nämner 
utbildningens uppläggning, nivå och att den genererar utveckling.  

 
 

Tabell 23. Betyg på utbildningen 
 

Betyg; 1 -10 
∩ 

(n=57) 
 

7,8 
 

 
 

• I princip så bra som jag förväntar mig att en utbildning som jag lägger fyra år av mitt liv 
på ska vara. (17) 
 
• Distansutbildningen är väl upplagd. Det finns som sagt en del kurser som behöver se 
över sin struktur och feed-back. (25) 
 
• Jag tycker det är hög nivå på utbildningen. Man känner att man går på högskolan fast 
man sitter över 50 mil ifrfrån campus. Många bra föreläsare och sem. Ledare (engagerade 
och inte rädda för att ge lite extra). (43) 
 
• Tycker att litteraturen hänger ihop och att man får ut något av varje kurs, som man 
änven kan ta ta med sig till nästa kurs. Något som kunde bli bättre är information om 
schema och obligatoriska träffar så att man kan beställa biljetter billigare. På vissa kurser 
har det varit få föreläsningar. En del har varit bandade och det har varit positiv och 
negativt. Negativt på det viset att det är jobbigt att títta på inspelade och torra 
föreläsningar. Positivt att man kan titta när man vill på dem och spela tillbaka och lyssna 
igen om något är oklart eller inför en tenta. Föreläsningar som inte är bandade är det ofta 
mer liv i men ibland blir man utksted av tekniken eller så hör man inte vad föreläsaren 
säger eller frågor  från publiken. Alla föreläsare tar inte upp frågor från distansstudenter 
heller. (49) 
 
• Jag trivs med min situation och upplever denna utbildning som ngt oerhört utvecklande 
jag känner att jag får med mig de cerktygen som gör att jag kan bli en bra lärare tänker 
för övrigt på att alla bode läsa lite socialantropologi i läraritbildningen man får så mycket 
gratis när man ser hur utsatta människor har det i vår värld och det kan vara bra för att 
det kommer fler och fler invandrare till skolorna och även svenskar kan leva på olika sätt. 
BRA. (69) 
 
• Saknar lärare som kan ge kvalitativ respons och får mig som elev att känna lust inför 
kommande uppgifter. Får ofta känslan av vid varje kursstart att läraren inte direkt vet 
vad som ska göras och att olika lärare inte talas samman. Det verkar vara så otroligt 
stora skillnader i hur lärarna lägger upp arbetet, vissa begär reflektionsprotokoll på varje 
läst litteratur medans vissa inte ens låter eleverna komma till tals under lektionsttid. Har 
även hänt att lärare klart och tydligt visat vilken elev den föredra genom att  alltod bolla 
över frågor till denna eller “Vad tycker du XX om vad XX säger? Håller du me?” och 
därefter disskuterar de sinemellan. TRIST!!!!!!  Sorligt blir det då den som Inte kanske  
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uttrycker sig så väl kommer i skymundan och får då därför inte tillfällei  att argumentera för 
sina åsikter mm. (126) 
 
• Betyget kunde vara högre om man haft mindre studentet i grupperna. Det verkar även som 
handledarna har mycket arbete med andra studenter, d.v.s. stor arbetsbörda. Därför får man 
vänta på respons sina uppgifter och inte den handledning ingör t.ex. rapportkonstruktionen 
som man förväntat sig. (137) 
 
• Svårt att säga varför. Det fattas en del till tio. Det är främst av anledningar jag tagit upp 
ovan som, tid för vfu och avsaknad av verktyg mot rasism m.m. Och jag tycker att hela 
utbildningen måste bli mer inriktad på vår verklighet idag i Sverige där ca 18% är 
invandrare och hur man bäst går till väga sen. Det räcker inte med en vilja att ta hand om 
även dessa barn utan man måste få mer kunskap om deras eventuella förutsättningar och 
man måste veta att inte klumpa ihop dem (som jag just gjorde). Nästan så att jag tycker att 
socialantropologi bör var en del i alla lärarprogram. (152) 
   

 
 I samband med att studentrespondenterna betygsätter sin utbildning har 42 förslag på hur 
Högskolan Dalarnas lärarutbildning på distans kan förbättras (fr. 22). Dessa förslag inkluderar 
flera områden som även diskuteras på andra ställen i rapporten; studenterna själva, 
lärarutbildningens innehåll och struktur, tenisk utbildning för lärare och handledare och 
samverkan mellan Högskolan Dalarna och VFU. Men även några nyare områden 
framkommer, såsom exempelvis kvalitetssäkring av lärare och föreläsningar för att bättre 
motsvara Högskolans marknadsföring av lärarutbildningen på distans. ”Ta till er av åsikterna 
nedan” (49), säger en av respondenterna! 

 
• Mer återkoppling på inlämnat material 

• Som lärare MER respons på inlämningsmaterial så att eleven lär sig utveckla sitt språk 
och sitt sätt att skriva. Det kan vara en inlämning för kommatering och därefter får eleven 
möjlighet att förbättra/förändra sin text innan den blir betygssatt. Detta är ju något som vi 
måste göra när vi väl själva är ute i verkligheten. (126) 
 

• Större flexibilitet i utbildningen 
• Jag tycker det kunde vara några träffar på plats i Falun. Jag vet att det finns 
distansstudenter i andra länder osv vilket försvårar, men det kunde vara lite samarbete 
mellan campusutbildningen och distansutbildningen alternativt valbara träffar i Falun ned 
framför allt ledarskapsutbildning och retorik. Det finns ju en retorikkurs med den inföll för 
mig just under den period då jag skulle ha barn. Det skulle vara fler sådana kurser så att 
om man missar en kan man läsa en annan.  (160) 
 

• Större utbud av kurser 
• Lite mer om vad som gäller betygsättning och bedömning och även hur man hanterar 
besvärliga elever eller klasser. Kanske lite psykologi om ungdomars förutsättningar och 
utveckling skulle vara bra att ha i syfte att kunna bemöta dem bättre och förstå deras 
situation och utveckling. (23) 
 
• Önskar ett större utbud av kurser som ex. specialpedagogiken. Känns mycket aktuell i 
dagsläget. En socialantropologi kanske inte har prioritet i en lärarutbildning. Finns så 
mycket mer som känns mer aktuellt ett erbjuda en Lärarstudent för de tidiga åldrarna. 
Hade önskat VFU under en hel vecka i stället för tre dagar/vecka. Man missar så mycket 
ifrån undervisningen på Vfu skolan. (44) 
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• Lägg till utbildning i ungdomspsykologi så tar utbildningen en stor steg framåt. (45) 
 
• En kurs i hur man lär ut matte på olika sätt om man läser mot dom lägra åldrarna. 
Att man förstår att vi planerar våra live efter schemat och att vi då inte kan få ett schema 
eller en ändring bara någon dag innan. Att man lägger ut uppgifter i god tid. (66) 
 
• Att man skall kunna gå på distans på alla terminer. (142) 

 
• Klarare uppläggning av utbildning 

• Det finns alltid saker som går att förbättra. Under min nuvarande termin har upplägget 
varit allt annat än klart. Terminen startade lugnt och det fanns gott om tid både att lägga 
ner ett gott dagsverk men även att reflektera. Från mitten kursen hände något och allt 
exploderade. Helt plötsligt skulle tre arbeten göras samtidigt och liknande uppgifter avlöpte 
varandra. Nu är jag medveten om att detta bara är en verklighet på min kurs men det tål 
kanske att ses över. Precis som i skolorna där vi ska arbeta är det viktigt med värdefulla 
arbeten. Att sedan eleverna ser arbetsordningen är kanske av ännu större vikt. (40) 
 
• Det är alldeles för mycket uppsats skrivande. Det är bättre att det koncentreras till vissa 
tillfällen och inte dyker upp stup i ett. Det vore bättre att få mer kunskaper innan uppsats 
skrivs. Det känns som att det är inpressat 5 poäng uppsats som fördjupning inom 
ämnenea. Jag tycker det är bättre att de som är kunniga talar om vad som är viktigt att 
fördjupa sig i och gör en kurs av det. Då kanske även ex.jobbet skulle bli roligt! Nu har 
man tröttat ut sig redan på en massa andra uppsatser. Som många gånger inte leder just 
någon vart. (75) 
 
• a) Slopa Ped. arb I. b) Tvinga inte ut oss i praktik utan början till gedigna 
ämneskunskaper. c) Gör om de pedagogiska kurserna så att de blir å ena sidan mera 
praktiskt inriktade (hur sätts betyg, t.ex. Vad händer när en elev söker misshandla sin 
lärare o.s.v.), å andra sidan teoretiskt mera högstående (barnpsykologi, pedagogiken 
idéhistoriskt och filosofiskt). d) Slopa ensidigheten (Köp en bok av Inger Enkvist och 
kolla upp hennes litteraturförteckning! Som en enkel början.). e) Slopa den alltför 
ideologiska infallsvinkeln (kunskapskonstruktivismen och sociokultur-diskursen). f) slopa 
Roger Säljös fullkomligt obegripliga, pretentiösa och tyvärr substanslösa bok – den är just 
nu huvudbok. g) Lär de blivande lärarna i grundskolans lägre nivåer att lära barn att 
läsa, skriva och räkna. De jag talat med, som nu snart blir klara, klagar över flummiga 
kurser med ytterst litet sakinnehåll, på en föga utmanande intellektuell nivå och utan 
praktisk koppling till lärarens främsta skyldigheter i förhållande till skolans uppdrag för 
6-12-åringar. (82) 
 
• Större delen av själva distansdelen har fungerat väldigt bra. Det har självklart varierat 
beroende på vilka lärare man har haft. På en del kurser har responsen inte varit den bästa 
och då är det heller inte så lätt att få tag i den aktuella läraren när den mesta 
kommunikationen sker via mail. Men egentligen vill jag inte klaga, jag har aldrig tänkt 
tanken att byta ut distans mot campus. Jag kommer snarare rekommendera att läsa på 
distans för dom som undrar och skulle föredra det. (97) 
 
• Som jag skrivit förut, seminariediskussioner är oerhört viktiga, kanske mer viktiga för 
distansstudenter än för campusstudenter som träffas oftare för spontana samtal. (99) 

 
• Att under ämneskurserna få möjlighet att praktisera de teoretiska kunskaperna som 
inhämtas, på en nivå som fungerar i grundskolan. Möjligheten finns förstås ändå, att i  
”individuell” VFU göra detta, men det skulle ingå i själva kursen och koppla teorin till det  
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praktiska arbetet. Hellre få öva sig mer i att utforma och genomföra undervisning än att 
genomföra massa undersökningar och skriva rapporter. Att från första början lära sig att 
arbeta med dubbelloggar för att hela tiden kunna använda egna reflektioner i det praktiska 
arbetet. (106) 
 
• Se till att alla kurser är väl strukturerad på fronter då det är den viktigaste platsen för oss. 
Se hur socialantropologin varit strukturerad som ett bra exempel. En annan sak är 
upplevelsedagen som vi hade i pedagogiskt arbete 1. Den var fantastiskt givande men lite 
svårt att ”känna” genom datorn. Jobba mer med den. Ett ex är modellen som vi målade av, 
hon hade svarta kläder (vilket jag förstår meningen med) på dataskärmen blev hon, mot den 
svarta scenen, lite otydlig. (152) 
 
• Schemalägga träffar utan lärare, så man får igång ett samarbete i gruppen och att få känna 
tillhörighet. (156) 
 

• Tid för seminarier 
• Diskutera med eleverna vilka tider de vill ha seminarierna. Tex genom en kryssruta; jag 
vill helst ha fm/em tider. Hjälper mycket. Se till att schemat etc finns ute i god tid. Gärna 
isbnkoderna ut på boklistorna. Föreläsningsanteckningar ut på förhand. Inga 
mastodontuppgiftpresentationer av lärarna någon dag innan. Låt oss visa att vi vill och kan. 
Alla lärare borde kunna basic att hantera all teknik; kolla av att vi distansare hör och ser 
er. Förtydliga för oss som har mycket till godo, vad ni vill att vi ska göra och inte alltid 
referera till kurshandboken. Det är i alla fall efter jag försökt att hitta svaret på fronter eller 
i kurshandboken som jag hör av mig. Behåll den goda personliga nära relationen till oss 
elever. Det är många andra högskolestuderanden avundsjuka på oss studenter för. (38) 
 
• Bestäm att man lägger alla seminarier på vissa dagar. Planera in några studiegrupper på 
kvällen för dem som arbetar dagtid. (67) 
 
• Mer tid för seminarieträffarna. (193) 
 

• Fler och sammanhängande VFU-perioder 
• Fler sammanhängande VFU-perioder utan uppgifter, som inte är sammankopplade med 
VFU:n, från högskolan. Bättre kommunikation med lärarutbildarna och en lyhördhet för 
vad de anser är bäst för oss studenter. De har också kunskaper även om de inte är 
Akademiker eller professorer på högskolan, låt deras röster bli hörda, det är ju de som är ute 
i den vardag vi vill ut och arbeta i. Förbättra Marratech, som det är idag är det för mycket 
strul och störningar. Bandbredden räcker inte till för att alla ska kunna ha ljudet på eller att 
användning av webbkamera ska kunna användas. Se till att alla de lärare som föreläser 
kan med utrustningen för utsändning till oss på distans och att de lär sig att låta oss vara 
med i diskussionerna. Vi vill känna delaktighet precis som de som sitter i föreläsningssalen. 
Var snabbare med att komma ut med information om kursen och kurslitteratur vid 
terminsstarter. Idag ges alldeles för lite tid till att hinna skaffa kurslitteratur, många gånger 
behövs litteraturen redan första veckorna och trycket på bokhandlar mm. gör att man inte 
hinner få sin litteratur i tid. (129) 
 

• Aktuell kurslitteratur/Mer kurslitteratur tillgänglig som e-böcker 
• Kan uppleva litteraturen lite krånglig ibland speciellt den engelska. (69) 
 
• Minska ner kurslitteraturen, hälften av det man läser fastnar inte pga att det är så hög 
fart att man inte hinner stanna upp och reflektera över det man läst. (87) 
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• Det skulle vara bra om alla kurser hade aktuella kurslitteraturlistor för hela terminen 
direkt vid start- Sen skulle jag vilja att man fick mer information om vad som gäller när 
man är ute på vfu:n om hur länge man ska vara där om man ska vara ute en dag. Det 
har varit lite kämpigt att vara på vfu:n i över åtta timmar (inkl. ½ timmes rast) och sen 
ha en uppgift till skolan som man ska göra. Det är mer än en heltid för mig! (112) 
 
• Det skulle vara önskvärt att ha mer litteratur tillgänglig som e-böcker via biblioteket. 
Särskilt under de kurser där praktik inte ingår, då det underlättar vid studier utomlands. 
(123) 
 
• Det är bättre med för mycket information än för lite! Jag tror också att det vore idé att 
fundera över de kommuner som inte är inom Dalarnas område, om man på något sätt 
kunde få till en person i kommunen som får uppgifter att ha den största kontakten med 
Högskolan, likt koordinatorer, men jag vet inte om det skulle fungera praktiskt. Det är 
väl en kostnadsfråga, antar jag. I annat fall kanske mer ansvar får läggas på rektor (som 
är kommunens part i kontraktskrivning med kommun utanför Dalarna) men frågan är 
väl då om kommuner utanför Dalarna vill att befolkningen ska studera utanför 
kommungränsen! Informationsflödet ut från Högskolan behöver i alla fall ses över, det är 
den största bristen, men jag vet inte om det är specifikt för distansstudier…kanske 
förekommer när man läser på plats också? Själva utbildningen som sådan: jag önskar att 
det fanns fler kurser som var valbara, jag hade hellre läst specialpedagogik än geografi, 
hellre mer läs och skrivinlärning än socialantropologi, men jag kan förstå att det är 
omöjligt att tillgodose alla olika intressen. Det var väl inte så många konkreta förslag 
egentligen, men i alla fall vad jag tycker!! Tack för en intressant enkät! (Jag gillar 
enkäter). (151) 
 

• Kvalitetssäkring av lärare och föreläsningar 
• Det är i så fall föreläsningarna som varit kvalitetsmässigt ojämna. Kan även tänka mig 
en mer anpassad undervisning med konkreta övningar mot eller modellbyggande för 
undervisningens praktiska genomförande. (120) 
 
• Erbjud validering för oss som har många års erfarenhet av läraryrket, genom samarbete 
med andra högskolor som ev. skulle kunna fungera som oberoende ”examinatorer”, i de 
fall studenten (som jag själv) bor långt bort från Dalarna. Att slösa tid på låtsas-VFU 
är helt meningslöst, för att inte säga kränkande, för oss som arbetar varje dag i skolan 
sedan lång tid. I gymnasiet, där jag själv är verksam, är vi sedan lång tid skyldiga att 
validera våra elevers kunskaper. Det känns oerhört bakvänt att inte bemötas med samma 
möjlighet från en sådan framåtriktad högskoleutbildning, där man har både virtuella 
mötesformer och strävar efter nya banbrytande insikter och kunskaper. Det är MYCKET 
VANLIGT att vi som arbetar inom skolan söker oss just till distansutbildning, eftersom 
vi har små eller inga möjligheter till att studera lokalt. VALIDERA VÅRA 
PRAKTISKA LÄRARKUNSKAPER! Dessutom skulle man behöva erbjuda 
mycket mer kunskap kring rättigheter och skyldigheter och avtal, som lärare. Det är där 
man går bet i yrkesutövandet, vilket chefer och rektorer är medvetna om. Man anställer 
gärna unga, gröna medarbetare som man kan göra ”lite vad man vill med” eftersom de har 
dålig koll på sina rättigheter och på vad som KRÄVS för att orka i längden!!! 
Naturligtvis skulle man behöva gå in djupare på elever med särskilda behov, inte för att 
utbildas till speciallärare, men kanske för att titta på var gränserna går för vad en 
”vanlig” lärare ska förväntas göra (och HUR?) och när en specialpedagog bör kallas in 
och hur detta ska gå till rent formellt. Detta är jätteviktigt, eftersom det handlar om elevers 
rättsäkerhet, och inte minst för att detta kommer att uppta en mycket stor del av den nye 
lärarens yrkesutövande – inte sällan en chockartad upplevelse! (135) 
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• Se till att ställa samma krav på alla studenter. Är det heltidsstudier skall man inte bara 
för att man arbetar kunna vara borta från seminarierna och urskulda sig med detta om man 
ej har lämnat inlämningar i tid och så vidare. Seminarierna skall vara obligatoriska. 
Endast verkliga anledningar som t.ex. sjukdom skall vara skäl för att vara borta. Se till att 
studenterna har de förkunskaper som krävs. D.v.s. man skall kunna visa upp giltiga intyg 
och betyg innan man blir registrerad. Den individuella VFU:n måste vara samma för alla. 
Som det är nu verkar det som om en del slipper göra den och en del andra förväntas ha gjort 
den, även fast de har liknande studiegång. Få verkar veta vad IVFU är för något. Dela 
upp Ped.arb II i två betygssättande delar, och där VFU: är en och den andra delen av 
kursen är en betygsättande del. Högskolelärarna borde titta på sina föreläsningar och se vad 
de kan förbättra för oss som sitter och tittar hemma. Ibland glömmer de bort oss och vissa 
föreläsningar är ej proffisionella med avseende på detta. Kolla upp hur lärarstudenterna blir 
bemötta av sina handledare ute på partnerskolorna. Kan finnas handledare som flera 
studenter ansett som mindre bra, utan att detta kommer fram. Därför behövs någon form av 
dokumentation av hur de olika handledarna fungerat genom åren. De bör betygssättas. 
(137) 
 
• Att kunna kvalitetssäkra föreläsningar som läggs ut, jag har under den senaste terminen 
stött på väldigt olika föreläsningar. Vissa oerhört bra, andra rent utav dåliga. Man är ju 
olika som personer men några av föreläsningarna har lästs innantill utifrån en Power Point , 
och det är verkligen inget jag lär mig av.  (161) 
 
• När man hör att tidigare kursare haft problem med både litteratur och lärare och 
saken/sakerna upprepas när man själv läser kursen blir man arg. Tätare uppföljningar efter 
kurserna. Eller kanske att någon tar kommentarerna på allvar. Vi tar våra studier på 
allvar därför vi vill arbeta inom ett visst yrke, därför är det både kränkande och nonchalant 
att viss litteratur exempelvis bara hänger kvar för att den låg i förra kursomgången. Liksom 
vissa lärare!!!!!!!!!!! (175) 
 
• Inte tillåta elever som inte uppfyller kraven att fortsätta med utbildningen. Inte tillåta elever 
som är obehöriga att börja nästa kurs. Höja förväntningar till elever som får G (dvs de som 
inte anstränger sig och kanske kommer oförberedda till seminarier och träff). (195) 
 

• Plan för distansstudenters medverkan i Falun 
• Det jag nämnt ovan samt att eftersom ni marknadsför denna utbildning som distans måste 
det finnas ett plan för de studenter som inte kan delta när det är träff i Dalarna. Det är inte 
alla kurser som har det. Det måste dessutom vara givande och effektiva dagar i Falun 
speciellt om man reser 120 mil tur och retur. Ibland på fronter annonseras det om olika 
förläsningar som alla kan delta i. Det hade varit kul om de kunde streamas så att vi 
distansare kunde få vara med. (25) 
 

• Bättre fokus på distansstudenter 
• Att förbereda lärare på hur de ska förhålla sig till distansstudenter när de håller 
föreläsningar, så att vi inte glöms bort – det betyder mycket! (43) 
 
• Se inte distansstudenterna som något undantag, vi jobbar med skolarbetet lika flitigt som 
campus. Många gånger kommer vi på undantag – känns det som i alla fall. Hur många 
högskolor har inlämning av tentor en JULAFTON? Som exempel. Tentor tar lång tid att 
få svar på--- många gånger mer än månader – vissa kurser har inte ens svarat på PM. (86) 
 
• Föreläsarna bör bli bättre på att se att vi finns. (139) 

 49



 
• Framförallt att föreläsarna förstår att vi studenter sitter utanför campus sälen och att de 
måste ha fokus på oss också. Det kan föras samtal i salen som vi inte hör och som lärarna 
inte upprepar. Vilket är frustrerande. De behöver också lära sig att titta på vad vi skriver 
till dem via nätet. Läraren kan ställa frågor till oss studenter men ibland är det bara de som 
sitter i salen som får svara, våra distanssvar kollas inte upp. Men det gäller inte alla lärare 
utan några, men det är säkert en per kurs i alla fall. (158) 

 
• Mer utbildning för VFU-lärare 

• Vfu-handledarna behöver mer utbildning. Villigheten att ta emot studenter skulle behöva 
bli bättre. Eftersom man är helt beroende av en Vfu-handledare för att kunna slutföra 
utbildningen så kändes det väldigt jobbigt att behöva leta i ca 6 månader efter någon som 
ville ställa upp. (58) 

 
• Teknik/teknisk utbildning för alla lärare 

• Att ni spelar in alla föreläsningar och lägger ut dem så vi distansstudenter slipper få 
problem pga. av tekniskt krångel. Även om en föreläsning inte krånglar så kan det vara 
oljud eller annat i bakgrunden, eller så missar man ändå något föreläsaren säger eller hinner 
bara inte med och då har vi inte samma möjlighet som campusstudenterna att be dem 
upprepa vad de sagt. (56) 
 
• Det är mest om organisationen i Fronter. Se till att alla använder samma struktur i 
Fronter. Det underlättar för studenterna om man känner igen sig i kursrummet. En vanlig 
lektionssal möbleras inte om mellan kurserna, eller hur? Då bör det också finnas en 
grundläggande struktur i distansrummet, t.ex. en mapp för föreläsningar, en mapp för 
litteratur, en mapp för uppgifter, etc. Se också till att lägga ut litteraturlistor i god tid! Det 
kan inte vara så att läraren sitter kvällen före och räknar ut vilka böcker som ska 
användas. Strukturera alla litteraturlistor efter samma mall. Nödvändiga böcker, ev. 
referenslitteratur, vad som kommer att finnas i kompendium eller i länkar. (Läser just nu 
SV1, text o tal, där är det bra ordning.) Se till att det finns tydliga läsanvisningar. Det är 
inte roligt att gissa sig till vad man bör läsa. (Visst, det kan finnas en poäng i att lära sig 
söka information, men…). Se till att lärarna är kunniga i Marratech. De ska inte behöva 
känna sig osäkra på hur man gör. Lärarna bör se till att alla få komma till tals, det är 
viktigt när man inte ser varandra. Någon som är tyst i ett klassrum, finns ändå där och 
kan med gester och minspel signalera sin delaktighet. Den som är tyst i Marratech finns helt 
enkelt inte med. (77)  
 
• Mer VFU (men det är väl inte unikt för distansutbildningen). Mer kunskap om fronter 
för lärarna så alla kan ge feedback på inlämningarna direkt i inlämningsmappen. Bra också 
om lärarna riktar föreläsningarna direkt till oss distansare. (76) 
 
• Att föreläsare som kommer utifrån bättre skall behärska föreläsningsapparatur i salarna 
där ni streamar ut föreläsningen. Lägg tid på att lära dem det. Det kluddade rejält några 
gånger. (184) 

 
• Bättre samverkan 

• Bättre samarbete mellan högskola och handledare utanför Dalarna. Det bästa vore om alla 
handledare var tvungna att gå högskolan i Dalarnas handledarutb för att förstå, även om de 
redan gått på annan högskola. Jag förstår om det är svårt men gör i alla fall en kortare 
variant som de kan vara med på. (mina handledare skulle gått på vissa träffar när jag 
började men de fick aldrig någon inbjudan!)… Sänk ambitionsnivån något. Med lite mindre 
litteratur/reflektionsprotokoll skulle studenterna hinna längre och djupare med egna  
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reflektioner. Många som läser nu lägger ner mer än 40 timmar/v. Organisation och 
information: Det finns säkert någon bra föreläsare som kan komma och hjälpa till. Det är 
nog lika bra att alla anställda på Högskolan Dalarna går en kurs i detta. Frågor att ta 
upp: vem är ansvarig? Hur informerar vi om detta till alla? Vem följer upp? Hur gör vi för 
att inte studenterna skall slitas emellan flera motstridiga instruktioner? Hur skriver man 
tydliga schema? etc – Lycka till! (143) 
 

VFU-respondenterna i fråga 23 en liknande fråga: På vilka sätt anser du att den 
verksamhetsförlagda utbildningen kan förbättras?, besvaras den av 18 respondenter. ”Ja, det 
finns säkert sådant som kan förbättras men jag kommer inte på något särskilt” (35), skriver en av dem. 
Övriga uttalar att de kan de förbättring av lärarutbildningen om dess innehåll och upplägg 
förändrades något. Dessutom efterlyser man egen utbildning och värdesättning av VFU-
arbetet. 

 
• Utbildningens innehåll och struktur 

• Att studenten får längre sammanhängande praktik. Så som det fungerar nu är det inte lätt 
att planera, genomgöra och träna på att ha uppföljning. Det behöver mycket bättre 
kommunikation mellan handledare och utbildningsansvarig. Jag tycker att handledaren 
måste få information om vad som är bestämt för studenten. Speciellt i de fall som det är något 
problem. Det kan inte bara vara handledarens ansvar att hålla kontakt med högskola och 
student. (16) 
 
• Separera de VFU veckor ifrån teoretiska kunskaps veckor. Det är mycket slitande också 
för studenterna. (45) 
 
• Mer vfu tidigt i utbildningen. (56) 
 
• Det skulle vara mera av läs- och skrivinlärning samt matte på VFU. Även om 
inriktningen inte gäller dessa ämnen så kommer lärarna oftast att få undervisa i dessa 
ämnen i alla fall. Då skulle det vara bra om någon uppgift gällde svenska eller matte som de 
får från högskolan. Att fördjupa sig i. (70) 
 
• Utbildningen kan förbättras genom att studenten befrias från de teoretiska studierna under 
vfu för att kunna koncentrera sig på vfu. (73) 
 

• Fler och sammanhängande VFU-perioder 
• Ha sammanhängande utbildningsperioder. (19) 
 
• Det vore ju lättare om studenterna var lediga för praktik hela veckor. Om de ska ha sina 
två lektioner under måndag, tisdag eller onsdag. Oftast följer ju lektioner på följd. (22) 
 
•  Det skulle vara bra om vi VFU lärare fick planera tillsammans med studenten deras 
VFU tid. VFU tiden borde vara sammanhängande under hela veckor. Studenterna blir så 
splittrade och de får ingen klar bild på hela verksamheten. (64) 
 
• Mer verksamhetsförlagd utbildning. Den tiden är för snålt tilltagen. När de är ute på sin 
period ska de bara ägna sig åt arbetet i klassen. Alla andra uppgifter ska läggas åt sidan för 
att de ska hinna ta del av allt arbete, som ingår i ett lärarjobb. (69) 
 
• Jag skulle gärna se färre men längre pass ute på skolorna. (74) 
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• Kvalitetssäkring av VFU-lärare 
• Jag önskar att studenten vid någon praktikperiod fick koncentrera sig på det arbete som 
pågår i klassen och bygga upp sina lektioner efter det. Jag tycker att vi handledare är 
mycket underbetalda. Det är många duktiga lärare på vår skola som inte kan tänka sig 
att vara handledare för det tar så mycket tid och knappast någon ersättning. Som jag ser 
det är VFU:n oerhört viktig för studenterna och därför borde väl handledarna värdesättas 
lite mer. Jag vill också tillägga att det ger mycket att vara handledare och det är 
stimulerande och roligt, men det ena behöver väl inte utesluta det andra. (37) 

 
• Mer utbildning för VFU-lärare 

• Handledarutbildning. (67) 
 

• Bättre samverkan 
• Bättre kontakt mellan utbildningsort och VFU-skola. (10) 
 
• Jag efterlyser mer personlig kontakt mellan högskolelärarna och oss VFU-lärare, 
handfasta och praktiskt inriktade ramar för VFU-perioderna samt mer renodlade VFU-
perioder. (96) 
 
• Om nu högskolan anser att vi handledare i VFU:n är viktiga så tycker jag nog att 
kontakten måste bli bättre. Det vore kanske bättre att studenterna blir tilldelad de VFU-
läraren som just då arbetar med det område som studenten läser. Det passar inte i alla 
årskurser att studenterna genomför sina uppgifter. Det kan vara jättesvårt att få ut 
någonting från de yngre barnen lika väl ska de genomföra vissa enkäter bland barnen eller 
uppgifter som barnen inte ens begriper. Allt som ni på högskolan ger era studenter är 
kanske inte så självklart för oss ute i verksamheten. Ibland känns det som om jag inte 
begriper ett dugg vad studenterna håller på med. (95) 
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5  TUMMEN UPP FÖR DISTANSSTUDIER!  

 
 

Föreliggande arbete dokumenterar utvärderingen av Högskolan Dalarnas lärarutbildning på 
distans. Denna har studerat kommunikation av olika slag mellan inblandade aktörer i 
utbildningen. Förutom detta har utvärderingen också beskrivit studentgruppen och 
studenternas studiesituation, liksom antal studieavbrott och anledningar till studieavbrott och 
gett en bild av studenternas synpunkter på utbildningen. VFU-lärarnas uppfattning om vad en 
integrerad utbildning innebär, hur de arbetar och vad som krävs av dem för att uppnå 
integration och på vilka sätt de själva och Högskolan kan skapa förutsättningar för ökad 
samverkan och integration har ingått i utvärderingen, liksom hur Högskolans lärare uppfattar 
integration och kontakter med VFU-lärare och vilken vidareutbildning som krävs av dem. I 
samband med detta har utvärderingen också studerat hur väl Högskolan Dalarnas mål om 
integration mellan högskoleförlagda och verksamhetsförlagda studier uppfylls.  
 
Utvärderingen omfattade skriftliga enkäter vilka distribuerades i januari 2008 via e-mejl till de 
227 studenter som var programregistrerade på Högskolans lärarutbildning på distans mellan 
2005 och 2007. Efter påminnelse hade 61, ofta ofullständiga, svar inkommit vilket motsvarar 
en svarsfrekvens på låga 14 %. Stort utrymme i enkäten hade dock lämnats för kommentarer, 
vilket hörsammades av många. En mejl-enkät gick även i senare delen av januari till 104 VFU-
lärare som, enligt uppgift från Högskolan, varit handledare för distansstudenterna. Alla gick att 
nå på uppgiven adress – endast 89 VFU-lärares enkäter kvarstod. Vid påminnelse hade 27 
användbara enkäter returnerats vilket motsvarar en svarsfrekvens på drygt 30 %. Få av 
enkäterna var fullständigt ifyllda. Enkäten följdes av ingående telefonintervjuer med de sex 
respondenter som erbjudits sig för detta. Även några av Högskolans lärare som är involverade 
i distansformen av pedagogiskt arbete samlades för gruppsamtal under utvärderingen. Med 
dessa samtalades gruppvis i cirka två timmar om samma områden som fokuserades i 
enkäterna. 
 
De studenter som besvarat enkäten är födda huvudsakligen under 1960 och 70-talen och är 
endera gifta eller sammanboende med barn skolåldern eller yngre. De har 25 vuxna barn. 
Avståndet mellan studenternas respektive boendeort och Högskolan Dalarna varierar avsevärt. 
Bland studenterna finns småbarnsmammor, några som inte vill flytta från hemorten och andra 
som i flera år redan arbetar som lärare – fast utan behörighet. Vissa har aldrig studerat på 
högskola eller prövat på distansstudier och många arbetar i viss utsträckning utanför hemmet. 
För drygt hälften av studenterna är det första gången med distansstudier. En del studenter 
förvärvsarbetar inte under studierna – men i genomsnitt förvärvssarbete drygt 17 %. Några 
uppger att de förvärvsarbetar 100 %. Av olika orsaker gör en del studenter uppehåll i studierna 
dels av personliga, dels har de att göra med vilka kurser som varit valbara eller nödvändiga för 
just den studenten. Uppskattningsvis är antalet studieavbrott cirka 10 %.  
 
Det betyg som studenterna ger lärarutbildningen på distans är högt, men trots detta har de en 
mängd synpunkter som avser för- och nackdelar i utbildningen och förslag på förbättringar. 
Fördelarna som framhålls är att kunna studera på egna villkor vad gäller till exempel boende, 
familjesituation och arbetsomständigheter. Nackdelarna innefattar den brist på 
uppmärksamhet som upplevs, liksom svårigheten att få återkoppling på arbetsuppgifter. Mer 
flexibilitet i studierna efterlyses särskilt av de studenter som har annat ansvar än studierna eller 
befinner sig i en fas av livet som omöjliggör gruppbeteende. Man påpekar att lärarna heller inte 
får glömma bort de studenter som föredrar distansformen av studierna. Dessutom  
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framkommer att de gärna vill bli bemötta på ett korrekt sätt av sina lärare och av Högskolans 
administration. 
 
Studenterna visar att de tar stort eget initiativ till kontakt med lärare, andra studenter och 
VFU-skola – förutom den som schemalagd förekommer. Nya vänner via nätet betyder inte att 
kontinuiteten i en seminariegrupp eller klass får glömmas bort av ansvarig lärare. Det finns 
uppenbarligen en risk att någon student blir kvarlämnad ensam när ”hennes” grupp sakta 
tömts på medlemmar. Där har naturligtvis Högskolan Dalarna uppgiften att se till att sådant 
inte kan ske. Det är dock intressant att kunna konstatera att många studenter anser att det är 
deras uppgift att ta och upprätthålla kontakt med lärare och Högskola och i vissa fall även 
fungera som länk mellan Högskolan och VFU-läraren. 
 
Det framkommer att studenterna värderar sin VFU högt, men också att de skulle vilja ha mer 
praktik, sammanhängande praktik och praktik som inte sammanblandas med uppgifter från 
Högskolan som i flera fall inte har att göra med arbetet under VFU-tiden. Studenterna uppger 
dock att de i högre grad känner sig som högskolestudenter och inte som medarbetare på VFU-
skolan. Det stora flertalet studenter menar att VFU-skolan har mycket stor eller stor betydelse 
i och med att den dels skänker en utsikt att i framtiden få börja som lärare på VFU-skolan, dels 
utgör en verklighetstest i jämförelse med övriga studier. Av denna anledning har utvärderingen 
försökt utröna om distansstudenten någon gång känt sig isolerad under studierna. Hälften av 
studenterna har endera känt sig eller känner sig isolerade i sina studier, men denna känsla 
motsvaras inte av VFU-lärarnas uppfattning av samma sak. 
 
Stor betydelse har även datasupport och kursadministration, men inte skolans bibliotek som 
utnyttjas dåligt av studenterna. Generellt uppger dock studenterna att de med något undantag 
behandlas väl av samtliga servicegivare – särskilt berömmer de datasupporten. I detta 
sammanhang bör påpekas att vissa förskolor inte har tillgång till eller har svårt att nå dator och 
därför följaktligen inte kan upprätthålla samma kontakt med Högskolan Dalarna. 
 
Bland dem som svarat på VFU-lärarnas enkät finns såväl förskollärare, folkskollärare, 
grundskollärare som gymnasielärare. Vissa av VFU-lärarna har utöver lärarexamen även andra 
högskolestudier. Denna vidareutbildning innefattar inte handledarutbildning. Knappt hälften 
har genomgått handledarutbildning. Denna uppfattas ibland som en praktisk lösning men de 
flesta menar att handledarutbildningen är mycket eller ganska användbar och uppskattar 
Högskolan Dalarnas handledarutbildning. Med hjälp av handledarutbildningen kunna de se sitt 
yrke med nya ögon, få nya infallsvinklar, nya idéer, de blir uppdaterade och får möjlighet att 
modernisera sitt vanliga beteende. Handledarutbildning innebär ett närmare samspel med 
Högskolan och denna kontakt med Högskolan kan kanske motverka den brist på 
kommunikation som lyfts fram i samband med andra frågor. Handledarutbildningen ger 
emellertid inte svar på praktiska spörsmål som rör till exempel studentens förväntningar på 
VFU, betygssättning, och arbetssätt. Den är heller inte passad för olika nivåer – nivån på 
innehållet är endera för lågt eller för högt för deltagaren. 

 
De särskilda problem som förkommer i VFU-lärarens arbete och som uppfattas vara 
relaterade till att studenten läser sin utbildning på distans rör studenterna, planering och 
samverkan mellan Högskolan och VFU-skolan, och teknik. Studenterna förefaller inte lika väl 
förberedda som campusstudenter och vissa inser inte riktigt att studierna är på heltid. Dålig 
framförhållning från Högskolan Dalarna medför stress och problem i arbetet både för VFU-
läraren och för studenten, VFU-tiden hänger inte ihop och detta orsakar störningar i arbetet 
som påverkar arbetsron för samtliga inblandade. Tekniken vanligen fungerar vanligen på bästa 
sätt, men på vissa förskolor är just tekniken problem. Implicit i kommentarer syns brist på 
samverkan mellan VFU-skolan och Högskolan och på de krav som respektive skola ställer på  
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studenten. Generellt förefaller Högskolan Dalarnas mål om samverkan vara uppfyllt, trots att 
studenterna har synpunkter om motsatsen. Det är dock inte klart om studenterna uppfattar 
vad exakt vad målet är. 
 
VFU-lärarna uttalar även att tiden är en bristvara i många fall. Dels behövs tid för planering av 
studentens VFU, dels tar det extra tid för själva handledningen och kanske behöver VFU-
läraren ändra sin undervisning för att passa studenten. Tid för reflektion saknas och även för 
informella pedagogiska samtal med studenten. 
 
Det framkommer att även VFU-lärarna önskar en mer sammanhållande VFU-tid för 
studenten. När studenten är ute på VFU-skolan önskar VFU-lärarens mer kontakt med 
Högskolan Dalarna och kanske inte endast visa mejl eller telefon, utan möjligen via personliga 
besök. VFU-lärarna har inte samma positiva inställning till Högskolan Dalarna s mål om 
samverkan. Någon frågar till och med om sådan alls förekommer. 
 
Generellt kan sägas att det förefaller vara svårigheter med många inblandade aktörer i 
lärarutbildningen på distans. Inte endast är det fråga om Högskolans lärare, studenter och 
VFU-lärare, utan det finns utbildningsledare och annan personal på Högskolan liksom 
utbildningssamordnare och rektorer plus annan personal på VFU-skolan. Dessutom 
förekommer mycket av Högskolan Dalarnas erfarenhet och rutin i sammanhanget ännu inte 
nerskrivet på papper utan förekommer som kunskap och/eller ambitioner och vilket gör 
organisationen sårbar. Ofullständiga rutiner märktes tydligt i samband med svårigheten att få 
rätt adressunderlag i samband med datainsamling. 
 
Högskolan Dalarna är otydlig i sin information både till studenter och till VFU-skolan och 
dess lärare. Högskolans förväntningar och krav behöver helt klart förtydligas (inte bara 
mångfaldigas!) för samtliga inblandade. Det är naturligtvis inte bra att vissa VFU-lärare får sin 
info via studenten.  
 
Behovet av handledarutbildning framkommer alldeles klart i utvärderingen. Det är emellertid 
viktigt att denna utformas så att den dels passar VFU-lärarnas behov, dels anpassas efter vilket 
verksamhet VFU-läraren representerar – det är ju inte säkert att samma handledarutbildning 
passar en VFU-lärare på förskola som en på gymnasienivå. 
 
Det går inte att säga efter denna utvärdering att Högskolan Dalarnas nätbaserade 
lärarutbildning utgör en egen kultur, därtill arbetar de inblandade aktörerna inom 
lärarutbildningen alltför olika och utan gemensamt mål. Det räcker inte att alla arbetar med de 
bästa intentioner. Högskolan Dalarna måste lägga ner mer arbete för att utveckla den 
nätbaserade lärarutbildningen vad gäller rutiner och intern utbildning – dels avseende teknik, 
dels personlig träning av undervisning i distansform. Det framkommer att somliga lärare 
menar att ”de slår knut på sig själva” ibland och att de resurser som anslås förbehålls 
’Pedagogiskt arbete’ och inte respektive inblandade ämnen. Kontakten mellan Högskolan 
Dalarnas lärare och VFU-lärarna måste bli bättre och oklara kommunikationskanaler måste 
röjas.  
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Bilaga 1 
Övriga kommentarer 

 
Handledarutbildning 

 
• Eftersom jag är en gammal stöt med en massa inrotade beteenden var det bra att friska upp och 
modernisera kunskaperna i pedagogik/didaktik.  (74) 
 
• Jag tycker det är bra att vi har etablerat en kontakt med högskolan och gått både på seminarier och läst 
viss litteratur som studenterna läser. Jag saknar dock betygssättning av eleverna, som är en viktig del, och 
mer diskussioner och hur vi arbetar/skall arbeta som lärarutbildare.  (92) 
 
• Jag kommer inte ihåg mycket från min handledarutbildning däremot har det varit mycket intressant och 
nyttigt med de handledarträffar jag har varit på under åren. Där har man verkligen fått höra och ventilerat 
många frågor och fått tips och nya infallsvinklar från övriga lärare. Det har varit mycket nyttigt och givande.  
(95) 
 
• Bra att se sitt yrke med nya ögon, bli uppdaterad på hur utbildningen är idag och vad som diskuteras.  
(99) 

 
Anpassning av VFU-lärares arbetssätt 

 
• Jag har ju varit handledare till en elev som ofta hade egna lektioner samtidigt som jag hade mina 
språklektioner, vilket inneburit att jag följt hennes arbete med en grupp då jag faktiskt var ledig. Det 
innebär ju att jag gjort mer lektionstid än med mina tidigare VFU-studenter. Då hon varit med mig har jag 
enbart anpassat undervisningen så att hon kunnat ta och slutföra hela moment.  (20) 
 
• Vi har fått anpassa lektionerna så att studenterna har kunnat genomföra sinas uppgifter. Vissa 
schemaändringar m.m. (37) 
 
• Dålig framförhållning. Vi får sällan veta i god tid när studenten ska ha sin praktik i skolan. Det kan 
vara svårt att vara uppdaterad på all den litteratur som studenten ska relatera till vid sina inlämningar. Jag 
upplever att det är mer komplicerade arbetsuppgifter som dessa studenter har om jag jämför med studenter 
från traditionell lärarutbildning. Mycket teori och lite praktik.  (37)  
 
• Byta dagar, försöker göra tiden så givande som givande som möjligt den tid lärarkand är här. (99) 

 
VFU-skolans betydelse för studenten 

 
Trygghet 

 
• Oerhört viktig, särskilt som distansstudent – eftersom kontakten med högskolan inte är så stor är det en 
stor trygghet att ha en fadderskola. Mycket bra!  (43)  
 
• Den har mycket stor betydelse under terminer för just VFU. Under terminer när ingen sådan undervisning 
är schemalagd har jag inte haft så mycket kontakt med VFU-skolan.  (99) 
 
• Det är en sak att få kunskap om hur man är som en bra lärare i teorin och en helt annan hur man är det 
i praktiken, anser att vfu skolan har stor betydelse för min utbildning.  (194) 
 

Nödvändighet 
 

• Det beror på hur man menar. Vad gäller erfarenhet så har den väldigt stor betydelse. Annars har den 
inget. (91) 
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• Ingen alls betydelse. Är snarare en belastning, dels på grund av avståndet till skolan 14 mil enkel väg, men 
också därför att VFU-veckorna inte innebär någon ny kunskap för mig. (92) 
 
 
• De bedömer ju mitt arbete och hjälper mig att få praktik. Alla har fullt upp och att man ibland känner det 
som om ingen har tid med en är ju ett problem som reflekterar samhället i sin helhet.  (137) 
 
• Jag behöver ju min VFU.  (139) 
 

Chans 
 
• Det är ju den stora chansen jag har dels att träffa elever, men även personer som är anställda på skolan. Det är 
otroligt viktigt för mig att komma ut och träffa människor.  (161) 
 

Verklighetstest 
 
• Eftersom jag arbetat som lärare i 3 år innan jag sökte in var jag redan trygg i den åländska läroplanen och i 
svenskämnet. Däremot att se det ut ett nytt perspektiv, arbeta med en bok i stället för som vi i vår skola plockar 
ihop eget, vilka skillnader som finns de få kilometrarna som skiljer oss.  (38) 
 
• Här får jag som student möjlighet att testa mina kunskaper i den verkliga skolvärlden. Dessutom får jag 
möjlighet att inhämta praktisk kunskap som bara en lärare i action kan ge. Att jag sedan kan knyta kontakter 
för framtida arbete är även det positivt.  (40) 
 
• Här har jag tillfälle att testa, jag tillåts att göra fel.  (46) 
  
• Som elev behöver man praktisk erfarenhet utöver de teoretiska studierna. Även om det blir stressigt att hinna 
med både VFU och högskolearbete samtidigt är det berikande.  (49) 
 
• Jag trivs toppenbra på skolan och känner att jag får lära mig mycket där. Både de ansvariga VFU-lärarna och 
övriga anställda ställer gärna upp och svarar på mina frågor osv.  (56) 
 
 • Det är ju när man är ute som man lär sig. Det man läst faller på plats när man får vara ute och se och 
praktisera det. Mer vfu tid för att få träna inför jobbet som lärare.  (66) 
  
• Jag får oerhört god respons av alla lärare på skolan och min vfu lärare ger mig mkt god feedback känns bara 
som att dessa två terminer då man bara ha den individuella vfun inte har samma stadiga planerade kontakt det 
är bättre när det är inplanerade veckor istället får ngn dag då och då. Svårt att planera in det i schemat liksom.  
(69) 
 
• Det är väldigt bra att ha en VFU-skola! Den står för verklighetsanknytningen. Högskolestudierna kan ju 
annars bli väldigt teoretiska.  (77) 
 
• I princip den enda glädje jag hittills haft av de olika terminerna av Ped. arb. är knuten till min praktikskola.  
(82) 
 
• Har lärt mig så otroligt mycket som jag inte kunnat läsa mig till. Hela den sociala biten exempelvis och det 
administrativa. Hade gärna haft större del verksamhetsförlagd utbildning. (97) 
 
• Att få prova på läraryrket är en nödvändighet och jag är mycket glad över de tio veckor som Ped. arb. gav 
möjlighet till.  (106) 
 
 • Det är ju här vi lägger grunden för vår framtida roll som lärare själva så det som händer på VFU:n är ju 
enormt viktigt. Att ha en bra och givande kontakt med VFU-skolan är ju A och O för att vi ska få en bra och 
trygg praktik inför vår kommande roll som lärare.  (129) 
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• Mycket, det jag läser applicerar jag i det verkliga livet, det hade varit roligt att ha mer VFU tid.  (134) 
 
• Jag får praktisera det vi tar upp med vår högskolelärare och det är där jag har källan till kunskapen, då 
vi distansare inte träffas live.  (147) 
 
• Det är på VFU-skolan som jag får erfarenheter för hur det är att arbeta inom förskolan. Min handledare 
har tagit sin roll som utbildare på största allvar. Hon har också diskuterat saker med mig, som gällt sin 
egen undervisning, utvärdering och övrigt agerande på sin arbetsplats. Jag har frågat och ifrågasatt säker, hon 
(och övrig personal) har frågat mig till råds i olika frågor. Då har jag känt mig glad och stolt, de har velat 
veta vad jag tycker!  (151) 
 
• Det är ju där jag kan få chans att se verkligheten, lära mig annat än teori. Diskutera med faktiska 
lärare, prova yrket och se om det passar, se en glimt av vem jag är/ kommer att blir som lärare. (152) 
 
• Det är på skolan jag kommer att lära mig att bli lärare. Allt praktiskt och rent konkret. Där kan jag 
testa teorierna osv.  (175) 
 
• Det är här som vi studenter får se hur det ser ut på skolorna! Hur lektioner fungerar och hur man 
planerar. Det fick vi INTE lära oss på lärarlinjen!!!! Likaså saknade jag (som jag vid ett flertal gånger 
framförde) LEDARSKAP!!!!!!!!!!  (191) 

 
Studentens känsla av isolering 

 
• Saknar ibland någon att direkt ventilera med. Det blir mycket sitta inne. Kommer inte ut och träffat folk. 
Om man undrar något så är det inte bara att gå till läraren och fråga utan man får lär mejla och vänta på 
svar. (66) 
 
• Jag kan känna mig mycket isolerad pga att jag inte måste gå ut träffa andra människor än min närmaste 
familj. Ibland kan det vara bra att vara tvungen att göra det.  (85)  
 
• Det kan bli tufft att sitta själv under studietiden och plugga, men jag har valt detta arbetssätt och det 
passar mig och mitt liv, men det hade varit roligt om man kunde samarbeta mer i grupperna.  (134) 
 
• Jag har valt detta studiesätt och vet med mig att vi inte träffas live, men har alltid varit med i fungerande 
studiegrupper, och hittat nya vänner på nätet och fronter.  (147) 
 
• I viss mån har jag fått den känslan, men jag anser att man ändå får mycket hjälp via mail, och under våra 
seminarier. Men värt att sägas att jag hellre har det så än att åka till Falun oftare. (161) 
 
• Jag är mycket van att använda datorn för att kommunicera med min familj utomlands då är jag ganska 
duktigt när det gäller att använda program och sitta framför datorn ofta och länge. (195) 

 
Studentens kontakt med Högskolans lärare 

 
Positiv kommentar 

 
• Jag tycker kontakterna på nätet är fullt tillräckliga. Jag har ju dessutom privilegiet att ha väldigt goda 
kollegor. (67) 
 

Negativa kommentarer 
 

 • Det är svårt att få kompletteringar och betyg att komma till känna. Oftast för sent och man vet inte vad 
man ska göra då det inträffar. (13) 
 
• Främst i början innan man lärde känna ett par stycken. Annars beror det mycket på hur föreläsarna 
bemöter eller inte bemöter oss distansstudenter. (43) 
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• Under spanskastudierna, vi hade då inte mycket kontakt varken med andra studenter eller lärare. (58) 
 
• Jag har läst i 4 år nu och sista året har jag känt att jag behöver träffa folk, speciellt under tiden för historia A, 
som inte var speciellt anpassad till lärar- och skolsammanhang. Det var få seminarier, mest enskilda skriftliga 
arbete, och jag saknade därför samtal om hur man kan arbeta med historieämnet i skolan. (99) 
 
• Ibland skulle jag önska att stödet och bollplanket, dvs läraren, fanns oftare tillgänglig. Förmodar att studenter 
på plats har ett större diskussionsutrymme med lärare och andra studenter än jag som distansare. Å andra sidan 
har jag ju själv valt detta sätt att studera. Valet gjordes för resvägen är för lång. Annars hade jag studerat på 
campus.  (126) 
 

VFU-lärarens uppfattning om studentens isolation 
 

• Har inte fått den känslan/uppfattningen att hon skulle uppleva så. Tvärtom. Kan tänka mig att hon njuter av 
studiestunderna hon har får sig själv.  (9)  
 
• De är indelade i grupper och det tycks som om dessa grupper har svårt att finna gemensam tid för ”möte” på 
nätet. (17) 
 
• Vet ej. Jag har inte tillräcklig erfarenhet.  (20) 
 
• Jag förstår att behovet att diskutera sin praktik är stort och då utan sin handledare! Det var sådant jag själv 
tyckte var skönt att få uttrycka efter dagar då det varit rörigt eller allmänt kaos. Vi reflekterar tillsammans – 
men det är jag som bedömer henne – vilket kan göra att hon inte helt och fullt kan uttrycka sin frustration. (35) 
 
• Det verkar vara väldigt mycket enskilt arbete och studenten har inte mycket kontakt med andra som ska jobba 
med samma åldersgrupper. (37) 
 
• Studenten har sin Fronter, sina studiekamrater, lärare och mig att vända sig till. (45) 
 
• De har ju inte en naturlig tillhörighet med andra kurskamrater som de träffar dagligen, inte heller med lärare 
som de träffar regelbundet personligen. (49) 
 
• Inte den student som jag har haft. Jag har bara haft en på distansutbildning från Högskolan Falun . (64) 
 
• De verkar ha tät kontakt i sin studiegrupp. (67) 
 
 • Man kan ibland behöva träffas öga mot öga och utbyta idéer, erfarenheter, diskutera problem och framgångar 
för att på så sätt öka sin ”yrkesrollskänsla”. Sedan krävs det självdisciplin när man ska studera på distans. 
Man måste kunna disponera tiden rätt. Läsa när andra gör annat. Det kan nog lätt bli att man gör andra saker 
så studierna blir lidande. Vill säga att detta inte gäller den student jag var handledare åt. (70) 
 
• De verkar klara av sina studier mycket bra trots att det sker via Marratech. De är ju moderna människor som 
har lättare för tekniken än vad vi äldre har. (95) 
 
• Detta är i så fall något som man kan ta upp i början av kursen. De MÅSTE ju kanske inte läsa på distans, 
i så fall. (100) 
 
• Har inte upplevt att min student känner så. (104) 

 
Kontakt mellan VFU-lärare och student 
 
Spontan kontakt 

 
• Vi har andra gemensamma intressen. Senast ringde jag för att köpa ett lamm av henne. Ha! (9) 
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• Spontana samtal när vi träffas. (37) 
 
• Vi bor i samma område och träffas ibland i närmiljön. (67) 
 
• Vi byter några ord, om vi träffar på varandra. (96) 

 
Kollegor 

 
• Min studerande har själv undervisat i olika tema under den tid som han själv studerat litteraturvetenskap. 
Vi har under denna tid också haft gemensamma planeringar.  (10) 
 
• Vi ses på konferenser. Varannan vecka i genomsnitt. (17) 
 
• Vi är kollegor både före och efter utbildningen. (20) 
 
• Vi kan ta kontakt för att jag vill se hur det går eller hon, för att se hur vissa saker fortlöper efter hennes 
vistelse här. Vi checkar också av inför marratech-möten så jag inte ska hamna fel! (35) 
 
• Jag är alltid där till hjälp. Studenten vet att jag ser på henne som en kollega och att jag finns om hon 
behöver råd, stöd, kunskap, mänsklighet. (45) 
 
• Planering, vikariat mm. (62) 
 
• Min student har avslutat sina studier och arbetar som lärare i Omvårdnadsprogrammet. (69) 
 
• Hon besökte skolan även andra tider för att bara prata, vikarierade, deltog i aktiviteter som Luciafester, 
skolavslutningar. (70) 
 
• Vi pratas vid om hennes studier även i övrigt. (74) 
 
• Vikariat någon gång, vi sambedömer Nationella prov som avslutar kursen. (99) 

 
Mejl  

 
• Jag försöker få kontakt genom mail och telefon för att kunna få reda på vad som är på gång.  (16) 
 
• Vi hörs av via mail om olika spörsmål som kan röra studier o dyl. (49) 
 
• Vi har kontakt genom E-post eller telefon, mina studenter bjuda alltid in till förskolan vid föräldramöten 
och till våra olika traditioner som vi har på förskolan. Vi har en mycket bra kontakt.  (64) 
 
• Eleven kommer hit för vissa timmar som skall göras. Vi mailar varandra mm. (92) 
 
• Studenten har varit och hälsat på samt vikarierat i klassen. Vidare har vi mailkontakt. (95) 
 
• E-post, ibland besök på skolan. (104) 

 
Arbete med lärarstudenter som studerar på distans 

 
Fördelar  

 
• Jag tycker det är lite imponerande hur studierna går till. Roligt att prova. Lite tidigt att svara. (9) 
 
• Jag tycker det är ungefär samma som att arbeta med andra som inte läser på distans. (22) 
 
• Bra att de är inne i verksamheten medan de studerar. (34) 
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• Man har lärorik kontakt med nyheter i det pedagogiska. (103) 
 
• Jag ser inga fördelar med just distansstuderande. Fördelen ligger i att man som handledare måste stanna upp och 
reflektera över sig själv och vad man gör. (10) 
 
• Jag ser inte några fördelar om jag jämför med ex. KUT och SÄL och vanliga VFU studenter. (17) 
 
• Jag har nte sett några fördelar än. (92) 
 

För- och nackdelar 
 

• Att studenten kan bo kvar på sin hemort. Har man barn kan man ändå läsa en utbildning utan att behöva 
flytta. (…) Om det uppstår problem är det svårt att träffa de utbildningsansvariga för att diskutera hur man går 
vidare och vem som ansvarar för vad. (16) 
 
• Inga speciella fördelar just beroende på att studenten läser på distans, mer än att det är intressant att få pröva 
använda Marratech. Jag tycker ni har ett bra upplägg på språklärarutbildningen men det beror väl knappast på 
att utbildningen ges på distans. (…) Det måste ju vara en fördel för VFU-studenten som slipper resor och dylikt. 
(20) 
 
• Vi får längre tid att se studentens utvecklingsprocess. Positivt att få lära känna studenten under en längre tid. 
(…) Nej, möjligtvis har eleverna haft för mycket på gång vissa perioder. (35) 
 
• Fördelen är väl att studenten kan göra mycket arbete hemifrån om de så önskar. (…) Mycket ensamarbete. 
Studenten blir för mycket beroende av endast en arbetsplats och en handledare, Det känns som om det är teori på 
mycket hög nivå. Var är metodiktektionerna? (37) 
 
• Jag ser ingen skillnad mellan distans eller campus studenter. När de kommer till skolan kommer de med olika 
uppdrag. (…) Jag tror att Högskolan har missat en del i utbildning om skollag och kursplaner. (45) 
 
• Att studenten kan använda sin tid lite mer fritt än de övriga studenterna. (…) Det kanske kan bli lite ensamt 
ibland men det beror naturligtvis på studenten själv. (64) 
 
• Man får lite inblick i dagens utbildning. Det är ju alltid givande med att träffa och arbeta med nya människor. 
(…) Känner mig osäker om jag tillför eleven tillräckligt. (67) 
 
• Den studerande bor oftast nära VFU-skolan. Detta kan vara till fördel. Den studerande kan oftare besöka 
sin VFU-skola. Det geografiska närområdet är känt. IBLAND kan det vara en fördel att känna eleverna. 
Sociala situationen kan ibland vara bra att känna till. (…) Den nära med Högskolan saknar man ibland. Det 
skulle vara bra om både den studerande och handledaren kunde träffas samtidigt på Högskolan. När man läser 
på distans är det viktigt att kommunikationen via nätet fungerar och är tydlig. (70) 
 
• Ingen. (…) Tidskrävande kontakter sker ofta utanför arbetstiden.  (73) 
 
• De har en annan livserfarenhet än en student som kommer direkt från skolbänken. (…) De kan bli ganska 
splittrade, eftersom de har en speciell social situation och måste hinna med hem, barn och mycket annat vid sidan 
av studierna. Det ställer stora krav på framförhållning och planering.  (74) 
 
• Jag får bra inblick i hennes studier. (…) Svårt med installation av Maratech i förskolans nätverk. (86) 
 
• De är mer självständiga och kan hantera dator osv. Kan ha yrkesverksamhet till viss del samtidigt. (…) Nej. 
(99) 
 
• Att de är en längre tid på samma vfu-skola och med samma handledare. (…) Kanske svårare att få hjälp om 
det är något som inte funkar för studenten. Stort ansvar vilar på handledaren. (104) 
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Studenten möter andra studenter 
 

• Vi är en grupp som lärde känna varandra genom våra studier och som ofta kontaktar varandra och hör 
hur det går eller hjälper varandra med litteratur osv. (23) 
 
• Beror på kurs, ped arb a var och varannan dag men nu inget. (38) 
 
• Det har varit stor skillnad på vilken kurs och kursledare jag deltagit i. På pedagogiskt arbete A var 
gruppens gemensamma arbete viktigt således blev kontakten mellan deltagarna mer intensiv. På pedagogiskt 
arbete B har fokus istället varit på den enskilda individen och då har kontakten i huvudsak skötts via 
seminarierna. Vill dock tillägga att det första alternativet har gett mig som student allra mest! (40) 
 
• Med vissa har jag kontakt nästan dagligen, antingen via dator eller telefon. (56) 
 
• I vår första grupp i ped.arb. A hade vi VÄLDIGT trevligt. Ur den gruppen har vi fortsatt ha en del 
kontakt. Jag och en kurskompis från just den gruppen har också sett till att alltid ha ett aktivt 
diskussionsforum, även om vi varit i olika studiegrupper. (57) 
 
• Det blir genom msn och mejl men det är då man får ventilera, fråga och diskutera litteratur, uppgifter m.m. 
(66) 
 
• Lite hälsningar då och då och ibland för att söka kurslitteratur eller höra sig för om hur någon kurs 
fungerat. (67) 
 
• Jag har ett 4 stycken personer som jag träffat på under mina studier. Dessa har jag kontakt med i olika 
grad beroende på vilken kurs vi läser. Vi har ett nätverk liksom för att stötta varandra. (75) 
 
• Detta gäller bara ett par med studenter. (91) 
 
• Vi har ett otroligt gott samarbete och några hör man av någon gång i veckan och med några andra hörs 
man nästan dagligen, mestadels handlar det om något som har med studierna att göra men även privata 
ärenden. Jag har funnit några nya vänner. (97) 
 
• Vi är ett åar stycken i våran grupp som träffas varje vecka på marratech och så har jag telefonkontakt 
nästan varje vecka med en av tjejerna i gruppen. Har även regelbunden kontakt med en tjej som jag läste 
Pedagogiskt arbete A med förra terminen och näste termin ska vi läsa samma kurs igen. (112) 
 
• Nu när vi flyttade från Älvdalen så bor det en annan student några mil här ifrån, vi pratas vid i telefonen 
nästan varje dag och ibland träffas vi i Borås. De studiekamrater som jag började mina studier ihop med de 
ligger nu året före mig och bor kvar i Älvdalen, de har jag kontakt med via MSN eller telefon om det är 
viktigare saker. (119) 
 
• Jag har god kontakt med andra studenter som läser på distans från min ort. (123) 
 
• Några träffar jag då och då eftersom mitt barn är deras kompisar. Andra från skolan har jag kontakt 
med via mail lite då och då. (129) 
 
• Det är svårare att knyta an till medstudenter på distanskurser, eftersom man inte träffas rent fysiskt, men 
det lyckas dock i vissa fall, vilket är en stor hjälp, särskilt då förvirring råder kring kursmoment eller 
schema. Däremot byter man nu ofta delkurs och därmed gruppmedlemmar, varför kontakterna ofta är 
tillfälliga. (135) 
 
• Under VFU:n träffade jag en annan lärarstudent på min partnerskola. (137) 
 
• Jag har kontakt med dem om det är något som man undrar. Då mejlar man. Däremot har jag nästan 
dagligen kontakt med en som läser till lärare men inte på min kurs. (142) 
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 • Nästan varje dag i marratech, på fronter eller via MSN. (143) 
 
• Vi har alla tillgång till msn, där vi ofta chattar med varandra om skolsaker eller så bestämmer vi plats på 
marratech. (147) 
 
• Jag har kontakt via mejl och telefon. (151) 
 
• Jag har träffat människor som jag tycker om och umgås med i mån av tid och möjlighet. Distansare är ju så 
utspridda men vi hörs ofta genom msn. (152) 
 
• Det är olika en gång i veckan ibland mer sällan. (158) 
 
• Som jag sa har jag inte tid pga fyra barn. Ibland har jag arbetat också samtidigt med studierna. (160) 
 
• Har kontakt via msn med en klasskompis, diskuterar uppgifter och så med varandra, som man 
skulle ha gjort om man gick på campus antar jag. (194) 
 
• Det beror på behövet men vi pratar minst 3 ggr om veckan. (195) 
 

Studenten möter Högskolan Dalarnas lärare 
 

• Bara via mail. (13) 
 
• En av de STORA fördelar som högskola är just närheten till handledare och övriga ansvariga. (38) 
 
• Fast väldigt sällan. Just lite chatkontakt med ”vår XX”. (57)  
 
• Oftast via mail. (69) 
 
• Har bara kontakt med lärare när det är något jag måste fråga om. Vissa lärare svarar direkt medan man kan 
få vänta på svar länge från vissa lärare. (76) 
 
• Självklart förekommer viss kontakt mellan lärare och elever utanför schemat, men hur ofta beror väl lite på hur 
väl arbetet fungerar, om man behöver hjälp eller ytterligare instruktioner. Hur väl det fungerar beror väl ganska 
mycket på hur läraren i fråga prioriterar. (97) 
 
• Jag har haft mejl kontakt med olika lärare och alltid fått snabbt svar. Även frågor som ställs på forumet tycker 
jag besvaras snabbt av lärarna. (112) 
 
• Är det så man behöver nå läraren av någon anledning kan man alltid prova att ringa, några svarar andra inte. 
Men det alla lärare är jättebra på är mail kontakt. (119) 
 
• Jag är mycket nöjd med den snabba respons och goda tillgänglighet lärarna erbuder. (123) 
 
• Har ju haft kontakt för att fråga om olika saker och det har inte varit några som helst problem. (129) 
 
• Generellt sett verkar lärarna vid Högskolan Dalarna villiga att svara på mejl så fort de hinner, samt att svara 
på frågor på telefon. Det är mycket bra. De har hittills varit mycket hjälpsamma kring studieorganisatoriska 
frågor och försöker vara tillgängliga. Vissa är dock mer tillgängliga än andra, naturligtvis, och det är svårare att 
få samma information av lärare som om man hade träffats fysiskt, och kunnat småprata och ställa följdfrågor och 
dessutom knyta an något. Men, som sagt, detta är inget stort bekymmer, då fördelarna med distansstudier 
överväger med råge! (135) 
 
• Jag brukar maila frågor ibland och de flesta är bra på att svara rätt snabbt, medan andra tar lite mer tid på 
sig. (139) 
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• Jag tycker det kan vara lite svårt att få svar från lärarna. Ibland kan det dröja lite länge. (142) 
 
• De flesta lärare svarar på mail snabbt, men har för övrigt inte mycket tid att se mig, som student, utan mer 
oss som grupp studenter. (147) 
 
• Jag har vid några tillfällen både ringt och mejlat med mina lärare. (151) 
 
• Som sagt så svarar de ofta väldigt fort via mail vilket, enligt mig, är en förutsättning för distansstudier. (152) 
 
• En del lärare svara snabbt på mail, men ibland har jag väntat nästan en vecka. Det är lite länge. (160) 
 
• Snabb och bra hjälp. (161) 
  
• En del lärare är superbra på att kolla sin mail och höra av sig med svar, andra tar längre tid på sig, så det 
varierar. (194) 

 
Studenten möter VFU-läraren 

 
• Jag har förmånen att få en handledare som är engagerad och tar sin uppgift på största allvar. (20) 
 
• Hon var sjuk en del men jag fick stöd och hjälp av andra lärare. (23) 
 
• Jag har haft turen att ha en professionell vfu-handledare. Jag är väldigt nöjd med att få ta del av hennes 
material, erfarenheter, undervisning samt tips och råd! (25) 
 
• Jag har inget att önska mer utav min handledare. Hon är mycket kompetent i ämnet och som pedagog både 
för eleverna och mig. (38) 
 
• Hade ingen utbildad lärare som handledare och ingen på min skola hade gått handledarutbildning. (56) 
 
• Hade ingen utbildad lärare som handledare och ingen på min skola hade gått handledarutbildningen. (58) 
 
• När jag gjorde min senaste vfu och skulle leda lektioner så var hon inte med på alla utan gick iväg för att ha 
studie tid med den hon är personlig assistent åt så det känndes lite kontigt att hon sen skulle bedöma mitt sätt i 
klassrummet. Har annars funkat bra. Hon har gett tips och idéer. Har även kontakt med andra lärare på vfu 
skolan och dom är bra alltihop. Har varit inne i min gamla vfu klass under hösten och dom lärarna har tagit 
emot mig jätte bra Jag har fått hjälpa till på lektioner och jag har även tagit vissa delar själv.  (66) 
 
• Jag arbetar på samma skola och det fungerar alldeles utmärkt. Jag får mycket stöttning av alla på skolan. 
(67) 
 
• Det har varit bra, med det skulle nog kunnat vara lite bättre. (76) 
 
• Svårt att veta vad som menas med frågan. (92) 
 
• Har känt mig mycket välkommen och har fått möjlighet och utrymme att testa på det jag velat. God respons 
och råd. (97) 
 
• Jag är alltid välkommen på min VFU-skola och trivs bra och samarbetar bra med min handledare. Jag har 
verkligen fått prova på läraryrket och även fått agera som inspirationskälla för min handledare. Det har varit 
ett givande och tagande som berikat oss båda väldigt mycket. (106) 
 
• Min lärarutbildare är helt fantastisk, jag känner stort förtroende för henne och vet att jag kan kontakta 
henne när som hels och fråga vad som helst. Det enda som är negativt där är att veta från början att man inte 
kan få VG på sin VFU under Ped. II. Man strävar ju ändå efter så bra betyg som möjligt och att då veta 
från start att VG inte går att nå var lite tungt. (129) 
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• Jag jobbar sedan 5 år som lärare på min ”VFU-skola”. Känns löjligt att en av mina kollegor ska ”handleda” 
mig, även om vi kan ha trevliga små fikastunder med intressanta samtal. (135) 
 
• Med en lärarutbildare har det fungerat dåligt, med en har det fungerat jättebra. Jag tycker att men efter varje 
VFU skall få bedöma lärarutbildaren eftersom en dåligt motiverad handledare kan göra så att man inte orkar 
fortsätta studera till lärare. Tydligen finns det handledare som tidigare studenter haft problem med, men eftersom 
detta inte förs fram får nästkommande student samma problem etc. etc. Detta tycker jag är dåligt och HD borde 
följa upp hur handledningen fungerar. Detta gäller även seminariehandledarna.  (137) 
 
• Jag får informera dem om allt från högskolan eftersom de inte får någon information direkt. Det är inte deras fel 
med det blir jobbigt för mig som student när de inte vet alls vad vi håller på med, hur upplägget är, vad vi 
förväntas göra på vfu etc. (143) 
 
• Då hon inte har tillgång till dator lika smidigt som jag, så har inte jag så bra kontakt med henne nu under 
kurserna där praktik inte ingår. Hoppas det blir ändring på det. (147) 
 
• Jag har fått en mycket bra kontakt med min/a handledare på VFU-skolan, men det är jag som sköter 
kontakten när det inte är VFU. (151) 
 
• Ännu en klippa som hjälper mig utöver vad hon skulle behöva och om jag funderar över något så kan jag alltid 
prata med henne. Det enda som är synd är både hennes och min tid är lite pressad så ibland är det stressigt som 
bara den så vi knappt hinner prata. (152) 
 
• Det har fungerat utmärkt sedan första stund. Och vi har även kontakt utanför skolmiljön. (161) 
 
• På den första VFU-skolan var läraren underbarn på alla via. Hon ville ha mycket nyskapande och tyckte jag 
var en tillgång. Den andra VFU-skolan var lite dämpande. De hade problem med rektorn och det visade sig i en 
mindre bra stämning. Men läraren var mycket kompetent. (191) 
 
• Hon är väldigt trevlig, men ibland känns stämningen på vfu skolan väldigt ladda då det är många lärare där 
som inte är utbildade. (194) 
 
• Lycka ambitiös som jag, ansvarful med lust att lära sig och ut. Mycket öppet till samtal och diskussioner. Bra 
erfarenhet inom yrken! (195) 
 

Karaktären på mötet mellan VFU-lärare och student 
 
• Jag har svårt att få den information som jag behöver för att kunna sätta mig in i studentens situation och 
verksamhetsförlagda utbildning. Det är jag som får söka upp studenten för att höra vad som är planerat och vad 
som är tänkt. Trots att studenten lovar att höra av sig med information får jag inte denna. (16) 
 
• Vi kände varandra sedan tidigare och har diskuterat mycket didaktik även under hennes vikariat hos oss, så 
jag tror att hon valde att fråga mig och jag tackade ja, just för att vi båda visste att vi hade/har en bra kontakt 
och diskuterar till ömsesidig nytta. (20) 
 
• Min student har tagit stort ansvar och själv tagit kontakt under alla terminer. Vi hade också lärt känna 
varandra innan hon började studera. (35) 
 
• Jag upplever att vi har en mycket bra kontakt och att vi kan diskutera allt som kommer upp. (37) 
 
• Att kunna kommunicerar sig på mål språk med studenten är en pärla. Studenten verkar lite på min 
professionalism och hon vet att hon kan fråga om allt som hon vill veta gällande yrket, skola; skollag m m. (45) 
 
• Vi har från första gången vi träffades haft en bra förtrolig kontakt med varandra. (64) 
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• Vi hade mycket bra kontakt. Vi diskuterade hennes studier, arbetsuppgifter inom Pedagogiskt arbete A, B 
och C, uppgifter som skulle genomföras på VFU-skolan, elevers olika situation (både inlärningsmässigt och 
socialt) mm mm. (70) 
 
• Vi känner varandra sedan hon själv gick här på skolan och hon är mycket ambitiös och duktig, så det har 
inte varit några som helst problem. (74) 

 
Studenten möter service och support 

 
• Man får alltid hjälp vid problem med fatir  (i.e. dator) och så är det bra. (69) 
 
• Det är ytterst få gånger jag haft kontakt men den har varit till belåtenhet i samtliga fall. (92) 
 
• Jag har inte behövt använda mig av support och jag nyttjar mitt lokala bibliotek som är fantastiska på att 
hitta den kurslitteratur jag behöver. (106) 
 
• Har haft någon enstaka mejl kontakt och snabbt fått svar. (112) 
 
• Jag är så glad att ni har dem som vi kan vända oss till. (152) 

 
Datasupport 

 
• En stor eloge till datasupporten som är fantastiskt hjälpsamma! Jag har bra kontakt med studie-
administrationen. (20) 
 
• Utmärkt för supporten! ALLTID HJÄLPSAMMA. (38) 
 
• Vill passa på att ge en stor eloge till XX som alltid tar sig tid för oss studenter. (40) 
 
• Framför allt support…. utan dem skulle inte utbildningen funka. (46) 
 
• IKT ska ha ett fång rosor, de är alltid tillmötesgående och super trevliga, duktiga och försöker på alla vis att 
hjälpa till.  (119) 
 
• XX har alltid svarat snabbt på mejl och varit mycket hjälpsam. Toppen! (135) 

 
Kursadministration 

 
• Vissa kursansvariga / utbildningsansvariga är lite väl snorkiga, medan de flesta verkligen VISAR att de 
vill vårt bästa. (38) 
 
• XX är också duktig på att hjälpa till om det är något som är oklart. Sedan är det några som ska 
rapportera till Ladoc som både är svåra att nå och är borta mycket inte lika bra. (119) 
 
• Jag har bra kontakt med studieadministrationen. (20) 
 
• Studieadministrationen har alltid svarat snabbt på mina frågor. (106) 
 
• Har haft många studieadministrativa frågor, tex kring tillgodoräkning och studieinriktning, och (XX) har 
alltid svarat snabbt på mejl och varit mycket hjälpsam. Toppen! (135) 
 
• XX är väldigt bra på att svara snabbt och ger också tydliga svar på det man vill veta. (139) 
 
• Jag har haft både telefonkontakt med och mejlkontakt med datasupport och studieadministration och det 
fungerade bra. (151) 
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• Kursadministrationen och supporten är som klippor som alltid kunnat hjälpa mig vid problem. Jag är så glad 
att ni har dem som vi kan vända oss till. (152) 
 

Studentens uppfattning om samarbetet mellan VFU-lärare och Högskolan Dalarna   
 

Kontakten generellt 
 

• Tydligen för bra i vissa fall, eftersom de förekommer att lärarutbildare tar VFU-lärarhandledare i försvar och 
ifrågasätter vad jag som student påpekar gällande VFU-utbildarens bemötande (i detta fall dåliga) och menar att 
det är mitt eget fel utan att ha hört vad som skett utifrån min synvinkel. (137) 
 
• Eller den kontakten som finns är väl bra, fast den sker inte så ofta. Skulle vilja ha mer ’uppbackning’ under 
den individuella VFU:n.(46) 
 
 • Tycker att kontakten är för sporadisk. Information kommer ofta sent eller inte alls. De träffar som min 
handledare har fått över Marratech har inte varit tillfredsställande. (49) 
 
• Det vet jag ju inte, men min uppfattning är att de på VFU-skolan inte har nån större koll på vad vi har för 
uppgifter under våra VFU-dagar, det är jag som får ge dem den infon. Dessutom krockar nästan alltid deras 
förväntningar på mig med skolan förväntningar på mig. De på VFU:n vill att jag ska vara där heltid och vara 
aktiv i arbetet. Samtidigt ger skolan uppgifter som ska hinnas med och som ibland går ut på att man inte ska 
vara aktiv utan mest observera osv. (56) 
 
• Tycker skolan skulle vara mer rädd om sina lärarutbildare och ha mer sammankomster med dem, information 
är grunden till att allt funkar och det känns som att det brister i denna kontakten. (69) 
 
• Kontakten verkar fungera sådär. Som jag förstått det är det strul med avtalet mellan kommunen och 
Högskolan. De kommer inte överens. (76) 
 
• Kontakterna blir nog väldigt sällan men det fungerar som det ska. (91) 
 
• Det har ju varit några träffar mellan lärarna och högskolan. (139) 
 
• Vet överhuvudtaget inte om det finns något sammarbete. (66) 
 
• Jag vet inte så mycket om den egentligen. (67) 
 
• Även om det är min uppfattning ni frågar efter så är den omöjlig för mig att svara på, då jag vid endast ett 
tillfälle mött dem tillsammans. Jag har en VFU-plats, de talar med varandra är det bra eller mindre bra eller 
dåligt vad vet jag. (92) 
 
• Han pratar väldigt sällan om att DU hört av sig till honom. Men jag vet inte om kontakten är tätare än vad 
jag känner till. (161) 
 
• Jag har ingen aning om vad vfu skolan och högskolan har för kontakt med varandra. Därför kan jag inte säga 
om den är utmärkt eller dålig. (194) 
 

Tid 
• Min handledare hade problem att ha kontakt med skolan pga att hon inte fick installera programmen som 
behövdes för detta på skolans datorer. Hon hade även dåligt med tid för att hinna med. (58) 
 
• Det handlar mycket om tiden som inte räcker till för VFU lärarna. Det är svårt att få till tider som passar 
alla parter. (158) 

 
Informationsflödet 
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• Då marratech inte har fungerat borde man ta till telefonen direkt det inte har fungerat. (13) 
 
• Enligt rektorn på min VFU-skola på min VFU-skola var informationen inte den bästa i början av min 
utbildning. Mycket var oklart in i det sista! Men vi löste det tillsammans. (20) 
 
• Denna fråga kan jag inte riktigt besvara annat än med att handledaren inte har någon egentlig kontakt med 
min högskolelärare direkt. Denna termin har de dock träffats 1 gång över nätet då vi hade utvecklingssamtal. 
Sen tror jag att hon fått info vi brev och mail straxt efter att kursen startade. (126) 
 
• Det var inte så lyckat i början av mina studier, då info från Högskolan inte fungerade gentemot min VFU-
skola. Min dåvarande handledare tyckte det var dåligt med info, och det var inte så lätt för mig, som ny elev att 
veta vilka dokument som skulle ges till VFU-skolan. Hade kontakt med flera av de ansvariga på Högskolan 
i denna fråga. Det har varit bra denna termin, kontakten mellan min VFU-handledare och min 
seminariehandledare, i alla fall som jag uppfattar det på min VFU-handledare. Sedan är det så att vi utanför 
Dalarnas kommun inte har någon koordinator, jag tror att det kan vara bidragande till att det inte fungerar 
helt tillfredsställande.  (151) 
 
• Min uppfattning är att hon är lite osäker över vissa saker och tycker hon bör få mer info från högskolan. 
(152) 
 
• VFU handledare har kommenterar då och då att informationen inte var så tydlig från början. (195) 
 

Studentens ansvar 
 
• Mycket har lämnas i luften för oss att avgöra själva vilket jag anser är fel. Det är till Dalarna vi vänt oss 
när vi inte vetat hur saker skal tolkas. FÖ bra kontakt men denna sak kan förbättras. (38) 
 
• Hon känner sig väldigt osäker på sin uppgift, men det kanske klarnar när jag åter är på plats. (147) 
 
• Men vi som studenter fick skapa kontakt och meddela när möten och sådant skulle ske. (191) 

 
Samarbetet mellan VFU-läraren och Högskolan Dalarna 

 
• Bättre kontakt genom att de hör av sig via mejl eller telefon. (10) 
 
• Jag tycker att samarbetet kan utvecklas mycket när det gäller den informativa biten. En enkel sak skulle 
kunna vara att man mailar terminens planering till handledaren. Jag skulle även önska att högskolan tog mer 
kontakt för att göra en uppföljning av studentens resultat. (16) 
 
• Jag värdesätter att någon gång få kontakt med högskolan, ex. besök där. Kanske kan man på ett enklare 
sätt få kontakt via nätet. (17) 
 
• Jag skulle gärna delta i en handledarutbildning, men bara under förutsättning att arbetsgivaren ger mig 
praktiska möjligheter att sköta både undervisning och handledarkurs. Min kommun är inte speciellt generös 
när det gäller detta, utan verkar mer tro att en sådan utbildning är för att jag själv ska utveckla mig. (20) 
 
• Lite bättre info och inte bara på mail. Det går bra att smsa eller ringa också. (22) 
 
• Mer förståelse för att det är svårt att näravara vid träffar tillsammans med andra. Boka hellre in tid för 
individuella samtal. (34) 
 
• Det kan vara mer kontakt via mail tex i starten så att man vet vad som gäller, hur/vad studenten ska 
inrikta sig på och hur mycket. (Det har ändå varit bra det som varit). (35) 
 
• Det vore bra med mer info på nätet! (37) 

 70



 
• Jag vill gärna ha studenten från den första, eller de tio sista veckor i skolan. Men mer viktig än allt är det att 
studenterna är med oss i skola hela veckan, inte bara några dagar per vecka. De missar för mycket och eleverna 
blir stressad och förvirrad. Det är så att eras system kan fungera mycket bra från teoretisk kunskaps synpunkter 
men det har brister från den praktiska synpunkten. (45) 
 
• Kursansvarig lärare i högskolan och VFU lärarna kan ha en särskild kontakt inför VFU tiden där vi kan 
diskutera studentens uppgift. (64) 
 
• Obligatorisk handledarutbildning före mottagandet av elev. (67) 
 
• Jag tyckte det fungerade bra i stort. Fler föreläsningar via datorn skulle vara givande och utvecklande. Det 
skulle säkert resultera i för pedagogiska samtal. Fler besök från Högskolan på VFU-skolan. Då får ni se den 
studerande i ’sin rätta miljö’. (70) 
 
• Denna fråga kan klaras ut genom vår vfu koordinator med vilken vi har regelbundna möten. (73) 
 
• Eftersom det är första gången jag har samarbetat med Högskolan Dalarna så kan man kanske inte tala om 
någon utveckling, men samarbetet har fungerat bra. (74) 
 
• Jag tycker det är bra. (86) 
 
• Viktigt att ha en dialog om vad som är viktigt och hur saker fungerar ute i verkligheten. Tiden på skolan och 
arbetslivet kan skilja sig åt. (92) 
 
• Jag tror att ett större inslag av personlig kontakt vore bra. Om inte det är möjligt, borde rutiner för telefon- och/eller e-
postkontakt utarbetas. Min mening är att jag som VFU-lärare behöver stämma av med handledaren på högskolan hur 
VFU-perioden ska se ut, åtminstone i grova drag. Som det är nu föreligger alltför stora oklarheter. Det finns förvisso en 
hel del skriven information att tillgå, men jag måste erkänna att jag både har svårt att utläsa själva andemeningen 
ibland och att upptäcka eventuella uppdateringar. Jag efterlyser kortfattade, handfasta och praktiskt inriktade ramar för 
VFU-perioderna. Marratech vore förmodligen också en tänkbar kontaktväg. Jag har hittills inte prövat denna. 
Kommande marratechträffar omnämndes föregående termin åtminstone ett par gånger i informationsmaterialet från 
högskolan, men sedan föll de – av någon anledning – bort. Det var lite synd, tycker jag, eftersom sådana träffar torde 
underlätta för oss med en bits resväg till Falun. (96) 
 
• Tar gärna emot personligt besök men det var inte möjligt denna gång p g a vinterväglag mm. (99) 

 
Högskolans mål om integration 
 

• Detta tack vare min handledare (XX, se till att han kommer tillbaka!!) som var mycket engagerad och en 
fantastisk hjälp. (20) 
 
• Det kan alltid bli lite bättre. Utbildningen skulle vara upplagd mer som en lärlingsutbildning dvs VFU skulle 
vara mer utspridd. Det tror jag mer skulle leda till att studenten blev en i arbetslaget, fadderskolan har dessutom 
mer nytta av studenten vid kontinuerlig VFU. Studenten skulle också få ut mer av det. (25) 
 
• Här måste jag få kommentera upplägget på min nuvarande kurs, ped. B. De seminarieuppgifter som delats ut 
under den verksamhetsförlagda tiden har inte kopplats samman med den verklighet som vi studenter tagit del av 
på vår VFU, vilket är tråkigt. Uppgifterna har istället varit litteraturbundna och då blir det i mina ögon väldigt 
positivistiskt. (40) 
 
• Informationen kring t ex uppgifter under VFU:n samt tid för denna kommer väldigt sent vilken omöjliggör en 
bra planering inför kommande VFU. Denna kurs börjar vecka 4 och VFU:n börjar vecka 6. Hel oacceptabelt 
att inte högskolan skickar ut information kring VFU-perioden till den som sökt Pedagogiskt arbetet III i god tid 
innan kursstart. (45) 
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• Kunde som sagt bli bättre. Tycker också att vi borde få lite tid på VFU:n i början där vi bara får  ”vara”, 
utan några uppgifter från skolan. Har diskuterat med mina ansvariga VFU-lärare flera gånger och de tycker 
samma sak. (56) 
 
• Av olika skäl fungerade det inte så bra i början. Olika handledare på VFUn för mig pga sjukdom. Men 
Laila Fredriksson som nu fått ta över den kontakten sköter den mycket bra. (57) 
 
• Jag tror att skolan försöker men det är svårt att hitta lärare inom spanskan som ställer upp som handledare 
så jag fick ta den enda de kunde hitta. Jag tror att jag hade fått ut mer av det hela om läraren hade varit 
utbildad. (58) 
 
• Vi använder mycket av det som händer på värdskolorna som utgångspunkt för våra diskussioner. (67) 
 
• Jag tycker det vore bättre om man var på VFU i fyra dagar och Sedan hade seminarium på fredagarna sär 
man diskuterade med kurskamraterna vad man hade varit med om under VFU:n. Det hade gett mig mer än 
att diskutera litteratur som man läst under VFU-veckan. Det är bara integrering på pappret anser jag. (76) 
 
• Eftersom jag inte studerat så länge svara jag som jag tror. Jag tror att det, i alla fall i mott område, säkert 
fungerar mycket bra, jag har inte hört något annat i alla fall. (77) 
 
• Luddiga begrepp om vad denna integrering betyder verkar vara allmänna bland många lärarutbildare. 
Härjämte finns egendomliga, i sak grundlösa föreställningar om pedagogik som ett ämne för sig, inte som en 
tillämpning av ett givet skolämne. Hur skulle man utifrån den synen kunna integrera praktiken med en 
teoretisk, konstruerad pedagogik? Att t.ex. viga en första praktiktermin (Ped. arb. I) åt ostrukturerat, löst 
tyckande med s.k. spaningsuppgifter är en oförlåtlig slöseri med studentens och praktikskolans tid. Sådant går 
inte att integrera i någon som helst verklig skolverksamhet. Ped. arb. I inleder dessutom lärarutbildningen... 
Utan ämneskunskaper finns emellertid inget att praktisera, utom det snömos lärarkandidaten får sig serverad 
dogmatiskt: om Lärare i morgon (sååå annorlunda från förr...), s.k. professionalisering (som om min egen 
gymnasielektor i historia inte var en yrkesman...) o.s.v.   Jag vet att det jag nu skriver går stick i stäv mot en 
viss pedagogikideologi, men efter att ha gett DU:s pedagogikideologi en chans menar jag nu bestämt att denna 
ideologi är ohållbar. (82) 
 
• Det vet jag inte eftersom jag inte vet hur ’väl integrerad’ definieras. (92) 
 
• Varierar. Vissa tillfällen kan jag känna att vi fått uppgifter som ska göras under perioder som vi inte haft 
någon vfu, har känts lite lösryckt. Hade gärna sett att man skulle ha haft en dag på vfu:n i veckan exempelvis 
under hela studietiden och när man väl skulle redovisa någon uppgift att man då fick styra lite själv över 
innehållet i den så att man lättare kunde få in det i något som de redan håller på med i skolan. Jag skulle 
alltså ha velat vara delaktig under hela läsåret och på så vis lättare komma in i deras arbete och följa det samt 
att få lite ansvarsområden i form av uppgifter från högskolan som följer den riktning som de arbetar efter i 
skolan. För att ge ett exempel så arbetade min vfu-klass med tema familjen och så kom jag in där och lånade 
några barn under 10 minuter för att kolla vad de kan om månens faser. Jag tror det hade gett mig mer om jag 
fått göra något som hade med deras arbete att göra. (97) 
 
• Det beror på hur man ser det, Studenten har stora möjligheter att praktisera de teoretiska kunskaperna, som 
inhämtas på högskolan, under VFU-tiden. Kontakten mellan Högskolan och VFU-skolan kunde vara 
bättre men det är också upp till studenten själv att integrera utbildningen. (106) 
 
• Kan inte svara på tycker inte jag varit ute på tillräckligt med vfu. Jag tycker det är väldigt bra att man 
snabbt kommer ut på praktik så man vet att man valt rätt. (112) 
 
•Tror det. (126) 

 
• För de som inte har någon erfarenhet av lärararbetet tror jag att VFU fungerar bra, där de både får utöva 
delar av läraryrket och knyta an till en värdskola som inte sällan anställer dem så småningom. För oss som 
REDAN ARBETAR SOM LÄRARE SEDAN MÅNGA ÅR och som läser utbildningen för att  

 72



göra färdigt vår formella kompetens, känns det både löjligt och mossigt att vår gedigna yrkeserfarenhet inte kan 
räknas in i studierna, utan att vi ska ”låtsas” VFU:a på vårt eget arbete. Själv tar jag själv emot flera VFU-
studenter från andra värdskolor, eftersom jag till viss del undervisar speciellt intressanta elevgrupper, medan jag 
själv förväntas gå igenom VFU, trots många års förvärvsarbete som lärare. DUMT, frustrerande och 
nedvärderande av mina kunskaper, känns det som. (135) 
 
• Jag kan inte svara på den här frågan för jag har inte varit ute så mycket på skolan. Har gått på en annan 
högskola och hade då en annan VFU skola. (142) 
 
• Det som hindrar är den dåliga kontakten mellan högskolan och vfu-skolan. (143) 
 
• Den första kursen vi läste, ped hade god integrering men när vi nu läst en ”fristående kurs” så har inte läraren 
tänk på oss som blivande lärare och anammat våra erfarenheter från vfu platsen på samma sätt. (147) 
 
• Jag känner mig osäker på vad min handledare egentligen tycker, och jag tycker nog att det ligger väldigt stort 
ansvar på mig som student att se till att dokument och information kommer ram till VFU-skolan! Denna 
termin tycker jag att litteratur och VFU har sammankopplats på ett bra sätt. (151) 
 
• Jag tycker det är bra att vi ska vara på vfu under de terminer då vi inte har pedagogiskt arbete men jag tycker 
att det borde lösas på ett annat sätt. Den tiden jag har velat vara på vfu och den tiden jag har velat lägga ner på 
socialantropologin har inte riktigt gått ihop. Det har blivit lite irriterat de det blivit stressigt och tempot på kursen 
varit ganska hög och ändå har man krav att vara på skolan och ha lite fritid. Kanske skulle det vara bra om 
schemat var lite mer anpassat efter lärarstudenter då det väl mest är sådana som går på socialantropologi 1, 
åtminstone tror jag det var så på vår kurs. Annars tycker jag det fingerade bra under ped A då vi kunde 
diskutera våra erfarenheter från vfu under seminarier. (152) 
 
• Jag har inte tillräckligt stor erfarenhet. (175) 
 

VFU-lärarnas uppfattning om integrationsmålet 
 

• Jag tycker det är bra att min lärarstuderande är ute i verksamheten lite hela tiden. Hon har kontakt med 
verksamheten hela tiden oavsett vad det är för kurs hon läser.  (9) 
 
• Det är viktigt att teori och verksamhet går hand i hand. Detta för att den studerande skall få en uppfattning 
om hur teori och praktik kopplas samman . (10) 
 
• Jag tycker att det är vitigt att den högskoleförlagda delen ska vara nära sammankopplad med den 
verksamhetsförlagda. Det underlättar för den studerande att kunna koppla det man läser till ’verkligheten’. (16) 
 
• Det är en god tanke, men i detta fall svår att genomföra pgpa alltför långt geografiskt avstånd. Datorn kan inte 
ersätta den personliga kontakten. (17) 
 
• Bra. (19) 
 
• Utmärkt. Jag tycker verkligen att min student har känt att den teoretiska delen stöttat hennes praktik och 
tvärtom. Så var det inte för min förra student som höll på med helt andra saker på sina samtidiga teorikurser. 
(20) 
 
• Vad är alternativet? (22) 
 
• För höga krav på att närvara vid möten via nätet, inte ok att sitta på nätmöte i 2h för att själv lämna info i 10 
min. Tycket att detta måste planeras om. (34) 
 
• Jag tycker det har fungerat mycket bra. Min student har fått arbeta med det som hennes kurser har haft som 
inriktning. (35) 
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• Det är en bra tanke att verksamheterna ska vara sammanflätade men inte alltid lätt att genomföra. (37) 
 
• Bra. (67) 
 
• Handledaren kan lättaren följa studentens utbildning. Direkt verklighetsanknytning till det som kursen 
omfattar. VFU-skolan besöks ofta. (70)  
 
• Tiden för teoretiska studier och vfu delen bör separeras. Studenterna har svårt att hinna med vfu och 
koncentrera sig på det när de samtidigt har de teoretiska studierna på campus. (73) 
 
• Så skall det vara! (74) 
 
• Det har fungerat bra så som det har varit. (86) 
 
• Det vore enklare om studenterna hade hela veckor ute på praktik och sen hade personlig kontakt med 
högskolan. Dvs att vi åker till Falun när det är dags för de olika utv. Samtalen . (92) 
 
• Här tar högskolan för givet att vi i skolan ska ställa upp på det mesta utan att fråga oss i skolan som 
jobbar i daglig verksamhet med många gånger små resurser. Det har visat sig nu med installationen av t ex 
Marratech. Alla skolor har inte så nya datorer att det fungerar och inte heller alla ’headset’. Det har 
högskolan bara tagit för givet för att vi ska fixa.(95) 
 
• Naturligt och nödvändigt. (99) 
 
• Bra. (103) 
 
• Lite si och så med kontakt och information från högskolan. Det mesta har gått genom studenten. (104) 
 

Särskilda krav på VFU-läraren 
 

• Att jag håller mig väl informerad om vad studenten gör och vilka uppgifter studenten ska genomföra under 
VFU:n. (16) 
 
• Att vara flexibel. (22) 
 
• Jag måste ha web-kamera, mic och datorkunskap. (34) 
 
• Lyhördhet och flexibilitet! (35) 
 
• Det ställs höga krav på oss handledare och det tar mycket tid. (37) 
 
• Jag måste anpassa varje vecka mitt sätt att undervisa till studenters sätt. Detta för att minska stress hos 
mina elever när de har två lärare per vecka under tio ev. Sex veckor. Jag måste också gå ut ifrån min termins 
planering och anpassa innehållet till students planering. (45) 
 
• Jag känner personligen att jag skulle behöva både handledarutbildning och mer datakunskap. (67) 
 
• Man ska finnas till hands och vara i alla fall till en del insatt i det som den studerande håller på med. 
Kursplanerna, deluppgifter, slutuppgifter, arbeten (både praktiska och teoretiska) som ska genomföras. 
Dokumentation. (70) 
 
• Studenten är stressad därför de har orimligt mycket att göra och jag försöker att planer efter deras 
arbetsbörda. Detta kan vara mycket svårt ibland och påverkar mitt ordinarie arbete. (73) 
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• Särskilda krav – ja kanske. Det gäller att vara lite mer flexibel än vanligt. (74) 
 
• Mer tid och bättre planering. (86) 
 
• Om jag, över huvud taget, ska få träffa ansvariga högskolelärare, måste jag åka till Falun. Träffarna i Falun brukar 
äga rum förhållandevis sent på eftermiddagen, vilket innebär att jag sällan kan delta. Det vore bra, om det – på något 
sätt – gavs tid för träffar mellan VFU-läraren och studentens handledare vid högskolan. Som jag ser det utgör VFU-
lärarsysslan en del av min tjänst, inte något som ska ligga utanför min ordinarie heltidstjänst. Av den anledningen 
tycker jag det är synd, att träffarna vid högskolan, i princip, brukar ligga utanför skoltid. (96) 
 
• Mera öppen och flexibel. (99) 
 
• Man får själv förvissa sig om att man får rätt information. Större ansvar ligger på handledaren vad det gäller 
bedömning av vfu. (104) 

 
VFU-lärarens kontakt med lärare på Högskolan Dalarna 

 
Pedagogiskt arbete A 

 
• Introduktionen via Marratech var väldigt bra. All information finns ju på nätet. Jag är nöjd. (9) 
 
• Inte haft någon kontakt förutom den introduktion man erbjöds delta i via Marratech. (10) 
 
• Jag tycker inte vi har någon kontakt över huvud taget. Jag får ingen information om vad som är bestämt med 
studenten. (16) 
 
• Svårt att nå varandra. Mycket knepigt att få kontakt genom Marratech. (17) 
 
• Det gick bra för det var under tiden jag gick handledarutbildningen. (35) 
 
• Jag fick aldrig information om vad skulle studenten göra i skolan under sin första VFU. (45) 
 
• Har inte så mycket kontakt, det rullar på bra ändå. (56) 
 
• Vi brukar träffa ansvarig lärare på introduktionen inför ped A. Efter det finns ingen kontakt. 
(64) 
 
• Via dator och studenten. (70) 
 
• Har inte haft någon kontakt alls. (92) 

 
Pedagogiskt arbete B 

 
• Vi har haft flera kontakter eftersom det ingår både seminarier och handledar-student-lärare-utvecklingssamtal. 
(35) 
 
• Om jag behöver ta kontakt med kursansvarig lärare så finns möjligheten men för övrigt ses vi vid 
introduktionen och utvecklingssamtalet plus bedömningsmötet. (64) 
 
• Via dator och studenten. (70) 
 
• Vi har endast haft kontakt via marraatech en gång och då fungerade det uruselt via uppkopplingen från oss här 
på plats, ej högskolans f el. Annars har vi inte haft någon kontakt annat än att jag avbokat mötet som var 
tidigare då jag ej kunde delta. (92) 
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• Jag tycker det fungerar med Marratech men jag föredrar personlig kontakt. Jag har under flera år åkt upp till 
Falun flera gånger angående samma student och visst är det både dyrt och tidskrävande, men det har gett så 
mycket mer. Framför allt att man har fått tid och möjlighet att träffa och prata med andra handledare. Det 
blir inte alls på samma sätt när man gör det över nätet. (95) 
 
• E-postkontakten har fungerat bra. Telefonledes har det inte varit alldeles lätt att hålla kontakt, p g a olika 
tider för mig och studentens handledare på högskolan. Någon personlig kontakt har inte förekommit. Jag har 
inte kunnat delta vid högskolans träffar, och högskolans lärare har inte besökt oss (något som jag tycker är 
mycket synd). (96) 
 
• Har haft en duktig student så jag har inte haft behov av mycket kontakt. (104) 

 
Pedagogiskt arbete C 

 
• Jag har ingenting att anmärka på. Det har fungerat just bra och smidigt. Högskolans lärare har varit lätta 
att få tag på via mail. (20) 
 
• Lite magert med info.  (22) 
 
• Har aldrig haft någon speciell kontakt med lärarna från högskolan. (37) 
 
• Det fungerar lika som till ped B. (64) 
 
• Jag fick bra information om kursen, uppläggning, mål och trevliga möten över Marratech. (69) 
 
• Via dator och studenten. (70) 

 
Undervisning i ”Pedagogiskt arbete inklusive VFU” 

 
• Jag känner inte att min vfu-skola samarbetar med högskolan och vice versa. (7) 
 
• Det har ibland känts väldigt tungt om man haft som mål att vara med en lärares hela tid med möten, samtal 
med spec och annat och samtidigt haft läs och skriv uppgifter till seminariet. Jag tycker att man mera ska 
diskutera och reflektera över det som händer på vfu:n under den tiden istället för att få för mycket att göra. Det 
har känts tungt. (13) 
 
• Ni kan klappa er på bröstet för ped arb kurserna! De är bäst på hela utbildningen. Allt material är oftast 
väl genomarbetat och det är dessutom verklighetsanknutna uppgifter. Det är så viktigt! Handledarna är oftast 
väl förberedda, trevliga och ger bra feedback! Jag kan inte låta bli och helst vill jag inte namnge någon men jag 
kan inte låta bli XX är den bästa handledaren jag haft. Hon gör ett mkt bra jobb! (25) 
 
• VFUn kan jag skatta mig lycklig över att jag är där jag är. Själva undervisningen släpper det verkliga och 
fastnar gärna på det vetenskapliga.(38) 
 
• Som jag skrivit tidigare efterlyser jag en bättre koppling mellan de seminarieuppgifter som delas ut under 
VFU:n och dess verklighet. Det har varit stor skillnad på just detta om jag ser till A- och B-kursen i 
pedagogiskt arbete. Vill även passa på och tack för den långa VFU;n som vi haft på B-nivån, det har varit 
guld värt att få ta del av verkligheten under så lång tid. (40) 
 
• Ibland lite svårt att fokusera på de uppgifter vi blir ålagda samtidigt som man ska försöka vara så delaktig i 
VFU-skolans verksamhet som möjligt. Men det är väl bra träning antar jag. (43) 
 
• Under Pedagogiskt arbete II fungerade detta bra. Men hittills så har jag upplevt att informationen varit 
mycket otydlig. (45) 
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• Bra saker har tagits upp. Det har varit en fortsättning på ped. 1. 10 veckors VFU har varit en tid då jag har 
lärt mig oerhört mycket. (49) 
 
• VFU:n borde enligt mig som sagt bättras lite. För övrigt tycker jag undervisningen har varit jättebra. Det enda 
som skulle behöva förbättras är föreläsningarna. När jag läste Ped.A direktsändes så gott som alla föreläsningar 
och det blev tekniskt krångel många gånger. I kurserna efter Ped. A har alla föreläsningar spelats in och lagts ut 
på Fronter – mycket bättre! Då kan man även gå tillbaka och lyssna fler gånger, något som verkligen kan 
behövas ibland. (56) 
 
• Förutom ped A, delkurs två, för oss som gick v06, men jag tror den är ändrad. (57) 
 
• Pedagogiskt arbete har fungerat utmärkt med Vfu-n dåligt. (58) 
 
• Som jag sagt innan så är det ute i fält allt man läser faller på plats. Ju mer vfu man har ju mer lär man sig hur 
det fungerar ute i skolorna. Vissa saker kan man ju inte läsa sig till. (66) 
 
• Jag tycker utbildningen håller en bra kvalitet. Det blir ju mycket det man gör det till. Ju mer seriösa vi studenter 
är desto mer får vi ut av kursen. Lärarna är välutbildade och klara att matcha oss i diskussioner och sådant. 
Har man höga krav på sig själv så blir också utbildningen bra. (67) 
 
• Jag har en bra VFU-lärare som jag fått god kontakt med, så det känns mycket bra med VFU:n. 
Undervisningen har hittills varit bra. Ibland saknar jag dock lite mer struktur, rent allmänt. Jag tror att en del 
lärare kanske är ovana vid att leda distansstudier. Det kan bli sådant som att alla inte får komma till tals, för 
att läraren inte förmår att styra upp seminariet tillräckligt. Det kan också gälla strukturen, eller ordningen och 
redan, i Fronter. Var finns underlag och litteraturlistor, kompendier och handouts, läggs föreläsningar ut eller 
inte, många sådana frågor. (77) 
 
• Jag har redan gått in på ämnet ovan. Undervisningen är ideologisk, ensidig, rörig, ofta irrelevant. Jag påbörjar 
nu Ped. arb III och betygsättning har ännu inte behandlats (utom lsöt prat om betygsättningens etik och ev. icke-
vara...) Jag vill understryka min poäng om ensidighet. Ett enkelt exempel: I Färilaprojektet fick en skola tillfälle 
att prova allt det som följer av den ”kunskapssyn” och övriga ideologi som i DU legat till grund för utformningen 
av sjoket Ped. arb. Mycket riktigt har Färilaprojektet stolt förekommit i kurslitteraturen. Vad som däremot 
INTE förekommit, och som jag fick leta fram alldeles själv, och hittade av en slump, det är den svidande 
utvärdering som gjorts av samma projekt. Sådant är oförsvarligt, oakademiskt och möjligtvis ohederligt. Tyvärr är 
det även typiskt för hur undervisningen i Ped. arb gått till. den ständiga, eviga smutskastningen av ’skolan förr’ 
är inte mycket mindre osmaklig. Inte heller är det tillfredsställande att kritik så ofta bemöts med fientlighet. Jag 
är således ytterligt kritiks till Ped. arb., samt besviken över nedlagd energi, tid och investerade pengar. På EN 
punkt är jag däremot nöjd: att Ped. arb. till skillnad från i t.ex. Malmö inte tillåtits förstöra eller ”integreras” 
med ämneskurserna för blivande gymnasielärare (det verkar ha varit sämre för blivande lärare ”för de yngre 
åldrarna”). Slutligen måste jag påpeka att Roger Säljös bok (huvudboken, på flera sätt) är fullständigt obegriplig, 
substanslös och pretentiöst skriven. Jag har hittills inte mött en enda lärare som kunnat förklara vad människan 
egentligen menar och faktiskt inte talat med en enda medstudent som begripit Säljö. (82) 

 
• Distansundervisningen fungerar bra via Marratech. Litteraturen är i regel med några undantag givande. (92) 
 
• Jag har haft enormt bra handledare under dessa perioder, både från högskolan och från VFU-skolan med 
många mycket bra diskussioner där jag känner att vi haft ett utbyte av varandras erfarenheter och idéer. Det är 
inte, som jag var rädd för innan jag började, att bara få ta emot och ta till mig idéer utan att jag även känt mig 
betydelsefull åt andra hållet. (99) 
 
• Båda kurserna Ped. Arb I och II har varit de mest givande kurserna. Det är fantastiskt att få öva sig i att 
undervisa och innehållet i kurserna har varit relevant och användbart. Seminarierna har lett till diskussioner om 
det praktiska arbetet, vilket har gjort det teoretiska innehållet verkligt. Eftersom många av mina kurskamrater 
redan arbetar som lärare har jag fått ut mycket av de diskussioner som förts i Marratech, under föreläsningar och 
på forum.  (106) 
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• Jag har endast läst pedagogiskt arbete A och det fungerade bra. Det är mest inriktat på skolan och inte på 
förskolan men det antar jag blir annorlunda i II och III. (112) 
 
• Pedagogiskt arbete II har fungerat utmärkt. (113) 
 
• Det är alltid bra att läsa in något teoretiskt för att sedan gå ut i verkligheten och prova på sina nya 
kunskaper, på så sätt lär man sig lite till. (119) 
 
• Mer praktik. (126) 
 
• Som jag skrev tidigare så skulle jag önska att det var mer organiserat. Att när man är ute på längre VFU 
så skulle man få vara det ifred, utan extra uppgifter på sidan från högskolan, uppgifter som sällan är 
överensstämmande med det arbete som pågår ute i klassrummet. Att få koncentrera sig på att ta in klassrum, 
möten och annat arbete som har med att vara lärare att göra. En längre period ifred ute i skolan så att säga. 
Och sen ha uppgifter för högskolan före och efter VFU:n då man koncentrerade sig på läsning, föreläsningar 
mm. Men nu när jag varit ute på VFU så är jag ändå nöjd, tack vare en otroligt bra VFU-skola som tar 
hand om mig som student och får mig att känna mig trygg och säker i min roll som blivande lärare. Det som vi 
har arbetat med är viktiga bitar som behövs lika mycket. Undervisningen har fungerat jättebra förutom att 
man blir splittrad mellan uppgifterna från högskolan och uppgiften att ta till sig allt på VFU-skolan. (129) 
 
• Jag är mycket nöjd med variationen av lärare och upplägg. Det mötte mina rent akademiska förväntningar 
och rent informellt tar man stor hänsyn till varje elevs tidigare erfarenheter. Det krävs dock en enorm disciplin 
och viss tidigare erfarenhet av akademiska studier, tänker jag, för att på bästa sätt tillgodogöra sig 
distansstudier. Unga och gröna studenter har det nog långt jobbigare på distansutbildningen. (135) 
 
• Bra men kunde varit bättre. Det var för lite handledning i fördjupningsuppgiften ped arb. II. Efter 
opponering fick jag göra om mycket som jag inte hade förstått att jag gjort fel innan opponering. Vi hade bara 
ett samtal innan dess. Fick därefter arbeta mycket själv hemma under jullovet och nu 2 veckor efter avslutad 
kurs har jag ej fått tillbaka den än med kommentarer om vad som var bra eller mindre bra. Eftersom ”Från 
ax till limpa” plus ytterligare en undersökning som jag nu gör bygger på fördjupningsuppgiftens konstruktion, 
hoppas jag att den var godkänd, annars blir även dessa två sämre än de skulle blivit om jag haft mer respons. 
Likadant med seminarieuppgifterna. När jag lämnade in seminarieprotokoll från betygsättningsdelen 2 hade 
jag inte fått kommentarer på ettan. Ibland kändes det som om man aldrig fick göra klart en uppgift och det 
kom bara flera. Hade otroligt mycket på gång samtidigt. Rörigt då man oftast fick gå på tre ställen för att 
hitta uppgifterna man skulle göra. Kunde vara mer pedagogiskt upplägg. Man var alltid tvungen att ta 
information från Kurshandbok, schema samt ibland även extra information om en specifik uppgift. Mycket 
nöjd med delkursen Världsbilder i ped. arbete I. där jag hade stor hjälp av lärarna med rapportskrivning m.m. 
Förstora grupper ibland hann man inte ta upp det som man (jag) förberett sig på att ta upp på seminariet. Inte 
nöjd med informationen angående IVFU:n.  (137) 
 
• I stort sett är jag ganska nöjd. (139) 
 
• Jag retade mig på att de sena sem.anvisningarna som vi förväntades förbereda inte sen fullgjordes på 
sem.,,,,,då jag är en planerare hade jag alltid material med mig som som aldrig användes, då läraren ändrade 
hela upplägget,,,,för övrigt gillade jag de föreläsningar som sändes live då vi fick lite kontakt med andra. (147) 
 
• Upplägget med VFU blandat med seminarier och föreläsningar tycker jag både och om! Det är bra då jag 
kan relatera litteratur till händelser på min VFU, men det är jobbigt att läsa och skriva reflektionsprotokoll 
samtidigt som huvudet är uppfyllt av det som händer på VFU’n; egen undervisning, vardagssituationer osv. Jag 
tycker den kurs som jag läst nu, ped arb II, skulle komma tidigare i utbildningen. Det är innehållet i denna 
kurs jag har mest nytta av när jag är ute på VFU – hur jag planerar min undervisning, bemötande av barn 
med speciella behov, föräldrasamtal, hur dokumentation och reflektion används, självvärdering och kritiskt 
granska mitt eget arbete etc. (151)   
 
• Jag är alltså inte helt nöjd med hur det är nu med vfu under tiden då vi inte har pedagogiskt arbete. Det är 
krav på att man ska vara där (vilket är bra) men det finns ingen tid. På pedagogiskt arbete har jag två saker  
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att ”klaga” på (vilket i och för sig är tillfälligheter) 1. min studiegrupp hoppade av en och en så jag blev ensam 
vilket var jobbigt. Jag hade önskat att jag fick komma med i annan grupp då. 2. vi hade en föreläsare som inte 
ville föreläsa för oss distansare via streaming och det får inte förekomma. Vilka hennes skäl var att vägra så var 
det oproffsigt och man känner sig som student inte uppskattad eller omhändertagen. Informera alla lärare om att 
det sänds ut på Internet så att detta inte upprepas. (152) 
 
• Jag har två terminer av den utbildningen kvar och kan egentligen inte uttala mig. (175) 
 
• Duktiga lärare. Mycket kompetenta. Men sedan handlade det om hur gruppen var sammansatt. Alla grupper 
var inte bra. (191) 
 
• Jag tycker det har fungerat bra i pedagogiskt arbete A hade jag en super bra lärare som verkligen lyssnade på 
oss, vi lyssnade givetvis på honom också, men vad jag har förstått i efterhand efter att ha pratat med 
klasskompisar i andra grupper så hade vi mycket mer diskussioner i våran grupp vår tid tycktes liksom inte 
räcka till, vi hade mycket att diskutera kring litteraturen vi läst och frågeställningar som vi fått vi den, de jag 
prata med hade svårare att fylla ut tiden. På vfu kan det ibland kännas som att de tycker att jag gör intrång, att 
de är rädda för att jag kanske kommer att komma att ta deras arbete sen, men det är bara från en del, vfu 
läraren är väldigt bra, förklara bra och har koll på det mesta. (194) 
 
• Mycket bra information, bra upplagning, flexibilitet så att man kan arbeta i sin egen takt. Bra uppföljning och 
planering från lärarens sida. Bra uppkopplat till betygskriterierna och mål att uppnå under utbildningen. (195) 
 
• Det var bra det lilla jag hann vara med på. Tyvärr så var det så kort tid så jag kan ej ge mer feedback än att 
grundtanken att sitta i grupper med lärare och oss studenter var bra. (196)  
 

Uppfattning om undervisning i övriga kurser 
  

• Funkar bra och det är verkligen studier på distans; en del högskolor bedriver distansutbildning med fysiska 
träffar varje vecka, men det gör inte dalarna. (7) 
 
• Extremt bra lärare ger bra kvalitet. (13) 
 
• För mycket litteratur vilket går det svårt att hinna med och läsa och framförallt reflektera över det lästa. Hur 
mycket fastnar då? Jag vill känna att jag är säker i min roll när jag väl står där bland elever. Jag har turen att 
ha arbetat i skolan många år men jag vill kunna känna mig ärlig i mitt yrke och jag vill veta att jag kan det jag 
en gång lärt mig. (20) 
 
• De har fungerat bra. Det är bara den sista kursen som behöver genomgå förändring. Det är egentligen ingen 
dålig kurs, den behöver bara struktureras upp och göras om lite. (25) 
 
• En del lärare borde inse att de har med vuxna personer att göra och inte använda icke-banding av föreläsningar 
för att lägga ut på fronter som ett maktmedel. Det tycker jag är fult. Gällde pea06. Flera lärare är riktigt bra att 
komma ihåg oss distansare, de tar sig tid att även minnas att vi kan kommunicera via chatten. (38) 
 
• Det har varit många oerhört intressanta och värdefulla föreläsningar. Att dessa föreläsningar sedan har kunnat 
skötas så bra trots att tekniken krävt både det ena och det andra är jag väldigt tacksam för. Jag tycker också att 
de handledare (på Dalarna) som jag kommit i kontakt med (XX och XX) har gjort ett lysande arbete. (40) 
 
• För många sem Ledare och föreläsare är det första gången de möter distansstudenter och därför kan forumen 
vara lite obekanta. Det är ganska mycket klagomål på detta studenter emellan, men jag tycker att man får ha 
överseende med det, så länge det inte påverkar utb. För mycket. (43) 
 
• Beror på vilken kurs det varit. En del bra andra inte alls. (44) 
 
• Varierande. Dessutom känns det mkt med 20 timmars praktik under kurser. Jag vill inte bara göra praktik 
för att jag ska, utan vill få ut nåt av det. Då krävs planering. (46) 
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• Bra att läsa litteratur som man sedan får möjlighet att diskutera på seminarier. Att skriva arbeten gör att 
man fördjupar sig mer i litteraturen. Föreläsningar kan ge nya infallsvinklar på litteraturen och vara 
inspirerande. (49) 
 
• Sammanfattningsvis har undervisningen fungerat bra. Har efter Ped. A läst Socialantropologi och där har vi 
haft tre olika lärare, så det är klart att vissa saker varierat mellan dem och delkurserna, men jag har inget 
negativt att säga. Nu har Geologin precis börjat så det är svårt att säga något om undervisningen på den 
kursen än. (56) 
 
• Olika stil och olika svår nivå, men det är väl bara anpassning. Inget har varit för svårt, enligt mig. (57) 
 
• När jag läste spanska kändes det inte som att läraren hade tid för oss som läser på distans. Jag tror också 
att det var första gången som de hade kursen, den blir säkert bättre med tiden. Jag tycker att informationen om 
va som skulle läsas på var dålig. Frågorna i proven var underliga. Jag har inte hittat svaren på en del frågor 
fast jag letat mycket. Jag tycker det var dåligt att vi inte fick reda på vad som var rätt och fel på proven. Jobbigt 
att läsa tre kurser samtidigt Struligt att man inte fick veta om man blivit godkänd på tillräckligt många poäng 
för att få fortsätta, fast redan nästa termin startat. Jag blev tvungen att skriva in mig en dag på 
arbetsförmedlingen. Eftersom beskedet tog så lång tid. Hade varit bättre att läsa fem poäng i taget och sedan få 
veta om man klarat dessa istället för att samla samtliga tentor i slutet av terminen. (58) 
 
• Lärarna vi haft kan sitt jobb och dom flesta brinner för sina ämnen. (66) 
 
• Engagerade lärare och elever gör att utbildningarna blir bra. Många av oss som läser distans har mycket 
livserfarenhet och dessutom jobb att sköta samtidigt och det gör att man är väldigt fokuserad och vill ha ut så 
mycket som möjligt av utbildningen. Man vet vad man vill. (67) 
 
• Jag tycker att högskolan har väldigt bra lärare och att de har planerat kurserna bra. Socialantropologi har 
jag läst i höst och känner att det är alldeles för få lärarledda lektioner men utöver det så känns det bra än så 
länge. (69) 
 
• I synnerhet litteraturvetenskapen, där lärarna är synnerligen entusiasmerande. (75) 
 
• Samma sak här. Det skiljer mellan lärarnas vana att hantera seminarier i Marratech. (77) 
 
• Utmärkt, som sagt. Jag vill dock undanta språksociologin, som dels till stor del vinklas ideologiskt (och 
därmed blir ensidig), dels fått inleda svenskämnet (ett grepp jag nu testat och är alldeles emot). Dessutom tar 
detta sidoämne för mycket plats i anspråk i jämförelse med långt viktigare och handfastare ämneskunskaper. 
Alldeles oavsett borde inte universitetskurser i språksociologi få bli predikoseminarier för en viss ideologi. (82) 
 
• Resurserna verkar vara knappa, med färre föreläsningar och mindre träffar. (85) 
 
• Historiekursen innehöll (…) alltför mycket enskilt arbete, seminarier saknades där kunskapen kan 
fördjupas genom diskussioner. Religionskursens innehåll har jag synpunkter på, t ex för lång delkurs om etik 
och moral. Det har vi diskuterat mycket i andra kurser så det kändes lite slöseri. Istället hade jag önskat mer 
matnyttigt om världsreligionerna och inte så mycket tolkning av källtexter, som dessutom skulle ske i stort sett 
utan handledning. Förutom dessa kurser har min utbildning varit mycket bra. Distansundervisningen med 
både föreläsningar och seminarier via marratech är jag mycket nöjd med. (99) 
 
• Har hittills bara läst socialantropologi A. De kurserna var väl planerade och ett stort plus till upplägget på 
fronter. Man hade god överblick över kursen och kunde i god tid införskaffa kurslitteratur och planera sina 
studier. (112) 
 
• Jag tycker att de flesta kurser så hjälper föreläsningarna till att få mer grepp om kurslitteraturen och dess 
innehåll, sedan får man lärarhjälp via seminariet och då klarnar det ytterligare. Det är en kurs som jag gick 
som vi inte hade några föreläsningar till och det gjorde att man förstod inte allt i kurslitteraturen. (119) 
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• Jag är mycket nöjd med kvaliteten på undervisningen, som sagt har jag relativt lång erfarenhet från 
universitetsstudier sedan tidigare och Högskolan Dalarna har överraskat med mycket god kvalitet på 
undervisningen och framförallt hos lärarna. (123)  
 
• För lite praktik med praktiska problemlösningar. Dålig respons från lärare på inlämningsuppgifter. Svårt att 
utveckla sig om man inte har bra respons ifrån läraren. Ris och ros är utvecklande. (126) 
 
• Så vitt jag vet fungerar det bra. Jag har inte varit missnöjd med min utbildning så här långt. Vissa kurser är 
väldigt kompakta och blir lite tunga såsom exempelvis Litteraturvetenskap A. Med allt detta visste jag ju om när 
jag sökte till högskolan, att det kan bli jobbigt, stressigt och mycket att ta in. Så det är väl inte mycket att orda 
om. (129) 
 
• Vissa har fungerat bra andra sämre, det är svårt att få svar från vissa läare när man undrar ngt, det kan ta 
mycket lång tid. Vi har väntat på svar i två månader nu om vi är godkända eller inte. (134) 
 
• Jag är mycket nöjd med variationen av lärare och upplägg. Det mötte mina rent akademiska förväntningar och 
rent informellt tar man stor hänsyn till varje elevs tidigare erfarenheter. Det krävs dock en enorm disciplin och viss 
tidigare erfarenhet av akademiska studier, tänker jag, för att på bästa sätt tillgodogöra sig distansstudier. Unga 
och gröna studenter har det nog långt jobbigare på distansutbildningen. (135) 
 
• Har inte så stor erfarenhet av HD. Jämfört med andra högskolor och Universitet tycker jag att man får bra 
kontakt med lärare och personal, men uppgifter och sådant kunde vara mer strukturerade. Ibland känns det även 
som vissa seminarieledare har lite förutfattade meningar om studenterna på HD. Borde vara mer opartiska. 
(137) 
 
• Bra, men ALLA kurser börjar med att lärarna förklarar att just den kursen är speciellt krävande och extra 
viktig ( Precis som om det skulle bli lättare i nästa kurs! (143) 
 
• Lärarna visar stor förståelse för oss studenter samtidigt som de visar oss att man måste visa framfötterna och 
inte bara glida med.,,, många har fått mig att öppna munnen, fast jag inte trodde att jag var kapabel till att svara 
på sådana invecklade problem eller frågeställningar. (147) 
 
• Kurserna Socialantropologi A och Geografi A tycker jag har varit på för hög nivå med tanke på att jag 
utbildar mig mot yngre åldrar, inriktning förskola. Vissa saker känns relevanta, men vissa saker har jag svårt 
att se hur jag ska kunna omsätta till rätt nivå. Men på det hela taget har undervisningen fingerat bra. (151) 
 
• Socialantropologin var den bästa kurs jag läst. Dels pga innehåll men också då XX strukturerat upp allt så 
otroligt bra på fronter så att man behövde aldrig fundera eller känna sig bortkommen. Helt perfekt. (152) 
 
• Lite dålig framförhållning ibland och icke rättade inlämningar är jobbigt. Känns som om det är svårt att 
påverka när man inte är på skolan. (156) 
 
• En del lärare har fortfarande inte fått rutin på distansstudier. De glömmer bort oss på föreläsningar och en del 
har svårt att hålla ihop grupperna vid seminarierna. Det är vi studenter som ska prata under seminarierna men 
en lärare måste styra upp ibland och inte lämna oss vind för våg. Det sistnämnda gäller bara en lärare och som 
jag vet har slutat eller har ett uppehåll för tillfället. (158) 
 
• Jag tycker att upplägget att läsa kurserna helt fristående från lärarprogrammet är helt perfekt, och då kan jag 
leva med att ämnesstudierna inte blir helt inriktade mot lärarrollen. (161) 
 
• Undervisningen blir vad både lärare och studenter gör den till. Det varierar mellan kurserna, men det finns i 
varje kurs någon topp-lärare som gör hela kursens undervisning bra. (175) 
 
• Har inte hunnit gå så många fler kurser ännu, men jag finner det intressant., hungrar efter mer kunskap. 
(194) 
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• Alla lärare som jag haft har varit mycket kunniga i sitt ämne. Mest av de har varit ’native speakers’ något 
som gjor mig lita mer på de och som konsekvens anstränga mig mer och lära mig mer. Mycket bra 
återkoppling, bra planering, mycket flexibilitet så att jag kan arbeta i min egen takt och behöv, alltid 
’available’ när jag behövt hjälp både via telefon och e-mail. (195) 
 
• Jag hann ej som sagt ha så mycket mer kurser än pedagogik.(196) 

 
Värdefulla kompetenser 

 
• Utbildningen skapar förutsättningar för att utveckla datakunskaperna och flexibilitet. Men i verkliga livet 
kan det bli problem kring samarbete, här spelar ju VFU:n stor roll. (46) 
 
• Utbildningen skapar förutsättningar för att utveckla undervisningskompetensen, via VFU:n och den goda 
hjälp kring VFU:n som vi fått under Pedagogiskt arbete B. Även grundläggande pedagogiska tankegångar, 
stötta och blötta ihop under tiden vi är ute i verkligheten. Konkreta tips, då vi var i Falun under Pedagogiskt 
arbete B. Yrkeshistoria och yrkesstolthet, genom såväl Pedagogiskt arbete A som B. Godämneskunskap över 
den nivå vi ska undervisa i men en god allmänbildning och bra djup! Men själva utförandet av pedagogiken om 
man inte har bra handledare på VFU-skolan! Ett osäkert kort för er i Falun. I och med att ämneskurserna 
är skarpa, så kan det ibland vara svårt att se hur man ska omvandla ämneskunskaper till egen undervisning. 
Å andra sidan tycker jag det är bra att nivån har det djup och den standard som finns nu och jag tycker att 
man som student på akademisk nivå bör klara av att göra mycket själv. (57) 
 
• Utbildningen skapar förutsättningar för att utveckla massor med saker, svårt att välja ut något. Under 
Pedagogiskt arbete I tyckte jag om kursen Världsbilder. Den var allmänbildande vilket jag tycker är viktigt 
för en lärare att vara. Under Pedagogiskt arbete II har jag också lärt mig mycket bland annat om bedömning 
och betygssättning, att planera lektioner, att förstå hur inlärning fungerar, att kunna motivera varför man gör 
det man väljer att göra med mera. Jag är mycket nöjd med kurserna i Pedagogiskt arbete. Men den muntliga 
förmågan att kommunicera på spanska övades inte mycket. Grammatiken var svår att lära in på egen hand, 
hade varit bra med seminarier där man kunde ställa frågor. Gärna på svenska, jobbigt att all kommunikation 
skulle ske på spanska. (58) 
 
• Om den utbildning jag följt menar jag följande: a) Ämneskurserna i svenska är hyfsat ambitiösa och ligger 
överlag på universitetsnivå, vilket varit glädjande. Grammatikundervisningen har varit förstklassig. 
Undervisningen i litteraturvetenskap också. Det att litteraturvetenskapen vid Högskolan Dalarna premierar 
läsning av hela verk måste berömmas. Tonvikten vid populärlitteratur borde däremot nedtonas något. B) 
Pedagogiskt arbete har gett ytterst litet. Värst har Pedagogiskt arbete I varit. Kursen ligger dessutom alldeles, 
alldeles fel i utbildningen (utan ämneskunskaper, ingen meningsfull praktik). Vad Pedagogiskt arbete ger 
möjlighet att utveckla utom strömlinjeformning, underkastelse under varje pedagogiskt mode samt lydiga, 
osäkra, okunniga lärare är svårt att säga. Kritiskt tänkande, gedigenhet och djup syns då inte uppmuntras. c) I 
Pedagogiskt arbete har praktiken däremot varit ytterst givande. Men Pedagogiskt arbete skapar inte 
förutsättningar för att utveckla: a) Självständighet, pedagogiskt (praktiskt) kunnande, teoretisk-pedagogisk 
allsidighet, idéhistoriska insikter om pedagogikämnet. Strukturerat, allsidigt tänkande. Respekt för 
ämneskunskaper. Respekt för barnens intelligens nyfikenhet och arbetsvilja. Kärlek till skolan. Det må låta 
hårt, men jag har nu vägt mina ord och menar varje bokstav. (82) 
 
• Utbildningen skapar förutsättningar för att utveckla mig som människa och mitt tänkande. Jag har fått 
självinsikt om att man kan se saker på olika sätt. Jag inget som den inte skapar förutsättningar för. Det är 
upp till varje person vad de utvecklar, alla är olika. (112) 
 
• Utbildningen skapar förutsättningar för att utveckla min kunskap inom de olika pedagogiska inriktningar 
som finns; ger mig ökad förståelse för människor från andra kulturer; jag kommer att vara bättre på datorn 
eftersom jag nu arbetar med den varje dag! Svårt att komma på mera nu då jag är lite stressad har ju en 10 
månaders bebis har hemma! Men styrker inte mina kontakter med medstudenterna då vi inte ses. (194) 
 
• Utbildningen skapar förutsättningar för att utveckla min självständighet; egen planering och självkritik; 
utvecklar mina förmågor och hjälper mig att lära mig själv, hur jag fungerar och hur jag lär mig, men inte 
språkmässigt – muntlig träning; kvalitet i diskussioner som man kunde diskutera längre och djupare om man  
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var på campus. Så fort man stänger datorn det blir ingen “efter-chatt” som kan vara mycket viktig. 
Lärarens möjlighet att kontrollera om studenten verkligen gör uppgifterna eller läst litteratur. (195) 
 

 
Studenters betyg på utbildningen 

 
• Jag är väldigt nöjd med tycker att vfu biten kunde förbättras. (7) 
 
• Det är en jättebra utbildning med bra lärare men jag har inte fått fram och lärt mig hur jag i tid får reda på 
hur jag ligger till. Det är dåligt att lärarna inte har mera mail kontakt och talar om om de vill att man ska göra 
något man saknar eller bör göra bättre. (13) 
 
• Som jag nämnt ovan så måste lärare bli bättre på respons, tänk på att det är en distansares viktigaste.. källa 
till ..........feed-back och ..möjlighet att blir pushed då det länns svårt och hopplöst. Men som sagt vissa lärare är 
suveråna på detta, andra mindre bra. (20) 
 
• För att den får mig att tänka i nya banor som ex. Hur, vad och varför och även det nya betyg och de 
bedömnings krav som finns ska ju vara individuella. (23) 
 
• Fördelarna överväger nackdelarna men behöver utveckla det flexibla, satsa på oss som är högkompetenta redan 
när vi kommer in. Vi är motiverade och målinriktade, vet vart och hur vi vi vill och var då där för att få ut goda 
lärarw wmd er avstampslogga i ryggen Kom ihåg att vi kämpar vi med och ställer inte frågor för att vi inte har 
annat att göra, speciellt inte vi som har många olika kurser tillgodo från andra högskolor/universitet och vill 
knyta samman påsen i er högskola. (38) 
 
• Jag har fått med mig många positiva erfarenheter från högskolan och som jag har skrivit tidigare är det många 
delar som jag är nöjd med. När jag stött på problem har det alltid funnits någon som kunnat hjälpa mig (förutom 
tidigare nämnda namn så har XX varit till stor hjälp). Jag tycker också att utbildningen haft en tudlig 
information innan starten för att lyfta alla aspekter med en distansutbutbildning. (40) 
 
• En del kurser är bra andra inte, därmed en femma. (44) 
 
• Utbildningen har för mycket fokus på ämneskunskap och för lite på pedagogisken. Dessutom saknas 
ungdomspsykologi, vilket borde ha varit en obligatorisk del av lärarutbildningen med minst 7,5 hp. (45) 
 
• Tycker att det är otrolig frihet att kunna vara hemma och plugga! Dock KAN det bli ensamt och isolerat, än 
har det inte uppstått. Studiegruppens träffar blir avgörande. (46) 
 
• Vissa saker har varit bra vissa mindre bra. Men så är det väl med allt. (55) 
 
• Det hade blivit 10 om jag inte varit missnöjd med VFU:n. Annars är jag absolut nöjd med utbildningen! (56) 
 
• Finns en del brister som jag nämnt ovan, men i stort tycker jag det fungerar mycket bra. (57)  
 
• Pedagogiskt arbete I och II har varit mycket bra men kurserna i spanskan drar ner betyget. (58) 
 
• İbland har kurser fungerat mindre bra med planering och utläggning av uppgifter och information. Viss majl 
kontakt har inte fungerat på ett bra sätt och man har fått vänta länge på svar och det funkar inte alltid. Vissa 
kurser har man ibland undrat om man som lärare i dom lägre åldrarna verkligen kommer att ha nytta av Tycker 
vissa har legat på en högre nivå. Saknar en kurs i hur man lär ut matematik på olika vis, för det är ju som 
lärare i dom lägra åldrarna som man lägger grunden. (66) 
 
• Jag skulle ge den högsta poäng om man var lite mer sammarbetsvillig att ordna scheman och sådant lite tidigare 
så att man lättare kan arbeta samtidigt. Visste man att alla seminarier låg samma dag /dagar så vore det så 
mycket enklare att tala om när man finns tillgänglig för att jobba. Jag är seriös och jag vet vad jag vill men när 
man är så gammal som jag är det svårt att sluta jobba och leva på studielån. Jag har ju inte bara mig själv att ta 
hänsyn till utan en familj att försörja. Att jag lätt kan sänka min levnadsstandard är en sak men det är inte  
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lika lätt att motivera resten av familjen till det. Jag är beredd att jobba hårt och har också visat att det går. 
Det är inte så att jag tycker studierna är slappa utan jag jobbar verkligen dubbelt så mycket som alla andra för 
att få det att gå ihop. Jag gör det för att jag är bombsäker på vad jag vill och för att jag älskar det jag håller på 
med. (67)  

 
• Det blir inte 10 därför vissa kurser är dåliga, där ilärare inte tänkt igenom undervisningen. Det kan 
uppfattas som att man anser ens egna område är det viktigaste, det är problematiskt när man utbildar lärare! 
Därför lärare bör få ett större perspektiv där man samarbetar. Detta märks tydligast när man läst länge 
eftersom vissa moment kommer igen. (75) 
 
• Vet inte riktigt, jag går på känsla. Har inget att jämföra med. (76) 
 
• Hur ska jag kunna betygssätta något som inte är slutfört och testeat? Jag vet väl inte förrän efteråt om det 
varit bra eller inte? Hittills den korta tid jag gått. Tycker jag att utbildningen verkar bra, Jag känner hittills, 
förtroende för att jag kommer att få lära mig det jag behöver för att bli en bra lärare. Jag vill gärna tro att mina 
förhoppningar ko´mmer att infrias. (77) 
 
• 4,5 av 5 möjliga till ämneskurserna och min praktikhandledare därför att undervisningen i svensk- och 
litteraturämnet samt praktiken i Lund varit så givande. 1 av 5 möjliga till Ped. arb. som mest gett mig leda 
och huvudvärk. (82) 
 
• Känns många gånger som att det är viktigare med kvantitet än kvalitet. (86) 
 
• För mycket litteratur, mycket engelsk litteratur som man inte hade mycket utbyte aav om man inte var 
väldigt duktig på enfelska eller brann för ämnet man läset. Ingen tid för reflektion. (87) 
 
• Ingenting är så bra att det inte kan blir bättre; bra därför att funktionen lärare har ställts framför olika 
lärmetoder; mindre bra eftersom jag inte sett poängen till fullo med VFU-veckorna. (92) 
 
• De flesta kurser har varit bra och jag har i efterhand förstått hur mycket jag verkligen har lärt mig och hur 
viktigt det är med kvalité. Jag är nöjd med utbildningen som helhet även då jag saknar vissa bitar (...) Jag 
trodde nog innan jag började utbildningen att en stor del skulle lära mig att bli “lärare”, men det har nästan 
bara handlat om själva kunskaperna. (97) 
 
• Pedagogiskt arbete – superbt! Tekniken med distansutbildning – mycket bra, förutom vissa missöden vid 
streamade föreläsningar. Det verkar vara mycket för läraren att hålla reda på, olika knappar för att visa OH, 
dator eller vanliga tavlan. Där är det också svårt att se vad som skrivs och ibland glömmer föreläsaren att stå 
inom ett visst område för att synas för oss dtsnasare. Sedan tycker jag att det är lite tjatigt att skriva uppsats i 
varje ämne men där får man kanske skylla sig själv när man läser flera A-kurser. (99) 
 
• Utan att möjlighet att jämföra med någon annan lärarutbildning på distans, tycker jag ändå att utbildningen 
är såpass bra och ger så mycket, att ett högt betyg måste ges. Speciellt kurserna i ped. Arb. Håller mycket hög 
klass och har fungerat felfritt på alla sätt. (106) 
 
• Jag tycker första delen var en bra blandning och att man fick komma ut i verkligheten så att man på ett 
tidigt paln vet om man valt rätt. Socialantropologin var väldigt intressant och gav mig jätte mycket. Sedan 
tycker jag att det har fungerat över förväntan att läsa på distans. Alla problem som uppstått har alltid 
åtgärdats på ett tillfredsställande sätt och tekniken är FANTASTISK. Och gav mig en möjlighet att kunna 
läsa denna utbildning för det hade ju inte fungerat just nu i livet för mig att ha läst på campus. (112) 
 
• Det är jag själv som styr hur min utbildning ska blii. Jag tycker utbildningen har varit bra. Det är mycket 
som är upp till den enskilde studenten. (113) 
 
• Jag tror att vi får något fler hemtentamer än andra som läser på plats, det passar mig väldigt bra även de 
muntliga examinationerna fungerar också bra. Det är ett skönt sätt att plugga på men det krävs självdesiplin 
och det får man så länge det är kul och intressant. Jag rekomenderar detta sett attt plugga på till dem som går i 
tanken att börja läsa. (119) 
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• Tycker att det är bra variation på undervisningen. Klart att det finns svackopr men som helhet nöjd. Kanske 
lite mer föreläsningar. Föreläsningarna kanske har varit de som varierat mest i kvalitet. (120) 
 
• Jag är mycket nöjd med allt så här långt, jag har trivts utmärkt och har under praktiktiden kännt att det jag 
lärt mig under teorin varit mycket användbart. (123) 
 
• På grund av det jag talat om tidigare. Att det blir lite försvårt att både ha uppgifter för högskolestudierna och ta 
till sig allt på VFU:n, man blir för splittrad, Jag skulle också önska att det var ner VFU och längre perioder 
eller i alla fall fler sammanhängande perioder, i stället för 40 timmar här och 20 timmar där. Att vara någon 
timme här och där ger för lite, och det kan vara störande för eleverna i klassen som man har sin VFU-placering 
i. (129) 
 
• Det går alltid att förbättra saker och ting, emn jajg kan inte sätt fingret på avd jag skulle vilja förändra, 
förutom att lärarna skulle svara snabbare. (134) 
 
• Jag är så oerhört glad och tacksam att det fanns en distansutbildning, så att jag kan fortsätta att utöva min 
yrkesroll, fortsätta ha familj och barn, fortsätta bo på min lilla ort, och samtidigt utöka min formella kompentens. 
Detta känns som en ynnest. Och lärarna har ofta varit mycket tillmötesgående och kunniga. Och kursutbudet hos 
Högskolan Dalrna har utvidgats under den korta tid som jag studerat där, så jag har kunnat plocka på 
ytterligare formell kompetens.  Det är en utbildning som har framtiden för sig, och jag tror att många högskolor 
kommer att ta efter samma koncept, kanske även gymnasier och folkhögskolor. Däremot känns det trågigt, som 
sagt, att den informella kompentensen hos somliga av oss inte tas bättre omhand. Själv får jag ständigt validera 
mina elever kunskaper på gymnasiet, trots att min egen utbildning på högskolan inte vill göra detta för mig. Det 
är ett stort aber, att många års urkeserfarenhet som lärare inte ska räknas och inte kan genomgå kompetens 
validering. Jag skulle mer än gärna göra en pedagogisk/didaktisk “uppkörning” för en oberoende “inspektör”, i 
stället för att slösa tid på låtsas-VFU. Det drar definitivt ner betyget på utbildningen. (135) 
 
• För att vissa kurser har gett mig mycket medan andra har gett mig lite. (139) 
 
• Jag är så besviken för att jag skall gå Ped2 till våren men den finns bara på Campus. Jag tycker om skolan 
skall ha distansutbildning skall den möjligheten finnas på skolan all terminer. (142) 
 
• +intressant och högst aktuell inriktning. +många egagerade lärare +bra samarbete mellan mig och vfu-
handledare (bra att ha samma hela utb) + ambitiösa kursansvariga som verkligen vill att vi ska få med oss så 
mycket som möjligt vilket gör att vi lär oss mycket! + Mycket skrivande som ger möjligheter till reflektion.. 
+Studenter i olika åldrar och från olika platser berikar +...... – Dålig information och organisation på flera 
kurser (orättade inlämningar, sena ändringar i kurslitteraturen, och olika instruktioner) – Ickefungerande 
samarbete mellan högskolan och vfu-skolan (fungerar på ett helt annat och bättre sätt för studenterna som finns i 
Dalarna) – Arbetsbelastningen är ofta orimligt hög (studenter på högskolor i min närhet har MYCKET 
mindre) – .(143) 
 
• Jag vet att det är tufft att plugga på högskolenivå men det har gått lättare än jag tänkt mig och det är jag stolt 
över, vi har samma krav på oss som de på plats och det vill jag ska poängteras än mer, då många runt mig 
fortfarande tror att det är lättare att smita undan skolarbete och lektioner... detta på distans passar mig ypperligt, 
sitter just nu och fyller i denna enkät med min bebis på armen och kan med stolthet se på mina studier hitintills. 
(147) 
 
• Det är en utbildning som ger en bred kompetens, men i vissa delar en för djupgående kompetens som jag i 
dagsläget har lite svårt att se hur jag ska ha nytta av i mitt kommande arbete i förskolan. Som ex. kan jag ta 
arbetet i Soc. ant där vi skulle göra ett diagram över matrilinjära släktingar. Visst, det kan jag bryta ner och 
anpassa till förskolenivå, men det känns ändå som att det kanske hade kunnat vara andra saker som mera 
genus-baserad litteratur/forskning, eftersom det känns mer relevant för mig! Inom geografin kändes Köppens 
klimatsystem som överkurs, för små barn kanske det räcker med att förklara att vädret ser olika ut på olika 
platser på jorden, och det visste jag själv innan jag började läsa geografi. Jag förstår också att måste vara svårt att 
sy ihop en utbildning som “passar alla för den nivå man tänker arbeta mot”, men kanske det kommer i 
framtiden? (151) 
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• Vissa kurser har varit mindre bra, av olika anledningar. Men jag tycker att det måste finnas en back-up för 
allt. Tex en orättad del på en tenta (Ped A), ett orättat arbetet (Geografi A). (156) 
 
• Vissa av kurserna är för allmänna så att jag som student ska kunna söka andra kurser kurser och fördjupa 
mig. Men ibland känns det som om vi måste läsa saker som vi aldrig kommer att undervisa i. Jag kan hålla 
med om att det kan vara bra att känna till och ha lite kunskap om men inte fördjupa sig i. Ex SV A. Det 
är lite för få kurser att välja på som yrkesspecialiseringar på distans. Överlag är jag mycket nöjd med 
utbildningen. (158) 
 
• Jag är nöjd med min utbildning, och min VFU-plats, så det blir ett högt betyg. (161) 
 
• Jag kan inte betygssätta min utbildning eftersom jag inte är färdig, men med det jag har i bagaget än så länge 
så tycker jag att det är bra lärare (oftast), bra kurslittartur (oftast), och andra motiverade studiekompisar 
vilket gör utbildningen bra. (175) 
 
• Betyget blir högt för att jag själv varit mycket motiverad och ambitiös. Har plockat ihop min utbildning från 
fem olika högskolor, varav Falun blev de sista ett och ett halvt åren. Det bästa med Falun har varit ert 
tillmötesgående mot oss distansare. Man har lyssnat på oss så myclet det gott. Tekniken har för det mesta 
fungerat. Ni har alltid försökt att fixa. Är medveten om att jag är en mycket positiv person och vet att andra 
på samma kurser som jag inte tyckt att allt var toppen, men jag är av den meningen att man har inte roligare 
än man gör sig. (184) 
 
• En större flexibilitet vad gäller tiden hade varit bra. Nu har vi haft en låst tid i veckan för våra 
seminariträffar, det hade barit bra att växla tider under veckorna. Som det nu blev var det alltid samma so fick 
göra avkall på sin arbetstid (lektioner) medan andra aldrig behövde göra det. (193) 
 
• Känns som en svår uppgift då jag bara har studerat 25 poäng ännu men som jag nämnt tidigare i enkäten en 
del saker är bra en del saker är mindre bra, en del lärare lyssnar och förstår andra inte! En del lärare förstår 
inte att man faktiskt har en familj också att alla inte har en karl som kan hjälpa till med barnen, att man 
inte kan studera 200% alla ggr. En del förstår att man måste få ha lite fritid för att kunna fungera som 
student. (194) 
 
• Många elever har ansträngt sig väldigt lite och har fått G i alla fall. Så länge man gör uppgifterna då blir det 
G, det finns ingen riktig sätt att ‘mäta’ kunskaper i alla deltagare. Som lärare tycker jag att en kurs som 
borde bjuda är ‘grupp psykology’ och ‘ledarskap’ och tyvärr lärarutbildning räknar inte med de kurser. (195) 

 
VFU-respondenternas förslag på förbättring av VFU 

  
• Ha sammanhängande utbildningsperioder. (19) 
 
• Ev att handledaren ändå kom på besök en gång. För en osäker student skulle det kunna vara en fördel och  
trygghet. (20) 
 
• Det vore ju lättare om studenterna var lediga för praktik hela veckor. Om de ska ha sina två lektioner under 
måndag, tisdag eller onsdag. Oftast följer ju lektioner på följd. (22) 
 
• Det finns säkert sådant som kan förbättras men jag kommer inte på något särskilt. (35) 
 
• Jag önskar att studenten vid någon praktikperiod fick koncentrera sig på det arbete som pågår i klassen och 
bygga upp sina lektioner efter det. Jag tycker att vi handledare är mycket underbetalda. Det är många duktiga 
lärare på vår skola som inte kan tänka sig att vara handledare för det tar så mycket tid och knappast någon 
ersättning. Som jag ser det är VFU:n oerhört viktig för studenterna och därför borde väl handledarna 
värdesättas lite mer. Jag vill också tillägga att det ger mycket att vara handledare och det är stimulerande och 
roligt, men det ena behöver väl inte utesluta det andra. (37) 

 
• Separera de VFU veckor ifrån teoretiska kunskaps veckor. Det är mycket slitande också för studenterna. (45) 
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• Mer vfu tidigt i utbildningen. (56) 
 
• Handledarutbildning. (67) 
 
• Mer verksamhetsförlagd utbildning. Den tiden är för snålt tilltagen. När de är ute på sin period ska de bara 
ägna sig åt arbetet i klassen. Alla andra uppgifter ska läggas åt sidan för att de ska hinna ta del av allt arbete, 
som ingår i ett lärarjobb. (69) 
 
• Det skulle vara mera av läs- och skrivinlärning samt matte på VFU. Även om inriktningen inte gäller dessa 
ämnen så kommer lärarna oftast att få undervisa i dessa ämnen i alla fall. Då skulle det vara bra om någon 
uppgift gällde svenska eller matte som de får från högskolan. Att fördjupa sig i. (70) 
 
• Genom att studenten befrias från de teoretiska studierna under vfu för att kunna koncentrera sig på vfu.(73) 
 
• Jag skulle gärna se färre men längre pass ute på skolorna. (74) 
 
• Det är enklare om vi kan skicka skriftligt våra bedömning av elever, annars tycker jag att det fungerat bra 
hittills. (86) 
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        Bilaga 2 

 
 

 
 
 
          Falun i januari 2008 

 
 
Kära distansstudent! 

 
Det här frågeformuläret är sänt till dig som distansstudent eftersom Högskolan Dalarna 
vill skapa ett underlag till förbättring och fortsatt utveckling av Högskolans 
lärarutbildning på distans. I det arbetet är dina erfarenheter och synpunkter värdefulla. 
Enkäten består av 22 frågor av vilka några går besvara genom att enkelt kryssa för 
exempelvis ja eller nej. Vissa frågor är dock öppna och behöver besvaras med egna ord.  
Dina svar kommer att avidentifieras innan de behandlas. Det betyder att inga av svaren 
kan komma att härledas till dig. Om du undrar över något – ta kontakt med Monica 
Hanefors som är ansvarig, på telefon 023-778936 eller mejl hfs@du.se.  
 
 
 
FÖRST NÅGRA FRÅGOR OM DIG OCH DIN STUDIESITUATION 
 
1. Kön: man ﴾  ﴿ kvinna ﴾  ﴿  2. Födelseår:  
 
3. Civilstånd: Jag är ensamstående ﴾  ﴿ 

Jag är gift/sambo ﴾  ﴿ 
  

endeort och Högskol
   
        

 
 

Jag har barn ﴾  ﴿ I åldern…................... 
 
 
4. Ungefär hur långt är det mellan din bo an Dalarna i Falun? 

  0-10 mil  ﴾  ﴿
11-20 mil ﴾  ﴿
21-30 mil   ﴾  ﴿
31-40 mil   ﴾  ﴿
41 mil eller mer  ﴾  ﴿ 

 
 
5. I vilken utsträckning förvärvsarbetar du på samma gång som du studerar? 
 

Arbetar inte ﴾  ﴿  Arbetar ..............% 
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6. Har du eller har du haft studieuppehåll under din lärarutbildning?    
Nej ﴾  ﴿ Ja ﴾  ﴿ 

  
Om ja, i så fall varför? 

 
Hur länge varade uppehållet? 

 
 
7. Är denna utbildning din första erfarenhet av:  
  

Akademiska studier   Nej ﴾  ﴿ Ja ﴾  ﴿ 
 

   Distansstudier Nej ﴾  ﴿ Ja ﴾  ﴿ 
 

 
8. Har du någon gång känt dig isolerad under studierna?   Nej ﴾  ﴿ Ja ﴾  ﴿ 
       
Kommentar: 
 
 
HÄR KOMMER NÅGRA FRÅGOR KRING SAMVERKAN 
 
9. Vid sidan av dina schemalagda aktiviteter har du kontakt med andra studenter som 
läser till lärare vid Högskolan Dalarna på distans? 

Nej ﴾  ﴿ Ja ﴾  ﴿ 
 
Om ja, hur ofta sker kontakten med dem?  

  
Dagligen ﴾  ﴿ Varje vecka  ﴾  ﴿ En gång i månaden  ﴾  ﴿ Mer sällan ﴾  ﴿                  

              

 
Kommentar: 
 
10. Har du kontakt med lärare vid Högskolan Dalarna utöver dina schemalagda 
aktiviteter?       

Nej ﴾  ﴿ Ja ﴾  ﴿ 
 

Om ja, hur fungerar denna kontakt?  
 
Mycket bra ﴾   ﴿ Ganska bra  ﴾  ﴿ Ganska dålig ﴾  ﴿ Mycket dålig ﴾  ﴿ 
      
Kommentar: 
 
 
 
11. Vilka andra kontakter har du med Högskolan Dalarna förutom den du har med dess 
lärare? 

Bibliotek    Nej ﴾  ﴿ Ja ﴾  ﴿ 
 
Datasupport, t.ex. ang. Marratech etc.   Nej ﴾  ﴿ Ja ﴾  ﴿ 
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  Övrigt, t.ex. studieadministration     Nej ﴾  ﴿ Ja ﴾  ﴿                   
 
 
12. Hur fungerar dessa kontakter?     
 
Utmärkt ﴾  ﴿ Bra ﴾  ﴿ Mindre bra ﴾  ﴿              Dåligt ﴾  ﴿            

           

           

   

   
Kommentar: 
 
13. Hur har kontakten fungerat med din/dina lärarutbildare på VFU-skolan? 
 
Utmärkt ﴾  ﴿ Bra ﴾  ﴿ Mindre bra ﴾  ﴿              Dåligt ﴾  ﴿ 
 
Kommentar: 
 
14. Vilken är din uppfattning om samarbetet mellan dina lärarutbildare vid VFU-skolan 
och Högskolan Dalarna?  
 
Utmärkt ﴾  ﴿ Bra ﴾  ﴿ Mindre bra ﴾  ﴿              Dåligt ﴾  ﴿ 
 
Kommentar: 
 
15. Anser du att Högskolan Dalarnas mål att den högskoleförlagda och den 
verksamhetsförlagda utbildningen ska vara väl integrerade uppfylls? 
 
I hög grad ﴾  ﴿ Ganska mycket ﴾  ﴿ Något ﴾  ﴿ Inte alls ﴾  ﴿  
 
Kommentar: 
 
Nedanstående två frågor ska inte besvaras om du är anställd lärare på VFU-
skolan! 
 
16. Hur stor betydelse har VFU-skolan för dig som distansstudent?      
 
Mycket stor ﴾  ﴿ Stor ﴾  ﴿ Liten ﴾  ﴿ Mycket liten ﴾  ﴿        

     

 
Kommentar: 
 
17. Känner du dig mest som högskolestudent eller medarbetare på VFU-skolan? 
 
Högskolestudent  ﴾  ﴿        Medarbetare ﴾  ﴿ Lika mycket som båda ﴾  ﴿  Vet ej ﴾  ﴿ 
 
 
 
 
 
SLUTLIGEN NÅGRA FRÅGOR SOM RÖR UTBILDNINGENS KVALITET  
 
18. Hur anser du att undervisningen i pedagogiskt arbete (inkl. VFU) fungerar? 
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Utmärkt ﴾   ﴿ Bra ﴾  ﴿ Mindre bra ﴾  ﴿              Dåligt ﴾  ﴿            

           

 
 
Förklara19. Hur anser du att undervisningen i övriga kurser fungerar? 
 
Utmärkt ﴾   ﴿ Bra ﴾   ﴿ Mindre bra ﴾  ﴿              Dåligt ﴾  ﴿ 
 
Förklara! 
 
20. Vilka värdefulla kompetenser användbara i ditt kommande yrke anser du att din 
distansutbildning ger? 
 
Utbildningen skapar förutsättningar för att utveckla:  
 
Utbildningen skapar inte förutsättningar för att utveckla:  
 
21. Om du skulle betygssätta din lärarutbildning som helhet – enligt en skala 1-10 där 10 
är det bästa betyget och 1 därmed det sämsta, blir betyget : 

 
Varför?  
 
22. Har du några förslag till förbättring av Högskolan Dalarnas lärarutbildning på 
distans?     Nej ﴾  ﴿ Ja ﴾  ﴿ 
 

Om ja, i så fall vilka? 
 
 
När du nu är klar med frågeformuläret, spara det först på din dator och bifoga det sedan i ett mejl till 
frageformstud@du.se före den XX januari 2008. 
 

 
TACK FÖR DIN TID OCH HJÄLP! 
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  Bilaga 3 

 
 

 
 
 
 

Falun i januari 2008 
 
 

 
Kära VFU-lärare! 

 
Det här frågeformuläret är sänt till dig eftersom du är eller har varit delaktig i den 
lärarutbildning på distans som Högskolan Dalarna bedriver. Genom den information som 
erhålls genom enkäten vill Högskolan skapa ett underlag till förbättring och fortsatt 
utveckling av lärarutbildningen på distans. I detta arbete är dina erfarenheter och 
synpunkter värdefulla. Enkäten består av 23 frågor av vilka många går besvara genom att 
enkelt kryssa för exempelvis ja eller nej. Vissa frågor är dock öppna och behöver besvaras 
med egna ord. Dina svar kommer att avidentifieras innan de behandlas. Det betyder att 
inga av svaren kan komma att härledas till just dig. Om du undrar över något – ta kontakt 
med Monica Hanefors på Högskolan Dalarna som är ansvarig, på telefon 023-778936 eller 
mejl hfs@du.se.  
 
 
 
FÖRST NÅGRA FRÅGOR OM DIG OCH DITT ARBETE  
 
1. Kön: man ﴾...﴿ kvinna ﴾...﴿  2. Födelseår:  
 

 
   
        

 
  

 
3. Ungefär hur långt är det mellan din skola och Högskolan Dalarna i Falun? 

  0-10 mil  ﴾...﴿
11-20 mil ﴾...﴿
21-30 mil    ﴾...﴿
31-40 mil   ﴾...﴿
41 mil eller mer  ﴾...﴿ 

 
 
4. Vilken pedagogisk examen har du? 
 
 
5. Hur länge har du arbetat med lärarstudenter?          
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6. Hur länge har du arbetat med lärarstudenter från Högskolan Dalarna som studerar på 
distans? 
 
7. Har du påbörjat eller genomgått särskild handledarutbildning vid Högskolan Dalarna?
      

Nej ﴾...﴿ Ja ﴾...﴿ 
 
 

Om ja, anser du att denna handledarutbildning är användbar i ditt 
nuvarande arbete? 

 
                                 Mycket användbar ﴾...﴿ Ganska användbar  ﴾...﴿            

 
  Ganska dåligt användbar ﴾...﴿ Inte alls användbar ﴾...﴿ 

 
Förklara! 
 
 
 
8. Har du genomgått särskild handledarutbildning vid annat lärosäte? 
      

Nej ﴾...﴿ Ja ﴾...﴿ 
 

     
9. Behöver du i någon utsträckning anpassa ditt sätt att arbeta i din skola till 
distansstudentens speciella villkor? 
    Nej ﴾...﴿ Ja ﴾...﴿ 

 
Om ja, på vilket/vilka sätt? 

 
 
10. Märker du några särskilda problem i ditt arbete som du uppfattar vara relaterade till 
att studenten läser sin utbildning på distans? 
    Nej ﴾...﴿ Ja ﴾...﴿ 
 
 Om ja, vilka? 
 
 
 
HÄR KOMMER NÅGRA FRÅGOR SOM RÖR SAMVERKAN  
 
11. Hur ser du på upplägget att den högskoleförlagda och den verksamhetsförlagda delen 
av lärarutbildningen ska vara nära sammanflätade? 
 
 
 
 
 
12. Ställer detta upplägg särskilda krav på dig? Nej ﴾...﴿ Ja ﴾...﴿ 
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Om ja, vilka? 
 
13.  På vilket/vilka sätt anser du att samarbetet mellan dig som VFU-lärare och Högskolan 
Dalarna kan utvecklas? 
 
Förklara! 

 
14. När du har kontakt med Högskolan Dalarnas lärare, vilka kommunikationskanaler 
använder du då? Fördela omfattningen i procent (sammanlagt 100 %). 
 
Marratech…………...%   Telefon………………% 
 
E-post………………..%   Brev………………….% 
 
Besök………………..%    Annat………………..% 
 
Fronter………………% 
 
 
 
Observera: följande fråga 15 besvaras endast om du handleder/handlett student i 
Pedagogiskt arbete A. 
 
15. Hur fungerar kontakten mellan dig och Högskolans lärare i Pedagogiskt arbete A? 

 
Utmärkt ﴾...﴿ Bra ﴾...﴿ Mindre bra ﴾...﴿ Dåligt ﴾...﴿    

   

   

 
Förklara! 
 
Observera: följande fråga 16 besvaras endast om du handleder/handlett student i 
Pedagogiskt arbete B. 
 
16. Hur fungerar kontakten mellan dig och Högskolans lärare i Pedagogiskt arbete B? 
 
Utmärkt ﴾...﴿ Bra ﴾...﴿ Mindre bra ﴾...﴿ Dåligt ﴾...﴿ 

 
Förklara! 
 
 
Observera: följande fråga 17 besvaras endast om du handleder/handlett student i 
Pedagogiskt arbete C. 
 
17. Hur fungerar kontakten mellan dig och Högskolans lärare i Pedagogiskt arbete C? 
 
Utmärkt ﴾...﴿ Bra ﴾...﴿ Mindre bra ﴾...﴿ Dåligt ﴾...﴿ 

 
Förklara! 
 
18. Hur skulle du vilja karaktärisera kontakten mellan dig som VFU-lärare och din 
distansstudent? 
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Utmärkt ﴾...﴿ Bra ﴾...﴿ Mindre bra ﴾...﴿ Dålig ﴾...﴿    

             

 
Kommentar 
 
 
19. Har du någon kontakt med din distansstudent förutom den som sker under 
Pedagogiskt arbete?   

Nej ﴾...﴿ Ja ﴾...﴿ 
 

 
Om ja, kan du ge exempel på sådan kontakt? 

 
Om ja, hur ofta sker denna kontakt?  

  
Dagligen ﴾...﴿ Varje vecka  ﴾...﴿ En gång i månaden  ﴾...﴿ Mer sällan ﴾...﴿ 
 
 
20. Är det din uppfattning att distansutbildningens lärarstudenter ibland kan känna sig 
isolerade i sin studiesituation?     

Nej ﴾...﴿ Ja ﴾...﴿ 
 

Förklara!  
 
 
SLUTLIGEN NÅGRA FRÅGOR SOM RÖR UTBILDNINGENS KVALITET  
 
21. Vilka fördelar ser du med att arbeta med lärarstudenter som läser på distans? 

 
22. Eventuella nackdelar? 
 
23. På vilka sätt anser du att den verksamhetsförlagda utbildningen kan förbättras? 
 
 

När du känner dig klar med frågeformuläret, spara på din dator och bifoga 
det sedan i ett mejl till Monica Hanefors, hfs@du.se   

före den XX januari 2008. 
 
 

TACK FÖR DIN TID OCH HJÄLP! 
För att få fördjupad kunskap i samband med några av frågeområdena planeras samtal 
med några av er som svarat på frågeformuläret. Om du är intresserad av att fortsätta 
kontakten och delta i samtal ombeds du att här ange ditt namn, telefonnummer och/eller 
mejl-adress där det går att nå dig. 
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