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Handledning inom den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU, inom 
lärarutbildningarna (UN 2020.021)

Beslut
Arbetsutskottet noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Information om att skapa förutsättningar för att göra VFU handledning attraktivt i 
kommunens skolor och förskolor.

Beslutsunderlag
 Handledning inom den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU, inom 

lärarutbildningarna
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Tjänsteskrivelse

Handledning inom den 
verksamhetsförlagda utbildningen, 
VFU, inom lärarutbildningarna  

Förslag till beslut
Utbildningsnämnden noterar informationen

Ärendet i korthet
Barn- och ungdomsförvaltningen presenterar information om att skapa 
förutsättningar för att göra VFU-handledning attraktivt i kommunens skolor och 
förskolor. 

Bakgrund
Gemensamt för alla lärarprogram oavsett lärosäte är att det ingår en obligatorisk  
verksamhetsförlagd utbildning, VFU, som sker på skolor och förskolor. Syftet med 
VFU är att studenten ska få möjlighet att koppla samman ämnesstudier och de 
utbildningsteoretiska studierna  med praktisk verksamhet på skolor eller förskolor. 
Studenten ska utveckla kunskaper och kompetenser och bli förberedd för det 
kommande yrkeslivet. VFU omfattar totalt 30 högskolepoäng, det vill säga en termin. 
VFU är uppdelad på olika perioder beroende på vilken lärarutbildning studenten 
läser. Handledaren är den lokala lärarutbildaren och har en viktig funktion i 
lärarutbildningen. 

Lärarutbildningen är ett gemensamt ansvar mellan lärosäten och kommuner och 
regleras genom avtal. Vallentuna kommun har tecknat avtal med lärosäten inom 
region Stockholm samt med Uppsala Universitet. Dessutom kan avtal tecknas med 
andra lärosäten för enstaka studenter. I dessa fall handlar det oftast om studenter 
som läser på distans och är boende i närheten av Vallentuna. 

Ett samarbetsavtal ”Lärarutbildning i samverkan” finns mellan regionens sju 
lärosäten som erbjuder lärarutbildning och 26 kommuner.  Avtalet har godkänts av 
både av Barn-och ungdomsnämnden och Utbildningsnämnden och började gälla 
2019-01-01. Detta avtal reglerar skyldigheter för Vallentuna kommun att ta emot 
studenter och ansvara för genomförandet av VFU. I avtalet står också att studenterna 
ska handledas av legitimerade lärare och att kommunerna ska skapa förutsättningar 
för de lärare som ska ta emot studenter att delta i handledarutbildning. Barn-och 
ungdomsförvaltningen administrerar VFU i samarbete med lärosätena utifrån 
avtalen. Det handlar om kontakter med lärosätena, information till studenter och 
handledare och matchning av  student och handledare.  
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Handledarens roll är att planera VFU perioden så att de förväntade kursmålen 
uppnås, handledaren ska vara studentens stöd och reflektionspartner. Handledaren 
ska också dokumentera studentens studieresultat och delta i så kallade trepartssamtal 
med studenten och besökande lärare från lärosätet. Alla handledare har tillgång till 
ett digitalt bedömningsunderlag. 

Kommunen får ekonomisk ersättning från alla lärosäten för de studenter som 
genomför VFU inom kommunens skolor och förskolor. Ersättningen baseras på VFU 
periodens längd räknat i högskolepoäng, hp. I Vallentuna kommun går sedan 
ersättning ut till de handledare som har tagit emot studenter. Ersättningen kan 
användas av den enskilde läraren eller förskollärare till egen kompetensutveckling, 
litteratur, vikariekostnader vid ledighet, ersättningen kan även tas ut som lönetillägg. 

Under 2019, tog Vallentunas skolor och förskolor både kommunala och fristående 
emot 112 VFU studenter. Detta är inte en siffra på unika individer, en del studenter 
kan ha haft VFU under båda terminerna. 63 av dessa studerade på Stockholms 
Universitet, 21 studerade på Uppsala Universitet och 17 studenter kom från 
Södertörns högskola. Utöver dessa har Vallentuna kommun tagit emot sju 
distansstudenter.  

Totalt har 46 lärare inom den kommunala grundskolan varit handledare för en eller 
flera VFU studenter under helåret 2019. Perioderna kan variera och en handledare 
kan också ha tagit emot flera studenter under dessa två terminer, ibland delar även 
flera lärare på handledarskapet. På gymnasiet var det sex lärare som var handledare. 
På de kommunala förskolorna har totalt 16 förskollärare varit handledare under 2019. 
Utöver de lärare och förskollärare som har varit handledare finns det många som har 
anmält intresse av att vara handledare.   

För Vallentuna kommuns skolverksamheter är det ett tydligt mål att fler lärare och 
förskollärare ska ha handledarutbildning. Genom en satsning på utbildning skapas 
förutsättningar för fler lärare att ta emot studenter. Utbildningen syftar till att skapa 
en ökad medvetenhet, tydlighet och professionalism i handledarskapet. Genom detta 
ökar kvaliteten på VFU för studenterna och leder till ett ökat yrkeskunnande efter 
examen. När en verksamhet tar emot VFU studenter leder det också till  
kompetensutveckling för såväl handledare som övriga kollegor på enheten. 

För att uppnå målet med fler utbildade handledare kommer Vallentuna kommun och 
Upplands Väsby kommun att arrangera en gemensam kurs läsåret 2020-2021. Kursen 
leds av lärare från Uppsala Universitet och omfattar 7,5 hp. För att underlätta 
deltagandet ges kursen i Upplands Väsby. Målgrupp för utbildningen är legitimerade 
lärare inom Vallentuna kommuns verksamheter,  grundskola, förskoleklass, 
fritidshem, förskola samt gymnasiet. En motsvarande kurs arrangerades under 
vårterminen 2019, då deltog 14 lärare från Vallentuna. 

I Stockholmsregionen finns det generellt ett problem som handlar om matchning av 
handledare och student samt faktiska brister på platser. Bland annat är det brist på 
platser på gymnasiet. Detta problem har diskuterats i olika samarbetsforum inom 
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regionen och överensstämmer med de erfarenheter som finns vad gäller placering av 
studenter i Vallentuna kommuns verksamheter. (Storstockholm, 2019)

Inom de kommunala grundskolorna är läget generellt att tillgången på handledare är 
god vad gäller grundskollärare från förskoleklass till årskurs 3 samt  grundskollärare 
med inriktning mot fritidshem. När det gäller ämneslärarutbildningen kan det ibland 
uppstå problem som är kopplade till studentens ämneskombination. Vissa 
ämneskombinationer är svåra att matcha mot handledarens ämnen. Det är svårare att 
placera studenter med naturvetenskapliga ämnen och matematik. Eftersom 
Vallentuna gymnasium saknar naturvetenskapligt eller tekniskt program begränsar 
det möjligheten att ta emot studenter. Det finns handledare för förskollärarstudenter i 
tillräcklig omfattning både på de kommunala förskolorna och på de fristående 
förskolorna. 

Inom regionen har arbete pågått i flera år för att skapa fler VFU platser och förstärka 
kvaliteten. En ny modell har utarbetats där skolor och förskolor samarbetar med 
varandra i det som kallas kluster.  Stockholms Universitet samarbetar sedan i sin tur 
med dessa kluster. En tanke bakom förändringen är att det ska vara fler studenter på 
samma skola eller förskola och att VFU ska bli en naturlig del av enhetens 
verksamhet. En förväntad effekt är också att engagemanget för att delta aktivt i 
lärarutbildningarna ska öka hos samtlig personal. Utbyggnaden av kluster beräknas 
vara färdigt 2024. Vallentuna kommun samarbetar med övriga nordostkommuner i 
ett nätverk kring bland annat utvecklingen av kluster.  

Källor

Storstockholm, VFU samverkanskonferens 30 augusti 2019 

Susanna Falk Linda Hallén
Utbildningschef Avd.chef Verksamhetsutveckling
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